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Voorwoord
In 2015 hebben we met veel enthousiasme het Streekmuseum Baron van Brakell ingericht. We: het
Arend Datema Instituut (ADI), de Historische Kring Kesteren en Omstreken (HKK&O), de afdeling
Heemkunde en de afdeling Boerenwagens.
De verhuizing en opbouw kostten veel tijd en energie. Zoveel energie dat -naar nu blijkt- de onderlinge
afspraken ondergesneeuwd dreigden te raken

Ledenvergadering

Dit heeft tot onrust geleid bij een groep actieve leden, de laatste algemene ledenvergadering werd dan
ook drukbezocht. Dat stellen wij als bestuur zeer op prijs. Wij kennen nu de pijnpunten en wensen; de
mogelijkheden en grenzen binnen het museum zijn nu voor iedereen duidelijk.

Nieuwe opzet ALV

De afgelopen jaren is de algemene ledenvergadering(ALV) gehouden voorafgaand aan een lezing. Het
aantal bezoekers van de lezingen is afgelopen jaar heel sterk toegenomen, waardoor de mogelijkheid om
de ALV iets te laten uitlopen lastiger is geworden. Tevens willen we als bestuur ook veel meer positieve
interactie met de leden. De vergadering moet veel meer een klankbord worden tussen bestuur en de
leden. Daarom willen we starten met een ALV gevolgd door een korte lezing, waarbij beiden alleen
maar zijn opengesteld voor leden van de Historische Kring Kesteren & Omstreken. Daarmee bestaat
de mogelijkheid om de ALV iets te laten uitlopen.
Tevens willen we de vergadering gaan houden eind februari i.p.v. de laatste jaren gebruikelijke
aprilmaand.

Edwarn de Walle

Tijdens de ledenvergadering bleek hij niet in goede vorm te zijn. Hij kwam moeilijk uit zijn woorden. In
dezelfde week bleek na ziekenhuisonderzoek dat Edwarn ernstig ziek is. Hij is inmiddels geopereerd en
weer thuis. Wij wensen hem en zijn vrouw Marijke alle kracht toe bij het herstel. Na goed overleg met
het bestuur van de HKK&O is besloten dat ik tijdelijk Edwarns taken overneem.

Avondopenstelling ADI

Het bestuur van het streekmuseum stemt in met het verzoek tot een beperkte avondopenstelling. Details
verderop in de Baron.

Opening ArcheoHotspot

Het was een grote happening afgelopen 3 mei, met veel aandacht voor onze collectie en het museum
zelf. Ommeren was trending topic op Internet met het ‘zwaard van Caesar’. De lijst van medewerkers

C ontributie
al betaald?

2019


Vraag het de penningmeester
A. Turk-K lamer (0615545945)
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Let op :
Sommige

bankgegevens zijn komen te

vervallen, zowel voor HKKO als ADI.

Het

postbusnummer is ook komen te

vervallen, het postadres is nu gelijk aan
het bezoekadres.

3-

in de ArcheoHotspot neemt vastere vormen aan. Maar: als u ook geïnteresseerd bent (geraakt) kom
dan vooral eens langs op zaterdagmiddag.

Wisseling van de wacht

Christoffel van Esterik is de bedenker geweest van ons blad ‘De Baron’. Hij heeft in april aangegeven
dat dit werk hem te veel tijd kost. Hij vond Irene Abma bereid om het redigeren van de artikelen over
te nemen.

Samenwerking

We werken veel samen met andere verenigingen en musea. Zo komt de reizende tentoonstelling ‘Het
Romeinse huwelijk’ ook naar ons museum. En wel van 29 augustus tot 19 september. Re-enactors
zullen het huwelijk naspelen tijdens het oogstfeest op zaterdag 7 september.

Jaarlijkse excursie

De commissie bestaande uit Karel Kalkman en Ans en Arie Oppelaar hebben een reisdoel gekozen.
Verderop in deze ‘De Baron’ meer informatie hierover.
Wij zijn erg verheugd over al deze positieve ontwikkelingen.
Veel leesplezier,
André van Ingen
Voorzitter Arend Datema Instituut
Tijdelijk plaatsvervanger van Edwarn de Walle

<Advertentie>

Na een ontspannen fietstocht of een intensieve vergaderochtend even bijkomen met een
heerlijke lunch in een nostalgische sfeer?
Zeven dagen per week vanaf 10.00 uur.

Veerweg 1 Opheusden • Tel. (0488) 44 12 07 • www.veerhuis-opheusden.nl
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Jaantje Hol en de Betuwse psyche (Deel 2)
De aard van de Betuwenaar
Christoffel van E sterik

Z

eer gedetailleerd beschrijft Jaantje Hol in 1957
de bewoners van de Betuwe: de arbeiders
in de steenfabrieken, de boerenknechten,
de dochters in dienst bij een herenboer of zelfs
helemaal inWageningen en de fruitventers die op
de Utrechtse Heuvelrug langs de deuren trokken.

Ook al schetst zij een tamelijk compleet beeld van
de bewoners, Jaantjes ambitie reikt verder; zij wil
ook de aard van de Betuwenaar verklaren.
Welke omstandigheden hebben het karakter en
de manier van denken van de Betuwse man en
vrouw gevormd, vraagt ze zich af. Ze beschrijft
hoe dwingend de natuur het dagritme van de
boerenbevolking bepaalt:
‘Melkkoeien moeten iedere dag tweemaal gemolken
worden. Verzuimt men dit een dag, dan is dat niet
te herstellen door de volgende dag vaker of langer te
melken. Als de vruchten rijp zijn, moeten ze geplukt
worden. Anders vallen ze van de boom of doen de
vogels er zich te goed aan. Daarom is het ook moeilijk
om bij goed weer met de arbeid te stoppen omdat het
officiële aantal arbeidsuren is verstreken. Morgen
kan men er misschien niet mee doorgaan. Dag aan
dag zijn plicht doen, zonder onderbreking, dat is de
eis aan de boerenbevolking gesteld.’
Deze wetmatigheid was een gegeven, maar eigenlijk drukte vooral de onvoorspelbaarheid van de
natuur haar stempel op het doen en laten van de
mensen. Hol schrijft:
‘De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar week
na week blijft de regen uit, de producten verdrogen,
het vee vermagert. Of aanhoudende regens plassen
neer: het koren gaat liggen of, even, later, ontkiemt
in de aar. Mond- en klauwzeer breekt uit. Zware
stormen slingeren de takken heen en weer: de met
zoveel zorg gekweekte vruchten rollen op de grond.’
Voor- en tegenspoed wisselden elkaar af. Je moest
het leven nemen zoals het kwam. Dit is, zo concludeert ze, fundamenteel van invloed op het Betuwse
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karakter: ‘De boer kan onder deze rampen niet anders
doen dan berusten; van kindsbeen af heeft hij deze
berusting geleerd.’

Fatalisme

Het ene jaar ‘zit’r gin appel aon de boom’, het jaar
daarop zijn er zoveel ‘dat de appels aon de hekkepaole
greue’. Alles is onvoorspelbaar en Jaantje noteert:
Een gevoel van grote eerbied voor een hogere macht, die
men met zijn verstand niet kan en durft te benaderen,

Jaan Hol met haar ouders op de boerderij in De Brei.
Jaantje staande 3e v.l.
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maar waarvan men zich in hoge mate afhankelijk
weet, een macht die de levens der mensen regelt, zonder
dat zij er zelf iets aan kunnen toe of afdoen.'
Anders gezegd, de grillen van de natuur hebben
van de Betuwenaar een fatalist gemaakt.
Zo’n levenshouding kan kennelijk ook van pas
komen. Regelmatig ontmoette ik [CvE] vroeger
een man van rond de dertig in het café in Ingen. Hij
had een gedrongen postuur en woog zo’n honderd
kilo. Zijn omvangrijke buik was te danken aan de
tapkraan tegenover hem. Tussen de pilsjes door,
die hij rustig en gestaag naar binnen werkte, rookte
hij ook nog eens een flink aantal zware sjekkies.
Toen aan de tap eens gezondheidsrisico’s ter sprake
kwamen, en iemand hem vroeg of hij niet bang
was om op deze manier eerder onder de groene
zoden te belanden, antwoordde hij zelfverzekerd
en opgewekt: “Helemaol nie! As daorbove een bladzij
in het Grote Boek wor omgeslage en ik stao ter op, dan
is het mijn tijd. Wat ik ook doe of laot, daor kan ik
hier beneje helemaol niks aon doen.”

‘Zo vaak is in het begin dezer eeuw hun minderwaardigheid voorgehouden – vooral vreemde onderwijzers,
die de toestanden in hun geboortestreek niet zakelijk
zagen, hadden daar een handje van – dat zij werkelijk
begonnen te geloven, dat deze bestond.’
Desondanks kijkt ze ook zelf met een kritische blik
naar de Betuwse manier van denken. Zo is men in de
Betuwe, schrijft ze, vergeleken met andere gebieden
te langzaam overgegaan op vernieuwingen in het
landbouwbedrijf:
‘Voorzichtig van aard als zij nu eenmaal waren, wachtten zij eerst af of de nieuwe methoden inderdaad in
hun streek verbeteringen brachten. Ja, dat staat vast:
de Betuwnaar is voorzichtig, hij staat wantrouwend
tegenover het nieuwe, dat teleurstelling kan brengen
en teleurstelling wil hij zich besparen.’ Kijkt hij aanvankelijk de kat uit de boom, maar ziet hij vervolgens
dat de vernieuwing zijn eigenbelang dient, ‘dan is de
eerste aarzeling snel overwonnen en gaat hij snel tot
het nieuwe over.’

Jaantje schrijft:
“Uit dit fatalisme vloeit voort dat men niet in opstand
komt tegen zijn lot, dat men ziekte en dood, tegenslag
tengevolge van de weersgesteldheden enz. zonder morren aanvaardt. ’t Zijn gin minse die ’t oe aondoen’ en
dus mag men niet anders doen dan berusten.”

Het hele boek ademt een grote liefde voor de streek,
de taal en haar bewoners. Dus als de stedeling aan
bod komt, toont Jaantje zich een ware Betuwse
boerin, die onbekommerd haar hart lucht over
stedelijke onwetendheid en arrogantie. Zij beziet
de bescheidenheid van de bewoners:
‘Verschillende vreemdelingen, vooral stedelingen zien
deze eigenschap verkeerd’, schrijft ze, ‘Wat in werkelijkheid bescheidenheid is, maakt op hen de indruk
van stumperigheid, die de buitenmensen belet door
te tasten. Zij zullen hun eens een lesje geven, doch de
steedse manier van doen wordt brutaal gevonden en
sterk afgekeurd.’
Elders constateert ze dat volgens de stadsmens
de boer de schoonheid van de natuur niet ziet en
alleen maar naar het rendement kijkt.
‘Niets is minder waar dat dat’, schrijft Jaantje, ‘hij
geniet van de ontwakende natuur in de lente, van
een zomermorgen op het veld, van de kleuren van de
herfst zeker meer dan menig stedeling. Alleen is de
natuur voor hem geen speelgoed, maar bekijkt hij de
landerijen ook vanuit een praktisch oogpunt. Wat
hij niet doet is zijn gevoelens met veel woorden aan
anderen toeschreeuwen.’
Daar kan de stadsmens het mee doen, wat Jaantje
betreft.

Gevoelens van minderwaardigheid

Veelvuldig gebruikt ze dialect in haar boek. Consequent duidt ze Culemborg aan met ‘Kuilenburg’.
‘Plat proate’ hoort erbij. ‘De Betuwnaar’, schrijft Jaantje,
‘is buitengewoon gevoelig op het punt van waardering
en acht zelfs geringschatting aanwezig als die niet
bestaat. Meent hij dat hij achteruitgezet wordt, dan
trekt hij zich onmiddellijk terug en dan is er heel wat
voor nodig om hem te overtuigen, dat zijn indruk
verkeerd geweest is. (…) Het ware innerlijk wordt
verborgen uit vrees uitgelachen te worden, vaak uit
valse schaamte, uit een minderwaardigheidsgevoel
dus. Slechts in een klein gezelschap laat iemand soms
los wat in het diepst van zijn gemoed omgaat. Veel
vaker moet dit opgemaakt worden uit een enkel
woord, een gebaar, een blik.’
Volgens haar vindt dat minderwaardigheidsgevoel
haar oorsprong bij onderwijzers afkomstig van
buiten de Betuwe:
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Bij het 25-jarig
huwelijk van haar
bedrijfsleider Zig
Honders (met anjer),
links zijn vrouw Daat,
rechts hun zoon Dik.
Rechts achter Jaan zijn
broer Dit Honders.

