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le Jaargang. no.- 

maart, 1983. 

Geachte leden, 

Het programma, tevens het laatste voor de grote vacantie, 
is als volgt samengesteld. 

Allereerst nodigt het bestuur van de H.K.K. en O. U uit 
voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op maandag 11 april a.s. Aanvang 
19.30 uur. ( Dus vroeger dan gewoonlijk ). 
Agenda: - Opening door de voorzitter. 

- Verslag secretaresse en jaarverslagen worden U toegezonden. 
- Financieel verslag 1982 en begroting 1983 van de penningmeester en 

depot-beheerder. ( Deze liggen voor de vergadering ter inzage ). 
- Verslag kascontrolecommissie. 	 • 
- Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar : Mevr. Broekhuizen-

Nieuwenburg en Mevr. de Hartog- van Schitáik.Tegen - kandidaten moeten 
tenminste 7 dagen voor de vergadering bij het bestuur bekend zijn. 

- Verloting van renteloze obligaties. 
- Rondvraag. 
- Pauze. 

Na de pauze: 
We hebben de  hr.  Malisse uit Zevenaar bereid gevonden om na de pauze 

te spreken over n  Een avondje uit langs de Gelderse wind- en waterradmolens " 
De  hr.  Malisse is als molenspecialist werkzaam op het Provinciehuis te Arnhem. 
Met behulp van een dia - reportage brengt hij met U een bezoek aan een groot aan- 
tal Gelderse molens. 

Op maandag 9 mei a.s. zal mevr.  Drs.  S. Oldenburger - Ebbers een lezing 
houden over de Geschiedenis van de Tuinarchitectuur in Nederland. 
Mevr. Oldenburger is verbonden aan de Centrale.Bibliotheek van de Landbouwhoge-
school te Wageningen. Ook zij zal de lezing met dia's illustreren. 

Maandag 13 juni a.s. zal Prof. dr. J.M.G.-van der Poel spreken over 
De Landbouwgereedschappen in de pre- en protohistorie. De landbouw ( akkerbouw 
en veeteelt ) , ontstond omstreeks 9000 jr. v. Chr, in het Midden - Oosten. Van-
daar verbreidde de landbouwkennis zich naar N.W« Europa. De eerste landbouwers 
vestigden zich in ons land ca. 4500 v. Chr, in het midden en zuiden van de tegen-
woordige provincie Limburg. 
Aan de orde zullen komen de'grondbewerking ( eergetouwen, ploegen, eggen ), de 
trekdieren en hun aanpassing, het maaigereedschap ( ook de n  maaimachine "van de 
Galliërs ) , het dorsgereedschap en de zuivelbereiding. 

Al deze lezingen en ook de Jaarvergadering vinden plaats in het Dorpshuis , Neder-
eindsestraat 27a te Kesteren. De lezingen beginnen om 20.00 uur. De Jaarvergadering 
om 19.30 uur  
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Belangstellenden, die graag deze lezingen willen bijwonen, zijn van harte welkom. 
Wel zal een bedrag van f 2.50 gevraagd worden. ( Leden en leden van zustervereni,r 
gingen hebben gratis toegang ). 

Voor de Werkbijeenkomsten van de werkgroepen verzoeken wij U contact op te nemen 
metJ 	 (Archeologie: 18 apr.- 2/16/30 mei - 20 juni). 
- de heer E.Ger:ritsen voor Archeologie. Tel: 08306 - 22452 (Tussen 18.00-19.00 uur). 
- de  hear  A.Pouwevoor. 	Streekgeschiedenis Kesteren. Tel: 08886 - 1345. 
- de heer j.Poelman.voor Streekgeschiedenis Zetten. Tel: 08880 - 1808. 
- de heer Jvan . Alnhen.voor Werkgroep Wereldoorlog 11 Tel: 03457 -1494. 
- mejuffrouw J,Sies. voor Verdwenen Kaselen in de Betuwe. Tel: 03443 - 1271. 

JAARVE3,1A(7,; VAN DE SECRETARESSE OVER DE PERIODE 1 JANUARI 1982 TOT EN MET 31 DE-
J2MBEr i9a7. _ 

Jaarlilkse.algenené ledenvergadering. 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd gehouden op maandag 19 april 1982 in 
11t Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren.eAanwezig waren het voltallige..  
'eetuur.plue'19 leden. 

"j)e voorz:.tter.hei..innerde in zijneepeningswoordenietealleen.aanadee&K -en0. akti-
-e- eiteneeeln»het afgeldpen jaar-,htlaa'r-betrek erde 14 vorige jaren ook bij. Di.< 
ori er de aandacht op te vestigen dat het jaar 1982 een lustrum-jaar goor deevere-
nigire zou worden. .25 oktober. 1982 zou het 15 jaar geleden zijn dat de H.K.K. en O. 
opeericht word. 
Hoewel de meeste Verenigingen vaak een tekort hebben aan hardwerkende.  leden, mogen 
w-ij toch met trots zeggen, dat er in de voorafgaande jaren 5 Werkgroepen :Ogericht 
z7;_jn.  ii.  1. Archeologie, Streekgeechiedenis Kesteren. Streekgeschiedenis Zetten, 
1ereldoeI1og'11 en de Fotogroep. _ 
Op elke- wijze he 3u lustrum moest worden gevierd, was op dat moment nog een 
vraagteken, aidua.  de voorzitter. 

