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Van het bestuur 
Nienke Faber 

 
Dit is het zomernummer van Oud Neis, met een terugblik op een geslaagde avond 
over de Kelten in Europa en in onze omgeving. Tevens een vooruitblik op komende 
activiteiten. Het bestuur wenst u een plezierige zomer en tot ziens op de Zomermarkt 
of bij de activiteiten in het najaar. 
 
Leden 

Allereerst heten wij als nieuwe leden welkom: de dames Degen, Lintsen-Toebas, 
Paul, de heer en mevrouw Van Dam en de heren Geerts, Van Kempen en Van 
Meegen (Oosterhout), de heer en mevrouw Stronkhorst, de heer en mevrouw Van 
Zilfhout en de heren Frederiks en Broekhuizen (Slijk-Ewijk), mevrouw Hartog-Maters 
(Lent) en de heer Cornelissen (Elst). 
 
Voor het lidmaatschap bedankten: de heer Wierbos (Oosterhout), de heer en 
mevrouw De Bijl (Slijk-Ewijk), de heer Van Sas (Bemmel) en mevrouw Bouwman 
(Elst). Ons bereikte het bericht van het overlijden van de heer W. Hofs uit Slijk-Ewijk; 
ons medeleven gaat uit naar de naasten. 
 
Financiën 
Hebt u de contributie voor 2016 betaald? Dank daarvoor. Nog niet betaald? Uw 
bijdrage van € 17,50 (of voor een gezin € 22,50) zien wij graag tegemoet op 
bankrekening NL60 RABO 0139 8074 03 onder vermelding van Historische Kring 
2016. 
 
Rabo Clubkas Campagne 
Dank voor uw stem op de Historische Kring! Wij hebben een bedrag gekregen van  
€ 300,00. Dit zal worden gebruikt voor een volgende lezing of activiteit.  
 
Lezing over Kelten op 10 mei 
Zie de artikelen in dit nummer van Oud Neis over deze boeiende avond. 
 
Programma 2016 
*  Op 14 augustus heeft de Historische Kring zoals ieder jaar weer een kraampje op 
    de zomermarkt in Slijk-Ewijk. U kunt boeken en tijdschriften vol historie inzien en 
    desgewenst kopen. 
*  De jaarlijkse excursie vindt op zaterdag 1 oktober plaats en voert dit jaar naar Huis  
    Doorn, met een rondleiding door Ido Borkent. Ook de koffie en de lunch zijn in Huis 
    Doorn.  
    Daarna brengen we nog een bezoek aan het streekmuseum Baron van Brakell in  
    Ommeren. Zie ook de aankondiging in dit nummer. 
*  Op dinsdag 8 november bent u welkom in Basissschool Sam Sam in Oosterhout  
    voor de Ledenvergadering en interessante lezingen onder de titel ‘Aap noot Mies’,  
    over de geschiedenis van het basisonderwijs (de vroegere kleuter- en lagere 
    school)  in onze dorpen. 
 
Afscheid Mieke Dings 
Na een paar intensieve jaren met een enthousiaste inzet moet Mieke Dings het 
bestuur van de Historische Kring achter zich laten. In verband met het werk van haar 
man vertrekt het gezin voor de komende drie jaar naar Singapore. We bedanken 
Mieke voor haar grote betrokkenheid en hopen haar tussentijds en daarna weer 
terug te zien. 
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Kelten in Slijk-Ewijk       
Aukje Borkent en Daan van Loon 
 

Wie waren de Kelten, wanneer leefden ze en waar woonden ze? Keltologen 
Daan van Loon en Aukje Borkent vertelden hierover op 10 mei in het afgeladen 
kerkje van Slijk-Ewijk. Irish Cream (met John Mulder als gitarist!) zorgde voor 
passende muziek, waarmee het boeiende en goed verteerbare brokken 
geschiedenis werden. Hieronder een samenvatting van hun verhaal. Let wel, 
de namen van landen zijn de namen van nu, niet van toen. 
 
Het begin 

Bij Kelten denken we aan Asterix en Obelix, aan mysterieuze zaken als druïden en 
rites en Stonehenge. Maar wie waren ze écht? Waar kwamen ze vandaan en wat 
deden ze hier? 
Het verhaal begint rond 4000 voor Christus. Van Europa in die tijd weten wij erg 
weinig: wat kruiken en potten en resten van primitieve woningen, maar vrijwel niets 
over wie hier woonden en welke taal ze spraken. Wel weten we dat in die tijd een 
volk rond zwierf in het zuiden van Rusland. Wij noemen dit volk de Indo-Europeanen. 
Hun taal is de verste voorouder van ons huidige Nederlands. Daar begint ons verhaal. 
Door verschillende redenen wist dit volkje zich gigantisch te verspreiden. Zo reisden 
zij en hun taal naar Perzië en India en ook richting Europa, via het zuiden (Grieken-
land, Italië) en via Rusland en Scandinavië. Vrijwel alle inheemse talen verdwenen 
stuk voor stuk. Het Baskisch, in Noord-Spanje, overleefde. Bij de Indo-Europeaanse 
taalfamilies komen wij de Kelten voor het eerst tegen. 
 