De kerk

De dominee in de Betuwe is een verhaal apart.
Zijn positie is niet makkelijk, er zijn duidelijke
overeenkomsten tussen hem en de bovengeschetste
stadsmens. Ze haalt de bekende uitdrukking ‘de
Betuwe is een predikantengraf’ aan. Die is volgens
haar ontleend aan dominees die geen vat konden
krijgen op hun gemeenteleden en daarom de wet
gingen voorschrijven.
Maar dan zijn ze volgens haar aan het verkeerde adres:
‘Niet gauw zal hij ertegen in gaan, zijn eerbied voor
de geestelijke leiders belet hem dat en ook weet hij toch
niet tegen ‘die gestudeerde lui’ op te kunnen, maar zijn
opvattingen zullen er niet door veranderen.’
Op de dorpen met veel strenggelovigen na, ziet
ze dat men weliswaar religieus is, maar dat in de
praktijk niet echt veel mensen de kerk bezoeken.
“Kerkgang is alleen voor de heel vromen in dit dorp”,
zegt ook de Ingense dominee Wil Kaljouw in 2003
in het boek Een jongen van het dorp.
Niet iedereen is onder de indruk van de ‘fijnen’. Als
de strenge leerregels van het geloof ‘alleen in woorden
bestaan dan wordt er scherpe kritiek op uitgeoefend
en worden de tegenstellingen tussen leer en leven aan
de kaak gesteld. Schijnheiligheid en huichelachtige
vroomheid hebben hier weinig succes.’
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Taal en literatuur

In dit hoofdstuk besteedt ze veel aandacht aan (de
verschillen tussen) Betuwse dialecten. Een impressie:
De boer komt van de markt en moppert tegen zijn
vrouw: ‘De keujes hèk weer mee nar huis gebrocht. Om
ze veur vijf gulde te geve, beste zeuvewèkers, zoo wit as
melk, daor bedank ik veur, da kan ‘k altijd nog doen.’
Dit is maar een gedeelte van het portret van de
Betuwenaar dat Jaan Hol schetst in haar boek
De Betuwe. Uitvoerig besteedt ze ook aandacht
aan bijvoorbeeld de spaarzaamheid, de feesten,
volksverhalen en rang en stand.
De boerenstand, dominant in 1957, is in drie generaties
drastisch afgenomen. In de loop der jaren zijn
dus leef- en werkomstandigheden onomkeerbaar
veranderd. Maar de manier van denken, gevormd
door het boerenleven van de afgelopen eeuwen,
komt nog steeds af en toe om de hoek kijken.

Boekgegevens:
Dr. A.R. Hol
De Betuwe
333 p.
Leiden, 1957
Antiquarisch verkrijgbaar.
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Cunera en de tijd van de K ruistochten
(Deel 2)
Een fascinerende versrengeling van verhaal en legende
Joke Honders

I

n het vervolgverhaal over Cunera zal ik een ander
stukje tekst behandelen – ook later toegevoegduit het boekwerkje van 1515. De betreffende
passage gaat over de vader van Cunera. Die reist
af naar het verre Babylonië. Het doel is om in het
Heilige Land het bloed van ‘ons Heren’ te wreken.
Hij ontmoet daar zijn grote liefde Florencia. Zij
is de dochter van ene Soudaan (sultan). Mogelijk
speelt het dus in de tijd van de Kruistochten.

De Vijfde Kruistocht

Als we de naam Babylon tegenkomen, moeten we
niet alleen denken aan het Bijbelse Babylon, maar
ook aan de legerplaats Babylon in Egypte. Dat
Babylon heeft te maken met de Vijfde Kruistocht,
waar graaf Willem I van Holland aan deelnam.
Bij de geschiedschrijver Jan Wagenaar lezen we
het volgende:
Safadyn, Soudaan van Babilonie, dat is, Egipte, die
door de aankomst van eene groote menigte Kruisvaarders, te Akre in Palestina, en door de vrees voor de
Friesche Vloot, die men dagelyks te gemoet zag, reeds

in verlegenheid gebragt was, drong, in zyn antwoord
op deezen brief, gedagtekend den twaalfden van
Louwmaand des jaars 1218, sterk op het voortzetten
van den togt etc’ .
De naam Soudan betekent sultan en deze sultan
droeg de naam Safadyn. Een opmerkelijke naam,
die doet denken aan een naam die zeventig jaar later
in onze contreien opduikt: Saffetijn van Maurik. Is
dit een klein- of achterkleinzoon van iemand die
mee geweest is op de Vijfde Kruistocht? Is Saffetijn
vernoemd naar de Sultan?Was er een familieverband
met bovenvermelde sultan?
De Vijfde Kruistocht (1213-1221) was een poging
om eerst Egypte te veroveren, vervolgens Jeruzalem
en daarna de rest van het Heilige land. Er namen
aan deze tocht veel Hollanders en Friezen deel
onder leiding van Graaf Willem I van Holland.
Deze onderneming liep uit op een grote mislukking.
Een van de medestrijders was Boudewijn, graaf van
Bentheim, de burggraaf van Traiectum1.. Boudewijn
stamt uit het grafelijk huis Holland. Zijn zoon Otto
is een van de eerste heren van Maurik. Otto draagt

Friezen vallen Damiate aan. De Vijfde Kruistocht.
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in 1253 zijn curia (hof ) op aan een andere Otto,
graaf van Gelre. In 1270 wordt Saffetijn als heer
van Maurik vermeld.
Ook een nazaat van bovengenoemde Boudewijn
van Bentheim is Jan van Bentheim. Hij verkoopt
in 1328 goederen rondom Rhenen en in de Mars.
Mogelijk deden kruisvaardersverhalen de ronde
in zijn familie en in die van zijn vrouw, Machteld
van Lynden.

Willem van Lynden

zijn schild is het Griekse kruis zichtbaar. Zijn lans
is gericht op twee honden die uit een spleet in de
grond tevoorschijn komen. Rechts bovenaan de
schildering is nog net een vrouwenfiguur zichtbaar.
Men heeft zich destijds afgevraagd of de legende
van de zwervende ridder met deze schildering te
maken heeft.
Men vroeg zich ook af welke heilige deze ruiter zou
kunnen voorstellen. Ik heb in Tabula Batavorum
geopperd dat het Sint Mauritius moet zijn. Hij
wordt door kruisvaarders als patroon beschouwd.
Belangrijker nog- en dan verwijs ik naar mijn eerdere
artikel over Trecht-, is dat Mauritius de patroon was
van het Rijk van Karel de Grote. En Karel Martel,
de grootvader van Karel de Grote, had bezittingen
rondom Rhenen en in de Betuwe, zoals blijkt uit het
testament (855) van Martels achterkleinzoon Folker.

OokWillem van Lynden ging op kruistocht. Samen
met zijn zwager Diederik van Brederode nam hij
deel aan de Derde Kruistocht en keerde rond 1200
terug in zijn geboortestreek. Het is bekend dat deze
Willem zijn goederen in Ingen naliet aan de Orde van
St. Jan. Of er in Ingen al zo vroeg een Commanderie
was, is niet zeker. De eerste vermelding van een
Het kruis van de Tempeliers?
Commanderie is namelijk pas in 1317.
Omstreeks 1850 doet in Kesteren een verhaal de De ruiter heeft op zijn schild het Griekse kruis, een
ronde over een ridder die is teruggekeerd uit het rood kruis met vier gelijke armen.( Het toeval wil
Heilige Land. Gaat dit over Willem van Lynden? dat het wapen van de familie Van Lynden ook een
Op zijn pad verschijnen plots twee honden die hem Grieks kruis heeft, echter goudkleurig). Een rood
naar een schone jonkvrouw leiden. Zij trouwen en kruis kan verwijzen naar de Orde van de Tempeliers.
gaan op het nieuwe Ter Leede (Nijelede) wonen. Stond het huis van de Tempel2 dan toch in Kesteren
De eerste bekende bewoners van Terleede waren en niet in Utrecht? Heeft Mieris soms een verkeerde
inschatting gemaakt van Traiectum en heeft hij dit
Van Lyndens.
Dit verhaal brengt ons bij een bijzondere muur- Trecht ten onrechte als Ultrajectinum beschouwd?
wwwschildering in de kerk van Kesteren, zoals die De naam Ultrajectinum wordt in de oorkonde
nog zichtbaar was voor de Tweede Wereldoorlog. echter totaal niet genoemd. Mieris heeft deze naam
Het stelt een ruiter voor met een pluimenbos op klaarblijkelijk zelf in het opschrift gezet.
zijn helm, gezeten op een steigerend paard. Op Als het tempelhuis toch in Traiectum (= Kesteren)

Huis te Ingen.

Saint-Maurice
Detail van de Sigismund Schrijn in
Saint-Maurice.
Bron: Spurzem, 1990.
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Cunera en de Kruisvaarders

Het is duidelijk dat deze tekst over de
Kruisvaarders uit later tijd stamt. Cunera
leefde veel eerder.Wat zou een mogelijke
samenhang kunnen zijn?
Wie gaat er schuil achter de figuur Cunera? We weten het nog steeds niet. We
zoeken verder.

Noten

Muurschildering kerk te Ingen.

stond, hoe zit het dan met de verklaring van bisschop Guy van Avesnes, dat in zijn machtsgebied
geen Tempelieren wonen? Waren ze soms op tijd
overgegaan naar de Duitse Orde of de Orde van
St. Jan?

1. Zie de vorige Baron. De titel ‘Burggraaf
van Traiectum’ blijven de graven van
Bentheim voeren tot 1307. Zij erfden
deze titel van hun voorouderlijke familie, de Van Malsens. Die hadden tot
stammoeder Ida van Boulogne, de zus
van de bekende kruisvaarder Godfried
van Bouillon.
2. Zie het artikel over Trecht en het Tempelhuis in
de vorige Baron.
3. De heilige Omer stond in nauwe betrekking met
koning Dagobert, die hem aanstelde als bisschop
om Noord-Gallië te bekeren. Zie over Dagobert ook
het artikel over Trecht in de vorige Baron.

De orde van de Tempeliers

De oprichter is Hugo van Payns († ca. 1136 te
Palestina). Tijdens de Eerste kruistocht vocht hij
in het Heilige Land aan de zijde van Godfried
van Bouillon. Medeoprichter zou Godfried van
Sint-Omaars zijn. Het verhaal gaat dat Hugo van
Payns en Godfried van Omaars zo arm waren dat
ze samen één paard hadden. Deze afbeelding staat
ook op het zegel van de Tempeliers.
Sint- Omaars is een plaats in Frankrijk, genoemd
naar de heilige Audomarus. Het kreeg in de 10e
eeuw zijn huidige naam. Het toeval wil dat Ommeren eveneens naar deze heilige vernoemd is,
eveneens in de 10e eeuw. 3
Oprichter van de orde, Hugo de Payns, was een
kleinzoon van een zekere Aymon I (Haymijn,
Heimen). De naam Aymon komt ook voor in het
verhaal over de vier Heemkinderen (Les quatre fils
Aymon, de vier zonen van Aymon)). De vier worden
samen op één paard afgebeeld. Het verhaal speelt
zich af ten tijde van Karel de Grote. Aymon is
getrouwd met de zuster van Karel.
In Rhenen kennen we de Heimenberg. Bestaat
er een verband?
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Bronnen

• N.N: Dat leven ende die Passie ende Verheffinghe
vander heyliger maget sinte Kunera. Rhenen, 1515.
Transcriptie door J. Combrink. Rhenen, 1988.
• Wagenaar, Jan: Vaderlandsche Historie vervattende
de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden.
Deel II. Amsterdam, 1749-1770.
• Nieuw Nederlandsch BiografischWoordenboek
(NNBW).
• Aa, van der A.J.: Aardrijkskundig woordenboek
der Nederlanden, Deel 7. Gorinchem, 1846.
• O.G. Heldring, O.G.: Wandelingen ter opsporing
van Bataafsche en Romeinsche Oudheden, Legenden,
enz. (2de Stukje.) Amsterdam, 1839.
• De Nederlandse Leeuw, 1883 jaargang 1.
• Honders, Joke:Wie was Folker (855). In: Tijdschrift
Oud Rhenen. Rhenen, 2013. No.1
• Honders, Joke: Utrecht of Kesteren? In: Tijdschrift
De Baron. Ommeren, februari 2019.
• Honders,Joke: Het leven van de Heilige Cunera,
deel I.
• In: Tijdschrift De Baron. Ommeren, februari 2019.
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William Leech uit M anchester
C onny van der H eyden

O

p het hek van de Algemene Begraafplaats
in Lienden hangt een donkergroen
bordje met de tekst ‘Oorlogsgraf van het
Gemenebest’. Dit betekent dat er op het kerkhof
een oorlogsstrijder begraven ligt.
Direct links bij de ingang ligt William Leech, een
30 -jarige korporaal afkomstig uit Manchester.
Maar hoe komt het dat de laatste rustplaats van
deze Engelse militair zich in Lienden bevindt?
Daarvoor moeten we teruggaan naar de regenachtige
dagen en nachten eind september 1944.

De Poolse Brigade

Na vijf dagen van zware gevechten in de straten
en huizen in en rondom Oosterbeek, wordt het
duidelijk dat Montgomery’s militaire plan ‘Market

Garden’ jammerlijk is mislukt. De geallieerden, die
een week eerder nog zo hoopvol aan de operatie
waren begonnen, bevinden zich op 22 september
ten noorden van de Nederrijn en kunnen geen kant
meer op. Ze zijn uitgeput, hongerig en er is een
ernstig tekort ontstaan aan verband en medicijnen.
Alleen soldaten met zware trauma’s krijgen nog
morfine toegediend.
Dan komt het hoopgevende bericht dat de Poolse
Parachute Brigade vanaf de zuidelijke kant van de
Rijn naar de overkant zal proberen te komen om
hulp te bieden.
Op donderdag 22 september willen de Polen bij
Driel de rivier oversteken. Van hetgeen ze bij zich
hebben maken ze provisorisch boten en vlotten.
Maar vanwege het slechte materiaal in combinatie
met de vijandelijke beschietingen eindigt deze
<Advertentie>

Gediplomeerd oogmeetkundige (OVN)
en contactlenzenspecialist (ANVC)

Gratis oogdrukmeting!
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Telefoon (0488) 48 13 05
E-mail info@damme.nl
Muurschildering kerk te Ingen.
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eerste nachtelijke poging catastrofaal. Van de 55
manschappen bereiken er tenslotte maar 35 de
noordelijke oever. De rest verdrinkt in de ijskoude
rivier.

