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Komende activiteiten
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Dinsdag 4 maart 2008 om 20.00 uur. Voorjaarsbijeenkomst in dorpshuis De Sprong in de
Ooij. Lezing door Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld: Identiteit en Erfgoed in het Rijk van
Nijmegen. Vele kernen één toekomst?
Zondag2gjuni 2008. Wandeltocht Duffelt. Wandeling in de Meerwijk langs de voormalig
Romeinse waterleiding.
Zondag 14 september 2008. Open Monumentendag. Thema: Sporen.

Voorjaarsbijeenkomst dinsdag 4 maart 2008
om 20.00 uur in dorpshuis De Sprong in de
Ooij.

Identiteit en Erfgoed in het Riik

van

Nijmegen: vele kernen, één toekomst?
Lezing door Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld,
bijzonder hoogleraar 'Cultuur in Brabant' aan de
Universiteit van Tilburg.

Deze Tezing wordt

georganiseerd in

samenwerking met Stichting Heemkunde Berg
en Dal en met de Heemkundekring 'De
Duffelt/' Die Diiffel' .

Eeuwenlang hebben stuwwal, 'Í Hoog', en
polder, 't Laag', in het Rijk van Nijmegen het
cultuurlandschap bepaald. Zo is het huidige
verkavelingspatÍoon in het Circul van de Ooij al
zo'n 1000 jaar oud. Belangrijk is ook de loop
van de rivier de Waal, die met zijn unieke
uiterwaarden mede bepalend is geweest voor de
inrichting van het polderlandschap van de
Duffelt.
Vandaag de dag staan de provincie Gelderland
en de gemeenten in het Rijk van Nijmegen voor
allerlei grootscheepse planologische veranderingen: Zo wordt op het hoogstgelegen punt van
de stuwwal, de Sterrenberg, een Toscaanse villa
gebouwd. In het laaggelegen poldergebied moet
het landschap ruimte gaan bieden aan nieuwe
woonwijken en bedrijventereinen.

r
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De Sterrenberg zoals het was.
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Landbouw en veeteelt worden daardoor meer en
meer naar de achtergrond gedrongen. Dat
betekent ook, dat het traditionele beeld van 't
Hoog en 't Laag niet meer voldoet. Deze
veranderingen in het landschap in het Rijk van

Nijmegen hebben tot gevolg, dat ook de
regionale identiteit verandert en voor velen niet
meer herkenbaar is. Waar nieuwe uitdagingen
worden aangegaan, zal men oude vertrouwde
beelden moeten laten vallen.

In zijn voordracht zal Prof . Bijsterveld betogen
dat de inzet" van erfgoedinstellingen als de
Stichting Monument en Landschap en van de
heemkundekringen Berg en Dal en de Duffelt
geen bezigheid is die alleen op het verleden is
gericht, maar integendeel een toekomstgerichte

activiteit

is, met een tweeërlei doel:

het
het
uitdragen
en
behouden van cultureel erfgoed

van de kennis daarvan. Zij z.illen dus ook een
bijdrage moeten leveren aan de beleving en de

die zich door dit thema aangesproken voelt, is
van harte welkom!
Prof. Dr. Arnoud-Jan Biisterveld (Waalre 1962)
is sinds 1999 hoogleraar "Cultuur in Brabant in
historisch
sociaal-wetenschappeliik en
perspectief" aan de Universiteit van Tilburg. Hii
studeerde middeleeuwse geschiedenis in
Nijmegen en Amsterdam en woonde de eerste
twee jaar van zijn studie op de pastorie in de
Ooij en daarna tot 2000 in Nijmegen. Hii
promoveerde in 1993 aan de VU in Amsterdam
op een proefschrift over de pastoors in het
noorden van het bisdom Luik in de vijfiiende en
zestiende eeuw. Daarnaast publiceerde hii over

middeleeuws goederenbezit, geschenkenuitwisseling en conflictbeheersing in de
Middeleeuwen, en over identrteft, erfgoed en
geschiedenis in Noord-Brabant. Hii werkte mee

vernieuwing van ons erfgoed.

aan diverse projecten om regionale geschiedenis
en erfgoed onder de aandacht van het Srote
publiek te brengen.