Europa 3000 jaar geleden 

Rond 1000 voor Christus werd in 
Noord-Italië Italo-Keltisch 
gesproken. Deze taalfamilie 
splitste zich op in de Romaanse 
taalfamilie (zoals Latijn, Spaans, 
Frans, Portugees, Roemeens) en 
Keltisch. Veel volkeren spraken 
een taal die op het Gallisch lijkt, u 
weet wel, van Asterix en Obelix. 
Deze Kelten waren productief en 
invloedrijk en bestreken een groot 
deel van Europa, van Engeland en 
Ierland via de Rijn dwars door 
Nederland tot aan Noord-Spanje, 
Noord-Italië en zelfs Turkije. Het 
was niet één volk, maar ze spraken 
wel verwante talen en hun cultuur 
had veel overeenkomsten. 

Voordat de Romeinen kwamen waren ze heel belangrijk. Als huurlingen vochten ze 
overal in Europa en Noord-Afrika mee. Ze waren ook in Nederland, waar nog een 
andere groep volkeren ons land had bereikt: de Germanen.  
De Germanen hadden een lange reis gemaakt, van Zuid-Rusland naar midden Europa 
(o.a. Hongarije), de Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen) en via Finland, 
Zweden en Noorwegen naar Denemarken en Duitsland. Germaanse stammen zoals 
Friezen, Saksen en Franken trokken ook Nederland binnen en vestigden zich ten 
noorden van de grote rivieren; de Kelten aan de zuidkant.  
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Dit unieke grensgebied, de rivierendelta van Nederland, werd ook voor hun talen 
interessant: het werd waarschijnlijk tweetalig met sprekers vanuit twee verschillende 
taalfamilies, dat is erg bijzonder! Er was een situatie van relatieve rust, met handel 
tussen de Germaanse en Keltische stammen. En er waren ontwikkelingen op het 
gebied van cultuur en bijvoorbeeld primitieve architectuur. Ook de omgeving van 
Slijk-Ewijk was waarschijnlijk tweetalig, met handelsposten aan weerskanten van de 
rivieren, voornamelijk bij de doorwaadbare plaatsen.  
 

De Romeinen komen 
Mogelijk zouden we hier nu nog een Keltische of Keltisch getinte taal spreken, als er 
niet een onaangename verrassing voor de Kelten (en Germanen) kwam: de opkomst 
van het Romeinse Rijk. De Romeinen waren een plaag voor de Kelten, maar voor ons 
heel erg fijn. Dankzij hen weten we hoe die Kelten er uit zagen. Onze voornaamste 
bron is meteen ook wel misschien de beroemdste Romein die ooit rond heeft gelo-
pen: Julius Caesar. Hij kwam uit Rome met een enorm leger om Gallië, het land van 
de Kelten, te veroveren. Voor iedereen die ooit een Asterix en Obelix heeft gelezen 
welbekend.  
Julius schreef veel brieven naar zijn geliefde Rome en beschreef de Kelten in detail: 
“Van alle volken van het eiland zijn de bewoners van Cantium, geheel een kustland, 
verreweg het beschaafdst en in leefwijze weinig verschillend van de Galliërs. De be-
woners van het binnenland hebben merendeels geen graanbouw, maar leven van 
melk en vlees en kleden zich met huiden.    
Alle Britanniërs echter verven zich met wede (een plant), wat een blauwe kleur geeft, 
en daardoor zien zij in den slag er des te verschrikkelijker uit. Het hoofdhaar laten zij 
groeien, overigens scheren zij, uitgenomen hoofd en bovenlip, het gehele lichaam 
glad.”   
 