De 43rd Wessex Division

Bij de tweede poging krijgt de Poolse Brigade steun
van de Britten. Die stellen hun rubberboten ter
beschikking en enkele vlotten. Zo denkt men alsnog
tweehonderd Poolse parachutisten de Rijn over te
kunnen zetten. Helaas moet dit gebeuren zonder
de luchtsteun van de RAF (Britse Luchtmacht).
Vanwege een hevige storm en stortregens moeten
de jagers namelijk aan de grond blijven.
Wanneer er enkele mannen zijn overgezet verlicht
plotseling een lichtfakkel de donkere hemel, direct

gevolgd door het oorverdovende geknetter van
Duitse mitrailleurs. De boten die zich op dat
moment midden op de rivier bevinden worden
onder vuur genomen. Twee ervan worden geraakt
en de bemanning komt in het snelstromende
water terecht.
Langs de kant in Driel vallen ook onder de
wachtende Polen slachtoffers door de vijandelijke
mortieren die tussen hen terecht komen.
De operatie wordt afgeblazen. Maar zodra de
rust lijkt te zijn weergekeerd wil men een nieuwe
poging wagen. Al snel schiet er echter weer een
lichtfakkel de lucht in en daarop wordt besloten
om deze nachtelijke overtocht te staken.
In plaats van de beoogde tweehonderd man slagen
er slechts vijftig in om de overkant te bereiken.

Ten onrechte beschuldigd

Een boek over verzetsstrijder Johannes van Zanten (1911-1944)
C onny van der H eyden

I

n het jaar 2020 vieren we dat wij 75 jaar in
vrijheid leven. Vrijheid waar verzetsstrijders
zoals Johannes van Zanten uit Kesteren zich
voor hebben ingezet.

Wie was deze verzetsstrijder, vader van vijf kinderen,
werkzaam bij de Heidemij?
Hij heeft veel wapenfeiten op zijn naam, toch is
maar weinig over hem zelf bekend. Of het moet
zijn dat hij -ten onrechte- beschuldigd werd van
het liquideren van een rijke NSB’er in Lienden.
In het boek ’Ten onrechte beschuldigd- Johannes van Zanten 1911-1944’ heeft Conny van der
Heyden een reconstructie van zijn leven gemaakt.
Jarenlang zocht ze in archieven en boeken, sprak
ze met familieleden en nabestaanden van zijn
Knokploeg. Ook bezocht ze mensen in de kring
er omheen, die op de hoogte waren van bepaalde
situaties.
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Van Zanten moet een stevige persoonlijkheid geweest zijn met een groot rechtvaardigheidsgevoel.
Dr. Lou de Jong noemt de ‘Tilburgse zegeltjeskraak’
op 25 januari 1943 een van de grootste verzetsdaden
in Nederland. Van Zanten had de leiding en in
één klap konden hierdoor 106.000 onderduikers
voorzien worden van voedselbonnen.
Ze schrijft ook over een andere succesvolle actie
ten tijde van Operatie ‘Market Garden’.
Met militaire precisie leidde Van Zanten een groep
van 24 para’s en KP-leden naar bevrijd gebied; een
kilometerslange tocht dwars door de Duitse linies,
onopgemerkt door passerende zwaarbewapende
Duitsers op motoren.
En dan waren er nog de bevrijdingsacties uit het
Huis van Bewaring in Arnhem en Kamp Amersfoort, en de overvallen op distributiekantoren en
gemeentehuizen.
In oktober 1944 werd hij in Zoelen opgepakt tijdens
een door hem georganiseerd wapentransport. Hij
moest zich voor een Duitse rechtbank verantwoorden.
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Op 2 december werd hij gefusilleerd,
slechts 33 jaar oud.

Maar met veel bluf wist hij zich hieruit te praten.
Vervolgens gaf hij gehoor aan een oproep van
Prins Bernhard. Deze had hem gevraagd om zich
met zijn KP- Betuwe te voegen bij de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten.
Op 22 november viel de Duitse Sicherheitsdienst
de Kamer van Koophandel binnen in Utrecht. Daar
was op dat moment een vergadering aan de gang
van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Onder de gearresteerde kopstukken bevond zich
ook Johannes van Zanten, de leider van Knokploeg
Betuwe.

Na zijn dood werd het gerucht steeds
sterker dat hij verantwoordelijk geweest
zou zijn voor de liquidatie van Cornelis
Dirk Leccius Leccius de Ridder, in wiens
tuinhuis hij nog gewoond had in het
begin van zijn huwelijk.
Deze hardnekkige beschuldiging – hij
was niet eens bij die actie aanwezig- zou
zijn jonge gezin na de oorlog blijven
achtervolgen.
In ‘Ten onrechte beschuldigd’ gaat Conny
van der Heyden hier uitgebreid op in.
Verder besteedt ze aandacht aan het
bombardement van huize ‘Den Eng’ in
Ommeren.
Op 25 januari 2020 wordt het boek ‘Ten onrechte
beschuldigd’ door het Arend Datema Instituut
gepresenteerd. De verkoopprijs is € 29,95. Voor
leden en nieuwe leden is er bij voorinschrijving een
korting van 5 euro. Dit is exclusief verzendkosten.
Bestellen graag voor 1 december bij het Arend
Datema Instituut of per mail via info@hkko.nl

<Advertentie>

Oudmidsestraat 12 Lienden: 0344-602400
Swaenenstate 3 te Opheusden: 0488-442906
www.joopvanmourik.nl

voor een goed advies in de Betuwe...
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Culemborgs K amer - M ariënburg te
M aurik
R ien van D oorn

Mariënburg anno 1967.

N

et even buiten het dorp Maurik staat aan
de Kapelstraat een oude boerderij, gelegen
aan het einde van een lange oprit, op een
terp, omringd door weilanden. De naam Mariënburg doet een lange geschiedenis vermoeden.
Er is weinig over bekend. Er hangt een sfeer van
geheimzinnigheid omheen (liep er een onderaardse
gang naar de kapel?).

Momenteel staat de boerderij er desolaat bij. De
agrarische functie is verleden tijd. Mogelijk wil een
projectontwikkelaar er een landgoed van maken.
Tijd om eens dieper in de archieven te graven en
onderzoek te doen naar de eerdere eigenaren. Een
belangrijke hulpbron hierbij is het Repertorium op
de Lenen van de Hofstede Culemborg, 1251- 1648.
Al voor 1423 maakt men melding van een steeg van
de straat naar de hofstede. Deze steeg moet dan de
oprit naar het leen zijn. Leen: een bezit waarbij de
leenman diensten verschuldigd is aan de leenheer.
Gerard Uten Weerde.
Hij is de eerste eigenaar van het leen omstreeks 1394.
De familieWtenweerde, zoals we de naam tegenwoordig schrijven, is een oeroude Maurikse familie. Er
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wonen rond die tijd al meerdere personen met deze
naam in dorp en omgeving. Het leen gaat over op
andere Wtenweerdes, waarbij het gedeeld bezit
wordt. Rond 1423 wordt het leen overgedragen
aan Gerard van Culemborg. Vanaf 1453 staat erbij
vermeld dat Gerard de oom van de leenheer is -en
vooral belangrijk- de leenman woont hier.
Hij is niemand minder dan Gerard (Gerrit) van
Culemborg, Heer van Maurik, gehuwd met Gijsberta
van Zuijlen van Nijevelt.
Johans zoon, ook een Gerard van Culemborg, is
vanaf 1453 de leenheer. Dat hier een zo voornaam
echtpaar woonde maakt het wel bijzonder. Ze
zijn de voorouders van zeer veel Betuwenaren
(waaronder ook de schrijver, die zelfs 14 lijnen
naar dit echtpaar heeft).
Zoon Hubert en kleinzoon Sweder van Culemborg,
bastaard- gehuwd met Beatrijs, waren de schakel
van de adel naar het gewone Maurikse volk.
Hubert draagt het leen juni 1468 over aan zijn neef
Gerard, heer van Culemborg. Het leen blijft op
deze manier lange tijd in handen van de familie
Van Culemborg.
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van haar zuster Henriette van Braeckel. Die
is getrouwd met Baron Cornelius van Spangen. Philips Jacob van Spangen, de neef van
Maria van Braekel is vanaf 1681 leenvolger
van Marienborg.
In 1686 zien we Philips Christiaen van Spangen
(achterneef van Maria): van de Graefflijckheijt
van Cuijlenborch in leen te ontvangen het huijs
met aanhorige landen Merrienborch, gelegen
in den karspele van Maurick.
In 1695 koopt Hillebrant Uijttenweerde
Mariënburg: Huijs ende Hofstad met achtien
Hubrecht en Johan zijn broers van Gerard en achtereenvolgens
mergen lants gelegen tot Maurick bij de besitters
leenheer van het leen in Maurik.
genaemt Marrienburg.
Hiermee komt een einde aan een lange reeks
eigenaren uit één familie.
In 1554 zien we de naam Wtenweerde weer terug.
OlivierWtenweerde beheert het leen voor zijn neef, Hillebrant is Scholtus (schout) van het Nederquartier
van de Rijncant in de Betuwe. Hij leent 2000,- gulden
Zweder van Culemborg.
voor de koop. Het zal deze Wtenweerde zijn die in
Culemborgs Kamer/Marienburch
de Navorscher van 1890 genoemd wordt:
In 1578 duikt de naam Culemborgs Kamer op. De
naam Mariënburg komt nog nergens voor. Die Hun wapen, in blauw drie halve manen of wassenaars,
naam zien we tachtig jaar later in de archieven van goud of zilver was met acht kwartieren, in steen
verschijnen.
uitgehouwen, eene halve eeuw geleden nog zichtOp 25 jan 1664: Verlije van’t leen ten behoeve van baar in de voorpui van Mariënburg, welke huizing,
Maria van Braeckel. Vrouwen hadden in die tijd tegenwoordig eene bouwhoeve te Maurik, volgens
geen handelingsbekwaamheid. Zij koos Hector sommigen een klooster, volgens anderen een kasteel
van Blockhoven als voogd. Nu zien we voor het zal geweest zijn, met de abdij van Mariënweerd in
eerst de naam Mariënburg. Er staat heel duidelijk nauwe betrekking staande, of daaraan toebehoorend,
geschreven: nu genaemt Marienburch. Hiermee en waarvan een der Wtenweerde’s eigenaar is geweest.
is het bewijs geleverd dat Culemborgs Kamer en
Mariënburg hetzelfde leen is. Waarom de familie We weten nu dus dat er inderdaad een W. ten Weerde
Van Braekel deze naam gekozen heeft is niet bekend. eigenaar was. In 1711 gaat het leen over naar de
Is de voornaam Maria inspiratiebron geweest?
zoon: Luitenant Gerard Uijttenweerd.
Als Maria overlijdt gaat het leen naar de oudste zoon

Culemborgs kamer, zoals dhr. Kort het leen tot 1635 beschrijft, en hetzelfde leen, Mariënburg genaamd in 1664,
staan in het register met het teken molenijzer nr. 145.
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met een graefstede of grafkelder in de
kerk van Maurik, op het koor achter de
Predikstoel, met een groote Sarksteen op
de gem: grafstede waar op het wapen van
de jonkeren van Maurik uitgehouden is.

In de wetenschap dat Mariënburg eerst Culemborgs
Kamer genoemd werd, en dat vele Van Culemborgs
eigenaar zijn geweest, is het aannemelijk dat we hier
met hetzelfde huis te maken hebben.

Johannes Picard

Johannes is de zwager van Gerard Wtenweerde. In
1721 koopt hij Mariënburg en betaalt de schulden.
Hierdoor wordt voorkomen dat het goed uit elkaar
valt.In 1747 komt het aan zijn zoon Abraham Picard.
Beschreven staat: achtien mergen soo boomgaard als
bouwland, met huijs, hofstad, berg en schuur, duijfhuijs
en oven genaemd Merrienburg.
Het hebben van een duifhuis was voorbehouden
aan de adel.
Nu is er uit deze periode slechts één tekening uit 1750
bekend van een hofstad in Maurik. De tekenaar is
de in die tijd zeer bekende Jan de Beijer. Hij noemt
zijn tekening ‘Cuijlenburgs Hofstad’.

Een eigen grafkelder en zitplaatsen
in de kerk zijn tekenen van aanzien,
die bij een voorname familie horen.
De laatste leenheer van Mariënburg
(1766-1795) isWillem de Vijfde Prince
van Orange en Nassau, Grave van
Culemborg. Willem V had zelf ook
bezit in Maurik. De bouwing Breedslag met maar liefst 100 morgen land
was van hem.
Hoewel Huijsers de Heeren-Huizinge en Hofstad in
1805 in zijn geheel te koop aanbiedt , valt het toch
uit elkaar. Johannes Thijssen en Geertruijda van
Driel kopen Mariënburg nu nog 8 morgen groot
bevoorens leenroerig aan den Huijzen Culenborg.