Het jae,rversla .  van de secretaresse en de jaarverslagen van de werkgroepen  .wren  
da leden reeds toegezonden. Eet Financieelverslag en begroting van de penning-
meeeter en depethoude . rondo lagen voor. de vergadering ter inzage. Op' geen van d 
e-rela3en 

 
weten reacties of opnerkingen binnengekomen,. 

De 7.ascontrelécommissie bestaande Uit mevr. E.A.M.Janesen en de  hr.  J.Hoekstree  
kreardede financiele verslagen en begroting goed. 
_ penningmeester, de  hr.  van Drunen legde verantwoording af over de verwachte 

kostenvergroting in de begroting. De kosten van de Tabulaezouden 	ii-het ver..
volg.veél hoger wórden. De Tabula zou binnen enige tijd gezamenlijk uitgegeven 
warden. Dit zou meebrengen,-dat het 	eel6"..r"beter uit zou gaan zien., andere wijze, 
van drukken,'foto.tS  etc.'  
Hoewel de penningmeester al rekening gehouden had met de voorgestelde contributie- 
verheging, kwam de begroting toch op een nadelig saldo 

..„ ee e 
• eeretel cortributieverhorino': Het-voorste1-de- contributie te verhogen vanf, 20 

naar f 25 werd 'aangenomen. 

Ook de  hr.  van BroekhUizen, houder van het depotfonds, gaf bij enkele punten van 
eijn fdnaneieel verslag een uitleg, 
Ieder jaar worden er een aantal pb(ligaties uitgeloot, aldus de  hr.  van Broekhuizen. 
Sonmigeeleden schenken het geld aan.deek.K.K. en O. Zo mochten we als legaat ont-
vangen (le obligaties van wijlen de  hr.  Buijs. We waren daar erg dankbaar voor.  
dc  uiteindelijke gasrekening bleek ,pok minder te zijn, dan verwacht. Toch gaf. de 

beeroting van het depotfonds'ook een nadelig saldo te zien i n„.1. f-1170,-cmat 
Tf' 1000 voor de inrichting van het dep6t voor het jaar 1982 genoteerd was, daár-

mee eindigde de  hr.  van Broekhuizen zijn betoog. 

, 	 • 	• uur 	 i)e heren A,Pouwer en H.Gerritsen, die aftredend en herkies- 
b-aa: waren werden weer herkozen. 



J-Irç 	r- - 
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!Jij 	L ne Vel.lotillg- tenteloget:febliffiatiée:Aeyrpuy,D  smet verrichtte de trekking4n-de volgen-
de nummers kwamen uit .ag-aivr78—=—im 

Rondvraag:  

De  hr.  van Drunen-74erkte o.p.,41a.tkraontrolecommissie, na. 1 jaar reglementair 
opnieuw benoemd kon worden.“-DI:t:'Veirdd.a,h ook besloten. 	 • 
Op de vraag, hoe het 3e 16.0")6uni'l:e`'Vieren, kwam de sugg6Otie:dit te di.4n met de 
tentoonstelling 100 Jaar -Ocb-t-- BetuWelijn ". Eén van :.de leden de  hr.  Verhaaf 
kondigde, aan een maquette van i het Station Kesterente bezitten. 	 , 
De hr van.,Ingen informeerde hoe het toch sond jmet,de werkgroep Verdwenen Ifeste- 
len.Bén-6Tiro:e1) ,in "dtrl'OYcele'Z'ai-- 1fifeschi'eh, Vék'-Wers ".telang-Stellenden.--opleveren. 
De  hr,  Poelman 2freekgesc1iiedes Zetten,stelde-de vraag hoe gp democratische • 
wij 	een bestuur:iin  dc  werkgrop- te kiezen.  ,1  
Van de bestuurstal kwam het antwoord --let het Huishoudelijk Reglement als 
handleiding gebruikt kon wordOn 
Na de rondirraag,vdé'de de pauze - I 1.yo 

Tuee bestyursledenzouden na de pauze ,de avond voor hun rekeningnem4. 	- 
Teneers-Wepr,ak;Ir.,3.,T..M. van Broekhuizen over zijn, bezoek aan : Het Ijzertijd-
IWP:in-,W1,'e  tarlvvaliwak5iibli en werken in een reconstructie van een dorp 
uit, de ,IaZertijd 1 eren,ay441áThogriode. 