Besnord en behaard, dat was de Kelt. Beschilderd 
met wede en vooral woest en zonder vrees. 
Andere bronnen vertellen hoe Keltische krijgers 
hun haar bleekten en met een soort stijfsel recht 
overeind zetten. Ze gingen graag bijna naakt de 
strijd in om te tonen dat ze geen angst voor hun 
tegenstander hadden. Deze tactiek had altijd 
gewerkt, totdat Julius Caesar met zijn gediscipli-
neerde troepen langs kwam. Door de Gallische 
stammen tegen elkaar uit te spelen wist hij heel 
Gallië te veroveren (behalve een klein dorpje in 
het Noorden van Frankrijk),  ook het gebied ten 
zuiden van de Rijn, dus ook hier. Het zuidelijke 
deel van Nederland, waar Kelten zaten, werd dui- 
delijk Romeins getint. In deze periode van Ro-
meinse overheersing werden de meeste uiterlijke 
kenmerken van deze Galliërs, of Kelten, langza-
merhand verdreven. Maar in twee gebieden kregen de Romeinen geen goede voet 
aan wal: Ierland en Engeland. 
Daar komen wij tegenwoordig nog echte Kelten tegen. De Keltische talen van deze 
gebieden, zoals het Iers en het Welsh, waren in de Middeleeuwen erg belangrijk als 
literaire talen. Er is een enorme schat aan prachtige verhalen over Keltische goden en 
helden, geschreven in de eigen taal. Bijzonder, want in de Middeleeuwen werd 
vooral in het Latijn geschreven, de taal van de Romeinen. Ook tegenwoordig worden 
de Keltische talen nog gesproken en is de culturele achtergrond nog springlevend. 
Denk bijvoorbeeld aan de wereldberoemde Ierse volksmuziek. 
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Nijmegen heeft Keltische naam (Novio Magus) 
In Nederland verankerden de Romeinen de grenzen van hun rijk met forten bij 
doorwaadbare plaatsen langs de rivieren. Er waren geen bruggen, dus die plekken 
hadden een groot strategisch belang. Veel van deze forten werden Traiecta (het 
meervoud van Traiectum) genoemd, ‘oversteekplaats’ in het Latijn. Denk bijvoor-
beeld aan Utrecht (Ut Traiectum ‘bij de oversteekplaats’) en Maastricht (Mosa-
Traiectum ‘Maas-oversteekplaats’). Ook in onze regio werd een Romeinse neder-
zetting gesticht, Novio Magus, ons huidige Nijmegen. Er is iets geks met deze naam. 
Het klinkt heel erg Latijnig en wordt vaak genoemd als een Latijnse plaatsnaam. Dit 
klopt niet. Novus is een mooi Latijns woord en betekent ‘nieuw’. Maar de uitgang van 
Nov-io, dat -io, is helemaal geen Latijn, maar Gallisch! En het woord Magus staat in 
geen Latijns woordenboek, want het bestaat niet in het Latijn. Maar wel in het 
Gallisch, namelijk ‘vlakte, markt’. De oudste naam van Nijmegen is dus Keltisch! 
 
Betekent dit dan automatisch dat in die tijd hier Kelten woonden en zij ook een 
Keltische taal spraken? Niet persé. Het is heel moeilijk om vast te stellen of deze 
regio nog Keltisch was. Waarschijnlijk was de lokale bevolking een mix van 
Germanen, Kelten en Romeinen. Er waren wel Keltische elementen, zoals te zien aan 
de naam van Nijmegen.  
Maar de naam kan ook gegeven zijn door iemand die uit een ander gebied kwam, of 
bijvoorbeeld door Romeinse soldaten uit Frankrijk die hun oude taal nog spraken. 

In de pauze: Irish Cream 

 

Spraakverwarring 
Caesar vermeldt twee stammen die in het huidige Nederland en België leefden: de 
Menapiërs in de westelijke kustgebieden en de Eburonen in het gebied tussen de 
Maas en de Schelde. De Menapiërs waren Kelten, maar er bestaat nog onenigheid 
over tot welke groep de Eburonen precies behoorden. Hun cultuur lijkt Keltisch, maar 
over welke taal ze spraken bestaat twijfel. De naam van de stam komt van het 
Keltisch eburos (taxus) en hun leider droeg een Keltische naam: Ambiorix. We 
kunnen vermoeden dat de Eburonen Ketisch waren. Maar Caesar rekent de 
Eburonen tot de Germanen. Het kan zijn dat, op grond van de Keltische namen,  
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de stam oorspronkelijk Germaans was en het Gallisch overnam. Zodoende ging hun 
eigen taal verloren, maar nog niet in Caesars tijd, want hij noemt de Eburonen 
Germanen. Wie weet was de stam tweetalig, wanneer Caesar de Eburonen correct 
tot de Germanen rekende. Een extra probleem is het feit dat Caesars om politieke en 
propagandistische redenen onderscheid tussen Kelten en Germanen maakte. Dat 
maakt zijn woordgebruik minder betrouwbaar, aangezien hij zelf een verborgen 
agenda had.  
 

Taalles  

Van Caesar en Tacitus (hiernaast afbeelding Tacitus) 
weten we dat de Bataven in het gebied woonden dat nu 
onder andere de Overbetuwe is. Volgens beiden waren de 
Bataven een Germaanse stam die afstamt van de Chatten, 
die door de Romeinen als Germanen werden beschouwd. 
De Chatten leefden bij Keulen, rechts van de Rijn. Van de 
Bataven hebben we zowel Keltische als Germaanse 
voorbeelden. Zo vinden we bijvoorbeeld namen van 
Bataven in beide talen. De naam van de Bataafse leider 
Chariovalda is Germaans en betekent letterlijk 
‘legerleider’. Chario- komt uit Germaans harjaz (leger), -
valda is te vergelijken met Duitse verwalten (besturen). 
De naam Julius Briganticus, ook een Bataaf, is echter Keltisch. De vorm Briganticus 
gaat terug op Indo-Europees bhrghnt (=hoog). De ontwikkeling van Indo-Europees r 
naar ri is typisch Keltisch. Vergelijk ook het Middelwelshe brenhin (koning) uit 
brigantïnos. Over het algemeen denkt men dat ze Germaans spraken, maar ook 
hierover zijn taaltwisten. Volgens sommige wetenschappers spraken de Bataven 
Germaans en waren ze gegermaniseerde Kelten of stonden ze in nauw contact met 
Kelten. Dit zou de Keltische elementen in Bataafse eigennamen verklaren. 