Als we deze tekening goed bekijken zien we op
de voorgrond een duifhuis. Links daarachter een
schuur en aan de andere kant het huis. Door optisch
bedrog lijkt het duifhuis veel groter, het lijkt wel
vast te staan aan de rest.
Wat opvalt aan de tekening zijn de gesloten luiken.
Is de hofstad niet bewoond op dit moment? De
verkoop van Mariënburg op 1 maart 1752 zou daar
op kunnen wijzen.
In 1789 komt er een andere eigenaar: Arijn Huijsers heeft gekoft een Huizinge en Hofstad genaemt
Marienburg met Berg Schuur en Duijfhuis misgaders
aanhorende Boomgaarden en Landerijen visferijen
etc groot agtien mergen. Item een dubbelt kerkgestoelte

- 16

Willem de Vijfde Prince van Orange en Nassau,
Grave van Culemborg.
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Hoe Huijsers de Heeren-Huizinge en Hofstad in 1805 in zijn geheel te koop aanbiedt.

Uitsnede van de kadasterkaart uit 1825. Hier staat links “Marienhof” maar een jaar
later staat het weer te koop als Marienburg.

Tot slot

Van Culemborgs Kamer, later Marienburg, Mariënburg, Marrienburg of Merrienburg, resteert uiteindelijk een boerenhofstede.
Wat zal er gaan gebeuren met de Mariënburg van
nu? Blijft de boerderij -in welke vorm dan ookbestaan? Zal de naam Mariënburg verder blijven
leven? De tijd zal het leren.

Opeenvolgende leenvolgers/eigenaren

• 1
 665: Maria van Braeckel oudste dochter van
Anna Mom.
• 1681: Philips Jacob van Spangen, de neef van
Maria van Braekel.
• 1686: Philips Christiaen van Spangen, zoon van
bovengenoemde.
• 1690: Cornelia Spangen, zus van bovengenoemde.
• 1695: Hillebrant Uijttenweerde.
• 1711: Luitenant Gerard Uijttenweerd, zoon van
bovengenoemde.
• 1721: Johannes Picard, echtgenoot van Margaretha
Wtenweerde.
• 1747: Zoon Abraham Picard.
• 1752: Harmen Hasenbroek.
• 1753: Jacoba Philippina Slobets huisvrouw van
Wijnand du Bois.
• 1781: Pieter Vincent Born en Cornelia van der
Dussen, de kleinkinderen.
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• Carel Frederik Peterman.
• Johanna Charlotta Elisabeth Schippers, huisvrouw
van A. Huijsers.
• 1805: Johannes Thijssen en Geertruijda van Driel.

Bronnen

• Delpher kranten (Oprechte Haarlemse courant).
• De Navorscher (Jacobus Anspach, 1890)
• Gelders archief (Heren en graven van Culemborg:
verpondingen 1650 en 1790, atelier tekening
Cuijlenburgs Hofstad)
• Hollandse Genealogische Databank (Repertorium
op de Lenen van de Hofstede Culemborg,1251-1648)
• Regionaal Archief Rivierenland (Protokol van
Bezwaar, Maurik)
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (foto
A.J.van der Wal en kadasterkaart).
• www.Rijksmuseum.nl (tekeningen Hubrecht en
Johan van Culemborg en Cuijlenburgs Hofstad,
Jan de Beijer)
• Stukken en Brokken deel III (GenealogieWtenweerde,
A.G.J. Hogendoorn.
• Utrechts Archief (akten van Spangen en Du Bois)
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De opening van de A rcheoHotspot op
3 mei 2019
A ndre van I ngen

Wat ging eraan vooraf?

In de laatste twee edities van de Baron hebben we al
geschreven over de realisatie van de Archeo -Hotspot
in ons museum Baron van Brakell te Ommeren.
De trekkers van het project waren Carel Versluis
en ondergetekende (zie bijgaande foto). Tussen
december 2018 en mei 2019 is er heel veel werk
verricht.
Ik bedank de mensen zonder wie dit alles niet tot
stand kon worden gebracht:
• Wim van de Bosch, Kees de Haas, Hans Smit
(nieuwe vrijwilliger) en Carel Versluis van de
technische dienst.
• Ina en Gerard van Meerten, André Schaaij, Piet
Verweij, Joke Honders, Cees Jan van de Po en
Paula Timmer voor hun enorme inzet.
• Timmer- & Onderhoudsbedrijf P.F. Hak voor
een werkblad.
• Rosan Terbrugge: voor een bureau en tafels.
• En het Groene Kruis uit Kesteren voor stoelen
en een grote vitrine.

We beschikken nu over een prachtige ruimte waar
archeologisch onderzoek en registratie van vondsten
kan worden verricht. Een ruimte die vrij toegankelijk
is voor alle geïnteresseerden: bezoekers, vrijwilligers,
studenten. De volgende stap is om meer bekendheid
geven aan deze ArcheoHotspot.

Samenwerking

We wilden zoveel mogelijk aandacht trekken bij de
opening. Aandacht vanuit de professionele wereld
en die van amateurarcheologen. Dus eigenlijk van
alle geïnteresseerden.
In Nederland kennen we de zogenaamde Romeinenweek.
Dit jaar viel die in de week van 4-11 mei.Wij hadden
als openingsdatum 3 mei gekozen, waarop het
verzoek kwam van RomeinenNU om de opening
van de Romeinenweek te combineren met die van
de ArcheoHotspot.
Een prachtige kans om de krachten te bundelen. Bij
insiders was al bekend dat er een interessante vondst

De Bataven komen in
Ommeren. Foto: Jan
Harteman
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was gedaan tijdens de aanleg van de kelder van het
nieuwe museum. Daar was nog geen ruchtbaarheid
aan gegeven.

Publiciteit

3 Mei leek bij uitstek een gelegenheid om publiciteit
te zoeken bij het grotere publiek.
De organisatie van ArcheoHotspots in Nederland
toonde ook belangstelling voor deze gezamenlijke
opening. Alle drie de organisaties hebben er alles
aangedaan om in het nieuws te komen. Er verschenen
artikelen in onder andere de lokale bladen, Fruitbode,
tijdschrift RomeinenNU en facebook Ommeren.
Daarnaast stelden wij TV Gelderland, SBS 6 en
RTL 4 ervan op de hoogte dat wij op 3 mei een
bijzondere archeologische vondst gingen onthullen
tijdens de opening van de ArcheoHotspot en de
Romeinenweek in het Streekmuseum te Ommeren.
TV Gelderland kwam alvast in de ochtend opnames
maken, in verband met het vroege tijdstip van Gelders
Nieuws (17.00). Alles uiteraard onder embargo.
Immers de onthulling stond op de agenda voor
15.30 uur.
Ook de redactie van RTL Nieuws belde. Zij wilden
graag de vinder, Dirk van Ommeren, ontmoeten
in verband met een vraaggesprek.
SBS komt binnenkort opnames maken. Dat houden
we dus nog tegoed.

De opening

Wat was hun rol? Hun positie? En hoe zagen ze
eruit? Aan de hand van getoonde afbeeldingen
kregen we een aardig beeld.
Ook kwamen de drie vrouwelijke ruiters ter sprake
die zijn gevonden op het grafveld Prinsenhof in
Kesteren. Wij hebben een foto van een compleet
geraamte van een vrouw. Ze lag in een bijzondere
houding. Mogelijk gaan we in de toekomst een
reconstructie van haar maken. Dan krijgen we een
beter beeld van ‘de dame van Carvone’. De vindplaats
is opmerkelijk: midden in een vicus (woonwijk). In
Europa is maar één ander vergelijkbaar graf bekend.
Riemer Knoops, bestuurslid van ArcheoHotspots
in Nederland, legde uit waarom dergelijke
ontmoetingsplekken van belang zijn, zeker in de
Betuwe.
Het doel is om archeologie -letterlijk- tastbaar te
maken en om met andere mensen samen te werken.
Geïnteresseerden - jong of oud- mogen geen drempel
ervaren om binnen te stappen.

Vincent van Veen

In Ommeren is het samenwerkingsverband met PAN
(Portable Antiquities of the Netherlands) volledig
geïntegreerd met de ArcheoHotspot. Vincent van
Veen is registrator bij Pan, tevens onze begeleider
in het gehele project.
Hij lichtte de doelstelling van het PAN-project
toe: registratie van met name metaalvondsten,

RomeinenNU had een groep re-enactors ‘Bataven’
geregeld. Zij moesten de vondst bewaken tot de
onthulling. Ze inspireerden vele enthousiaste
genodigden tot het maken van selfies.
De middag werd door mij geopend met een korte
presentatie van de geschiedenis van de vereniging.
De foto’s en dia’s van opgravingen zorgden voor een
feest van herkenning: de personen, de locaties en
natuurlijk de opgeroepen sfeer.
Ik richtte mij ook tot Jan en Janny de Kleuver, medeoprichters van de vereniging. Jan is gerespecteerd
erelid. Een weerzien met een oud-leraar, inspirator
en gedreven archeoloog.

Lezingen

Daarna kwam Paul van der Heijden van RomeinenNU
aan het woord.
Hij belichtte het thema van de Romeinenweek, Vrouwen in de Romeinse tijd.
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Koektrommelstudio Romeinennu-60. Onthulling van de
vondst.
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Stijn Heeren tijdens de lezing.

waarbij de vondstlocatie uitermate van belang is.
Er is dus een grotere rol weggelegd voor de vinder,
de amateurarcheoloog. Die alleen kan precies de
gegevens aanleveren wat betreft bodemgesteldheid,
grondlagen en de exacte locatie. Samenwerking
met professionele archeologen moet vervolgens tot
een completer beeld leiden, zoals bijvoorbeeld de
rol van de Betuwe aan de Romeinse Limes.

Stijn Heeren

Stijn is leider van het PAN-project in Nederland.
Hij benadrukte het belang van de Historische kring
Kesteren & Omstreken. Hij prees de inzet van
de amateurs bij het grafveld in de Passewaaij, de
Beldert, het castellum in Maurik en bij de diverse
opgravingen in Kesteren.

De onthulling

En daar kwam de groep Bataven naar voren, met het
zwaarbewaakte voorwerp. Dirk van Ommeren, de
vinder himself, droeg het over aan de heer Tammes,
de voorzitter van het Streekmuseum Baron van
Brakell (zie foto). De vondst bleek een Romeins
zwaard te zijn. Het Streekmuseum is eigenaar van dit
zwaard, het zal permanent tentoongesteld worden.
Waar is het zwaard aangetroffen?
Vanaf Hoogmeijen heeft er in de Romeinse tijd een
geul gelopen over het terrein van het huidige museum
richting de Roskam aan de Dokter Guépinlaan. Bij
het uitgraven van de kelder van het museum was
deze geul goed zichtbaar. Op basis van analyses
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Voorzitter SBB Klaas Tammes en Burgemeester Jan de
Boer in de Archeo Hotspot . Foto: Jan Harteman.

lijkt het waarschijnlijk dat het zwaard er ritueel in is
gelegd. Opvallend, omdat een zwaard een kostbaar
voorwerp was en verder omdat het gebogen was.
De datering is tussen 450 -50 voor Christus.

Openingshandeling

Toen kwam het meest riskante moment van de
dag: de formele openingshandeling door de burgemeester van Buren, Jan de Boer, middels het
onthulde zwaard (foto voorzijde van De Baron).
Daarna konden we, fantastisch voorzien van hapjes
en drankjes, terugzien op een zeer geslaagde dag.
’s Avonds kwam het Streekmuseum ruim in beeld
bij TV Gelderland en RTL Nieuws. Dat stemde tot
diepe tevredenheid.
We bedanken iedereen van harte die heeft meegewerkt
aan de realisatie van de ArcheoHotspot. Veel waardering
en dank ook aan bestuur en vrijwilligers van het
Streekmuseum Baron van Brakell voor hun inzet.
We beschikken voortaan over een prachtige werkruimte
ten behoeve van archeologisch onderzoek. Dat was
al vanaf 2015 onze grote wens.
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Is het Romeinse Castra Vetera
hetzelfde als K esteren?
Joke Honders

