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Historische Kring Kesteren en Omstreken.

3e jaargang no. 1

januari 1985.

Zeer geachte leden,
Als D deze convocatie ontvangt , is het nieuwe jaar
reeds begonnen . Alvorens U dan ook in kennis te stellen van het programma voor de eerste drie maanden van 1985 , wensen wij U namens het bestuur
van de H.K.K. en O. een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe.
wat de Historische Kring betreft , hopen wij dat de lezingen en werkgroepen U de informatie en ontspanning bieden die U er van verwacht. Het bestuur
zal er zich ook in 1985 weer voor inzetten.
Voor de eerste lezing op maandag 14 januari hebben wij
uitgenodigd drs. H.Kars uit Amersfoort , die zal spreken over : u Natuursteen in de de vroege Middeleeuwen "
Aan de hand van vondsten van natuursteen uit de handelsnederzetting Dorestad
wordt een beeld geschetst van de herkomstgebieden van natuursteen in de
vroege middeleeuwen . Aandacht wordt besteed aan o.a. maalstenen uit de
Eifel , spekstenen voorwerpen uit Skandinavië en sarcofagen uit NoordFrankrijk . Een belangrijk aspect is het hergebruik van Romeins materiaal ,
zoals tufsteen en zandsteen uit de Eifel en kalksteen uit het noordoosten
van Frankrijk.
Maandag 11 februari zal Prof. ir. W.J.G. van Mourik
ait Zetten een lezing houden over fl Oude landkaarten". De hr. van Mourik
hal spreken over de Geschiedenis van de kaartkunst sinds 1550. Kaartkunst ,
zo mag men het wel noemen , als men sommige oude kaarten bekijkt. Aandacht
zal besteed worden aan de grote verschillen die er bestaan onderling.
De hr. van Mourik zal D kaarten tonen en bespreken o.a. van de gebieden
rond Kesteren , Wageningen en Leersum.
Op maandag 11 maart a.s. houdt drs. R.C.G.M.Lauwerier.
een lezing met als titel: u Jacht en veeteelt in de Romeinse tijd in het
oostelijk rivieren gebied ". Drs. Lauwerier is verbonden aan het Biologisch
Instituut van de Universiteit te Groningen.
Bij opgravingen worden niet alleen aardewerk en andere interessante zaken
gevonden , ook een grote hoeveelheid botmateriaal. Aan de hand hiervan is
men zich de vragen gaan stellen : u Welke dieren leefden er in die tijd in
deze gebieden , waar werd jacht op gemaakt , wat werd er gegeten door de
inheemse bevolking ". fl De manier waarop men veeteelt bedreef , is daar verandering in gekomen door de komst van de Romeinen ?"
Ook zullen ter sprake komen practische vragen als
Hoe kan men met
determineren een antwoord krijgen op de gestelde vragen?"

Al deze lezingen worden gehouden te Kesteren in het Dorpshuis , Nedereindsestraat 27a. Aanvang 20.00 uur.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom , alleen aan niet - leden zal
een bef rag van f 2.50. gevraagd worden.
Ifierkgroepen :
Voor de werkbijeenkomsten van de werkgroepen verzoeken wij Ti contact op te
nemen met:
- de heer H.Gerritsen voor Archeologie. Tel: 08306-22452 (tussen 18.00 en
19.00 uur )
Werkavonden : 7 en 21 jan., 4 en 18 febr., 4 en 18 mrt. en 1 april.
- de heer A.Pouwer voor Streekgeschiedenis Kesteren. Tel: 08886-1343.
- de heer J Poelman voor Streekgeschiedenis Zetten. Tel: 08880-1808.
- de heer A.Datema voor fierkgroep Tweede fiereldoorlog. Tel: 08886-1354- mej. J.Spies voor Verdwenen Kastelen in de Betuwe. 03443-1271
Net hartelijke groeten
namens het bestuur,
A.Datema l
Voorzitter.

M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg.
Secretaresse.
Jac.Catsstraat 9
4041 XV Kesteren.
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..„Zegr geachte leden.
Het programma voor de maanden april. mei on juni
luidt als volgt
Voor maandag. 1r, april a.s. nodigt het bestuur van de
IT.K.K.en 0 U uit tot 'het bijwonen van de Jaarlilkse &l emene Ledenver
gadering, Aanvang 33.30 uur.
Agenda

Opening door de voorzitter.
Verslag secretaresse en jaarverslagen worden U toegezonden.
verslag 1?9/1 en begroting 1.91 vaN de penningmeesteres en beheerder van het depot-fonds. (Deze liggen voor
'de vergadering ter inzage),
-.Verslag lascontroleco(nmissie.
- Bestuursverkiezing, 'Iltredend en her'-iesbaar zijn de heren
Datema en J.T.M. van Broehuizen. De namen van togen-andidaten . , oeten tenninste 7 dagen voor de vergadering bij het
bestuur bekend zijn.
•
Ook één lid van de :cascontrolecoissie is a..tredend. Op de
vergadering zal U gevraagd worden vie de Plaats van mevr.
•
'uidema of de hr, Van Ingen wil innegen.
•
- Uitloting van renteloze obligaties.
Ltondvraeg.
- Pauze.
a de pauzez
Ons medelid Dr. 7.P. Des uit Phenen zal na de pauze een•
lezing honden over uiTet oude veerhuish te ;heen.
In noveber 1033 werden in de uiterwaarden bij :.enen de resten ontdekt van een stenen put en van een terelvloer. Archiefonderzoel( leerde, dat op deze plaats het veerbuis had gelegen.
Het onderzoek leverde een landmetersaartje op let een afbeelding van het huis uit 16 3. Met behulp van laden van de
Historische Vereniging "Oudheidl.:awer ithenen" were een verder
onderzoek ingesteld. :Toewel het in het begin niet erg vlot
verliep konden toch na verloop van tijd de voornaataste gro:en
blootgelegd worden.
De hr. De7s zal U dia's tonen en.daarbij het verloop en het
bereikte resultr-tat van deze crogravinp vertellen.