 
Vraag 1: Keltisch? 
Nee, Stonehenge is al veel ouder, gebouwd in de Steentijd, ongeveer 2300 voor Chr. 
Het is een megalithisch bouwwerk, net zoals bijvoorbeeld de hunebedden in Drenthe. 
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Rond Slijk-Ewijk 
Sommige plaatsnamen rond Slijk-Ewijk dateren uit de periode van de Romeinse 
overheersing. Naast de oude naam van Nijmegen is ook de eerste vermelding van 
Herwen, Carvio, duidelijk Keltisch (zie weer de Gallische uitgang -io). Deze naam had 
waarschijnlijk met het woord ‘hert’ te maken, want we vinden soortgelijke woorden 
in andere (moderne) Keltische talen. Verder zijn er geen duidelijke sporen van de 
Kelten. Een andere plaatsnaam die uit deze tijd stamt, namelijk Kesteren (oudste 
vorm Castre), is duidelijk een Romeinse plaatsnaam, van Latijn castra, dat 
‘legerkamp’ of ‘burcht’ betekent. Slijk-Ewijk, Oosterhout, Herveld, Beuningen zijn 
duidelijke (latere) Germaanse plaatsnamen.  
 

 
Vraag 2: Keltisch? 
Ja, koning Arthur wordt voor het eerst genoemd in middeleeuwse Welshe literatuur. 
Het is niet zeker of hij ook echt bestaan heeft. 
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Spoorzoeken 
Het verhaal over Kelten in de regio is complex. We zoeken naar ‘voetsporen’ van de 
Kelten, naar Keltische smaken en kleuren in onze huidige cultuur. Heel soms schept 
een archeologische vondst meer duidelijkheid, maar even vaak levert die meer 
vragen op dan antwoorden. Zoals Keltische schatten die overal langs de rivieren zijn 
gevonden, ook hier in de buurt. Muntenverzamelingen met een veelal verschillende 
herkomst. Duidelijk Keltische munten gemengd met Germaanse munten en soms 
zelfs nog exotischer munten, met bijvoorbeeld Alexander de Grote er op. Zo’n grote 
geldschat moet alleen voorbehouden zijn geweest aan de rijken, hoogstwaarschijnlijk 
handelaren. Dat zij munten uit alle windstreken zouden hebben spreekt voor zich. Is 
een meerderheid van een bepaalde muntsoort genoeg om te zeggen dat iemand ook 
daadwerkelijk een Kelt, Germaan of Romein was? Niet dus. 
 
Een interessante vondst is in misschien wel de 
oudste nog bestaande nederzetting in deze regio, 
Elst. Onder de kerk zijn de resten van een oud Gallo-
Romeins tempeltje gevonden. Gallo-Romeins houdt 
in dat het de stijl heeft van de tempels in het gero-
maniseerde Gallische gebied, ruwweg Frankrijk.  

De tempel is gewijd aan de godheid Hercules 
Magusanus (afbeelding rechts).Het eerste gedeelte 
van zijn naam is duidelijk Romeins, het tweede deel 
waarschijnlijk gegermaniseerd Keltisch. Ook hier 
weer komen die drie verschillende invloeden in een 
vondst samen: Romeinse, Keltische en Germaanse.  
Geen reden om te gaan wanhopen, want het maakt 
deze regio juist mateloos interessant. In de wereld 
is het heel zeldzaam dat drie verschillende taalfami-
lies zo mengen en onderling invloed hebben. Ons 
Nederlands is door Keltische, Romaanse en Ger-
maanse talen beïnvloed, een unieke cocktail. Zo valt 
ook iets te zeggen voor de toenmalige rol van 
Nederland als meertalig handelscentrum. Dat zie je ook later in onze geschiedenis en 
is zelfs vandaag nog een streefdoel van veel Nederlanders.  
 