I 1 Gritsen ons mee op zijn. tocht naar Afrika. Hij  gaf  
ear:  "lézing'over Préhistóribehe Rotschilderingen en Rotstekeningen in Zuid .- Weet 
Afrika. ( 	 Wijehétft Ze gemaakt ? 
Hiermede ,eindigde deze Algemene ledenvergadering • 

• 
Bestuursverg'ádéringen. 
In het ,,jaar 192 werden er 10 bestuutsvergaderingen gehouden, afwisselend bij  één 
van cte  bastilurs1e4n4ht:lis. 
Op 20 januari, 18me-i enM september heeft het .bestuur met de voorzitters van,, 
de werkgroepen -66/1-gecómbineerde bestinirS - 1rzittersvergadering gehouden om s  
over de gang van zaken in de fwerkgroepen van gedachten te wisselen. 
Op 31 maart werd in de Openbar'e Prinses Marijkeschool te Kesteren een vergadering 
genouden=ctusse.p,yerOggnwRordigers van de H.K.K. en O. ,A.W.N.,Hist. Ver. Marithaime, 

in.0ogterhoutre  -  Vex  ,Oudheidkamer voor Tiel en O. om tot de I., 	- ffi 	° def&hitieve ftp:~t 	tg  komen van een 'gezamenlijk  bled. 	• 
De nOttilen:Iran~Rmac:!+.er,ingen  zijn op het s@cretariaat aanwezig. . 	• 

r 	:7: 

Op maanda 11 'anuari sprak de heer G.B.Janssen uit Zevenaar over de Steenfabricage. 
Zijn, lez1 eller 1d'titel:,42ader  désook-van de veldovens . De  hr.,  Janssen vertel- 
de over de Steenfabricage in het algemeen 'en in het gebied rond KeSteren'in de 
19e eeuw ( vooral in het gebied tussen Heteren en Rándwijk ) 
In het eerste algemene gedeelte legde de  hr.'  Janssen de nadruk op verschillende 
as-.3egté 	 orgagg,van de handgevormde naar de machinale steenbereiding. 

AMTi - de sociale kant 144 de 19e eeuw werd belicht 
Een dia - serie verduidelijkte de werkzaamheden' op de fabrieken . in .die tijd. 

Maandag 8 februari hield mevrouw  Drs.  E.P. de Booij»uit Bilthoven een lezing over 
het Onderwijs in de 17e en 18e eeuw. Zij gaf ons een beeld over hoe en onder wel- 
ke 	s 	iieden érrtrin die tijd les-Alézsd gegelY;end,Vooral op het platteland waren 
de mogelijkheden gering. Mevrouw de 	deeemét behulp van dia's$die tijd weer 
herleven, 

Op'Agildrák8 maart“hPrak prs,, A.ubrech :15.,directeur Rijksmuseum 
Weh,ver Me ontdekking van 4merika door ,de.likihgen. Archeologiddlie onder-

zoekingen door Helga en Anne StinejIngstad  
Volgens de Ijslanders ontdekte LeiD•Eriksson omstreek het ..j-ttix‘ 1600 '-vanuit' Groen-
land een nieuw land in het westen, waar hij de nederzetting „  Vinland  " stichtte. 
Sinds ongeveer 200 hadden onderzoekers gezocht naar dit fl  Vinland  " op de oostkust 
van Noord - Amerika maar zonder resultaat. Helge Ingstad ondernam een expeditie 
naar vroeg Noordse nederzettingen.op Groenland. Later werden - Zijn vermoedingen 
bevestigd. 

• 

31r 
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Maandag 19 april, na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, hielden twee bestuurs-
leden na elkaar een lezing over hun bevindingen opgedaan tijdens hun studiereis. 
Ten eerste sprak Ir. J 11..M. van Broekhuizen over zijn bezoek aan Een Ijzertijddorp  
in Leire, Denemarken. Wat wonen en werken in een reconstructie van een dorp uit de 
Ijzertijd leren over het.leven in die tijd. 
Vervolgens nam de heeX H.J. Gerritsen ons mee op zijn tocht naar Afrika. Hij ver-
telde over Prehistorische Rotsschilderingen en Rotstekeningen. in Zuid - West Afri-
ka. ( Namibië ). Wie heeft ze gemaakt? 

Op maandag 10 mei sprak de  hr.  J. van Alphen en enkele leden van de werkgroep 
Wereldoorlog 11 over : Wat er in de 39/40 mobilistie gebeurd is in de linies.Over 
de voorbereidingen aangaande de evacuatie van de burgerbevolking. De oorlogsdagen 
van mei 1940 in de-dorpen Kestereno Ochten, Opheusden, Dodewaard. Wat er gebeurde 
na 	 1atae om 1e schade te herstellen en de burgerbevolking terug te bren-
gen naar hun respedtievelijke,wotnplaatsen. 

Maandag, 14 juni hield  Drs.,  J^Ae,J.:Vervloet uit Wageningen een lezing oVer Histori-
schéJGeografib. Wat ip het en wat doe ,je er mee? In de lezing werd eerst dieper 
ingegaan op de Hist-trieChe- Gedgtafie'ale-todan-ig. In .de_eerste schets werd aange-
geven, hoe deze wetenschap zich in de loop der tijd had ontwikkeld. Daarbij werd 
aandacht besteed aan een aantal Historisch - geografische onderzoek methodes. Ver-
volgens werd aan de hand van enige voorbeelden toegelicht wat de betekenis is van 
de Xietorische Geografie voor het cultuurlandschap, de bronnen van de Historische 
Geografie. 