,'.aandaa_r
H.J.P. van den rendonk uit
zal voor U spreken
Laren over"De onrichting het doel en het werk van de Stichtin 19/0door de jaren heen, verscheidene jaren hebben wij in deze bijzondere dagen van mei sprekers gehad, die het oorlogsgebeuren als onderwerp van hun lezing hadden. Dit keer dachten we eens een ander facet
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te belichten. De hr. Van den Merendonk was tot oktober 1984 algemeen
directeur van de Stichting '40-,45 en heeft nu nog een adviserende taak.
Het is hem dus wel toevertrouwd bij deze 40-jarige herdenking van de
Vrede het woord te voeron.
Op maandag 10 juni a,s.,de laatste lezing v66r de .zomervr.
•
kantie, komt de hr. J.j.Breunisseeuit- Ootterhout-Spreken over"Wijn".
Allereerst wordt de geschiedenis van de wijn :besproken. De eerste - e
.!'druivenboom", de;naaM irijnetoler, wear kemt• het vandaan? Wat is dat
heerlijke vPcht_eigenlijk?.e.De,arnaewil do hr. Breunisseede vraag•stellen: "Kan men nu van .andere vruchten dandruiven ook.. een drank maken
die op wijn gelijkt? Men kan. in het rivierengebied, waar zoveel verschillende fruitbomen groeien misschien ook erel interessante dranken
bereiden, die het kunnen enemen tegen de wijn. Iets meer daarover vertelt dr hr. Breunisse U op 10 jur.5. as.
Deze lezingen on ook de jervergaderin worden gehouden in het Dorpshuis, Nedereindsestr. 27a to iZesterer.. De lezingen beginnen om 20.00 U.
De Jaarvergadering em 19.30 u. - Belangstellenden die de lezingen willen
bijwonen zijn van hare wolkom, Alleen aan niet-leden zal een bedrag
van f 2.50 gevraagd worden. - Leden hebben-'gratis toegang.
Werkgroepen:
Voor de werkbijeenkowten -,;e.n de werkgroepen verzoeken wij U contact
op te nemen met:
- de hr. H.Gerritsen voor Archeologie, Tel; 08306-22452 (tussen 18.00
en 19.00 u.)
werkaVondeng_22 april,e6 en 20 mei, 3 en. 17 juni.
- de hr. APouWer''Vopr Streekjeschiedenis. Kesteren„ Tel 08886-1345
- de hr. J.Poelman voor Streekgeschiedenia.Zetten, Tel: 08880-1808.
- de hr. A.Datema voor Werkgroep Tweede Wereldoorlog. Te1.08886-1354
- mej. J.Spies voor Verdwenen Kastelen in de Betuwe..Te1:03443-1271
Deze Nieuwsbrief geeft het bestuur de gelegenheid Uw belangstelling te
vragen voor het volgende:
•
Werkgroep Streekgeechiedenis Kesteren roept lèden oprzich bij hen aan
te sluiten. De groep is langzamerhand erg kleingewOrden. Er zijn beslist leden die geïnteresseerd Zijn in de geschiedenis van deze streek.
Neem even contact or met e bee. A.Pouwer voor de eerstvolgende werkbijeenkomst!
De Nederlandse Genea eteiee Verenigillg is voornemens, bij voldoende
belangstelling, in het rivierengeb5ed een regionale afdeling op te richten. - Teneinde hierop d aandacht te vestigen zal zij op donderdag
2 mei een bij2cncm0t bel-,R.-,n in hoi;„ S-Lreekrhu99um, Plein 48 te Tiel,
waar zal spreken t..; hecr W.Yeorr.lan. streekarcliivaris, over: "Een regionale genealogisehe bron: Het etreekarchivariaat Tiel - Buren - Culemborg. In het 'jaar 1985 zal can de C-Orichting plaatsvinden in bovengenoemd Streekmuseum op 7aterdag 21 september.
Op de AIgemene Jaarvergadering op 15 april zal een afvaardiging van
het bestuur van de N.G.V. afd. Gelderland aanwezig zijn om over de gang
van zaken informatie te geven.