I

Brenkman beriep zich niet alleen op de naam, maar
ook op de Romeinse geschiedschrijving. Hij kende
de geschriften van Tacitus en heeft zich verdiept
in de beschrijving van de Bataafse opstand onder
leiding van Civilis, die zich afspeelde in de jaren
69 en 70 na Christus. Zo schrijft hij verder: 'Steeds
Naar mijn mening betreft het hier Kesteren en niet ben ik uitgegaan dat de oorlog – de opstand – op het
Utrecht. Amateur-historicus Geurt Jan Brenkman, eiland der Bataven plaats had en niet erbuiten, zooals
die honderd jaar geleden leefde, komt tot dezelfde
bijvoorbeeld in den omtrek van Xanten. De Bataven
naam voor Kesteren, maar dan al in de Romeinse tijd. – deze woonden toch zeker hier of daar op het na hun
genoemde eiland – komen met hunne naburen Caninefaten en Friezen in opstand tegen de Romeinen.
De Caninefaten overvallen de twee winterlegers van
twee regementen van uit den Oceaan, en veroveren
die, nadat ze door de Romeinen waren verlaten en
in brand gestoken’.
Ook schrijft Brenkman over een opmerkelijke
maatregel van Civilis: ‘Nu beveeld Flaccus Hordeonius3 toen hij dit een en ander vernam aan Mumius
Lupercus, stadhouder van twee keurbenden die in
Vetera gelegerd waren, uit te trekken tegen den vijand
– de Batavieren. Hiertoe neemt Mumius Lupercus
Geurt Jan Brenkman.
verschillende hier en daar liggende legerafdeelingen
waar onder ook een vleugel Batavieren. Toen deze na
overzetting, zegt Tacitus, tegen de Batavieren optrok,
De schriftjes van Geurt Jan Brenkman
nam ook Civilis zijne maatregelen, en dat wel op die
Geurt Jan Brenkman, geboren en getogen in Aalst, vreemde wijze, om ook vrouwen en kinderen achter
was smid van beroep. In zijn vrije tijd hield hij zich het leger mede te voeren. Hier is de groote vraag waar
met de oudheid en archeologie bezig. Ook was hij moet men dit Vetera zoeken.’ Tot zover Brenkman, die
medeoprichter van de Oudheidkamer Tiel. Zijn het vreemd vindt dat Civilis vrouwen en kinderen
bevindingen schreef hij in kleine schriftjes waarvan mee laat trekken naar de omgeving van Xanten.
er in ieder geval 21 bewaard zijn gebleven. Uit zijn
aantekeningen blijkt dat Brenkman ervan overtuigd Castra Vetera bij Xanten?
is dat Kesteren in de Romeinse tijd identiek was aan Bij de Romeinse geschiedschrijver Tacitus is sprake
de plaats Castra Vetera (oude legerkamp).
van Castra Vetera. Het zou volgens de huidige
wetenschap op de plaats Veteribus slaan, identiek
In schriftje nummer 2 : ‘Reeds verscheidene malen
liet ik blijken de Castra Vetera niet te Xanten maar aan Birten in de buurt van Xanten. Veteribus ligt
op de Peutingerkaart1 60 of 88 km 2 van Xanten
te Kesteren (Castra) te zoeken en meen gevonden te
hebben, zooverre hier van vinden kan sprake zijn, (Colonia Traiana) af. Birten en Xanten liggen maar
daar de naam Kesteren als ’t ware van zelve op wijst’. 6 kilometer van elkaar. Lag het door Tacitus gen mijn artikel ‘Utrecht of Kesteren?’ (zie vorige
Baron) is sprake van een raadselachtig plaatje
met daarin de woorden Veteris Castri en in
Batavorum Insula. De schets stelt een situatie
voor van rond 690.
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noemde Castra Vetera (=oude legerkamp) daarom
wel bij Xanten? Er kunnen in de Romeinse tijd
meerdere oude legerkampen hebben bestaan, die
niet allemaal op de Peutingerkaart voorkwamen.
Zoals bijvoorbeeld Mannaricium (Maurik), dat
daarentegen wel in het reisboek van Antonini
(derde eeuw) voorkomt.
Als je Tacitus leest lijkt een deel van de opstand
bij Xanten plaatsgevonden te hebben. Maar op
het Kops Plateau bij Nijmegen is bijvoorbeeld
een metalen plaatje gevonden van Gaius Aquillius Proculus, een officier uit het Achtste legioen
Augusta uit Bulgarije. Dit legioen speelde een
belangrijke rol in de Bataafse opstand.

een nationaal heiligdom in. Daarna trok hij naar
het noorden waarbij hij onderweg te maken kreeg
met aanvallen van de Germanen. Tegen september
was hij aan de Rijn in de Betuwe (het ‘eiland der
Bataven’). Daar richtte hij militaire kampen in met
het oog op een grote invasie in Germanië.
Gelet op dit korte tijdsbestek is het logischer dat
Drusus Castra Vetera in de Betuwe liet aanleggen
en niet bij Xanten.

Vetera, Batavodurum en Ptolemaeus

Kosmograaf Ptolemaeus plaatst in zijn Geographia
(150 na chr.) Vetera in de nabijheid van Batavodurum in het Batavenland, ten westen van Traiane (?
= Xanten). Dit Vetera kan dus nooit identiek zijn
Buste van Drusus Castra
met Veteribus dat ten oosten van Xanten ligt. Op
Vetera.
de Peutingerkaart en het reisboek van Antonini is
de volgorde van oost naar west: Veteribus- Colonia
Traiana Noviomagus.
Tacitus heeft het in zijn werken een paar keer over Lugdunum Batavorum
Castra Vetera, maar ook vaak over Vetera. Mogelijk Er wordt van uitgegaan dat dit Lugdunum bij Lyon
haalt Tacitus, die de Bataafse opstand niet persoonlijk was, maar klopt dit wel? Volgens de Peutingerkaart
heeft meegemaakt, de namen door elkaar.
lag er in onze streken ook een Lugdunum. Eerst
Er is een duidelijk verschil tussen Ptolemeaus en de dacht men aan Leiden, maar tegenwoordig aan
Peutingerkaart/ het reisboek van Antonini. De plaats Katwijk. Er is bovendien sprake van een Lugdunum
Batavodurum (=versterkte stad van de Bataven) Batavorum. Dit achtervoegsel Batavorum is voor
kan niet dezelfde plaats zijn als Ulpia Noviomagus de eerste keer gebruikt door Ptolemaeus in zijn
Batavorum, door Keizer Traianus gesticht. Hij zou Geographia. Iedereen weet dat Katwijk niet op het
deze Noviomagus in 98/102 stadsrechten hebben ‘Bataveneiland’ lag. Waarom heeft Ptolemaeus dan
verleend, terwijl Batavodurum bij Tacitus al in 69 toch deze toevoeging gebruikt? Waarom was deze
genoemd wordt in verband met de Bataafse opstand. specificatie nodig? Lag er in het Batavenland ook
Het werd daarbij verwoest.
een Lugdunum?
Nog een optie: Batavodurum zou een voorloper
zijn van Dorestad. Kosmograaf Ravennes schrijft Lugdunum-Leidon
daarover in de 7e eeuw, maar noemt daarbij de In 997 geeft keizer Otto III de plaatsen Veldriel,
Rijn en niet de Waal.
Leidon, Ommeren, Deest en Maurik aan een nieuw
te stichten klooster op de Luisberg bij Aken.
(Castra) Vetera en Drusus
Dit Leidon hield men enerzijds voor ‘ons’ Ter
Volgens Tacitus liet de Romeinse veldheer Nero Leede, anderzijds werd ook gedacht aan Schleiden
Claudius Drusus in 12 v Chr.- het jaar van de eerste in Duitsland. Deze laatste optie is niet logisch,
acties tegen de Germanen- de legerplaats Castra aangezien bovengenoemde plaatsen geen van alle
Vetera aanleggen. Hij was toen gouverneur van de in Duitsland liggen.
drie Galliën (Gallia Comata). In augustus wijdde Kortom, als Drusus in augustus in Lugdunum was
hij in Lugdunum (Lyon?) met de Gallische leiders en in september op het Bataveneiland, dan rijst
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Romeinse Altaarsteen met daarop de
letters R, A en M. Gevonden in de jaren
’70 op de Prinsenhof.

de vraag of hij in Lugdunum (Lyon) was of in
Lugdunum Batavorum (Ter Leede)? Of was hij
soms bij nog een andere Lugdunum, namelijk de
Luisberg bij Aken?5 Voor een leger in vol ornaat
ligt de afstand Aken-Kesteren (180 km) meer voor
de hand dan Lyon-Kesteren (870 km). Zeker als er
zich bovendien onderweg schermutselingen met
de Germanen voordeden.
Stel dat het Lugdunum bij Kesteren betrof, zijn
er dan aanwijzingen voor een heiligdom aldaar?
Immers volgens Tacitus wijdde Drusus bij Lugdunum
een heiligdom in. Er is in Kesteren wel een stuk
altaarsteen uit de Romeinse tijd gevonden met
daarop de letters R, A en M. Een dergelijke steen
wijst op een heiligdom, maar meer weten we niet.

Tot slot

Ik ben ervan overtuigd dat men vroeger veel namen, o.a. uit de Romeinse tijd, niet juist heeft
geïnterpreteerd. Er is mijns inziens daarom meer
onderzoek nodig om de geschiedenis van onze
regio beter boven water te krijgen.

Noten

1. De Peutingerkaart is een 13e eeuwse kopie van
een Romeinse reiskaart uit de 3e eeuw.
2. Volgens de Peutingerkaart liggen Traiana en
Veteribus op 40 romeinse mijlen (is 60 km) of
40 leuga (is 88 km) van elkaar.
3. De naam Ulpia heeft met keizer Traianus te maken,
wiens naam Marcus Ulpius Traianus luidde.
4. Zie voor de verklaring van de Luisberg mijn artikel
in de Nieuwsbrief van de HKK&O, augustus 2015.

Bronnen

•
•
•
•
•

Brenkman, G.J.: Schriftje no.2.
Tacitus, Publius Cornelius: Historiën, Haarlem,
1967. Vertaling van dr. J.W. Meijer
Cosmographia Ptolemy.
Ravennatis Anonymi Cosmographia.
Sloet, L.A.W.J. baron van: Oorkondenboek der
Graafschappen Gelre en Zutfen. ’s Gravenhage,
1872-1878.

De Peutinger-kaart.
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Mededeling van het Arend Datema Instituut
Beperkte avondopenstelling
A ndré van I ngen
In ons vorige onderkomen in Kesteren was het ADI op woensdagavond open. Mensen met interesse
in de streekgeschiedenis konden
daar onderzoek doen met de hulp
van vrijwilligers.
Na de verhuizing naar het Streekmuseum behoorde dit niet meer tot
de officiële mogelijkheden.
In de praktijk echter kwam op woensdagavond regelmatig een groep leden
bij elkaar onder leiding van Kobus
van Ingen. Men hield zich bezig
met allerlei facetten van de Tweede
Wereldoorlog.
Regels van het museum
We zijn nu onderdeel van het Streekmuseum en daarom moeten we ons
houden aan de daarbij horende
afspraken. Het gemeentebestuur
van Buren heeft daarin een grote
rol. Dit heeft onder andere geleid tot
formalisering van het vrijwilligersbeleid en een strikt horeca-regelement.
Bovengenoemde avonden passen
niet in deze formule; in november
2018 kwam er dus een eind aan.
Deze stopzetting heeft nogal wat
beroering veroorzaakt.
Avondopenstelling
De besturen van de HKK&O en het

ADI hebben overlegd of het wenselijk en haalbaar is om toch af en toe
op woensdagavond open te gaan.
Het is ook met de leden besproken.
Vervolgens hebben we een formeel
verzoek ingediend bij het bestuur
van het Streekmuseum.
We kwamen tot de volgende af-spraken:
• We starten in september 2019, zijn
open op de eerste en derde woensdag
van de maand, van 19.30-21.30.
• De leiding ligt bij de volgende
vrijwilligers: Hans Thien, Carel
Versluis, Arie Oppelaar en André
van Ingen.
• De avonden zijn toegankelijk voor
alle onderzoeksvelden. Dus naast
WO2 ook genealogie, archeologie
en de ArcheoHotspot.
• Alle belangstellenden, ook nietHKK&O-leden, zijn welkom bij
de ArcheoHotspot en het ADI.
Let wel: het is niet mogelijk om
op deze avonden de rest van het
museum te bezichtigen! Dus ook
niet de archeologische vondsten
en deWO2- tentoonstelling op de
tweede verdieping.
• Kortom: de avonden zijn echt bedoeld voor onderzoek en informatie-uitwisseling.
• Koffie, frisdranken en alcoholische

dranken mogen alleen genuttigd
worden in het café. Iedereen betaalt
de normale consumptieprijzen,
ook voor koffie. Sem Arends en
Gertjan van Dorland gaan vóór
september het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken halen.
• Er is geen openstelling in de maanden december, juli en augustus.
Houdt u svp onze website goed in
de gaten. Door omstandigheden
kan immers altijd een woensdagavond komen te vervallen.
Proef
De openstelling is een proef voor
een jaar. Als blijkt dat er voldoende
belangstelling is en het oordeel van
de bezoekers positief, gaan we kijken
of we kunnen doorgaan. Misschien
na enkele aanpassingen.
Wij zijn het bestuur van het Streekmuseum zeer erkentelijk dat zij hebben
ingestemd met deze avondopenstelling. We zien het als een welkome
uitbreiding van onze activiteiten
binnen het museum in samenwerking met alle andere ‘bewoners’.

Bestel de Tabula op tijd!
Iedereen die het Jaarboek van de Stichting Tabula Batavorum wil ontvangen moet dit voor 31 juli
opgeven via de mail (info@hkko.nl) of tijdens onze openingsuren via de telefoon ( 0344 607 431).
Ook dient het verschuldigde bedrag voor die datum op onze rekening te staan:
NL 30 RABO 0331 9571 83, onder vermelding van ‘Tabula’.
De prijs is € 6,50 als u de Tabula zelf komt ophalen, of € 9 als hij opgestuurd moet worden.
Alleen betaalde Tabula’s worden besteld.
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Nieuw

Bent u ook geïnteresseerd in
uw streekgeschiedenis?

NIEUW

Bent u ook geïnteresseerd in uw streekgeschiedenis?

Nieuw

Zojuist verschenen

3 monografieën over:

• Kermestein (Lienden)
• Rijswijk
• Ravenswaaij

Bent u ook geïnteresseerd in
uw streekgeschiedenis?

Zojuist verschenen...
3 monografieën
over:
Bent
u ook geïnteresseerd
in
Kermestein, Rijswijk en Ravenswaaij
uw
streekgeschiedenis?
voor
slechts
5,00 euro per stuk.

<Advertentie>

Slechts € 5,00 per stuk

Te koop bij: Arend Datema Instituut.