Keltisch Nederlands 
Hoewel de rol van de Kelten in Nederland grotendeels was uitgespeeld toen het 
Romeinse rijk viel, zijn er nog wel tastbare sporen van de Kelten te bespeuren in onze 
eigen taal. Er zijn namelijk enkele woorden terug te voeren tot oude Keltische. 
Weinig mensen weten dat woorden als rijk, klok, duin en kade helemaal niet zo 
Nederlands zijn als we denken. Het woord rijk is hetzelfde als -rix in Gallische namen 
als Vercingetorix en Ambiorix. Klok is verrassend genoeg ontleend aan een Oud-Iers 
woord clocc wat de uitspraak was voor de bellen die Ierse missionarissen mee-
brachten bij het kerstenen van Nederland. Ook aan de kust vinden we leenwoorden. 
Duin komt van het Keltische woord voor ‘heuvel(fort)’ dünom en kade heeft even-
eens een Gallische oorsprong. Het zou eigenlijk kaai moeten zijn in het Nederlands, 
maar is door wat we hypercorrectie noemen veranderd in kade. 
Er is een taalontwikkeling om in dialecten en spreektaal van -ade- -aai- te maken. 
Denk aan woorden als spaai en maaie uit spade en made. Men dacht dat kaai uit een 
oudere, meer deftige, vorm was ontstaan en draaide de ontwikkeling foutief terug 
om weer bij dat deftige originele woord te komen. Kade was geboren. De leenwoor-
den vormen een hoorbare erfenis van ons Keltische verleden. 
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Hoe Keltisch is Slijk-Ewijk? 
De belangrijkste vraag is nu: is Slijk-Ewijk Keltisch? Er is geen eenvoudig antwoord. De 
geschiedenis van bewoning hier gaat duizenden jaren terug, met Kelten, Romeinen 
en Germanen, met oorlog, overheersing en het gedwongen leren van nieuwe talen. 
Hoe Keltisch Slijk-Ewijk is ligt aan het perspectief. De plaatsnaam is Germaans, er 
wordt Germaans gesproken. Een eeuw voor Christus was de vraag waarschijnlijk met 
‘Ja, Keltisch’ beantwoord; 400 jaar later zou het antwoord luiden: ‘Nee, Romeins’. 
Nu, 1600 jaar later: ‘Nee, het is Germaans’. Besef hoe veelzijdig de geschiedenis van 
dit gebied is, hoeveel verschillende klanken hier door de jaren heen te horen zijn 
geweest. Wie weet worden in de toekomst nieuwe vondsten gedaan, waardoor we 
nog meer te weten komen over de oude bevolking van dit gebied. Het is desondanks 
misschien wel juist die onzekerheid waardoor we kunnen fantaseren over vervlogen 
tijden, Romeinse legioenen en Keltische voorouders.  

 
Vraag 3: Keltisch? 
Ja, het Book of Kells is het mooist geïllumineerde manuscript uit Ierland. Het werd 
rond 800 geschreven door Ierse monniken. Het origineel is nu nog te bewonderen in 
Trinity College in Dublin.  
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Kelten in Herveld-Andelst     

John Mulder / Louis Swinkels 
 
In onze omgeving zijn (nog) weinig archeologische vondsten bekend over de Keltische 
cultuur. Louis Swinkels publiceerde in 2011 in het jaarboek Numaga een artikel over 
archeologische noviteiten uit Museum het Valkhof. Het betrof grafvondst uit de eind 
19e/begin 20ste eeuw, gedaan op de Hunerberg te Nijmegen en in Overasselt, die 
destijds als Romeinse 'gordelknopen' werden geïnventariseerd. Sinds kort is duidelijk 
dat de vondsten dateren uit de midden-ijzertijd (ca. 500-250 v. Chr.). Ze zijn karak-
teristiek voor graven van elites in heel de Keltische wereld van Midden- en West-
Europa: wapens, bronzen serviesgoed en onderdelen van beslagstukken van paarden 
en wagens. Van de holle, bronzen kogels uit bovengenoemde plaatsen en uit Herveld 
is niet bekend waarvoor ze dienden. Hieronder een kort verslag van de grafvondst(?) 
uit de Hoge Hof in Herveld.  
 
Een grafvondst uit Herveld? 

Swinkels maakt in zijn artikel melding van archeologische 
vondsten uit de Hoge Hof te Andelst. Dit moet zijn te 
Herveld. De Hoge Hof is al lang bekend als vindplaats van 
bewoningsresten uit de Romeinse tijd en de vroege 
middeleeuwen. Tijdens het bouwrijp maken van de Hoge Hof vonden enkele 
amateur-archeologen een bronzen kogel en een bronzen kledingspeld uit de midden-
ijzertijd (zie afbeeldingen). Ze zijn in 1998 aangekocht door het Museum Kam (nu 
Museum Valkhof). Een bronzen sierschijf bleef in particulier bezit.  
 
De bronzen kogel is ruim 3 cm groot en groter dan de exemplaren uit Nijmegen. De 

kledingspeld is 4,5 cm lang en aan 
weerszijden versierd met vogelkoppen. 
De ogen van de vogel zijn ingelegd met 
koraal, evenals de bovenzijde van de 
beugel tussen de koppen. De sierschijf  
(diameter 7 cm) is aan de voorzijde 
gedecoreerd met concentrische cirkels en 
een ingelegd stukje barnsteen in het 
midden. De drie voorwerpen maakten 
mogelijk deel uit van de inventaris van 
een grafkuil.   
De vondsten uit Herveld en uit Nijmegen 
en Overasselt passen in een reeks  
'rijke 'graven uit de vroege en midden-
ijzertijd in Zuidoost-Nederland, in het 

stroomgebied van Maas, Waal en Rijn. In grote delen van Europa komen steeds 
dezelfde typen voorwerpen voor. Wellicht staan de wapens, het paardentuig en de 
wagens symbool voor krijgshaftigheid en weerbaarheid en het drinkservies voor 
gastvrijheid en het vermogen gastvrij te onthalen.  
Over de functie van de kogels tasten we nog in het duister. Mogelijk maakten ze deel 
uit van het paardentuig en werden als klem gebruikt op de riemen. Buiten de regio 
Nijmegen zijn tot dusver van vier andere vindplaatsen bekend: één in de Belgische 
Kempen en drie in Midden-Duitsland.   
 