A. Datema
voorzitter

•

-Met hartelijke groéten
namens het .beátuur,
•
M.L.Broekhuizén-NieUwènbUrg
secretaresse
Jac.Catsstraat.9
4941 . X.V Kesteren.
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Publicaties_van de H.K.K.en O.
Sedert zeer geruime tijd heeft het bestuur het voornemen om naast de
Tabula Batavorum, die in samenwerking met zusterverenigingen in het
Rivierengebied uitgegeven wordt, een reeks publicaties het licht te doen
zien, die door hun omvang niet in de Tabula passen.
Dankzij vooral de inzet van de heer D. Spruit, maar ook door de medewerking van de heer J.N.B. Poelman, ziet het er naar uit dat dit oude
plan verwezénlijkt gaat worden.
Het betreft hier allereerst een transkriptie van het kerkelijk archief
van Kesteren van vóór 1700.
Daarnaast héeft de heer Spruit het eerste deel voltooid van de transkriptie van het Oud' Rechterlijk Archief (ORA) van de Nederbetuwe,
ambt Opheusden, zoals dit zich bevindt in het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem.
Beide transkripties zullen in een reeks afleveringen verschijnen.
Daar de uitgave van deze werken begrijpelijk de nodige kosten met zich
meebrengt,--wil -het- bestuur eerst de belangstelling hiervoor onder onze
leden peilen.
Hoewel op dit moment nog geen bedragen genoemd kunnen worden, kan het.
bestuur U wel verzekeren dat beide reeksen voor leden strikt tegen
kostprijs ter beschikking warden gesteld.
Hebt U interesse, wilt U dit dan laten weten door middel van een briefkaartje of een telefoontje aan:
T. van Drunen'
Nassaulaan 7
4041 CEiCesteren
Tel: 08886 - 1727.
Tentooná,tellingen.
Rhenen. Streekmuseum "Het Rondeel".
Vanaf 9. maart zal het' Streekmuseum Rhenen, na verhuizing van de Molenstraat naar de voormalige brandweerkazerne aan de Kerkstraat, weer
toegankelijk zijn voor publiek. Het gebouw. is aangepast aan de nieuwe
museumfunctie en is toegankelijk gemaakt voor minder-validen.
Het nieuwe museum beschikt over twee ruimten, waarvan gén gebruikt
zal wo,den voor een uitgebreide tentoonstelling over de geschiedenis
van Rhenen en omstreken. Het tweede vertrek zal voor tijdelijke exposities dienen.
Tentoonstelling van 5 tot 28 april:
Schilderijen en tekeningen van Jan Adam Zandleven (1868-1923).
Openingstijden: dinsdag t.em.vrijdag 10-12 en 14-17 u.
zaterdag 14-17 u.
zondag en maandag gesloten. Toegang gratis.
Culemborg. Museum Elisabeth Weeshuis
Vail 25 mei t/m 18 augustus zal in het museum Elisabeth Weeshuis te
Culemborg een tentoonstelling worden gehouden over architektuur en
stedebouw uit de tijd rond 1900
Voor een belangrijk deel zal deze tentoonstelling bestaan uit tekeningen van Gijsbertus Prins, die in de periode van ca. 1880 tot 1930 in
Culeiaborg en daarbuitén als'architékt werkzaam was. Een groot aantal
tekeningen (ruim 200) is bewaard gebleven. Kort geleden werd deze
kollektie voor deze tentoonstelling, beschikbaar gesteld. Deze expositie
is niet alleen voor Culemborg interessant, maar ook voor ieder die geinteressperd. is in architektuur en stedebouw.
Deze tentoonstelling: Van VOorburg. tot Triowijk" is geopend:
dinsdag t/m vrijdag 10-12 en 14-17 u.
zaterdag 14-17 u.
S.G.G.R. Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied.
Jaarvergadering: op 8 mei om 20.00 - in de Groote Sociëteit te Tiel.
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARESSE OVER DE PERIODE 1 JANUARI 1984 TOT EN
MET 31 DECEMBER 1984.
De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 9 april 1984,
in.. het Dorpshuis, Nedereindgestraat 27a te Kestéren, in aanwezigheid
van het voltallige bestuur en 28 leden.
Hoewel de leden-opkomst op jaarvergaderingen in het algemeen niet erg
grootis, kon de-voorzitter:de-hr. Datema toch 28 leden verwelkomen.
De tijd gaat snel, doch niet zo snel dat we ieder jaar en, lustrum
1983 een rustig jaar. Toch is het
kunnen vieren Wat dat betreft was:
enthOUdIdebe Vari—VeYe—leden, gezamenlijk iets tot_stand te brengen,.er
niet minder QM geweest. .Volgens de verslagen van de werkgroepen is er
veel gebeurd en hard gewerkt.
Het Jaarverslag van de secretaresse en de Jaarverslagen van de ..werkgroepen waren de leden al toegezonden. Het Financieel verslag en de Begroting voor 1984 Van de penningmeester en houder van het depotfonds
lagen v&ór de Vérgádering- al ter inzáge. Deze laatste jaarverslagen.
werden zonder opmerkingen aangenomen.
Wat het Jaarverslag van de secretaresse betreft wilde de hr. Poelman
de volgende opmerkingen plaatsen:
Met betrekking tot het Jaarverslag, punt: lezing 14 november. 1983
dat de publicatie van Dr. A.J.Havinga, die sprak d.d. over Bodemkundig
onderzóék. in de Betuwe, uitgekomen was.
Tevens zou de hr. Poelman zien, dat in het Jaarverslag van de werkgroep
Verdwenen kastelen in de,Betuwe, in de laatste regels de naam van de
heer 'Bastelaere doorgestreept werd, qmdat de heer Bastelaere deze artikelen onder zijn eigen naam gepubliceerd had en niet als lid van de
werkgroep Verdwenen kastelen in de Betuwe.
Financieel Verslag. De voorzitter van de kascontrolecommissie léest hetverslag voor. De boeken waren na controle in orde bevondén - De hr. Van
4,• •- Ingen dankt de ex•-e%3T-sat,gn en dedepotfondsbeheerder,'de hr. Van
i Broekhuizeni voor het werk dat zehiervoor verricht hebben.
Bestuursverkiezing.De hr. Van Drunen, aftredend maar herkiesbaar, wordt
weer herkozen Er waren geen namen van tegen-kandidaten bij het bestuur
ingediend.
Uitloting van renteloze obligaties. De volgende nummers werden uitgeloot:
24, 86, 145, 125, 142, 1249 134, 160, 118, en 87.
De hr. Van Broekhuizen dankt degenen, die met het kopen van deze obligaties de werkgroep Archeologie hun geldelijke steun gegeven hebben.