Te p/a
koop
bij ArendBaron
Datema
Instituut
Steekmuseum
van Brakell
p/a Provincialeweg
Streekmuseum
Baron
van
Brakell
Zojuist
verschenen
21
Provincialeweg
21, 4032 NZ Ommeren
4032 NZ Ommeren
e-mail:
info@hkko.nl
e-mail:
info@hkko.nl

3 monografieën over:

• Kermestein (Lienden)
• Rijswijk
verschenen
• Ravenswaaij

<Advertentie>

Zojuist

3 monografi
eën over:
Slechts
€ 5,

Voor machines,
• Kermestein (Lienden)
Schoenen
ijzerwaren,
• Rijswijk
gereedschappen, Te koop bij ArendLederwaren
Datema Instituut
• Ravenswaaij
Baron van Brakell
Sportartikelen
dierenvoeding, p/a Streekmuseum
Provincialeweg
21,
4032
NZ Ommeren
Schoenreparaties
hengelsport
e-mail: info@hkko.nl
Sleutels
en nog veel meer naar:
Slechts
€ 5,00 per stuk

00 per stuk

Piet van Walsem

Opheusden
Te koop bij Arend Datema Instituut
Dorpsstraat
2a
p/a Streekmuseum
Baron van Brakell
Molendam 39 • OCHTEN
(0488) 44 13 1721, 4032 NZ Ommeren
Tel.Provincialeweg
e-mail: info@hkko.nl Tel. (0344) 64 12 82
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VAN BOERENKNECHT
TOT PRESIDENT

Een reis van de Linge naar de Hudson
Geschreven door J.A. de Boer
Het verhaal gaat over een economisch vluchteling
die het Graafschap Buren in 1631 verlaat en zich in
Amerika op een landbouwkolonie vestigt. Deze
man, Cornelis Maessen werd de stamvader van de
Van Buren familie in Amerika, waarbij de zesde
generatie een president voortbracht. Martin van
Buren uit Kinderhook aan de Hudson werd de
achtste president (1837) van de Verenigde Staten.
Het verhaal gaat specifiek in op de omstandig
heden waaronder de hoofdpersonen Maessen
en Van Buren opgroeien, hoe zij hun bestaan
opbouwen en wat zij bereiken.
“Hoe is het mogelijk nadat een
boerenknecht zich als economisch
vluchteling vestigt in een onontgonnen
gebied, twee eeuwen later een nazaat
van hem beëdigd wordt als president?”
Het antwoord op deze vraag leest u in het boek
‘Van boerenknecht tot president’.
De tekst kent een rode draad (need to know)
en tekstkaders (nice to know) met interessante
wetenswaardigheden en origineel beeldmateriaal.

Bestelprocedure
Om in aanmerking te komen voor de korting,

De verhouding tekst en beeld maakt het geheel
tot een prettig leesbaar boek. Een hardbound
uitgave (220 x 280 centimeter), geheel in full
color.

dient u het boek vóór 1 september 2019 te bestelen
via info@hkko.nl.
Het boek wordt voor u gereserveerd als het bedrag
van € 24,95 is bijgeschreven op rekeningnummer:
NL30.RABO.0331.9571.83 t.n.v. Historische Kring
Kesteren e.o. onder vermelding van: Van boeren
knecht tot president.

Lezersaanbieding:
van € 29,95 voor € 24,95
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Het is ook mogelijk het door u gereserveerde boek
op te laten sturen, hieraan zijn dan wel verzend
kosten verbonden.
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Lezingen HKK & O

Maandag 9 september 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Jan Hoogendoorn
Versterkte huizen

In de voormalige gemeente Maurik hebben een paar
echte kastelen gestaan. Maar ook veel ‘versterkte’
huizen.
Wanneer spreek je van een kasteel en wanneer van
een versterkt huis?
In mijn lezing van 9 september zal ik verschillende
aspecten toelichten aan de hand van genealogie,
archeologie en de streekgeschiedenis.
Het zal niet alleen gaan over de huizen maar ook
over hun bewoners. Wat waren dat voor mensen?
Wat heeft bijvoorbeeld Beatrix Hofstad in Eck en
Wiel te maken met Wallstreet in New York? En wat
is de relatie van de Mariënburg in Maurik met de
Stephansdom in Wenen?

In en rondom Maurik weten we van het bestaan
van de volgende huizen:
Eck en Wiel: Beatrix Hofstad, Huis te Wiel, den
Hul, de Kamp
Maurik: Oude Hofstede, Kempestein, Jonker Mauriks
Hofstad, het Kasteel, de Mariënburg, de Spiegelenburg, de Zandakkers en Ottestein
Rijswijk: den Brakell, Hoekenburg, Molenkamp
Ravenswaaij: Brandswaard, Vredestein. De Muiswinkel
zal ik uitgebreider bespreken.
Waarom stonden in deze regio zoveel versterkte
huizen? n

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

Geef uw e-mailadres door aan de ledenadministratie:
xxxxx@gmail.com
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Lezingen HKK & O

Maandag 14 oktober 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Kees deJong
Fruitteelt in de Betuwe

Kees de Jong is een geboren en getogen Betuwnaar.
Zijn ouders hadden een boerderij, gemengd bedrijf.
Zijn moeder kwam uit een echte fruitteeltfamilie
en als kind ging hij al met zijn opa en ooms mee
naar de kersenboomgaard. In zijn jeugd heeft hij
dus kersen gekeerd en kersen geplukt, later mocht
hij wel met zijn ooms of neef mee op de vrachtauto
om ’s nachts appels naar Duitsland te brengen. Toch
koos hij niet voor de fruitteelt of de boerderij maar
heeft hij tot zijn pensionering in het onderwijs
gewerkt. Al een paar jaar verzorgt “meester Kees”
excursies voor scholen via boerderijeducatie en
voor allerlei andere groepen bij Natuurlijk Gruun
in Ommeren.
Dit jaar rijdt hij in de zomermaanden iedere vrijdag en zaterdag met de Elstar-Express door de
boomgaard en vertelt ondertussen de bezoekers
alles wat ze willen weten over het telen van appels.
Natuurlijk gaat het ook over de ontwikkelingen
in de fruitteelt, wat er allemaal gebeurt voordat
een mooi appeltje op de fruitschaal ligt, waarom
er fruitteelt in de Betuwe is, het belang van water,
het verdwijnen van de veilingen en vertelt het
hoe het er in zijn jeugd aan toe ging toen hij nog
achter op het brommertje van zijn opa mee naar
de boomgaard ging. n
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<Advertentie>
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Lezingen HKK & O

Maandag 11 november 2019 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren,
Provincialeweg 21 • 4032 NZ • Ommeren. • Tel. (0344) 60 74 31

Ella Kok-Majewska
“Markante vrouwen uit de Betuwe”

Ella Kok-Majewska is directeur/streekarchivaris van
het Regionaal Archief Rivierenland in Tiel. Voor
de lezing “Markante vrouwen uit de Betuwe” op 11
februari vertel zij u aan de hand van archiefmateriaal
over bijzondere (soms beroemd, soms berucht)
vrouwen uit de Betuwe vanaf de vijftiende eeuw
tot de dag van vandaag. Een hele rij vrouwen zal
de revue passeren, welke…? Tja, dat wil zij niet
van te voren verklappen.

Maar een van die vrouwen zal ongetwijfeld zijn dr.
A.R. Hol, alias Jaantje Hol, die haar leven lang aan
de Brei in Ingen woonde. Zij heeft ons een prachtig
standaardwerk nagelaten met als titel: De Betuwe.
Nb. Deze lezing kon afgelopen februari door
omstandigheden niet doorgaan.n

<Advertentie>

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

Uw adres voor:
• Tuinbloemen, landbouwzaden
en bestrijdingsmiddelen;
• Alle soorten pootaardappelen,
 planten en meststoffen.
Ochten Telefoon (0344) 64 17 93
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Uitnodiging voor de jaarlijkse excursie op zaterdag 5 oktober
Historische Kring Kesteren & Omstreken
Stadswandeling

We worden hierna om 11 uur bij het Elizabeth
Weeshuis Museum verwacht, het startpunt van
een stadswandeling onder leiding van een gids.
De wandeling voert langs een aantal plaatsen en
gebouwen die in het verleden van Culemborg een
belangrijke rol hebben gespeeld.
U kunt kiezen uit twee routes: een korte en een
langere.
Na de stadwandeling krijgen we een lunch geserveerd
bij het Weeshuis.

Ook dit jaar hebben wij het voornemen om een
excursie te organiseren. Voorheen gingen we met
de bus, maar gezien het aantal deelnemers hebben
we besloten om met eigen auto’s te gaan.

Culemborg

Ons reisdoel is Culemborg. Een stad buiten ons
eigenlijke werkgebied, maar wel binnen de invloedssfeer
van de Graven van Culemborg. Haar geschiedenis
gaat terug tot de middeleeuwen: in een akte uit
1281 wordt Culemborg al genoemd, in 1318 krijgt
ze stadsrechten.

Jan van Riebeeckhuis

We verzamelen bij het Streekmuseum in Ommeren,
van daar gaan we naar het Jan van Riebeeckhuis
in Culemborg. Dit is volgens sommige historici
het geboortehuis van de stichter, tevens eerste
gouverneur, van de VOC- kolonie Kaap de Goede
Hoop (1652).
In elk geval woonde zijn grootvader destijds in het
huis, de notaris en burgemeester Govert Anthonisz.
(1577 -1653).
Het Jan van Riebeeckhuis is een zestiende-eeuws
dubbelpand, gelegen achter het middeleeuwse
stadhuis. Het museum is in 2011 opnieuw ingericht.
Er is een videopresentatie over het leven van Jan
van Riebeeck.
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Daarna is er uitgebreid gelegenheid om het Elizabeth
Weeshuis te bekijken: hoe zag het leven eruit voor
een wees in de verschillende periodes tussen 1560
en 1952?
In het museum is ook het stadsmuseum gevestigd.
Rond kwart voor vijf stappen we weer in de auto.
Terug in Ommeren is er gelegenheid om nog samen
wat te drinken.

Samengevat:

- De excursie gaat naar Culemborg
- Op zaterdag 5 oktober 2019
- Vertrek om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats van
het Streekmuseum te Ommeren
- Alle leden van de HKK&O en de HKMB zijn van
harte uitgenodigd. En verder iedereen die meer
wil weten over Culemborg en zin heeft in een
educatief dagje uit.

De prijs is 35,- p.p. Dit is inclusief vergoeding
voor de chauffeurs, koffie in Culemborg, de lunch,
entreegelden en rondleidingen.
Opgeven bij: Ans Turk-Klamer.
Via: penningmeester@HKKO.nl.
Stort € 35 per persoon op Rabo-rekeningnummer
NL30 RABO 0331957183 t.g.v. HKK&O onder
vermelding van ‘Excursie 5 oktober 2019’. Graag
ook uw naam, postcode en het aantal personen.
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Lezingen HKMB

Dinsdag 17 september 2019 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62
Addy van Dijken

Een Zettense zendeling op de Molukken in de 19e eeuw

Op 17 september zal Addy van Dijken een lezing
houden waarin Hendrik van Dijken, geboren
op 4 januari 1932 in Zetten, een voorname rol
zal spelen.
Addy van Dijken doet al meer dan 20 jaar onderzoek
naar de familie van Dijken, die in ieder geval
al in het begin van de 18e eeuw in Zetten en
omstreken woonde.
Deze Hendrik van Dijken kwam in contact met
de legendarische Dominee O.G. Heldring. Die
inspireerde de jonge Hendrik om als zendeling

naar het eiland Halmahera in de Molukken te gaan.
Hij zou de rest van zijn leven op dat eiland blijven,
hij stierf daar in het jaar 1900. Zijn lange verblijf op
het eiland heeft een diepe indruk achtergelaten bij
de bevolking. Hij zag zijn taak ruimer dan alleen
het uitdragen van het christelijk geloof.
Addy vertelt vanavond over deze ongewone zendeling
en over andere leden van de familie van Dijken
Ook zijn belangstelling voor genealogie in het
algemeen komt aan bod.n

<Advertentie>

<Advertentie>

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

D e Baron HKK&O - ADI 2e jaargang nr. 2 – juli 2019

Frits Hoogveld
De Van Lyndens in de Overbetuwe.

