
Maandag	3	mei	a.s.
online-lezing	over
Archeologie	in	de	Betuwe

Peter	 van	 den	 Broeke	 senior	 KNA-
archeoloog	 uit	 Nijmegen,	 belicht	 het
ontstaan	 van	 de	 (West-)Betuwe	met	 zijn
eerste	 bewoners	 en	 de	 nieuwste
ontwikkelingen	 daarover.	Wat	 is	 er	 in	 de
ondergrond	 gevonden,	 zodat	 we	 kunnen
nagaan	 hoe	 de	 mensen	 leefden	 en
waarmee	 ze	 zich	 in	 het	 onderhoud
voorzagen.

In	de	Betuwe	is	de	afgelopen	drie	decennia	veel	archeologisch	veldwerk	verricht	en
niet	 alleen	 in	 het	 tracé	 van	 de	 Betuweroute.	 Uitbreidingen	 in	 de	 regio’s
Geldermalsen,	 Tiel	 en	 Nijmegen(-Noord)	 en	 Arnhem(-Zuid)	 vormden	 aanleiding
voor	 opgravingen	 die	 het	 beeld	 van	 de	 bewoning	 aanzienlijk	 hebben	 verrijkt,	 ook
dat	van	de	periode	voor	de	Romeinse	tijd.	Dat	komt	mede	doordat	botmateriaal	in
klei	 beter	 bewaard	 blijft	 dan	 op	 de	 zandgronden.	 Zo	 zijn	 er	 juist	 uit	 de	 Betuwe
bijzondere	 graven	 met	 skeletten	 uit	 de	 ijzertijd	 bekend	 geworden,	 met	 soms
sieraden	die	uit	Nederland	en	omstreken	verder	niet	bekend	zijn.	Ook	opmerkelijk	is
de	 depositie	 van	 bronzen	 voorwerpen	 uit	 de	 bronstijd	 in	 restgeulen,	 ongetwijfeld
bedoeld	 voor	 hogere	machten.	 Ze	 komen	 tijdens	 de	 lezing	 aan	 de	 orde	 naast	 de
eenvoudige	agrarische	nederzettingen	die	de	dagelijkse	bestaansbasis	vormden.

Over	de	spreker
Na	 omzwervingen	 via	 Oss	 en	 Midden-Delfland	 kwam	 Peter	 van	 den	 Broeke	 als
archeoloog	eerst	op	de	Betuweroute	terecht	en	vervolgens	langdurig	in	het	Betuwse
deel	van	de	gemeente	Nijmegen.	

Aanmelden	voor	deze	lezing	kan	via	deze	link	vóór	1	mei	a.s.	U	krijgt	dan	de
link	om	deel	te	nemen	aan	de	lezing	toegestuurd.

Het	verhaal	van	de
Romeinen	in	Gelderland	
De	 Romeinse	 Limes	 gaat	 voor	 de	 UNESCO
Werelderfgoed-status.	 Erfgoed	 Gelderland	 	 is
hier	 nauw	 bij	 betrokken.	 De	 uitslag	 daarvan
wordt	 in	 2021	 verwacht.	 Dit	 brengt	 veel
kansen	met	 zich	mee,	 ook	op	het	gebied	van
toerisme	 en	 recreatie.	 Om	 gebruik	 te	 maken
van	dit	momentum,	zijn	de	provincie	Gelderland	en	Erfgoed	Gelderland	aan	de	slag
gegaan	 om	 de	 Romeinse	 geschiedenis	 in	 Gelderland	 zichtbaar	 en	 beleefbaar	 te
maken.

Publicatie
Beleefbaar	maken	van	de	Romeinse	tijd	kan	pas	als	er	een	goed	verhaal	is.		Er	zit
veel	kennis	bij	 inwoners,	 in	archieven,	 in	beschrijvende	geschiedenisboeken	en	bij
musea,	maar	om	een	bezoeker	te	boeien	en	te	binden	moet	de	juiste	snaar	geraakt
worden.	Hierom	 is	 in	2019	gestart	met	het	 schrijven	van	het	 toeristische	 verhaal
van	 de	 Romeinen.	 Dit	 verhaal	 is	 gebaseerd	 op	 alle	 kennis	 van	 hierboven,	 maar
beschrijft	 op	 een	 persoonlijke	 en	 aantrekkelijke	manier	 onze	 cultuurhistorie.	 	 Dit
verhaal,	of	liever	deze	verhalen,	vindt	u	hier.	U	kunt	ook	(zolang	de	voorraad	strekt)
gratis	ter	kennismaking	met	deze	verhalen	een	exemplaar	van	het	boekje	bestellen
via	deze	link.

Animatie
Bij	 het	 verhaal	 is	 ook	 een	animatie	 gemaakt:	 een	 verbeelding	 van	 een	 deel	 van
deze	spannende	en	interessante	verhalen	over	de	Romeinen	in	Gelderland.	U	kunt
deze	 animatie	 in	 al	 uw	 media,	 op	 bezoekplekken	 en	 tijdens	 evenementen
publiceren,	zodat	ook	bezoekers	kennismaken	met	en	geïnteresseerd	raken	 in	het
verhaal.
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Beste	lezer,
	
Na	de	ALV	en	de	kerkenquiz	van	maart	jl.	kunnen	we	u	opnieuw	een	online-lezing
aanbieden.	Deze	wordt	gehouden	op	maandag	3	mei	van	19.30	tot	21.00	uur.

Mocht	u	de	kerkenquiz	nogmaals	willen	spelen	of	was	u	er	niet	bij	tijdens	de	online-
bijeenkomst?	 U	 kunt	 de	 quiz	 vinden	 op	 onze	 website	 onder	 'Nieuws'	 en	 hem
alsnog	spelen.	Veel	plezier!

Over	deze	Nieuwsbrief
Deze	 nieuwsbrief	 wordt	 verstuurd	 naar	 de	 leden	 van	 de	 Historische	 Kring	 West-
Betuwe	en	andere	geïnteresseerden.	Ontvangt	u	deze	nieuwsbrief	en	bent	u	geen
lid	 van	 de	 Historische	 Kring?	 Word	 dan	 nu	 lid	 via	 onze	 website.	 U	 wordt
geïnformeerd	over	de	activiteiten	en	krijgt	3x	per	jaar	ons	tijdschrift	met	historische
artikelen	uit	het	gebied	in	de	West-Betuwe.	Een	lidmaatschap	kost	€	18,-	per	jaar.

Colofon
Samenstelling	van	deze	nieuwsbrief:	Karine	van	Drunen.
Contact:	klik	hier	(zowel	voor	aanleveren	van	ideeën	of	kopij	als	voor	aanmelding/afmelding	voor	deze	nieuwsbrief).

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@hkwb.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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