Hij wijst er op dat nieuwe obligaties gekocht kunnen worden en voor
schenkingen zijn we natuurlijk _ ook erg dankbaar!
De houders van de uitgelote obligaties krijgen schriftelijk bericht.
Rondvraag: De hr. Poelman uit Zetten informeert naar de vorderingen met
betrekking tothet oprichten van een. werkgroep Genealogie.
.
Besloten wordt een oproep te plaatsen in het contactblad van Gene Nostra.
Mogelijk kan een werkgroep Genealogie opgericht worden in samenwerking
met de'werkgroep Rivierengebied, die reeds bestaat, maar nieuw levén ingeblazen moet worden.
Excursie. VerVolgens Wordt aan de aanwezige leden gevraagd., waar met de
jaarlijkse excursie naar toe te gaan!
Mevr. VeltkamP uit Kesteren stelt voor deze keer Per bus te gaan. Het
contact tussen de_ mede-reiziger is dan groter. .
Besloten wordt, dit in een convocatie aan de leden voor._te'stellen.
De hr. Vermeulen uit Kapel-Avezaat zou graag een bezoek brengen aan
Maastricht. Mevr. Zuidema vindt Dordrecht een interessant doel voor een
excursie. Zij noemt o.a.'het Statenhof ende Grote Kerk.
'
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Tot slot van deze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dankt de voorzitter, de hr. Datema, de leden voor hun aanwezigheid en stelt voor om
even te pauzeren om daarna te gaan luisteren naar Ir. H.P. de Bruin uit
Arnhem, die zal spreken over: "Waarom zijn er IJstijden?".
Bestuursvergaderingen
In het jaar 1984 werd door het bestuur 7 maal vergaderd, afwisselend
bij één van de' bestuUrsieden thuis
Op 28 maart en 3 oktober heeft het bestuur een gecombineerde bestuursvoorzittersvergadering gehouden om over de gang van zaken in de werkgroevan gedachten te wisselen. De . nOtulen van deze vergaderingen zijn ot gén:,L
na op het secretariaat aanwezig. Door afwezigheid van de secretaresse
is van de vergadering, gehouden op 3 oktober, niets genotuleerd.
Lezingen.
Opjftaandag 9 januari sprak Dr.Ir.A.C.van Zeven uit Wageningen over:
Het'ontstaan van 'het familiewuen.
De hr. Van Zeven ging terug'ïn: de geschiedenis en wel naar de Kruistochten. Hoe dit in verband gebracht kon worden met het ontstaan van het
familiewapen werd met behulp van. dia's op boeiende wijze verteld. Na afloop konden vragen worden gesteld over meegebrachte familiewapens.
Dinsdag 14-februari vierde de. werkgroep Streekgeschiedenis Zetten haar
eerste lustrum in het Cromhout- te Zetten.
Een- vijftaleprekers voerde het. woord om daarmee de verschillende ge
sohiedkundige aspecten van Zetten te belichten. De sprekérs waren:
1 - Inleiding: Gehouden door de hr. A.Datema, voorz. H.K.K.en O.
2 - Bodemvondsten uit een oud verleden: De hr. Gerritsen, voorz.
werkgroep •Ak.cheolOgit.
3 - Oudste geschiedenis van Zetten: De -hr.- Poëlman.
-"
voorzitter werkgroep'
Ptreekgesch. Zetten
4 - Grepén uit het leven opeen Middeleeuwse burcht. De hr. G.R.Bastelaere
medew,Verdwenen kastelen i.d.Betuwe
5 - Enkele beelden uit Zetten: Mevr. De Hartog-Van Sohaik, penn.meesteresse en aktièf medeW. Streekgesch.
Zettán.
Op maandag.12,maart hield Drs.
Schipper uit Tiel een lezing over:
"Antieke klokken". Vol enthousiasme vertelde de hr. Schipper over dit -:
zeer interessante onderwerp. Op dia's werden zeer oude en prachtige
exemplaren getoond. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Maandag 19- maart werd- te Ochten in het Dorpshuis De Vicarie een diaavond georganiseerd met als onderWerp: Ochten 1939-1945. Zoals bekend
is de Tweede Wereldoorlog ook Ochten niet ongemerkt voorbijgegaan.
De hr. W.jonasse, beroepsofficier gelegerd an 1939-1940 in Ochten
en nu woonachtig in Hilversum heeft uit die periode de H.K.K.en O.
prachtig fotomateriaal ter beschikking gesteld. Er zijndia's van..gakt
en zo kon deze succesvolle dia-avond in Ochten georganiséerd worden-'
De belangstelling was bijzonder groot.
Op, de Algemene Ledenvergadering, gehouden op maandag april werd na
de pauze een lezing gehouden door ir. H.P. de Bruin uit Arnhem over
"Waarom zijn er Ijstijden?" Een vraag die veel mensen gesteld hebben.
De hr. De Bruin heeft getracht hiér antwoord op te geven en is er,
dachten wij, ook in geslaagd.
Maandag 14 mei sprak,onsmede-lid de hr. C.B.Troost uit Andelst over
"De luchtoorlog in de Betuwe". be hr. Troost Is.lid van de werkgroep
Tweede Wereldoorlog en het was.hem dan ook wel toevertrouwd een lezing
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over dit onderWerp.te.geyen. , Behandeld werd het tijdvak 10 mei 1940:
tot aan de Market Garden in september 1944.
Op maandag 4 juni kwam de hr. Boeder, lid van de Gelderse Monumentencommissie, spreken over: "Wat is de Monumentencommissie voor een instelling? Hoe gaat de Monumentenwacht, die er op toeziet dat de monumenten
in goede.stgat.gehouden worden, te werk? De hr. Boeder toonde dia's uit
onze eigen omgeving om aan te geven welke gebouwen nu eigenlijk op de
monumentenlijst staan.
'Maandag 10 September hield Drs. D. de Boer uit Arnhem een lezing over:
"Wegen en verkeer- in Gelderland in vroeger dagen." De hr. De Boer had
de gegevens voor zijn lezing verzameld uit de notulen en verslagen van
Pro. Staten. Voor belangstellenden lagen kaarten, zelfs zeer oude exemplaren, ter inzage.
Op maandag 8 oktober sprak Ir. R.Vbekuil uit Nijmegen over: "Geallieerde luchtfoto's, in het bijzonder over Arnhem." Ir. Voskuil sprak in, zijn
inleiding over de geschiedenis van de luchtfoto. Vervolgens werd de
aandacht gevestigd op het belang van de luchtfoto bij het oorlog voeren.
Het Verloop van de oorlog 1940-'45 werd met behulp van dia's vanuit de
lucht gezien besproken.