Op 15 oktober zal Frits Hoogveld, oud- voorzitter
van Marithaime in Elst, een voordracht houden
over de Van Lyndens (of de Van Lijndens) die in
het verleden een aantal kastelen in de Overbetuwe
bewoonden.
Zij zijn in onze Kring vooral bekend omdat ze maar
liefst 17 heren van Hemmen hebben geleverd. Ze
woonden op het kasteel Hemmen en ook op het
minder bekende kasteel Boelenham. Verder

op de kastelen de Musschenberg en de Parck in
Elst. Al deze kastelen zijn verdwenen. Alleen van
het kasteel Hemmen, eigenlijk het Huis Hemmen,
is nog een ruïne over; het Huis kwam de oorlog
niet ongeschonden door.
Frits zal ons geheugen op 15 oktober opfrissen.n

Dinsdag 19 november 2019 - 20.00 uur
Zalencentrum “de Bongerd”, Heteren,

Daan Viergever en Ed Janssen
De oorlog in de Betuwe van najaar 1944 tot lente 1945

Deze lezing valt samen met het feit dat de oorlog
zich 75 jaar geleden in alle hevigheid naar de Betuwe
had verplaatst. Na de slag om Arnhem trokken de
geallieerden zich terug ten zuiden van de Rijn. Het
gebied van de Overbetuwe vormde de frontlijn
tot april 1945. In de dorpen langs de Rijn- van
Driel tot Opheusden- was er sprake van directe
confrontaties tussen geallieerden en Duitsers. De
bevolking vluchtte massaal naar veiligere dorpen
als Valburg, Herveld en Andelst. Daar werden alle
schuren ingericht als provisorische slaapplaatsen.
Toen de Rijndijk bij Elden werd opgeblazen moest
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de totale bevolking geëvacueerd worden. Men ging
naar Brabant en België. Slechts een paar mannen
bleven achter om voor het vee en het graan te zorgen.
De lotgevallen van de burgers worden beschreven
in een bewaarblad, uitgegeven door de redactie
van de Peperbus en de HKMB. Het boekje wordt
gratis verspreid in het werkgebied van de HKMB
en de Historische Kring Oosterhout.
Deze lezing gaat zowel over dit boekje als over de
militaire gebeurtenissen in die periode. n
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Lezingen HKMB

Dinsdag 15 oktober 2019 - 20.00 uur
Dorpshuis 'de Oude School' Hemmen,
Kerkplein 4 • Telefoon (0488) 45 18 62

A ndré van I ngen

Z o meester , zo leerling
C onny van der H eyden

M

isschien was André van Ingen geen directeur
en voorzitter van het Arend Datema
Instituut geworden als hij in 1971 niet
in de klas had gezeten van Meester Datema. Want
deze leraar en amateurarcheoloog toonde vaak
zijn vondsten aan zijn leerlingen en vertelde er
enthousiast bij. Op deze manier werd de interesse
voor archeologie gewekt bij zijn 6-jarige leerling. Al
op zijn twaalfde werd André lid van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken, in 1967 door Arend
Datema zelf opgericht.

Toen er vorig jaar een nieuwe voorzitter werd gezocht
was het voor hem geen onlogische stap om naar
deze functie te solliciteren. Hij werd uiteindelijk
voorzitter van het Arend Datema Instituut.

Directeur

Naast de bestuursfunctie bij het Arend Datema Instituut
(ADI) is André ook directeur van een eigen bedrijf ‘Capi’
geheten (Carabian Asian Pepper Inspiration). Een
internationaal bedrijf dat op plantages in Colombia
en Peru verschillende soorten pepers teelt, waarvan
het eindproduct wordt verkocht aan landen in de
Verenigde Staten, Arabië en binnen Europa.
Vanwege het tijdsverschil met deze landen werkt
hij meestal laat in de avond en geregeld tot diep in
de nacht. Daardoor heeft André overdag tijd voor
het Arend Datema Instituut en het Streekmuseum
Baron van Brakell.

Veldverkenningen

Jarenlang ging hij op zaterdag mee op stap als een
van de jongste leden van de werk- groep archeologie.
Waar lagen hun onderzoeksgebieden?
• Tussen de Waal en de Rijn;
• Op gronden die bouwrijp werden gemaakt;
• Waar sloten werden gegraven in verband met de
ruilverkaveling;
• Waar aan het Amsterdam-Rijnkanaal werd gewerkt.
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Al doende bouwde André de expertise op waarmee
hij onder andere aan grondlagen kan zien waar
ooit mensen hebben gewoond. Op losse zanderige
gronden, waar het leven makkelijk was dan op
de hardere grondlagen, is de kans groter om
gebruiksvoorwerpen aan te treffen. Ook kleine
stuwwallen zijn interessant voor archeologen. Daar
zochten al lang voor Christus mensen bescherming
tegen hoog water.
Tot aan 1985 ging André op de zaterdagmiddagtochten
mee. Daarna kreeg hij het te druk met zijn werk. Hij
trok er op zijn vrije dagen nu alleen op uit. Op zoek
naar die plek, die stuwwal waar hij hoopte met schop
en detector iets van betekenis te vinden. Mocht hij
van de boer het veld niet op, dan bleef hij het net zo
lang terugkomen totdat hij wél toestemming kreeg.
Op deze manier heeft André in de loop der jaren
een mooie verzameling pijpenkoppen aangelegd
met een flinke diversiteit aan afbeeldingen en
vormen. Zijn eerste exemplaar vond hij bij een oud
huis in Echteld. In dit dorp werd hij in januari 1962
geboren. In de wijk ’De Krimp’.

ArcheoHotspot

Soms vinden amateurarcheologen unieke en
waardevolle voorwerpen uit de Romeinse tijd;
onlangs een goudschat bestaande uit tientallen
muntstukken uit waarschijnlijk 460 jaar na Christus.
En een Romeins zwaard, daterend uit de periode
150-50 voor Christus.
Toen André in februari van dit jaar directeur werd,
wilde hij weten hoe andere musea met hun vondsten
omgaan. De noodzaak tot archivering – hem ooit
bijgebracht door Arend Datema- staat bij hem voorop.
De daaropvolgende contacten hebben er binnen
drie maanden toe geleid dat het Streekmuseum in
Ommeren de titel ArcheoHotspot mag voeren. Het
moet een plek worden waar verenigingen, leden
en amateurarcheologen hun vondsten kunnen
(laten) vastleggen. Bezoekers kunnen voortaan,
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behalve voorwerpen bekijken, ook gebruik maken
van dia’s en foto’s.
Van Ingen hoopt dat behalve volwassenen ook veel
kinderen naar het museum zullen komen. Want
kinderen zijn nieuwsgierig en als antwoorden op
hun vragen de belangstelling aanwakkeren, is de
kans groot dat die blijft bestaan.

Documenten

Wat voor materialen kunt u zoal raadplegen in het
museum?
• Foto’s (ook digitaal) van dorpen uit de omgeving,
en van inwoners.
• Een uitgebreide bibliotheek met boeken over de
Betuwe en andere delen van Gelderland.
• De Ossenvorenreeks: voor genealogisch onderzoek
en de streekgeschiedenis.
• Landkaarten met topografische en kadastrale
gegevens.
• Geologische kaarten.
• Boeken over de TweedeWereldoorlog in de Betuwe.
Verder zijn er boeken te koop die in eigen beheer
zijn uitgegeven.
Bovenstaande uitgebreide collecties genieten buiten
de vereniging nog te weinig bekendheid naar de André van Ingen met Jan Harteman voor banner Archeo
Hotspot, foto: Jorien Harteman.
zin van André.
En ziedaar: het volgende project staat al op stapel.

Doel

<Advertentie>

André vindt: bezigheden moeten wel een doel
hebben. Zomaar wat zitten lezen is niets voor hem;
werkrapporten en historische boeken hebben zijn
voorkeur.
En wanneer naamgenoot Rieu een concert op het
Vrijthof in Maastricht geeft, gaat hij daar graag met
zijn vrouw Monique naar toe. Liever het spektakel
zelf meemaken dan hangen voor de buis.
Ze hebben een dochter en een zoon, en ook inmiddels
twee kleinkinderen. De kans is groot dat die binnen
afzienbare tijd in het streekmuseum te vinden zullen
zijn.
Samen met opa André voorwerpen bekijken, misschien wel mogen vasthouden….
En wat zal hij daarbij allemaal vertellen?
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Een L a Tène armband
A ndré van I ngen

H

et ADI plaatste een foto van een compleet gave La Tène armband in het boek
‘De Neder-Betuwe’ (2012). Helaas werd
vergeten om de bron te vermelden. De heer Dick
Reijnen, die de foto gemaakt had, nam terecht
contact met ons op.

We erkenden de nalatigheid en tijdens het
daaropvolgende gesprek bleek dat Dick tevens
de vinder van de fraaie armband was. Hij nodigde
ons uit om hem te komen bekijken.

Kasteelmuseum Boxmeer

In het souterrain van het kasteel stelt de Historische Vereniging Nepomuk haar vondsten ten
toon. Kortgeleden hebben Joke, Monique en ik er
een kijkje genomen. Dick Reijnen leidde ons rond.
Hij vertelde dat hij al 50 jaar actief is als amateurarcheoloog. In zijn vrije tijd , hij was onderwijzer,
hield hij grondwerkzaamheden scherp in de gaten. Zijn vondsten gebruikte hij als lesmateriaal
op school
Hij doet ons natuurlijk sterk denken aan Arend
Datema.

Latene glas armband.

Bouwput

Dick vertelde dat hij eens in de schoolpauze bij een
put was gaan kijken. Eerder had hij daar een duidelijk
spoor van bewoning gezien. Plotseling zag hij een
stukje glas glinsteren. Het was hem onmiddellijk
duidelijk dat het om LaTène glas ging. Sterker nog,
het bleek om een complete armband te gaan. Hij
stak het in zijn borstzak en ging weer naar school,
onderweg voortdurend controlerend of hij hem
nog wel had. De euforie was enorm.
Gezien het formaat ging het om een kinderarmband.
Stukjes La Tène glas dienden in de ijzertijd ook als
ruilmiddel. Het was een nieuw product. Je genoot
aanzien als je in bezit was van la Tène kralen of
een sieraad.

Zand erover?

Zoals verwacht bleek tijdens ons bezoek aan Dick
de gemeenschappelijke interesse in archeologie
en geschiedenis sterker dan oud zeer.
Hij is van plan om samen met enkele collega’s in
de nabije toekomst een tegenbezoek te brengen
aan ons museum.
Het museum van de historische vereniging Nepomuk bevindt zich in het Kasteel van de Congregatie
van de Zusters van Julie Postel:
Veerstraat 49
5831 JM Boxmeer (Noord-Brabant)

Dick Reijnen en Joke Honders.
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Geopend: de eerste zondag van de maand
(14.00-17.00).
Www.museumboxmeer.blogspot.nl
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Vitrine met de Late Tène en andere vondsten uit de ijzertijd.

<Advertentie>
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Een Romeins Huwelijk op een oogstfeest?
A ndré van I ngen

O

p zaterdag 7 september organiseert het
Streekmuseum Baron van Brakell in
samenwerking met Natuurlijk Gruun
het Oogstfeest.
U bent van harte welkom op beide locaties vanaf
10:00 uur.

Wat staat er op de agenda?

Om te beginnen de verkoop van tweedehands boeken
en artikelen: de collectie van het Arend Datema
Instituut wordt te groot. Het gaat om geschiedkundig
interessante boeken en artikelen.
En dan, een Romeins huwelijk.
Vrouwen in de Romeinse Tijd is dit jaar het thema
van de organisatie RomeinenNu. De reizende
tentoonstelling ‘Het Romeinse Huwelijk’ is tot
stand gekomen in samenwerking met negen musea.
– Wat verstond men precies onder een huwelijk?
– Welke rituelen hoorden erbij?
– Welke kleding en sieraden droegen bruid en
bruidegom?
Het huwelijk was bij de Romeinen een officiële
plechtigheid. We weten veel over de rechten en

plichten, vooral via rechtszaken bij echtscheiding.
Ook toen al leidde de verdeling van bezittingen
soms tot onenigheid.
Tijdens de Oogstdag zal de Romeinse huwelijksvoltrek-king een aantal malen worden nagespeeld.
Bij goed weer in het Ommerense bos en anders
in de zaal van het museum. Iedereen is van harte
welkom om deze plechtigheid bij te wonen.
De afgelopen maanden hebben we ijverig gezocht
naar kandidaten die, officieel voor de Nederlandse
wet, op deze manier in het huwelijk zouden willen
treden. Tot nu toe zonder resultaat. Maar mocht dit
bericht u het laatste zetje geven om in Ommeren
deze belangrijke stap te wagen, aarzel niet en neem
contact op met mij of Joke.
De vele bezoekers zullen beslist enthousiast zijn.
De tentoonstelling is te zien op de afdeling archeologie van 29 augustus t/m 19september.
Zet in elk geval voor zaterdag 7 september in uw
agenda: Oogstfeest en Romeins Huwelijk.
Het is een leuke gelegenheid om het museum te
bezoeken, het bruidspaar alle goeds toe te wensen
en te genieten van de oogstmarkt.

Romeinse bruiloft .
Foto: Stef Verstraaten.
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Uit het museum
Jan van Roekel

Afdeling Boerenwagens
Hoe te rijden met een boerenwagen met een kromme dissel?
Ik zal proberen uit te leggen waarom dit type
boerenwagen, getrokken door twee paarden, zo
lastig te besturen was. Op onderstaande foto staan
de onderdelen genoemd van het trekkende deel
van de wagen.

Wat is nu het probleem?

Elk paard zit vast aan een zogenaamd oosthout.
De oosthouten op hun beurt zijn bevestigd aan de
evenaar. Deze evenaar kan weer draaien aan de
(kromme) dissel. Kortom: omdat paarden nooit
een gelijke tred hebben, zal de wagen de neiging
hebben slingerend over de weg te gaan.
Men heeft dit technisch knap opgelost, maar daardoor
vergde het van de voerman veel behendigheid en
kracht. Niet iedereen was dus geschikt voor dit
type wagen.
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De bloktang is ten opzichte van de wielasdam
enkele graden naar rechts verlegd, waardoor de
wagen voortdurend naar links wil.
De voerman zit aan de linkerkant op de zogenaamde
zittekist. Hij probeert de beweging naar links tegen
te houden door met zijn voet tegen de beugel te
duwen op de kromme dissel.(zie stuurblok)
Bij een bocht naar rechts zal hij dus meer kracht
moeten zetten en naar links kan hij met minder
spierkracht toe.
Op deze manier houdt hij controle over de wagen.
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Afdeling Wonen en Werken
Wie kent dit apparaat?
Deze keer wil ik u vragen om eens goed
te kijken naar onderstaand apparaat. Ik
trof het aan in de klompenmakerij in het
museum. Ik heb geen idee waar het voor
diende en navraag bij diverse museumvrijwilligers leverde niets op. Een zoektocht
op internet naar klompenmakersgereedschap
bracht mij ook niet verder. Mijn hoop is
nu gevestigd op de lezers van De Baron.
Ik hoop dat iemand weet in welke richting
we moeten denken. Uw reactie graag naar:
janterra2@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw meedenken.