Op mandla.sprak Dr. Smit, leraar aan de Scholengemeenschap te Tiel over : De stads-
ontwikkeling van 21e1,Deze lezing werd gehouden op maandag 13 september. 
i)r.mi't bad Tiel gekozen, omdat de stad-,Tiel een. vdorbeeld is voor vele Neder-
landáe etéden: Tiel was reeds in 850 een belangrijke stad. Dit is het gebleven tot 
ongeveér- 1200. Daarna heeft deze steeds groeiende ontwikkeling zich niet voortge-
zet. Oorzaak: Verlegging van de rivieren. 
Vele andere steden hebben eenelfde ontwikkeling doorlopen, maar veel later. Van-
daar dat Tiel een unieke voorloper is. 

-2 illustratie van de lezing werden dia's vertoond. 

Maanáak,ll'ekteber:hield de  hr.  A.I. Schellart, secretaris - directeur van de 
StichtingAtaetelen bo'cilmentt*.e. te....DT44 2.een  lezing over : Verdwenen Kastelen. 
in de Betuwe. • 	

. 	 . 

Bij ,4e.  ltz. ing werden een groot aantal-dia's vertoond. 

Wot SlOf van het seiZo
.

e'n'hield de  hr.' 'GM.  Russer uit. Maarsen een lezing Over : 
.u.100 jaar Betuwelijn ". Omdat eind december de tentoonstelling 1,00 jaar Ocet-
Betuwelijn gehouden Zdil-Wórden, dacht het bestuur , dat let interessant zo'u zijn 
ale,eralyast.in  de vorm van een lezing hierover aandacht aan besteed Zou worden. 
Opgaanle4e8 november Werd deze gehouden. 
Ock,7,400 -keet omlijstte een prachtige dia-serie h t_p,heel. 

dezé lézingen wérdén gehouden in het Dorpshuis aan de Nedereindeéstraát 27A 
te Kesteren. 

Ey,turpies' 
De jaarlijkse excursie werd houden op zaterdag 9 oktober . Het bestuur had be, 
sloten het dit keer eens dicht bij huis te zoeken, en -Wel lange de rivier cié Linge. 
Op deze tocht werd een bezoek gebracht aans 
1.,Des 0udheidkamer te Tiel .- 
2: be R. Kath kerk te Gellitum.. 

Het museum te Asperen. 
Tot slot reden we nog Via Mariënwaerd Trioht  Buurmalsen naar Buren,  Wear  we 
de excursie beëindigden. 

Tentoonstellingen. 
In het Streekmuseum teRhenen werd onze Archeologische werkgroep in de gelegen-
heid gesteld van l::september tot 24. oktober een tentoonstelling te organiseren 
over fl  De Romeinen in de Betuwe ". Getoond werden aspecten uit het dagelijks le- 



veh van'de Romeinen, aan de hand van bodemvondSten. 
In de Openbare Prinses Marijkeschool te Kesteren heeft de H.K.K. en 0.,441; samen-
wericing met de  Ned.  Ver. Belangstellenden, in-het- SP~-‘,.m-i-itramwezen, dffl tentoon-
stelling ,100 jaar Oost 7 Betywkli'jni"0,  gebrgáneerd. ,0.terdering van het 3e 
lastrum. 	

• - 	 . 

Op deze tentoonstelling, die gehotidA. V/b  rd  van' ?7,4m,' 1982  Wm  12 iAn 1983r44 e'  rd  
getoond: 	 - 	, z  , 	. ,  

- een grote foto-expositie van het iwel griv
-) J  IT)  

wee g..:1' 	het1'rende  ;'Ii  1/ 	'b 00 jaAis' : estann -van , 	' 
 

de Oost - Betuwelijn. 
 

- een rijdende spoor I en HO baan. 
 

Zijn. 

 
- een opstelling vandiverse treinmodellen.  
Ven beide tentoonstll eingen kan 'gee'd worden , dat ze , iiill'ecpgc,hten geslaagd  

- 	r 	
. 

de archeológisróté).  en histor-1-..scr.hglonde1*' 

dat de vporgenomen werkzaamb.,e44Yr-(h's7ét - 

, 

Lt  de 

Contacten. 
De contacten; die in het belang waren Voor 
zoeken, liepen via de werkgroepen, 
Tot ons genoegen mochten we constateren 
bestuur van Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebiedmop papier-zijn gézet. 
De uitnodiging aanwezig te zijn op de in de maand oktabersgehouden'themadag heb-
ben ,vijf van de zel-enbestuursleden dan ook met vreugde- aangenomen. 