Uit: Swinkels, Louis, 2011. Archeologische noviteiten uit Museum Het Valkhof: raadsels rond 
bronzen kogels. In: Jaarboek Numaga, jaargang LVIII: pagina 135-144. 
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Excursie naar Huis Doorn  
 
U bent van harte welkom bij de jaarlijkse excursie van onze Historische Kring.  
 
De excursie op 1 oktober 2016 gaat naar Doorn en wel naar Huis Doorn. Het ligt op 
het zuidelijke deel van de Utrechtse heuvelrug, dat niet voor niets de Stichtse Lust-
waranda wordt genoemd. Huis Doorn is vooral bekend geworden als woonplek van 
de voormalige Duitse keizer Wilhelm II, die het na de Eerste Wereldoorlog in 1919 
kocht. Daar is nog veel van te zien en te bewonderen of je over te verwonderen. 
Maar de geschiedenis van Huis Doorn gaar veel verder terug. Al in het jaar 838 
schenkt graaf Rodgar zijn bezit aan de Utrechtse St. Maartenskerk: ''Theothorne 
dimidium mansum''.   
 
We krijgen eerst een rondleiding 
door het huis zelf, waarbij 
uiteraard de laatste bewoner 
Wilhelm II centraal staat. Na de 
lunch neemt Ido Borkent ons 
mee naar het park, waar we op 
ons gemak in rondwandelen en 
waar hij ons de relicten van de 
oude tuinen van het voormalige 
kasteel laat zien. Ido kreeg opdracht van de Rijks Gebouwen Dienst (eigenaar van 

Huis Doorn) om met anderen het sleetse 
landschap van het park nieuw leven in te 
blazen op basis van de cultuurhistorie.  
 
 
 
 
 

 

 
Na het uitgebreide bezoek aan Huis Doorn brengt de bus ons naar het streekmuseum 
Baron van Brakell in Ommeren, waar sinds verleden jaar ook onze zustervereniging 
de Historische Kring Kesteren e.o. is gehuisvest. 
Kortom, het belooft een boeiende excursie te worden met veel bezienswaardigheden 
in Doorn en Ommeren en uiteraard een prima verzorging onderweg.  

 
De kosten van de excursie en het definitieve programma volgen nog per mail. Ook 
publiceren wij die in de plaatselijke kranten.  
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Verlangen naar de overkant 
Marlies van Dijk 
 

Theater Over en Weer brengt een eerbetoon aan de geschiedenis van de Waal 
(Dit artikel van Marlies van Dijk uit Valburg verscheen in een iets uitgebreider 
omvang in de Dorpskrant van Valburg, Eimeren en Homoet.) 
 
Het zat de organisatie van theater Over en Weer niet mee. De plannen om twee 
weekenden in juni theater te presenteren aan weerszijden van het pontje dat tussen 
Slijk-Ewijk en Beuningen vaart, vielen erg 
letterlijk in ’t water. Dat stond door de vele 
regenbuien van de laatste weken zó hoog dat 
de steigers royaal onder stonden en het 
pontbootje niet eens bereikbaar was, laat 
staan dat het een verantwoorde overtocht 
zou kunnen maken op de woelige baren van 
de Waal. Dus moest de organisatie besluiten 
om alle rekwisieten te verplaatsen naar de 
uiterwaarden van Beuningen, of wat daarvan 
over was. Daarmee werd onze voorpret wel een stuk minder, ook al omdat 
Beuningen hemelsbreed op twee steenworpen bij ons vandaan ligt, maar over de 
weg een verre reis betekent. Maar toch: op naar het Dijkmagazijn bij Beuningen, op 
18 juni.  
De circa 160 bezoekers werden verdeeld in vier groepen, genaamd de Dochter van de 
veerbaas; de Kunstenaar en zijn muze; de Kluizenaar en Steenovenvolk in opstand. 
Wij volgden de gids met het bord De Dochter van de Veerbaas. Zij nam ons, met onze 
paraplu’s en poncho’s in de aanslag, mee naar de meest afgelegen locatie. Daar trof-
fen we rondom een oude, houten roeiboot vier vrouwen.  
 