It. H.M.:EleMaAkit-Wageningen kwam op maandag 12 november spreken over:
"Oogsten, vroeger en nu." Agn de hand van dia's vertelde de hr. Hierna
hoe de mens in de loop der eeuwen de oogst binnenhaalde. Gesproken Werd
over de eenvoudigehandsikkel tot de moderne machines uit de 20pte eeuw.
Maandag 22 oktober werd een herhaling gegeven Van de da-avond,
georganiseerd 19 maart j.l. met als onderwerp:"Ochten 1939-'45. Deze
avond werd een uitbreiding vat de vorige. Dus met meer foto's, Evenals vorige keer werd deze avond gehouden in het Dorpshuis De Vicarie.
Op maandag 19 november werd de dia-serie "De Tweede Wereldoorlog in
Uzendoorn." getoond in gebould'-"Ons Tehuis" in IJzendoorn..0mdat otk
de Tweede Wereldoorlog in IJzendoorn niet ongemerkt voorbij is gegaan,
had het bestur 'Van de'll.K.K.en O. gemeend, ook hier er speciale aandacht
aánY te - Mbeten besteden. Bet is een aparte serie geworden.
Alle lezingen, niet extra met plaats en gebouw genoemd, werden gehour-.
den in het Dorpshuis te Kesteren, Nedereindsestraat 27a. De aanvang Was
20.00 uur.
Excursies. De jaarlijkse excursie kon wegens onvoldoende belangstelling
geen doorgang vinden.
Een excursie naar het Museum Historische •Landbouwtechnieken te Wageningen heeft plaats. gevonden op zaterdag 17 november. Deze excursie
werd georganiseerd na de lezing over "Oogsten vroeger en nu", gehouden
door Ir. H.M.Elema op maandag 12 november.
Tentoonstellingen. De werkgroep Archeologie heeft aan twee tentoonstellingen deelgenomen.
'
Op de Tiende Archeologische Dag heeft deze werkgroep deelgenomen aan
de tentoonstelling "Van jagend tot jachtig leven.", gehouden in het
Museum-voor Wildbeheer ,"Het Nederland Jachtmuseum te Doorwerth op 14
april. - Tevens heeft de werkgroep Archeologie deelgenomen aan een tentoonstelling, gehouden in het Voorjaar te Rossum, georganiseerd door
de gemeente Rossum. Deze tentoonstelling was een groot succes.
Contacten. De contacten, die in het belang waren voor de historische
en archeologische oneke.rtaeken,-vei-liepen- via de werkgroepen. Tot ons
genoegen vernamen we dat pen kasielenwerkgroep ten westen van het AmsterdaffiRijnkanaal'Ogericht is,; Wij hopen dat dit leidt tot een nauwe
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samenwerking met de werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe.
Bibliotheek. Ook in 1984 is de bibliotheek weer uitgebreid door aankoop,
lidmaatschappen en abonnementen. Het_beheer is in deskundige handen van
de hr. Van Drunen,
De Tabula BatavOrum is als gezamenlijk blad 3 maal verschenen. In de redactie heeft zitting de hr. Van Drunen.
De leden van de H.K.K,en 0, worden geïnformeerd door lezingen en d.m.v.
de Nieuwsbrief. Deze wordt getypt doer. meVr. J.Th.Oosthoek-Jansen uit
Heteren. De technische verzorging wordt verricht.door de hr. A. Datema.
Leden: Het aantal leden bedroeg op 31 december 1984 195,
Kesteren, maart 1985
M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg
secretaresse
Verslag van de werkgroep Streekgeschiedenis
Kesteren en Omstreken voor 1984.