5 

25b.1.iotheek. 	" 	 er 
is de bibliotheekdooankoop, lidmaatschappen en abonnementen uitge-

breid.Rat beheer is in handen van de  hr.  A.J. van Drunen 
1-1 n 	• 1982 is de Tabu19, 1:jtavorum44 maal verschenen De veertiende jaargang 

en te.;ens de laatste jaargang in deze vorm. De nieuwe Tabula Batavorum,een,-.geza-
raonlijke uitgave, zal in41.el ycorjaar van 1983 verschijnen. 
De redacteur Van4eze 1aa10e-jaargang Was de  hr  van Drunen. Het typewerk- ~d,3 L)  
gedaan door):oldVrafifiJ,TE. Oosthoek - Jansen 124,geteren.De nummers werden in off--
set gedrukt bij de gemeentegesterer.."' 
De teohnieche, afi/erking werd verzorgd door de  hr.  A.Datema. 	

- 

Werkroep Verdwenen kastelen opgericht: 
Het is er todh  4-án  gekomen. In de maand oktober is de werkgroep Verdwenen kastelen 
in (le Betuwe opgericht. De groep bestaat uit 10 leden. Het contactadres  i:  :e.  ' 
J. Spies Veerweg 4 Ingen. To 	03443 — 127,1  

'Pe  
Leden , 

aaEtal leden bedroeg op_31 .december..1982 184. 

KéSieren, 21 maart 1983. 
'MA.Breekhuizen-NieUWenburg. 
'Secretaresse. 

JAARVERáadia DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEVAN DE H.K.K.EN 0. OVER 1982. 
- 

Door alle éeuwen heen heeft de mens prehistoristhe onderzoekingen en opgravingen 
verricht. Altijd wil hij de eérste zijn om na honderden en zelfs duizenden jaren, 
alledaagse C:ngen zoals potscherven of met de-hánd bewerkte stenen in handen 
te nemen. 

ge-aft een grote voldoening een heel klein beetje te hebben bijgedragen tot 
I:ennis van het leven van de voorhistorische mens. 
Door de archeologische Werkgroep is in 1982 veel werk verricht.  
Wog  steeds speelt de Ruilverkaveling in ons gebied een grote rol voor wat de vond- 
sten betre2t. 
Ueteren wat erg slecht bedeeld was .wet oudheid4:anáige---4.-ondttélikwam dit jaar goed tr 
uit de bus. 	 -r 
In het begin van het jaar kwamen bi ) graafwerk-zaambeden aan, de -Uilenbureaestraat 
een aantal romeins.T-dinheemse graven  ;,an  het licht, een onderzoek door de ROB lever-. r,\ 1  
de nog enkele graven op. Het is mogelijk dat dit grafveld behoort bij deuewonings 
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renten welke jaren geleden door de ROB bij opgravingen in het Lage Land zijn bloot-
gelegd.- Enkele honderden meters zuidelijk van dezr vondsten zijn bij graafwerkzaam-
heden Ijzertijdgraven vernield. Een graf is door ons gedeeltelijk geborgen. 
Onder Eist is in een nieuw gegraven sloot een Ijzertijdgraf geborgen. Dit graf 
14E'J niet helemaal compleet was dateerd waarschijnlijk uit een wat vroegere perio-
de-van de Ijzertijd. 
In verschillende van de hiervoor genoemde gravenwerd brons aangetroffen. 
Bij he graven van nieuwe sloten nabij de Hoge Asterd te Randwijk zijn veel romein-
,-10 en inheemse scherveh geborgen. Bij graafwerkzaamheden door de P.G.E.M. te 
Dodewaard aan de Gr!sperdensestraat kwamen Romeinse en inheemse scherven naar bo-
ven. In deze omgeving zijn door ons al meerdere vondsten gedaan. 
He bonwlana Hokkerden te LakePond leverde een grote hoeveelheid ijzertijdscherven 
op. Ook hier speelde de Ruilverkaveling een rol. 
Romeins en inheems aardewerk kwam ook tevoorschijn bij het rooien van bomen aan 
het Vispad te Opheusden. 
De Boutenburg onder Kesteren is altijd al een geliefde plaats geweest voor archeo-
logisch onderzoek. Ten westen hiervan zijn 1982 veel bomen gerooid. Ook hier werd-
den romeinse en inheemse,soherven aangetroffen. 
Ook konden wij weereen klein onderzoek doen in Herveld, bij de boerderij van  
Frantz.  Bij het rooien van .bomen werden weer Romeinse en inheemse scherven gevonden. 
Hier komt waarschijnlijk ook wat vroeger aardewerk voor. Enkele jaren geleden zijn 
'lier wat vroeger Ijzertijd scherven gevonden. 
Uit het voorgaande blijkt dat al de vondsten stammen uit de Romeinse tijd of daar- 

Toch heeft onze groep ook vele pogingen gedaan fundamenten te vinden van Kasteel 
Reinestein te •Deil. Veel zaterdagmiddagen zijn hier aan besteed, maar allen te-
vergeefs.  
:it  het voorgaande blijkt dat 1982 voor onze werkgroep een vruchtbaar jaar is ge-
Joest. 

Heteren. 	 H.J.Gerritsen. 