Na de lezing van prof. Bijsterveld is er volop
gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen

Regina Nève-Sprenger

Monumentencafé in Hotel 't SPijker
op 19 november 2007
Na een kort welkomstwoord van Ron Willems,
die deze avond als voorzitter optrad, trokken de
monumentenadviseurs, Marga Jetten, ambtenaar
Monument enzoÍg van de gemeente Ubbergen,
Liesbeth Vogelesang, landschapsarchitecte en
Servaas van Elteren, restauratie-architect, naar
een bovenzaal van 't Spijker, waar zij vragen
beantwoordden en informatie verstrekten op het
voor velen moeilijke terrein van monumentenbeheer en -onderhoud, over het subsidiebeleid
van het Rijk en de gemeente, en over de
problemen die komen kijken bij het op passende
wi.jze inrichten van tuin of landgoed.
Tegelijkertijd speelde zich in de benedenzaal een
soort 'Tussen Kunst en Kitsch' af onder leiding
van de 'kunstkenners' Hans Groothuijse en Han
Rouwenhorst. Deze laatste had de taak van
Albert de Witt oveÍgenomen.

Zo kwamen o.a. aan bod: een aquarel van de
Nijmeegse schilder Van Woerkom,
voorstellende boerderij De Plak in de Ooij; een
ets van Eugène Lticker: het gangetje bij de St.
Stevenskerk aan de oostzijde; een linosnede van
de Beekse kunstenaar Theo Elferink; een
lithografie (ca 1870-1880), met afbeeldingen van
o.a. hotel Oud Berg en Dal, de Duivelsberg,
gezicht op Beek en de Watermeerwijk en twee
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schilderijen van de schilder Pulles uit de jaren
'70 met 1 . het kerkje van Persingen en boerderij
de Bonte Os en 2. zicht op de oude spoorbrug,
gezien van af de Bemmelse kant.
Indien mogelijk, gingen beide heren uitvoerig in
op de wijze van vervaardiging door de
kunstenaar. Werkte hij op bestelling? Gebruikte
hij echt linnen of schilderlinnen? Hoe is een
echte vakman van een hobby-schilder te
onderscheiden? Wat is een epreuve d'artiste?
Vaak werkte een kunstenaar als het om grafische
werk op bestelling. Na zijn dood, zoals bij
Liicker het geval was, werden door de kinderen

Het best bewaarde geheim van de Ooij
Ouder dan de Stevenskerk in Nijmegen, ouder
dan de Kruistochten, ouder zelfs dan de St.
Nicolaaskapel op het Valkhof. De Ooij is zeker
al duizendjaar oud. Dat is de opzienbarende
uitkomst van het Veldnamenproj ect.
Bij de afsluiting van de herinrichting (vroeger
ruilverkaveling geheten) heeft de vereniging De
Ploegdriever het initiatief genomen de aloude
veldnamen, die tot voor enige tientallen jaren op
tal van hekken prijkten, terug te brengen in de
polder. Onze Stichting werd uitgenodigd daar
aan mee te werken. Het resultaat is binnenkort te
zien: op honderd plaatsen zal een bordje met een
veldnaam zijn geplaatst. Bij het spit- en
graafwerk naar de namen bleek dat veel namen
eeuwen oud zijn en dan hebben we het over
namen die nog steeds in gebruik zijn. De naam
Gieskesdaal wordt nog steeds gebruikt. Het is
een wei onderaan de dijk bij de Tiengeboden. De
oudste teruggevonden schriftelijke vermelding is
van 1357 "sitis inder Oy In den Gysekens dale".
De naam is dus tenminste 650 jaar in gebruik.
Dan rijst vanzelf de vraag, hoe oud is de Ooij
dan wel? Merkwaardig genoeg is daar nog nooit
goed onderzoek naar gedaan. En dat met een
universiteit om de hoek. Friedrich Gorissen, van
1955 tot 1977 stadsarchivaris van Kleve cn een
buitengewoon productieve onderzoeker van de
streekgeschiedenis, heeft in de Stede atlas
Nimwegen uit 1956 een kaart van ons gebied
opgenomen, waarin hij zijn reconstructie schetst
van de situatie in het jaar 1000. Het is zijn beeld,