van de Historische Kring-

In bet afgelopen jaar kwamen de leden maandelijks bijeen ten huize van •
een van de deelnemers.
Tijdens deze bijeenkomsten wordt een onderwerp ingeleid door een der
leden over de geschiedenis van de streek en voorzien van aanvullingen
en eventueel commentaar door de andere leden.
Zo kwamen in de loop van het jaar de volgende onderwerpen aan de orde:
- vroege geschiedenis van de kerken in dé Betuwe
- de geschiedenis van Ingen, met aanvullend een excursie naar Ingen
en een bezoek aan de kerk.
- de geschiedenis van Ochten en omstreken, mede naar aanleiding van de
lezingen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Ochten
en IJzendoorn.
- de bewoners en de geschiedenis van de Schenkhof in Kesteren.
Daarnaast vond overleg plaats over de streekgeschiedenis van ons gebied
in de ruimste zin.
Het aantal deelnemers bleef ongeveer gelijk.
Om de werkzaamheden gaande te kunnen houden blijft aanvulling gewenst.
Kesteren, maart 1985.

A.Pouwer

Verslag van de Werkgroep Zetten en omstreken over 1984.
In het afgelopen jaar zijn er een 7-tal bijeenkomsten gehOuden, waarbij
de volgende onderwerpen ter sprake kwamen:
Op 11 januari hield mevr. M.Cg-Lyall voor ons een lezing met als
onderwerp: "Wie zijn onze voorouders?", een buitenlands voorbeeld van
genealogisch onderzoek en de mogelijkheden en moeilijkheden daarbij
ondervbhdén.'
Op 14 februari werd de maandelijkse lezing van onze moedervereniging in
Kesteren in "'t Cromhout" in Zetten gehouden, waar de Werkgroep Zetten
en omstreken haar le lustrum vierde. Daar voerde een 5-tal sprekers het
woord om samen de geschiedkundige aspecten van Zetten te belichten.
Als eerste hield de hr. A.Datema een inleiding over het functioneren van
de Historische Kring Kesteren en Omstreken en de daarin gevormde werkgroepen.
Als tweede spreker vertelde de hr. H. Gerritsen aan de hand van dia's
over: "Bodemvondsten uit een oud-verleden", een boeiend archeologisch
onderwerp.
De derde spreker was de voorzitter van de lustrum-vierende werkgroep,
de hr. J.N,B.Poelman, die ons vertelde over: "De oudste geschiedenis
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van Zetten." beginnend, omstreeks het jaar 1000.
De-vierde inleider was de hr. G.R.van Bastelaere, die een kleine expositie van zijn getekende Betuwse kastelen had ingericht en sprak over
"Grepen uit het leven op een Middeleeuwse burcht."
Tot slot liet,mevr. C. de,Hartog-van Schaik dia's zien over de omgeving
van 't Cromhout. Zij schetste daarbij het leven van Ds. Van Lingen, die
van 1862 t/m 1880.predikant was van de N.H. gemeente van Zetten en
Andelst.
Op. 21 maart verzorgde de hr. F.van Hemmen voor ons een lezing over
"Het water in de Betuwe tijdens de oorlogswintêr
°
Op 25 april vertelde de hr. W.J.G.van Mourik ons aan. de hand- van dia's.
over "Oude Landkaarten".
Op 7 juni vond er een excursie plaats naar de N.H.kerk te Slijk-Ewijk.
De hr. Poelman verzorgde de inleiding en de predikant ds. D.Jansen met
zijn koster de hr. A,G.Rijnders verzorgde de rondleiding.
Op 1 november vertelde de hr. J.S.M.Tornga over zijn onderzoek van de
"Meektatteelt in de Betuwe." Van deze plant leverden de wortels een róde
kleurstof, die vroeger veel gebruikt werd.
De bijeenkomst van 18 december werd verzorgd door mevr. C.de Hartogvan Schaik en de heer C.B.Troost, die samen een lezing hielden, verlucht
met dia's, over"Oorlogsmonumenten met hun achtergronden," in de plaatsen Driel-Heteren-Lent en Zetten.
Alle bijeenkomsten hadden een redelijke tot goede belangstelling en- we
roepen iedereen op, zelf eens met een onderzoek te beginnen om ons er
deli te zijner tijd over te vertellen.
De voorzitter
J.N.B.Poelman

De secretaria
C.B.Troost

Verslag Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe 1984,
In 1984 hebben we nog een aantal namen van verdwenen kastelen gevonden.
Nu we ook met literatuuronderzoek zijn begonnen, blijkt dat sommige
objecten niet als kasteel beschouwd mogen worden. Dit waren dan meestal
versterkte boerderijen.
Het aantal verdwenen kastelen dat ons tot nu toe bekend is bedraagt
164 en is als volgt over de gemeenten verdeeld:
Gendt
Bemmel
Elst
Valburg