VERSLAG. OVER -1982 VAN DE WERKGROEP STREEKGESCHIEDENIS KESTEREN VAN DE H.K.K.EN 0. 

In het afgelopen jaar werden de werkzaamheden voortgezet, daartoe kwamen we 8 
keer bijeen ten huize bij één der leden. Dit jaar richtten we onze aandacht op_ 
de geschiedenis van de omstreken van Kesteren. 
Zo werd uitvoerig nagegaan wat bekend was uit de geschiedenis van Lienden., waar-
aan ook een excursie verbonden was om een aantal historische plaatsen te locali-
seren. Hierdoor kreeg de Geschiedenis een geografische basis. 
Ook kreeg de éconotdiecheIant van het geldwezen in Gelderland de nodige aandacht, 
maar waarde vergelijkingen over de eeuwen heen is erg moeilijk. 
Daar de Geschiedenis van Lienden nogal wat verwevenheden met Ijzfndoorn vertonen 
werd ook uitvoerig aandacht besteed aan Ijzendoorn en naaste omgeving. 
Het jaar werd besloten met een reisverslag in beeld van één der leden die Grie-
kenland bezocht.._ 
Yaast deze activiteiten werd ook meegewerkt aan de opzet van .de jubileum tentoon-
stelling  'direr  de Betuwespobrweg. 

Kesteren: 	 A.Pouwer. 

JAARVERSLAG OVER 1982 VAN DE WERKGROEP ZETTEN EN OMSTREKEN. 

In het afgelopen jaar 1982 hebben we een achttal bijeenkomsten gehouden waarbij 
de VOlgende onderwerpen ter2sprake'zijn gekomen: 

Op 14 -1-'82 vertoonden de Heer en Mevrouw de Hartogdiá's en schetsten ons zo een 
beid van het oude HeMmen. 

Op 11 -2 -'82 vertelde de Heer J.S.M. Tornga één en ander uit het leven van  Ste- 
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vén!.lat de.Bergnaar aanleiding van diens sterfdag, nu 10.0 jaar geleden.. 

De HeerJ.Vink liet ons .11 	3.- '82 een film zien-van de frditteelt in ..vroeger 
tijden ten opzichte van de hedendaagse. 
De Heer.T.,:q.,B.igg,verschafte. ons opheldering over de beschermheilige van de kerk 
in Andelst en de Heer C.'B.Trodát vertoonde  dials  van de redáuratie van de glas in 
lood ramen in de kerk van-Andelst. 

21 - 4 -'82 hield de Heer G.R. vn Bastelaere een inleiding over het Huis Andeltt 
en het Kasteel Loenen. Hij toonde 'Ond hierbij zijnreconstructié van deze beide 
kastelen uit onze omgeving. 

Op 26 - 5 - '82 vertelde:  de Heér-Dit. Tap over oude Betuwse fruj,trassen, 

.32,14.erdeen excursie georganiseerd naar het Kasteel,Ipenen. We waren. 
die avond te gast bij de familie van BO'étzelaer. 	 s 

De Heer van Bastelaere verzorgde 21 - 	-'82:. m,ederom eenlezing. ,NU oVer de vroe- 
gere kastelen , De Rode Toren-11  en hát 	Heteren. 

Mevrolïw.  0.v.d.:Eeryltn v d. Laan schetste ons tenslotte op 24 - 11_-'82 een beeld 
van de Nijmeegse Benedenstad tussende - j4aren ,1874:,-- 1974,.,2e  deed  it  met behulp 
van dia's. 

Voor alle)bijeenkopsten was een goede belangstelling. We hopen in dit spoor, voort 
te gaan en zo de historie van onze omgeving wat meer tot leven te brengen. 

De voorzitter. 	 De secretaris. 
Ir. J.N.B.Poelman, 	 C.B.Troost, 

VERSLAG OVER 1982 VAN DE WERKGROEP WERELDOORLOG 11. 

Hoofdzakelijk van wege gezondheidsredenen is er het afgelopen verenigingsjaar 
helaas geen normaal vergaderpatroon mogelijk geweest. 
Wel hebben diverse leden al dan niet in combinatie hun verdere kennis van het 
gebeurde uitgebreid en verdiept. 
Het blijft overigens merkwaardig, doch nog steeds komen er nog aanvullende feiten 
dan wel correcties op reeds min of meer bekende te voorschijn. 
Om een duidelijk beeld te krijgen is er voorlopig nog veel werk te doen. 
Overigens overtreft het reeds gezamenlijk bereikte verre de destijds gestelde ver 
wachtingen. 

De voorzitter. 	 A.L.Elands. 
J.V.Alphen. 	 De secretaris. 

VERSLAG OVER 1982 VAN DE WERKGROEP VERDWENEN KASTELEN. 