Johannes, de veerbaas 

Twee van hen vertelden het verhaal van Johannes, de 
jongste van 9 zonen die maar één ding goed kon: 
roeien. Hij zette mensen over de rivier, in weer en 
wind, bij nacht en ontij. 
Aan de overkant  -dat moet dan in Slijk-Ewijk geweest 
zijn- stond altijd een jonge vrouw naar hem te kijken, 
zonder iets te zeggen, en Johannes was ook niet erg 
spraakzaam. Op een dag stapte ze in de roeiboot en 
bleef bij hem. Tot zover gezellig. Maar de vrouw bleek 
ongewoon te zijn. Het dorp kletste over haar. Een 
kind bleef erg lang uit: had Johannes al zijn krachten 
uitgeroeid? Daarna tuimelden de tragische gebeurte-
nissen over elkaar 
heen: er kwam toch 
een kind, de vrouw 

verdween in het woelige water, Johannes liet zich 
meedrijven in zijn roeiboot naar de zee, waar hij altijd 
heen gewild had en ook de baby werd niet oud, 
vertelde een buurvrouw later. De twee andere 
vrouwen daar op het strandje onderstreepten met 
klarinetmuziek en gezang de dramatiek van het 
verhaal. 
 In stilte verlieten we de locatie, op naar de volgende.   
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De Kunstenaar 
Daar stond een ouderwetse woonwagen in het hoge gras. Een ontevreden kunste-
naar probeerde het groen van de omgeving van de rivier te vatten in een schilderij. 
Het enige groen wat hij kende was het onkruid tussen de stenen van de stad waar hij 
vandaan kwam. Vanuit de verte werd hij geroepen: papa, papa!! Kijk eens wat ik ge-
vonden heb, een meisje!! Uit de bosjes kwam zijn zoon aangerend, gevolgd door een 
meisje dat een pak dekens droeg. De vader werd vooral gestoord door dit onver-
wachte bezoek, hij was immers alleen maar op zoek naar inspiratie. Totdat het meisje 
het pak dekens neerlegde en haar vergevorderde zwangerschap duidelijk werd. Ze 
was door haar vader de deur uitgezet en al dagen aan ’t dolen. De zoon werd meteen 
actief en zorgzaam: gaf haar een stoel, ging thee zetten en bood haar te eten aan. De 
vader zag alleen maar problemen, zij moest snel weg, maar waarheen? Zoon had wel 
een oplossing: de wagen was ruim genoeg om haar ook te huisvesten, dacht hij, an-
ders dan zijn vader, die uiteindelijk toestemde. De zoon liet haar alvast de omgeving 
van de woonplek zien. Ze liepen achter de woonwagen, langs het grote raam waar-
door de kunstenaar zijn onderwerp, het groen, observeerde. Het meisje kwam in 
beeld . . . , de schilder riep: staan blijven! Blijf zo staan en verroer je niet! Het lieve 
kind bleef roerloos staan glimlachen . . .  Mona Lisa!! riep de kunstenaar, ik heb het! 
Mijn schilderij, mijn muze! 

 
De Kluizenaar 

Op een stukje strand langs het water staat onder een 
overhangende boom een bouwsel van wrakhout. Een 
zonderlinge man gekleed in lompen peurt met een schop 
in de grond en haalt voorzichtig de pieren eruit. Hij praat 
wat tegen zichzelf en tegen zijn overleden vrouw. 
Een vrouw komt aangehold, in het zwart gekleed met een 
hoed op, zoals dat ruim een eeuw geleden gebruikelijk 
was. Ze roept de man toe dat hij ogenblikkelijk mee moet 
komen over de dijk, het water stijgt vervaarlijk, hij zou 
verdrinken als hij in zijn hut blijft! Hij kan slapen bij haar 
in de boerderij, ze heeft al een bed klaargezet voor hem. 
Hij buldert dat hij niet weggaat van de grond waar zijn 
vader en grootvader al zwoegden, niet bang is, dat ze 
maar opdondert en gaat door met zijn werk: hij plaatst 
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twee verrotte stukken plaat tegen de zijkant van zijn hut en sleept zandzakken die de 
platen moeten stutten. Even later komen nog twee mensen die hem willen behoeden 
voor verzuipen: zijn broer en diens vrouw. Er wordt ruzie gemaakt over het verleden, 
gescholden, getrokken, maar meegaan: ho maar. 
Hij is niet bang, de zonderlinge man, voor de dood nog niet. Die komt even later 
aanschrijden en wil hem meenemen, niet achter de dijk, maar over het water, naar 
de overkant. De kluizenaar verkiest te blijven en probeert zittend op z’n hut het leven 
nog wat te rekken. Even later zien we hem van z’n hut afkukelen, hij blijft liggen, 
verdronken. 

 

Steenovenvolk in oproer 
Op de laatste locatie treffen we een groot gezelschap steenovenwerkers aan. De 
meesten vormen een koor met een zich herhalend, meerstemmig lied, begeleid door 
een paar holle voorwerpen en bakstenen als percussie. 
Steenovenmensen hebben een hard leven: buiten werken, kinderen staan in de 
modder te stampen om klonten en stenen eruit te halen, stenen vormen, te drogen 
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leggen, omdraaien, in bloedhete ruimtes met karren slepen, onmenselijk zwaar werk. 
’s Winters wordt er niet gewerkt en krijgt men geen geld, dus is er geen brood. De 
nood is hoog.  
Eén van de arbeiders wil gaan staken, maar zijn moeder ontraadt het hem: hij zou 
wel eens ontslagen kunnen worden en dan hebben ze niks meer te eten, ook niet 
voor zijn kind en zijn zwangere vrouw.  
Er komen berichten van een naburige steenfabriek waar een vakbondsman de 
mensen heeft geadviseerd om te gaan staken. Die hebben dat gedaan en ze hebben 
loonsverhoging afgedwongen. Dat geeft ons gezelschap de moed om ook de strijd 
met de bazen aan te gaan. De emoties lopen hoog op. Maar: ze winnen, in triomf 
komen de stakende mannen terug met het goede nieuws. Hun leven zal beter 
worden.  
 