- 5
- 19
- 12
- 15

Heteren
Tiel
Dodewáárd
Echteld

- 18
- 8
- 12
- 15

Kesteren
Lienden
Maurik

-

9
22
29

Op 4 april werd de heer De Kruijff gekozen tot voorzitter van de
werkgroep; hij volgt de heer Bolk op. De penningmeester en de secretaresse werden herkozen.
De heer Van Ingen heeft in Kesteren, Opheusden en . Dodewaard foto's
gemaakt van een aantal boerderijen, waar kastelen gestaan hebben en
tevens, maakte hij foto's tijdens de excursie naar kasteel Andelst.
De kosten hiervan bedroegen f 30,40 en werden door de Historische
Kring vergoed.
Onze activiteiten in 1984 waren:
- Op 15 januari hebben 4 leden een eerste Poging gedaan om de fundamenten van "de Toren van Wely" te localiseren. Er Werden nogal wat
scherven gevonden en enkele fragmenten van kloostermoppen.
Op een zaterdagmiddag in oktober zijn we voor de tweede keer naar
Wely gegaan en toen hebben we enkele fundamenten gevonden.
- Op 24 mei hebben we het terrein van het voormalig kasteel Andelst
verkend. We hebben op enkele plaatsen geboord 'én in de grachttrof-
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fen we enkele bakstenen aan, waaronder enkele kloostermoppen.
- Op 20 juni hebben enkele leden een excursie gemaakt naar de Grebbeberg
in Rhenen, omdat daar vermoedelijk een vluchtburg met aarden wallen was.
- Op 27 december hebben 4 leden de bibliotheek in Arnhem bezocht.
- Dhr. Van Ingen en José Spies hebben voor de Tabula het vervolg geschreven
op het artikel "Geldersweert".
Namens de werkgroep
José Spies - secr.
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep H.K.K.en O. te Kesteren
over 1964.
Wie waren onze voorvaderen, hoe hebben zij geleefd? Dat is een vraag
die ons nog steeds bezighoudt.
Onze streek geeft daaromtrent heel veel gegevens. Ook 1984 leverde
ons weer een ruimere kijk over het wel en wee van de bewoners uit
lang vervlogen eeuwen.
Zo werd voor het eerst in de Midden Betuwe, onder Randwijk, een
vuurstenen bijl en een duidelijke scherf uit de Vlaardingencultuur
gevonden. Bij graaf-werkzaamheden door de Ruilverkaveling zijn in
een profiel van een nieuwe sloot aanwijzingen gevonden van een mogelijke bewoning uit de Vlaardingencultuur. De uitgestrooide grond
leverde ons voornoemde voorwerpen op. Een en ander is reeds gedetermineerd door de Universiteit te Leiden.
Het zandgat te Zoelen leverde wederom vele scherfjes, bot, vuurstenen voorwerpen en kapotgeslagen kiezel op uit de Bronstijd. Ook
wordt nog steeds aandacht besteed aan de bronstijd-vondsten aan de
Tolsestraat te Opheusden.
In Herveld nabij de Moordakkerstraat werd bij het rooien van een
boomgaard wat laat-Middeleeuws scherfmateriaal gevonden, o.a. Kogelpotaardewerk. De Hoge Hof te Herveld, welke bestemd is voor nieuwbouw, leverde wat Romeins en Inheems aardewerk op. Deze vindplaats
is verder behandeld door de werkgroep3Oosterhout.
Middeleeuws aardewerk werd ook gevonden te Kesteren aan de Bossche
Dreef, te Lienden Kermestein, Geldermalsen bij uitbreiding woningbouw.
Vele oude vindplaatsen werden nog bezocht, o.a. te Wadenooyen:
Romeins en vroeg-middeleeuws aardewerk. Hien: Romeins en inheems
aardewerk. In Tuil: Romeins aardewerk.
Ook werd aandacht besteed aan de opgraving door de R.O.B. bij
Villa Maria te Kesteren.
H.J. Gerritsen
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3e Jaargang no. 3

Geachte leden,
Namens het bestuur van de H.K.K. en O. wil ik U de volgende mededelingen doen.
Excursie:
De H.K.K. en O. organiseert op zaterdag 15 juni a.s. een " Lingeexcursie
waarvan het programma als volgt zal zijn :
Samenkomst bij het wegrestaurant Tiel om 10.00 uur.
Daar zullen de heer K.J.Hoeksema en medewerkers een korte toelichting
geven op de te volgen route . Deze zal gaan langs de afdamming van de
Linge bij Tiel , verder langs de Avezathen , Erichem , en Buren.
De nadruk van deze excursie zal liggen op de historische ontwikkeling
van de Linge en de daaraan verbonden waterstaatkundige werken in een
vár verleden. Daarbij zullen ter sprake komen o.a. de invloed van de
heren van Buren , de akkerbouw bij Erichem e.a.
Tijdens de excursie zal langs de route gelegeheid gezocht worden voor
koffiedrinken .
Om ongeveer 16.00 uur zal de excursie beëindigd worden .
het is wel de bedoeling dat U voor eigen vervoer zorgt.
Voor door het bestuur gemaakte kosten zalf 2.50 gevraagd worden.

I,

Gaarne opgave van deelneming vóór 10 juni a.s. bij :
M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg.
Secretaresse.
Jac.Catsstraat 9 Kesteren.
4041 XV. Tel: 08886-1504.
Contributie:
Ongeveer deze tijd van het jaar krijgt U gewoonlijk een acceptgirokaart
toegezonden , waarmee U verzocht wordt de contributie te betalen.
Dit jaar verzoekt de penningmeesteres U ( voor gén keer ) gewoon via Uw
bank - of girorekening de contributie van de H.K.K. en O. over te maken. ( Dit in verband met het invoeren van nieuwe biljetten door de P.T.T.)
Even herinner ik U aan het volgende:
f 25. per lid ( volwassene )
f 12.50 per huisgenootlid.
f 12.50 per jeugdlid onder de 16 jaar.
Ons Giro no. 3725054.
Rabobank Zetten. 331957183.
t.n.v. Penningmeesteres H.K.K. en O. Wageningsestraat 80 Zetten.
Namens het bestuur van de H.K.K. en O.
M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg.
Secretaresse.