Drie leden van onze werkgroep wilden al lang een werkgroep Verdwenen Kastelen 

in de Betuwe oprichten, maar door te geringe belangstelling was dit niet gebeurd. 
Tijdens de lezing van de hr.Schellaert over kastelen kon men zich echter opgeven 
voor deze werkgroep. Toen bleek er veel belangstelling te zijn en nu bestaat onze 
werkgroep ui 10 leden. Het uiteindelijke doel is om een boek uit te brengen, mo-
gelijk geïllustreerd met tekeningen van de  hr.  Bastelaere. 

De bijeenkomsten vinden om de 5 of 6 weken plaats en worden steeds bij én van 
de leden thuis gehouden. De eerste bijeenkomst was eind oktober. Iedereen as 
erg enthousiast. 
Eerst hebben we besproken hoe we het beste te werk kunnen gaan n.l.eerst zo veel 
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mogelijk namen , Verzamelvan verdwenéh kastelen én adelijke huigen en tevens 
het verzamelen van literatuur. 
Verder w#1den opeen kaart van de Betuwe alle plaatsen aangegeveri:.waar de kastelen 
gestaan hebben. 	 • 
Op de tweede bijeenkomst werd de Betuwe over 10 personen in 6 werkgebieden ver7.. :, 

• ' 
- Gemeente Bemmel, oostelijk van de spoorlijn Arnhem / Nijmegen. 
- Oosterhout, Slijk - Ewijk, Andelst 	Eist ,Valburg, Herveld 
-  Elden 	 Heteren ,'Randwijk Indoornik 
- DodewaárdH,Hién.:?-. 	 " 
Lienden Kesteren Opheusden Ochten, 

- Ommeren Ingen ,  Eck  en Wiel Maurik , Rijswijk Ravenswaaij, 

Het is nu de bedoeling dat in het gebied waar men_wooni,alle namen worden.ver-
gameld'et ieder * daarna daneen verdwenen kaste-el uitkiest om daarvan de geschie-
denis en zijn bewoners na te gaan. 
Verwacht werd ongeveer 80 namen van kastelen te vinden, maar op de dérde.bijegn, 
komsti5Ieek'dat 5 réden'dit aantal'ai'hadden vergameld. _ 

Als er nog meer belangstelling voor .onge werkgroep is, gal ons werkterrein tot 
Culembdre4orden uitgebreid en evéntUéeï-wCdt dé'grOep dan in twee ,onderdelen ge- _ 
splitSt*' 	 ' • 

Ingen. 	 J.Spies. 
Secretaresse. 

• 

. 	. 	' 



NIEUWSBRIEF 
Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

Ie jaargang, nor 2. 	 augustus 1983 

Geachte leden, 

Na een prachtige en we hopen voor u allen goede zomer, vragen wij uw aandacht voor 
het Najaarsprogramma.  
Als eerste hebben wij de  hr.  J.M. Stikvoort, hoofd van de afdeling Voorlichting en 
Public Relations van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem, bereid gevonden om 
op maandag 12 september a.s, een lezing te houden over "Wonen en werken in Oost-
Nederland".  
In de lezing geeft de inleider aan de hand van kleurendia's een schets van leven 
en werken op het platteland in het oosten van ons land, in de Achterhoek en Twente.  
De landbouw op de zandgronden in deze streken werd vroeger hoofdzakelijk bedreven 
in een klein aantal grotere boerderijen en langs het beekdal. De veranderingen in 
de landbouw op de minder vruchtbare zandgronden vonden einde 1600 plaats door toena-
me van de bevolking en de ontginning, op kleinere schaal, van heide- en woeste 
gronden: het ontstaan van de kleinere naast de- weinige grote boerderijen. 
Deze keuterboeren leefden op het bestaansminimum en zochten daarom nevendiensten: 
thuis spinnen en weven, klompen maken, radmaken, houtskoolbranden, enz.. 
'Je zien verder bouwwijze, indeling en gebruik van de grote boerderij, evenals die 
van de keuterij. Naast de huisnijverheid ontstond ook het landbouwproletariaat, 
losse arbeiders, die zelf geen grond hadden en voor anderen gingen werken, soms tot 
ver buiten de eigen streek. Tot slot zien we wat voorbeelden van deze vormen van 
wonen en werken, tot in deze tijd bewaard gebleven. 
Laandag 10 oktober a.s, spreekt voor ons de  hr.  Trijsburg, dhecteur van de Stichting 
Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen. De  hr.  J. Trijsberg zal een lezing houden 
over "De goedgemutste vrouwen in het Gelders ivierengebied". Deze worden in ver-
band gebracht met de toekomst van de Regionale Geschiedschrijving. De  hr.  Trijsburg 
zal proberen op smakelijke wijze te vertellen wat geschiedschrijving inhoudt wat 
betreft de Gelderse Klederdrachten.  
Voor en na de apuze zullen er dia's worden vertoont. 
Op maandag 14 november, alweer de laatste lezing van dit jaar, zal Dr. A.J. Havinga 
spreken over het Bodemkundig Onderzoek in de Betuwe. De  hr.  Havinga is geen onbe-
kende voor de H.K.K.W. Enige jaren geleden heeft hij een interessante lezing over 
dit onderwerp gehouden en de lezing op 14 november a.s, zal dan ook een vervolg 
hierop worden. 
Zoals in alle tijden de bewoners verschillen in uiterlijk en leefwijze, zo verschil-
len in alle tijden ook de landschappen. Wet is hiervan de oorzaak? Wetenschapsmensen 
.proberen door bodem- en landschapsonderzoek hier een antwoord op te geven. 
Op deze avond zal het gebied tussen Dodewaard en het Amsterdam-Rijnkanaal de meeste 
aandacht krijgen. Een dia-reportage zal het geheel omlijsten. 

Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren. 
De lezingen beginnen om 20.00 uur. 
Belangstellenden, die graag deze lezingen willen bijwonen, zijn van harte welkom. 
Wei zal van hen een bedrag van f 2.50 gevraagd worden.(Leden en leden van zuster- 
Verenigingen hebben gratis toegang). 

Werkgroepen:  
Voor de werkbijeenkomsten van de werkgroepen verzoeken wij u contact op te nemen met: 
- de heer H. Gerritsen voor Archeologie. Tel.: 08306-22452 (tussen 18.00 en 19.00 uur) 

Werkavonden Archeologie: 19 sept., 2,17,31 okt., 2,21 nov., 12 dec. 
- de heer A. Pouwer: voor Streekgeschiedenis Kesteren. Tel.: 08886-1345 
- de heer J. Poelzpan:voor Streekgeschiedenis Zatten. 	Tel.: 08880-1808 
- de heer A. Datema: voor werkgroep Tweede WereldoorlogTel.: 08886-1354 

(Voorlopig wegens ziekte van de  hr.  van Alphen). 
- mejuffrouw J.Spies:voor verdwenen Kastelen inde Betuwe. Tel. 03443-1271 



runcáewisseling in het bestuur: 
De heer A.J. van Drunen heeft het penningmeesterschap aan Hevr. J.U. de Hartog-van 
Schaiky4Dit houdt in dat de heer van Drunen de ledenadministratie in het vervolg 
op zich neemt en tevens de verzending en het redaktie-werk van de Tabula verzorgt. 

*)overgadaan 
Zilveren Anjer. 
Cp maandag 27 juli j.l. werd door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der 
Nederlanden de Zilveren Anjer aangeboden aan ons medelid Vevr. Ch.H. Delfin- van  
Mourik BroekMAN.:.  
Ook wij zijn zeer verheugd voor haar met de erkenning van het vele werk, dat zij 
op oudheidkundig gebied heeft verricht. 

Tel.  
Niet zonder trots willen wij uw aandacht vestigen op een aantal Teleac-uitzendingen 
die in het voorjaar van 1984 uitgezonden zullen worden, met als titel:"de Romeinen  
en hun taal: 
Voor de begeleidende radioprogramma's is de medewerking gevraagd van de beroeps-
archeoloog Prof. Bloemers. Onze voorzitter, de heer Datema, is gevraagd als vrije-
tijds-archeoloog zijn medewerking te verlenen. Studiebegeleidster wordt ons mede-
lid Eevr. J. Desmet-Goethals uit Heteren. 
Mededeling voor de leden van de Werkgroep Tweede Wereldoorlog.  
De eerstvolgende bijeenkomst heeft plaats op 13 september a.s. in het Veerhuis  
t.h.v. Mevr.  Mason  te Opheusden.  

De jaarlijkse excursie. 
Op zaterdag 8 oktober vindt de najaarsexcursie plaats. 
7,-et reisdoel is ditmaal Flevoland. Er zal o.a. een bezoek gebracht worden aan het 
scheeps-archeologisch museum te Ketelhaven, het museum "Nieuw Land" bij Lelystad, 
terwijl onderweg de tocht onderbroken wordt voor de bezichtiging van een scheeps-
wrak dat men op de vindplaats zelf kan bekijken. 
Onderweg wordt versterking van de inwendige mens, uiteraard evenals de  entrées  
van de musea voor eigen rekening, niet vergeten. 
Het vertrek vindt plaats om 9.00 uur vanaf het Dorpshuis te Kesteren. 
Belangstellenden worden verzocht de onderstaande strook in te vullen en bij de 
secretaresse in te leveren. 
Eventuele nadere informatie wordt op de lezing van 12 september a.s. verstrekt. 

Met hartelijke groeten, 

A.Datema, voorzitter 	 M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg 
secretaresse. 
Jac.Catsstraat 9, 
4041 XV Kesteren. tel. u8886-1504. 

Ondergetekende:000000000000000•00“•000000000•0000000000000000000000000000000000000000 
adres: 00000000000000000000 00000•0000000000•0000 OOOOO 0 OOOOOOOO 0 OOOOOOOOOOOOOO 

tel. :...o 000000000000 OOOOOO 00000 OOOOOOOOOO 000 OOOOOOOOOOO 0o0000e00000000000 

wenst aan de najaarsexcursie deel te nemen. 
Hij/zij komt alleen/ met ...0 personen en 
zorgt voor eigen vervoer/rijdt graag met iemand anders mee. 
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