 
 
Op de terugweg vraagt m’n dochter of het me is tegengevallen, zo zonder het 
boottochtje. Nee, dat is het zeker niet, ik had het niet willen missen. 
 

Achter in het programmaboekje staat dat 
Theater Over en Weer van 15 tot en met 24 
juni in 2017 weer een serie voorstellingen 
geeft, geïnspireerd door het leven op en langs 
de rivier.  
Wij verheugen ons er nu al op, met of zonder 
oversteek. 
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Van alles van vroeger....... 
Dini Huijbers 
 

Iers soda brood  (Irish soda bread) Iers sodabrood is rond 1840 ontstaan. 
Het recept komt uit een oud Engels tijdschrift en is aangepast. 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 

350 gram bloem (eigenlijk helft grof volkoren meel en helft tarwebloem)  
10-15 gram suiker (kan weggelaten worden) 
½ tl zout 
1½ tl bakpoeder (flinke tl) 
½ tl baksoda (Bicarbonaat = zuiveringszout)  
(baksoda is verkrijgbaar bij de Toko, apotheek of natuurwinkel)  
1 ei 
± 270 ml karnemelk (niet alles gebruiken, het ligt aan de bloem, toevoegen kan altijd) 
35 gram zachte boter 
Extra bloem voor het werkblad en om over het brood te strooien 
 
Hulpmiddelen:  

Bakplaat, bakpapier (of bestuif bakplaat met bloem of vet in), mes, kom, mixer. 
Het is een supersimpel brood om te maken. Als je brood bij een soep of stoofpot wilt 
eten dan zet je het eten op, verwarmt de oven voor en als je eten klaar is dan is je 
brood ook klaar. De naam `soda bread` wordt gebruikt omdat er `Bicarbonate of 
soda` in zit. Bicarbonaat is een rijsmiddel, het is zuiveringszout. 
  
Voorbereiding 
Even voordat je begint: Het deeg hoeft niet te rijzen. Het mag niet te lang `bewerkt 
worden` of het nu met je handen, mixer of keukenmachine is. Het moet een vrij zacht 
en vochtig deeg zijn. Je kunt het met de hand kneden maar dat duurt uiteraard iets 
langer. Het hangt van de bloem af hoeveel karnemelk je nodig hebt, dus neem eerst 
minder dan de aangegeven hoeveelheid en als het niet voldoende is giet je er nog 
een scheutje bij. Net zolang tot het een samenhangend zacht deeg is. Laat dit deeg 
niet staan, ga zodra het klaar is het gelijk tot een bol vormen. Bestrooi met bloem, 
het zal aan alle kanten kleven maar ga rustig door met een bol vormen en zet in de 
oven. Als je het te lang kneedt wordt het brood taai. De bloem hoeft niet gezeefd te 
worden. Weeg ingrediënten af. Leg een vel bakpapier op een bakplaat. Verwarm de 
oven voor op 190°C - hete luchtoven 170°C. 
 
Bereidingswijze: 
Doe bloem, suiker, zout, bakpoeder 
en baksoda in een kom en roer even 
goed door elkaar met een spatel. 
Voeg dan het ei, boter en karnemelk 
(eerst b.v. 240 ml) toe. Mix kort maar 
zo tot het een kleverige massa wordt 
en de bloem is opgenomen, zo niet 
voeg dan nog wat karnemelk toe. 
Bestuif het werkblad met bloem. Haal 
de massa uit de kom. Doop je handen 
in de bloem want het deeg kleeft aan 
erg aan je handen. Vorm er een bal 
van, lukt het niet voeg wat bloem toe.  
Neem en mes en maak een kruis in 
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het midden (zo kan het brood openbarsten, dit hoort en bovendien is het dan ook 
makkelijk te breken). 
Leg op de bakplaat en schuif in het midden van de oven. Haal uit de oven na 40 
minuten, prik met een houten prikker in het midden, als die schoon blijft is het brood 
gaar. Je kunt ook het brood even omkeren en op de bodem kloppen. Als het hol 
klinkt is het goed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serveertips: 

Heerlijk brood, lekker bij b.v. soep, stoofpot enz. Het brood blijft niet vers, maar 
de volgende dag kun je het lekker roosteren. Smeer er jam op of een plakje kaas. 
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Sponsoren 
 

Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

 

 

Assurantiekantoor Derksen 

B.V. te Oosterhout 

M.H.A.A. (Ria) Derksen 

 
 
 
 
 
 

 
Op goede gronden 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voor al uw bos > 100 ha 
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