van de oorspronkelijke etsplaats nog drukken
gemaakt, die dan van een stempel van de
overleden kunstenaar voorzien werden. Vragen
te over die door de heren Groothuijse en
Rouwenhorst zeer deskundig en met grote
kennis van zaken werden beantwoord. Voor de
ruim 50 bezoekers van het monumentencafé
werd het zo eenleerzame en instructieve avond,
die uitliep op een lange en geanimeerd e nazit die
tot middernacht duurde.
Regina Nève-Sprenger

want kaarten uit die tijd zijn er niet. Hoe kan hij
er dan toch van uitgaan dat de Ooij in het jaar
1000 al in enigerlei vorm bestond? Eerlijk
gezegd, geeft hij daar in de Stedeatlas
Nimwegen geen bronnen voor. Op andere
plaatsen heb ik twee harde gegevens gevonden.
Er is een document in de Koninklijke
Bibliotheek in Brussel uit949 waarin de Ooij,
als Auui geschreven, wordt genoemd. Dat
document zal meer duidelijkheid moeten
verschaffen. Het tweede gegeven betreft
grondonderzoek van ir. L.J. Pons uit 1950. Hij
was onderzoeker bij de Stichting Bodemkartering (Stiboka) in Wagenin gen.Deze
Stichting heeft twee exemplaren van het rapport
in zijn bibliotheek. Bij navraag bleken zij beide
onvindbaar, verdwenen. Dat schiet dus niet op.
Nu moeten we ons behelpen met een artikel van
Pons en Modderman uit 195l.Zii schrijven dat
er in de Ooijpolder "een uitgestrekte
middeleeuwse woonplaats onder een 70 tot 100
cm dikke oeverwallaag bleek te liggen. [...]
Waarschijnlijk dateert ze van na-Romeinse tijd
en behoort ze tot de prae-middeleeuwse
afzettingen." Zij menen dus aanwijzingen
gevonden te hebben voor een woonplaats die
ruwweg dateert uit 500-750, dat is het tijdperk
van de Merovingers. Zij situeren de woonplaats
ten oosten van de Kruisstraat en dan aan
weerszijde van de Hezelstraat tot aan de resten
van het kasteel Ooij.
Schulte schrijft in zijn standaardwerk Het Rijk
van Nijmegen "Het oude dorp Ooij is gelegen
op de oeverwal Wercheren-Ooij. [...] Een
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Nieuwsbrief is een uitgave van
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gedeelte van deze afzetting is zeker in de Frankische tijd
bewoond geraakt. [ ...] Het dorp moet reeds in de I ld' en I2d"
eeuw een grote bloei hebben beleefct. [ . . . ] werd in de I ld" eeuw
de ronde burcht van Ooij gebouwd." (p.2I3)
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Verschijnt vier keer per jaar,
Donateurs ontvangen het blad gratis,
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per jaar.
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Bankrekening I 051 , 1 1 ,562 tnv Stichting
Monument en Landschap,
Sprongstraat 22,
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6573 BP Beek-Ubbergen,
De Stichting heeft ten doel

"het bevorderen uan het behoud van monuvan geschiedenis en kunst

nenten

en van landschap voor zover het

van
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posltieve betekenis is voor monunenten

dan wel on zifn inrichting en
of karakteistieke

geschiedkundEe

gebruik

?é&rs,

?ëïeÉ"

Schulte interpreteert de omschrijving van Pons en Modderman
dus als Frankisch (750-1000) en niet als Merovingisch. Hoe dan
ook het oude dorp Ooij, ten westen van de Protestantse kerk en'
i
het kasteel, niet te verwaÍren met het naoorlogse dorp
dateert zeker van voor het jaar 1000 en mogelijk al van 800. In
die tiid moet tenminste een deel van de Ooij al zijn ontgonnen.
Een dorp ontstaat niet in een woestenij. We zoeken verder.

waarde

heeft.'

Ooij,

Secretariaat: mw Dr R.M. Nève-Sprenger
P.C. Hooftstraat 12
6573 CE Beek-Ubbergen,

tel.024-684 3158
e-mail:

Hans Fun

u

'il\.,
5lI \\ \
"2

4

\

t''

u"

hecrlccrra;rn

, à {/# -+i)

\ í l{

{ iZ tt;9?:

i