<Advertentie>

Woninginrichting & Mode

Kalkestraat 8
Dodewaard
Tel. (0488) 41 13 13

meubelen tapijten
gordijnen bedden
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Nieuws Regionaal Archief Rivierenland - juni 2019
Transcripties Hoogadelijk landgericht Neder-Betuwe in te zien bij RAR
Goed nieuws voor iedereen die onderzoek doet naar historische bronnen uit de Neder-Betuwe. Dr. Peter Dirk Spies heeft
een nieuwe reeks transcripties uitgegeven. De reeks bestaat uit maar liefst 32 delen en bijna 10.000 pagina’s Gerichtelijke
Transcripties uit de Neder-Betuwe van 1476 tot 1809. Met deze transcripties kunt u snel en eenvoudig op naam zoeken,
ook in de registers die bijna 200 jaar verder gaan dan de kerkelijke doop- , trouw- en begraafregisters.Elk deel wordt
kort ingeleid en is voorzien van verhelderende voetnoten met bijvoorbeeld vertalingen van Latijnse tekst en correcties
van fouten in de originele tekst. Elk deel heeft bovendien een naamregister achterin, zodat u snel alle inschrijvingen
kunt vinden die voor uw eigen onderzoek relevant zijn.De inhoud van de boeken is zeer divers. Het gaat onder meer om
handelingen, aantekeningen van bezatingen en ontzatingen, commissoriale uitspraken en declaraties van proceskosten
van het Hoogadelijk Landgericht van de Neder-Betuwe. De gerichtssignaten gaan over rechtszaken over enkele stuivers
tot en met gevallen van doodslag, civiele en criminele rechtspraak. De oorspronkelijke bronnen bij deze boeken zijn bij
het RAR te vinden onder inventarisnummer 1514, Rechterlijk Archief Neder-Betuwe. De bronnen van de resolutieboeken
onder inventarisnummer 1040, Ambt Neder-Betuwe
5 Oktober Open dag en andere activiteiten in Maand van de Geschiedenis
Oktober is de landelijke Maand van de Geschiedenis. Elk jaar is er een ander thema. Dit jaar is het thema Zij / Hij. In deze
maand zal er bij het Regionaal Archief Rivierenland iedere week een activiteit plaatsvinden.
Vanaf 1 oktober is er tijdens openingstijden de mini-expositie ‘Vrouw van Toen’ te zien.
Zaterdag 5 oktober : Open dag met een kijkje achter de schermen van het RAR met rondleidingen, verhalen van vrouwen
van toen en een mini-workshop.
Vrijdag 11 oktober :Workshop stamboomonderzoek met de nadruk op de moederreeks.
Woensdagmiddag 16 oktober : Workshop Handletteren ofwel modern kalligraferen.
Woensdagmiddag 23 oktober : Workshop ‘Familie in Beeld’, hoe kun je al die prachtige genealogische gegevens op een
mooie manier verwerken?
Tot slot dinsdagavond 29 oktober : Lezing van Annegreet van Bergen ‘Hoe vrouwenemancipatie de wind in de zeilen
kreeg’. Annegreet van Bergen is de auteur van de bestsellers en veel gelezen boeken ‘Gouden jaren’ en het ‘Goede Leven’.
Hou vooral de website van het RAR in de gaten! Hier kun je je inschrijven voor de workshops en de lezing, vol=vol !
Betuws(ch) Tuinbouwblad digitaal beschikbaar
Het RAR heeft dankzij een ruimhartige bijdrage van € 2.800 van de Henriëtta Stichting ruim 6.500 pagina’s van Het
Betuws(ch) Tuinbouwblad gedigitaliseerd. Hiermee is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de tuinbouw in het
rivierengebied online beschikbaar gekomen.
Het Betuws(ch) Tuinbouwblad kwam uit van 1941 tot 1971 en ging over de tuinbouw in het rivierengebied. Het werd
oorspronkelijk uitgegeven door de Vereniging van Oud-leerlingen van de fruitteeltschool in Geldermalsen. De artikelen
in het blad gingen over de grote (technologische) veranderingen die in die jaren plaatsvonden in deze sector. Nieuwe
teelttechnieken, de komst van allerlei machines, ruilverkavelingen, nieuwe kennis van plantenkunde etc. veranderden
de tuinbouw in deze periode enorm.
Het Regionaal Archief Rivierenland is de enige openbare instelling in Nederland die een nagenoeg complete serie van het
Betuws Tuinbouwblad bezit. Enkele ontbrekende nummers bleken te berusten in de Universiteitsbibliotheek Groningen,
die direct medewerking toezegde voor de digitalisering.
Nieuwe aanwinst : brochure uit 1771 met beschrijving van ‘kwaadaardige rotkoorts’ in Maurik
Geregeld wordt de bibliotheek van het RAR aangevuld met publicaties over allerlei aspecten van het Rivierengebied in
heden en verleden. Een bijzondere aanwinst is een brochure (toegangsnummer 0626-13687) uit 1772 over de rotkoorts
die in 1770 en 1771 heerste in Maurik. Eerder had de schrijver, Maximaliaan Jacob de Man hierover een rapport opgesteld
voor Gedeputeerde Staaten van het Kwartier van Nijmegen. De brochure is de uitgebreide versie van het relaas.
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Onbekende foto...
Deze foto werd ingestuurd door Gerrit Tornbroers uit Opheusden.
De foto stelt een voetbalelftal die vermoedelijk uit Opheusden komt.
Daterend uit de jaren 1930-1940.
Kan iemand bevestigen of dit klopt? Staan er bekende mensen uit Opheusden op?
Reacties sturen naar info@hkko.nl

<Advertentie>

De bakker met
het grootste assortiment!
O nze specialiteit:
Kersenmonchoutaart met gebonden
kersen en afgewerkt met slagroom
S treeklekkernijen:
Kesterense verwen bolletjes
Betuwse bolussen
Betuwse krenteklûmpkes

Hoofdstraat 26 • Kesteren
Tel. (0488) 48 26 24
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vanaf 13 november 2017 zijn de
replica's van de schat te zien bij
streekmuseum Baron van Brakell
De echte schat kunt u bezichtigen bij museum Het Valkhof te
Nijmegen

Restauratie
 Restauratie
Renovatie
Renovatie
 Verbouw
Verbouw
Onderhoud


Onderhoud
Machinale Houtbewerking
Interieur betimmering

TimmerP.F.Hak
“Timmer-&&Onderhoudsbedrijf
Onderhoudbedrijf P.F.
Hak
Hoogmeien 12
Hoogmeien 12
4033 BG Lienden
4033 BG Lienden
06-11864030
timmeronderhoudpfhak@gmail.com
timmeronderhoudpfhak@gmail.com
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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
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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>
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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
Broekdijk 17
4041 CT Kesteren
www.rijschoolkeuken.nl
Tel. (0488) 48 26 33
Biedt opleiding voor:
 rijbewijs A (Motor)
 rijbewijs Am (Bromfiets)
 rijbewijs B (Personenauto)
 rijbewijs E achter B (aanhangwagen)

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

Tevens beschikken we over moderne theoriefaciliteiten!
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STRATEGIE,
MARKETING
EN COMMUNICATIE
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*powered by

vaneckoosterink.com
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Column

Kalje mak een bad vur de vrouw

Van heure zegge,

Ik fietste jaore geleeje dur ut strutje aon ut Klostereind van Heuze. Daor wier ik aongehouwe deur
Kalje die daor wonde. Hij wou gjen efkes un
praotje make over het wer en vroeg hoe ut mit
men voader en moeder ging. Van ut een kwam
ut aander. Kalje gaf aon da we allemaol ouwer
wiere. Hij was wa aon ut tobbe mit zun vrouw, ze
ha wa las van reuma. Op dokters advies moest ze
mit regelmaot un werm bad neme, mar um da ze
die eigus nie hadde makte ze gjen gebruik van ut
bad bij de djen van der.
Kalje gaf aon dat tie da eigeluk nie wouw en durm
ging tie eigus un badkamer bouwe. Aon ut huis
waor ze wonde zat nog een keujeshok vast. Um
das ze eigus gin keujes mir hadde war ut hok
leg. Hij see tege zun frames, da het hukske net
groot genoeg waar um der un bad in te zette. Ik
her toen bij de bouwmateriaole haandel van de
Rooie Appie vur un prikske wa tegels en un bad
op de kop kunne tikke.
‘Kum mar ekkes kijke wak der van gemak her’, see
tie tege mij. Ik kwam ter binne en moest uiteraord
zegge dar ut ur goed ut zag. De tegels die tie geplekt
ha wurre nie mir van de laotste mode, mar durm
wure ze ok mar vur un prikske. Ge he waor na
geld, zeg ik altijd. Mar ut voormaolige keujeshok
waor nie al te hoog en het dak liep bar schuin af.
Kalje had ter nie goed over nao gedoch en ha ut
kopeind van ut bad onder ut legste gedeelte gezet.
Ge moes half bukkend ut bad in en ok zo wir der
ut. Vur een jong mins mak ta nie uit, mar vur een
ouwere vrouw mit reuma gif ut wel wa probleme.
‘Giestere is de vrouw der vur ut jerst in gewis’, see
tie tegen mij. ‘Ik ha uit bad vol laote lope
mit werm waoter. Mar het jerste probleem waor
ik tegen aon liep waar dak vergete wur in
het badhok un remke of ontluchtingspepke te
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make. Ik kon de vrouw zowa nie zien, zovul
mis hing ter. Mar ja eindeluk hak ze zo wijd da
ze klaor wur um der in te gaon. Ik har in ut bad
un klad gruune zeep gedaon zo da ze goed schon
wer. Terwijl de vrouw in het bad luug, heb ik
mun eige efkes getraktierd op un bolje. Naor un
half uurke riep ze da ze klaor wur en of ik ze wou
helpe um ut het bad te kumme. Kjal, ik her me
gin raod gewete. Jerst stotte ik de harses tegen
ut lèège dak. Ik had de vrouw bij de haand, mar
ut wur net un
nijlpjerd. Ze droop aon alle kaante. Ik kreeg der
ok mar nie ut het bad, da waar zo glad as un aol
geworde dur de gruune zeep. Ze glee van de ene
kaant naor de aandere kaant. Ikke mar grijpe en
grijpe en ondetusse stotte ik nog een paor kir de
harses tege ut lege dak. Naor enige tijd tobbe hak
ze dan der endeluk ut.
Ik her naoderhaand un tijd wark gehad om de
boel dreug te krijge. Alles wur zeiknat. Ze lig
nou op bed mit spierpijn van al t getob um ut
bad komme. Ze her ok un zonnebril op vur de
rooie oge van de gruune zeep. Ik goi geleuf ik
mar war aonpassinge maake oan ut badhok. Un
pepke voor de mis en wa beugels waor ze der eige
aon vast kan houwe um ut bad in te gaon en dur
wir ut te kumme. Mar laote wer der jerst mar un
bolje op neme kjal’.

Pitje
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Bestuurssamenstelling

<Advertentie>

Historische Kring Kesteren & O
Voorzitter a.i : E.W. de Walle
info@hkko.nl
Secretaris : D.J. Honders
info@hkko.nl

Uitgebreid de beste!
Kesteren
www.boorsmakesteren.nl

Penningmeester   en
ledenadministratie: A.H.A.Turk-Klamer
info@hkko.nl
tel: 06-615545945
Leden:
C.F. Versluis
info@hkko.nl
F.K. Kalkman
info@hkko.nl
G.J.M.E. van der Donk-van Andel
info@hkko.nl

<Advertentie>

Eethuis ‘De Veerstoep’

Ochten

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

Betalingen:
Contributie € 20,–/jaar t.a.v.
Historische Kring Kesteren & Omstreken
NL 30 RABO 0331 9571 83

Stichting Arend Datema Instituut
Voorzitter: A.H.E.T. van Ingen
info@hkko.nl
Secretaris: A.Oppelaar
info@hkko.nl
Penningmeester: R.Martens
info@hkko.nl

Van Meegdenburg
Van Amersfoort

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

Leden: J.W. van den Bosch
info@hkko.nl
D.J. Honders
info@hkko.nl
Arend Datema Instituut:
NL 25 INGB 0000 7777 04
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COLOFON
Openingstijden:
- April t/m okt. woensdag, donderdag en vrijdag van
13.00 - 17.00 uur en zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.
- 1 november t/m 31 maart, woensdag en zaterdag
van 13.00 - 17.00 uur
- Woensdagavond: 1e en 3e woensdagavond van
de maand. Van 19. 30 -21.30. uur
- In de maanden juli, augustus en december
gesloten op de woensdagavond.
Kijk voor alle zekerheid op de website, in verband
met wijziging of evt. gesloten zijn.
*In de maand december op de zaterdagen
gesloten!

In verband met de privacywet, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden uw persoonlijke
gegevens uitsluitend gebruikt voor onze eigen doeleinden.

© Arend Datema Instituut
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur.
Auteurs die in dit tijdschrift publiceren, geven onvoorwaardelijke toestemming tot het in digitale vorm opnemen
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