Historische Kring Kesteren en Omstreken.
je Jaargang no. 4

Augusts 1985

Zeer geachte leden,
U na de vacantieperiode uitgerust en opge_
wekt, naar wij hopen, het najaar tegemoet gaat, nodigen wij U uit
de volgende lezingen bij te wonen:
Voor maandag 9 september a.s. hebben wij ons medelid
vaes uit Zaltbommel bereid gevonden een lezing te houden over ,
"De waterhoogten van d.e . Waalyan 1830 tot heden.". De trends en
fluctuaties in ncle—ind- van. de Waal zullenbesproken worden en
met dials zal de heer Bervaes U tonen de dijkverzwaringen en verhogingen die meestal een noodzakelijk gevolg hiervan zijn.
Maandag 14 oktober a.s. zal voor u spreken de hr. P. van de Broeke
Vit-réiden—OVer: "De IJzertijd en Romeinse tijd in Ussum bij Oss".
In de lezing zal vooral eianTèTd war-den let aardewerk dat ge_
importeerd werd vanuit het kustgebied Zuid-Holland. In dit aarde_
werk werd vooral zeezout aangevoerd naar het besproken gebied.
Deze avond is tot stand gekomen in samenwerking met afd. 15 van
de A.W.Y.
Dus ook vestigen we de aandacht van de A.W.N.leden op deze interessante lezing. Ter illustratie \, orden dia's vertoond.
Op maandag 11 november zal de heer Houtko22, medewerker aan het
Streekchier.f—t-6-17ref," een lezing houden metals titel: Naamgeving
in het Rivierengebied."
Met een aantal medewerkers heeft de hr. Houtkoop onderzoek gedaan
naar de herkomst van verschillende grondsoortnamen, waardnamen,
woerdnamen, namen op hekken bij landbouwpercelen etc. in de Betuwe
en vooral rond Ophemert en de Avezathen. Zij hebben de namen ge_
noteerd, geinventariseerd en tenslotte in kaart gebracht.
Hoe en op welke wijze dit gebeurd is en met welk resultaat zal de
hr. Houtkoop uiteenzetten. Daarbij zal tevens een dia-serie vertoond worden.
Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a. Aanvang 20 uur.
den -zijn van harte welkom. Alleen aan nietAlle-17ernTe
leden zal een bedrag van f 2,50 gevraagd worden.
Vjerkgroepen:
V(50/771-6- werkbijeenkomsten van de werkgroepen verzoeken wij U con_
tact op te nemen met: •
- de heer H.Gerritsen voor Archeologie. Tel: 08306-22452
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Werkavonden: 2, 16 en 30 sept., 7 en 22 okt., 4 en 18 nov. en 2 dec.
de heer A.Pouwer voor Streekgeschiedenis Kesteren en Genealogie.
—
,.. de heer J.Poelman voor Streekgeschiedenis Zetten. tel:::::0-1808
- de heer A.Datema voor Werkgroep Tweede Wereldoorlog. tel: 08886- mej. _________
J.Spies voor Verdwenen Kastelen in de Betuwe. te1:034431271
Contributie:
Vele leden hebben snel gereageerd op de oproep van onze penning
meesteres, mevr. De Hartog-van Schaik, in de vorige Nieuwsbrief,
de contributie dit keer zelf over te maken.
Jammer genoeg niet allen. Wilt U even in Uw administratie nagaan
bij welke groep U hoort?
Het giro-no. van de H.K.K.en 0. is 3725054.
Het bankno. is: Rabobank Zetten 331-9377183 t.n.v. de H.K.K.en 0.
penningmeesteres.
Osenvorenreeks.
In de tweede helft van augustus is de tweede uitgave van de Osenvo_
renreeks gereed gekomen. Deze uitgave is het eerste deél van de
transcriptie door de heer D.Spruit van het Oud Pechterlijk Archief
(OR) van de Hederbetuwe Ambt Opheusden, zoals dit zich bevindt
in het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem.
Hebt U interesse of wilt U nog informatie hierover, wilt U zich
dan wenden tot:
T.van Drunen, Nassaulaan 7
08886-1727
4041 C E Kesteren, tel. ,
Genealogie
Voor degenen, :die geïnteresseerd zijn in de genealogie willen wij
nogmaals de aandacht vestigen op de Oprichtingsvergadering van de
regionale afdeling in het rivierengebiggreT=WfeEli6F-, zaterdag',
in het Streekmuseum te Tiel, Plein 48. - Aanvang 14.00 uur. Dus
fs middags.
DE JAARLIJKSE EXCURSIE.
Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseren we weer de traditionele
excursie.
De heer K. van Ingen, lid van de Kastelen-werkgroep,heeft. zich dit
jaar bereid verklaard deze tocht op papier te zetten, voor te bereiden en waar nodig leiding te geven.
We blij-ven dit jaar erg dicht in de buurt. De tocht voert ons name_
lijk_naar het buitengewoon mooie gebied van Zuid Oost Utrecht.
Met name zal de omgeving van OVER en NEDERLANGBROEK.ons doel zijn.
Bij deze dorpen, die zijn omringd door natuurschoon, bevinden zich
nog een groot aantal zogenaamde Ridderhofsteden (kastelen), die gedeeltelijk nog in ongerepte staat verkeren.
De tocht zal ons voeren langs ca. 20 kastelen en voormalige kasteelplaatsen; daar waar dit mogelijk is zal de tocht onderbroken
worden en zal ter plaatse toelichting worden gegeven aan de deelnemers.
We zijn nog doende toestemming te verkrijgen van een aantái eigenaren, wat kastelen van 11661 dichtbij te bekijken. Houdt U er daarom rekening mee wat makkelijk schoeisel te dragen, waarmee zonder
problemen een korte wandeling gemaakt kan worden.
Het vertrek vindt plaats vanaf het Dorpshuis te Kesteren omstreeks

5.00 JE—ragen vervoe.E.I.
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De kosten, aan deze excursie verbonden, zijn voor Uw eigen rekening.. Ook verwachten wij dat U voor eigen vervoer zorgt.
Onderweg kan worden uitgezien naar een gelegenheid waar wat gebruikt
kan worden.
Bid vertrek ontvangt U per auto schriftelijke informatie over de
te volgen route.
Wanneer U besloten hebt met deze excursie mee te gaan, wilt U
dan onderstaand strookje invullen en opsturen naar de secretaresse?
Wij weten dan op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.

Met hartelijke groeten
namens het bestuur,

A.Datema
voorzitter

M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg
secretaresse
Jac.Catsstraat 4041 XV
Kesteren. tel. b12-66I504

EXCURSIE.
_ —
U kunt mij noteren voor deelname aan de najaarsexcursie.
Naam:
Adres:
Aantal personen:

Eigen vervoer:
Geen eigen vervoer:

