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Hlitorische Kring Kesteren en Omstreken. 

jaargang no. 1 	 januari 1986. 

Geachte leden, 

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur. Namens het bestuur 
van de H.K.K. en O. wensen wij U een vcorspoedig en gezond 1986 toe. 
Het programma voor de eerste drie maanden luidt als volgt: 

Op 13 januari a.s. de zoals altijd 2e maandag van de maand, 
komt voor U spreken .ons medelid Ir. H.P.Deys uit Rhenen. Al verschillende 
keren heeft de heer Deys voor ons een lezing gehouden. bteeds was hij op 
ons verzoek onmiddellijk bereid dit te doen en liet ons kennis maken met 
zijn studies van ver uiteenlopende onderwerpen. We zijn hem daar zeer 
erkentelijk voor. 

Deze keer zal het onderwerp zijn: n  De loop der rivieren bestudeerd van oude  
kaarten." Ook besproken zal worden de aaal en de overlaat bij Kesteren. 

Maandag 1U februari zal Dr. E.J.Th. Smit,leraar Geschiedenis 
aan de scholengemeenschap te Tiel een lezing houden over :n  Aspecten uit  
de Geschiedenis van Tiel na 1500." Ie Beeldenstorm e.a. 
De heer Smit heeft op 13 september 1982 voor ons gesproken over n  De stads- 
ontwikkeling van Tiel." Deze keer wordt het een vervolg ,op . 
Ter illustratie zullen dia's vertoond wurden. 

Voor maandag 10 maart a.s. hebben wij  Drs. P.M.  van Hemmen 
uit Hussen bereid gevonden een lezingte houden met als onderwerp : 
n  Resultaten van zijn doctoraal scriptie, die gwijd is aan de overstro-
mingen ". 
Enkele wetenswaardigheden rondom de overstroming van 1809 in  lit gelded  . 
het op gang komen van de hulpverlening , de lozingvan het inundatiewater. 

Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren, Nedereindse- 
straat 27a. Aanvang 20.00 uur. 
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom ,alleen aan niet-leden zal 
een bedrag van f 2.50 gevraagd worden. 

Werkgroepen: 

Vc...r de werkbijeenkomsten van de werkgroepen verzoeken wij U contact op te 
nemen met: 
- de heer H.Gerritsen voor Archeolokie. Tel: 08306- 22452. 
- de heer A.Pouwer voor Streekgeschiedeis Kesteren. Tel: 08886 - 1343 - 
- de heer j.Poelman voor Streekgeschiedenis Zetten . Tel: 08886 -1808. 
- de heer A.Datema voor de werkgroep Tweede aereldoorlug. Tel: 08886 - 1354. 
- mej. J.Spies vour Verdwenen Kastelen in de Betuwe. Tel: 03443 -1271 . 



Mededelingen. 

Enige tijd geleden heeft het Gemeente Be,stuur van Kesteren de H.K.K. en 0. 
benaderd met de vraag of wij een idee haden over het toekomstig gebruik van 

'het Stationsgebouw te Kesteren. De H.K.K. en 0. had met deze vraag uiteraard 
geen moeite en wij kunnen 11 nu mededelen ( om een lang verhaal kort te 
houden ), dat de onderhandelingen met de Gem. Kesteren en de N.S. zo ver ge-
vorderd zijn , dat we mogen zeggen dat we door de medewerking van het Gem. 
Bestuur en de N.S. binnenkort over een gedeelte van het Stationsgebcuw kunnen 
beschikken. 
Als het zover is zal ook 13w medewErking gevraagd worden , op allerlei gebied. 
Graag zouden wij van ij vernemen of 11 daart.7e bereid bent . .11 kunt 'zich opgeven 
bij de bestuursleden , dan weet het.bestuur op wiens hulp ze straks kan rekenen. 

Bestuurswisseling. 

Op de a.s. jaarlijkse ledenvergadering wil de  hr.  van Drunen zijn bestuurs-
functie neerleggen . Het is de bedoeling dat zijn plaats weer ingenomen wordt. 
Als U iemand hiervoor wilt aanbevelen of U bent bereid zelf dit werk te 
gaan doen , schrijf even een briefje aan het secretariaat. Graag vódr 
1 maart. Degene , die uiteindelijk deze functie gaat vervullen zal in eerste 
instantie het beheer krijgen over de ledenadministratie , het verzenden van 
convocaties e.d. 

A.Datema. 
Voorzitter. 

Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur 
M.Laroekhuizen-Mieuwenburg . 
Secretaresse. 
Jac.Catsstraat 9.4041 XV. Kesteren. 



• 

Historische Kring' Kesteren en Omstreken. 

4e jaargang no.2 
	

maart 1986. 

Geachte leden, 

Voor de maanden april, mei en juni hebben we het volgen-
de programma samengesteld: 

Op maandag 14 april a.s. nodigt het bestuur van de H.K.K.en O. U uit 
tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. .  
Aanvang 19.30 uur. 

Agenda 

- Opening door de voorzitter. 

- Mededelingen. 

- Jaarverslagen van de secretaresse en werkgroepen worden U toege_ _ 	_ _ _  
zOnden. 

- Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren A.Pouwer 
en H.J.Gerritsen. 
Aftredend op eig,en verzoek en niet herkiesbaar is de 
hr.Van Drunen. 
Het bestuur stelt om deze plaats in te nemen voor 
de  hr.  K.van Inden  uit Opheusden. 
De namen van tegenkandidaten moeten tenminste 7 dagen 
voor de vergadering bij het bestuur bekend zijn. 

- Kascontrolece,mmissie. Ook een lid van de kascontrolecommissie is 
---------a-rt-r7d7nd. Op de vergadering zal U gevraagd worden 

wie deze plaats wil innemen. 

Uitloting van renteloze obligaties. — 
Rondvraag. 

Na de pauze neemt de werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe de 
avond voor haar rekening. 
Leden van deze werkgroep houden zich al lange tijd bezig met de ge_ 
schiedenis van het voormalig kasteel “De Nijburglt te Heteren en zul-
len dit gedeelte van de avond beginnen met u een historische impressie 
te geven. 
Aan de hand van de reconstructie van de oude wallen en grachten van 
het kasteel, die in de zomer van 1985 plaats vond, zijn Zij gekomen 
tot nader onderzoek ter plaatse en in de literatuur. Getoond zullen 
worden dia's van graafacties en vondsten. Om tot een beter inzicht te 
komen zullen er vergelijkbare kastelen bij zijn. 

Op 12 mei, de tweede maandag van deze maand, zal de  hr.  F.G.Oortgijs 
ufc WaTneze een lezing houden over het werk van de muniti-e_4717TEIngs-
dienst. 
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van de oorlog.' 

Voor maandagj juni hebben we mevr.. M.Krauwer uit Amsterdam bereid 
gevonden—een lezing te houden over de llWalburchtenu. 
Velen van ons denken, als men spreekt over de Walburchten, meteen 
aan de Walburcht bij Rhenen. 

,Ons land kent vele Walburchten, overal verspreid, maar vaak moeilijk 
te herkennen. Hoe belangrijk ze waren en waarom ze aangelegd zijn 
zal mevr. Krauwer met 'behulp van een prachtige serie  dials  uiteen_ 
zetten. 

Deze lezingen en ook de Algemene Ledenvergadering warden gehouden 
in het Dorpshuis, Nedererndse-árr-a'a-1-27á' te Kesteren. Aanvang 20.00 u. 
De Ledenvergadering begint om 19.30 u. 

Belangstellenden, die de lezingen willen bijwonen,zijn van harte 
welkom. Alleen aan niet-leden zal een bedrag van f 29 50 gevraagd 
worden. 

Extra lezing in Dodewaard. 
Voor de bewoners van Dodewaard en omgeving, leden en .niet-leden 
van de H.K.K.en O., wordt op woensdag 2 april a.s. in het Dorpshuis 
te Dodewaard een lezing gehouden door de hr.J.S.M.Tornga uit Hien, 
met als titel::lEen wandeling door Dodewaard aan de hand van een _ 	. 
praatje  en een plaatje." 	 . 
Deze bijeenamst leeft ten doel de bewoners van Dodewaard nader 
kennis te laten maken met de H.K.K.en O. en n.a.v. deze lezing een 
werkgroep StreehZeschiedenis Dodewaard op te richten. 
De in Dodewaard wonende leden wordt verzocht aandacht te vestigen op 
deze lezing bij een ieder die daar belangstelling voor heeft. 
Aanvang 20..00 
Om de gemaakte kosten op te vangen moeten wij een bedrag van f 2,50 
vragen aan niet-leden. 

Werkgroepen. 
Voor de bijeenkomsten van de reeds bestaande werkgroepen verzoeken 
wij u contact op te nemen met:  
_ de hr.H.Gerritsen voor Archeologie. Te1.08306-22452 
- de hr.A.Pouwer voor Streekgeschiedenis Kesteren. .Te1.08886-1345 
- de hr.J.poelman voor Streekesschiedenis Zetten. Te1.08880-1808 
- de hr.r..5-a-Cela—voor Werkgroep Tweede Wereldoorlog. Te1.08886-1354 
- de hr.K.van-frigen voor Verdwenen kastelen in de Betuwe. 

1741. 

A.Datema 
voorzitter' 

Met hartelijke groeten 
namens het bestuur, 

. M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg 
secretaresse 
Jac.Catsstraat 9 
4041 XV Kesteren 
te. 08886-1504, 

Ieder jaar proberen we voor de bijeenkomst in mei iemand te vinden 
die een lezing kan houden over een onderwerp dat in .zekere zin han_ 
delt over de oorlog 1940-1'.:45. 
De  hr.  Oortgijs heeft als militair de meidagen ván,1.940 meegemaakt. 
In de oorlogsjaren is hij steeds actief geweest in het 'verzet. Na 
de oorlog heeft hij bij de munitie-opruimingsdienst gewerkt. Dé'  
hr.  Oortijs heeft aan zijn speech de titel gegevell.:. “De naweegn 



JAARVERSLAG VAN DE SECRETARESSE OVER DE PERIODE 1 JANUARI 1985 TOT 
EN MET 31 DECEMBER 1965. , 

De Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderinl werd gehouden op maandag 
15 april 1985  iii  'het Dorpshuis, Nedereindsestraat 27a te Kesteren 
in aanwezigheid van het voltallige bestuur en 24 leden. 

Opening. De voorzitter de  hr.  Datema opende de vergadering met een 
woord vanwelkom in let bijzonder voor Dr. H.P.Deys, die na de pauze 
een lezing zou houden. 

Jaarverslag secretaresse en jaarverslagen werkgroepen. Deze verslagen 
werden na een kleine rectificatie goedgekeurd. 

Verslag kascontrolecommissie. De administratie van de financiën werd 
door de kascontrolecommissie in orde bevonden. Mevr.Zuidema merkte 
wel op, dat een eenvoudiger boekhouding prettiger te controleren zou 
zijn. 

Bestuursverkiezing.De heren Datema en Van Broekhuizen waren aftredend 
maar werden opnieuw gekozen. 
Voor het aftredende kascontrOle-commissielid mevr.Zuidema werd de  
hr.  T.Bakeuit Zetten gekozen. 
Uitloting renteloze obligaties. De volgende nummers werden uitgeloot: 
137 - 41 - 135 - 151 - 85 - 127 - 69 - 65 - 94 - 138 . 
De nummers werden genoteerd en de houders ervan zouden bericht krij-
gen en tevens gevraagd warden hoe de bedragen uitbetaald moesten 
worden. 

Mededelingen. In 1987 hoopt de H.K.K.en 0. haar 4e lustrum te vieren, 
=171-s de voorzitter. Wilt U, leden, eens Uw gádaaten'er over gaan 
hoe dit te vieren? 

In het streekmuseum te Tiel zal van 18 mei t.e.m. 16 Juni sen ten_ 
toonstelling gehouden worden met als thema "Archeologie in het pi_ 
vierengebied.” 

.Het is de bedoeling om op 8 of 15 juni a.s. een excursie langs de 
Linge te houden. De heer Hoeksema uit Wageningen zal met twee  stu-
ds  deze excursie leiden. 
Het bestuur zou graag ideeën van u horen voor de jaarlijkse excursie. 
De  hr.  Van Ingen uit Opheusden stelt voor een excursie te maken 
onder leiding en onder auspiciën van de werkgroep Verdwenen Kastelen. 

De N.S. is van plan,- volgens onze informatie, het stationsgebouw 
te Kesteren op te heffen en daarna misschien wel af te breken. 
De hr.Deys stelt voor namens het bestuur van de H.K.K.en O. hier 
protest tegen aan ̂te-tekenen. 

De hr.Van Drunen meldt dat de hr.Spruyt een transcriptie gemaakt 
heeft van het kerkelijk archief van Kesteren. Als U hiervoor interesse 
heeft kunt U zich hiervoor bij mij opgeven, aldus de hr.Van Drunen. 

Aanwezig op deze vergadering is de hr.Soetens, namens de Ned.Genea-
logische Vereniging. De hr.Pouwer krijgt in verband hiermede het 
woord. - Enige tijd geleden is er een poging gewaagd, een werkgroep 
Genealogie op te richten. Nu is het dan zo ver. Op 2 mei a.s. zal 
de eerste bijeenkomst zijn in het Streekmuseum te Tiel en het is de 
bedoeling op 21 september een oprichtingsvergadering te houden van 
de afd. West-Betuwe. 

Rondvraag. Bij de rondvraag blijken alle vragen reeds beantwoord. 
Na de pauze. Dr.H.P.Deys uit Rhenen hield een lezing over ”Het oude 
Veerhuis te Rhenen..11 



Sluiting. Tot slot van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
dankte de voorzitter de hr.Deys voor de bijzonder interessante le-
zing en wenste de leden wel thuis. 

Bestuursvergaderingen. 
In het jaar 1985 werd door het bestuur 9  maal vergaderd, afwisselend 
bij één van de bestuursleden thuis. 
Op 13 februari en 23 september heeft het bestuur een gedombineerde 
bestuurs- voorzittersvergadering gehouden om over de gang van zaken 
in de werkgroepen van gedachten te wiSselen. Door afwezigheid wegens 
ziekte van de voorzitter de hr.Datema werd een aantal van deze bestuurs_ 
vergaderingen door de wnd.voorzitter de hr.Van Broekhuizen voorge_ 
zeten. 

Lezingen.  
Op maandag 14 januari was uitgenodigd drs. H.Kars uit Amersfoort, 
die sprak over "Natuursteen in de vroege Middeleeuwen." 
Aan de hand van vondsten van natuursteen uit de handelsnederzetting 
Dorestad werd een beeld geschetst van de herkomstgebieden van natuur- 
steen in de vroege MiddeleeuwAl. 

Maandag  11 februari sprak prof.Ir.W.J.G.van Mourik uit Zetten over 
de geschiedenis Van "Oude landkaarten." De geschiedenis sinds 1550. 
Kaartkunst kon men het wel noemen als men sommige oude kaarten bekeek. 
De  hr.  Van Mourik toonde hierbij oude kaarten van de gebieden rond 
Kesteren, Wageningen en Leersum. 

Op maandag 11 maart hield drs. R.C.G.M.Lauwerier een lezing met 
als titel:  "Jacht en veeteelt in de Romeinse tijd  in  het oostelijk 
rivierengebied." Bij opgravingen werden niet alleen aardewerk en an-
-der-6- int-eFénTe zaken gevonden, maar ook een grote hoeveelheid bot_ 
materiaal. Aan de hand hiervan is men zich de vraag gaan stellen: 
"Welke dieren leefden er in die tijd in . deze gebieden?" Op deze en 
veel andere vragen probeerde drs.Lauwerier in zijn lezing antwoord 
te geven. 

Op de Aldemene Ledenvergadering, gehouden cp maandag 15 april werd na 
de pauze een lezing gehouden door ons medelid Dr. H.P.Deys uit 
Rhenen over "Het oude veerhui" te Rhenen. 
In november 1983 werden in de uiterwaarden bij Rhenen de restanten 
ontdekt van een stenen put en van een tegelvloer. Archief-onderzoek 
leerde dat op  doze  plaats het veerhuis had gelegen.'Hoewel de opgra-
vingen in het begin niet erg vlot verliepen, konden na verloop van tijd 
de voornaamste zaken worden blootgeled. De hr.Deys toonde van de vor-
deringen interessante dia's. 

Maandag 13 mei kwam voor ons spreken Mr.N.J.P.van den Merendonk uit 
Laren over "De oprichtihs; het doel en het werk van de Stichting 
1940-1945." . 
Verscheidene jaren hebben wij in de maand mei sprekers gehad, die 
het oorlogsgebeuren als onderwerp hadden. Zo ook bij de 40-jarige 
herdenking van de.vrede. 

Op maandag 10 juni, de laatstè lezing v6ór de zomervacantie, kwam 
de hr.J.J.Breunisse uit Oosterhout spreken over "Wijn".Aller_ 
eerst werd de geschiedenis van de wijn besproken7—be eerste "drui-
venboom", de. naam wijnstok, waar komt het vandaan? De hr.Breunisse 
vertelde het op 10 juni 1985. 

Voor maandag 9 september hadden wij ons medelid J.C.A.M.Bervaes uit 
Zaltbommel bereid gevonden een lezing te houden over: "De trends en 
fluctuaties van de Waal van 1830 tot heden." Dijkverzwaringen en 
verhogingen waren hiervan het gevolg, zoals de hr.Bervaes in zijn le-
zing vertelde. 
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Maandag .14 oktober sprak voor ons.de. hr. P.v.d.Broeke uit Leiden 

1,Tzertijd en Romeinse tijd-it-Ursum -bij-Oss 
In deze lezing werd vooral behandeld het aardewerk dat geïmporteerd 
werd vanuit het kustgebied Zuid-Holland. In dit aardewerk werd voor_ 
al zeezout aangevoerd naar het besproken gebied. Ter illustratie 
.werden.diata vertoond. 

.• 

Op maandag 11 november sprak tot slot van het seizoende hr.Hout-
koop, M7747Werker áan-Eet Streekarchief te Tiel, over denNaamgeving 
in het 174.V1crengeb1ed.n 	 o

,nderzoek. Wt—een7TanYgl-mJdWe'rEere'heeft de  hr.  Houtkoop gedaan naar de her-
komst van verschillende grondsoorten, waardnamen, woerdnamen, namen 
op hekken bij landbouwpercelen  etc.  Hoe het onderzoek is verlopen 
heeft de.  hr.  Houtkoop op boeiende wijze uiteengezet. Ook werden 
daarbij dia's vertoond. 

• Al deze avonden werden gehouden in het Dorpshuis, Nedereindsestr. 
27a te.Kesteren. De aanvang was 20.00 u. 

txcursies,  
157.7-jaar werd tweemaal een excursie georganiseerd.. 
De eerste excursie werd gehouden pp 15 juni. Een ilLingeexcursien. 
Onder leiding van de  hr.  K.J.Hoeksema en medewerkers werd een-Tócht 
gemaakt. langs de Linge, bij Tiel, verder langs de Avezathen, Erichem 
epj3uren. Do nadruk van deze excursie lag op de historische ontwikke_  
ling  van de  Lingo,-  Om ongeveer 16„00 u. werd de excursie beëindigd. 
De jaarlijkse excursie werd gehouden op zaterdag 5 oktober. Do  hr.  
Van. Ingen, lid van de werkgroep.flVerdwenen kastelen: in de Betuwe" had 
de organisatie en leiding hiervan op zich genomenwintig kastelen 
in de omgeving van Over.., en Nederbroek werden bezocht. Van heel dicht-
bij konden.we de kastelen  on  voormalide kastelen bewonderen. 
Een bijzonder interessante excursie. 

Tentoonstellingen. 
In het Streekmuseum te'Tiel is door onze Archeologische Werkgroep, 
in samenwerking met de 'Archeologische Werkgreep914. uit Tie.l, Oos-
terhout en de  hr.  De Wit uit Grave een tentoonstelling georganiseerd. 
LIzertijd en Romeinsee tijd werden verzorgd door onze werkgroep. 
Tiel verzorgdee het Middeleeuwse gedeelte, Urnenveldenperiode en 
Bronstijd werden verzorgd door de  hr.  De Wit, onze werkgroep en de 
werkgroep van de HistiKring Oosterhout  on  Slijk-Ewijk. 

Contacten. 
De contacten, die'in het belang waren voor de historiSch& en  arched-
logische onderzoeken, verliepen via de werkgroepen. Tot ons en veler 
gehoegen ie OP 21 september 1985 de Genealogische afdeling West-
Betuwe opgericht, in het Streekmuseum te Tiel. tang is hier naar 
uitgekeken.. 

Bibliotheek. 
In 1985 is de bibliotheek, evenals de vorige jaren, door aankoop, 
lidmaatschappen en abonnementen uitgebreid. Het beheer is in han-
den van de  hr.  T.van Drunen. 

De Tabula Batavorum is in 1985 als gezamenlijk blad 3 maal versche_ 
nen. In de redactie heeft zitting de  hr.  Van Drunen. 
De Nieuwsbrief informeert de leden van de H.K.K.en 0. over lezingen 
en andere zaken die het vermelden waard zijn. De Nieuwsbrief wordt 
getypt door mevr. 3...ThOosthoek-Jansen uit Héteren..De technische 
verzorging wordt verricht door de  hr.  Daiema. 
Leden. - Het aantal leden bedroeg op 31 december 1985 188. 

Kosteren, maart 1986. 
DGL.Broekhuizen-Nieuwenburg 
secretaresse. 



JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP STREEKGESCHIEDENIS KESTEREN van de 
Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

In het afgelopen jaar kwam de werkgroep acht keer bijeen:ter behan-
deling van bepaalde onderwerpen over de geschiedenis van ons gebied. 
Uitvoerig aan de orde kwamen Ochten en omgeving, Avezaath en om-
geving en een aantal meer specifieke onderwerpen als publicaties. 
Het aantal deelnemers bleef ongeveer gelijk in de betreffende pe_ 
riode. In het komende jaar zal gestreefd worden naar publicatie 
van de verzamelde gegevens van ons gebied in de Osenvorenreeks. 

De secretaris 
A.Pouwer 

JAARVERSLAG 1985 VAN DE  WERKGROEP ZETTEN EN OMSTREKEN.  

In het afgelopen jaar zijn er een zevental bijeenkomsten gehouden, 
waarbij de volgende onderwerpen ter sprake kwamen 
6 februari 1985. Een werkavond over het onderwerp:  'Tat  doen we 
met de monumenten in de gemeente Valburg en zijn buurgemeenten?" 
20 maart 1985. Was er een vervolg op de vorige werkavond. Een groep-
je van 5 leden nam op zich in onze gemeente de gebouwen te gaan 
inventariseren en documenteren die eventueel voor bescherming in 
aanmerking zouden moeten komen. 
Na de pauze van deze bijeenkomst liet de heer G.Somford  dials  zien 
over het bakhuis, dat vroeger bij de boerderij ne Opneem" stond 
en nu door de stichting uFalburcmarcau herbouwd wordt bij de boer-
derij ne Tip" in Herveld-Zuid. 
9 mei 1985 verzorgde de secretaris een dia-lezing waarvan de titel 
was:ne gemeente Valburg en Omstreken tijdens de oorlogsjaren 
1940-1945. 
5 juni 1985.werd onder leiding van de heer J.S.M.Tornga een excursie 
naar de Nederlands Hervormde kerk van Dodewaard gehouden. 
3 october 1985. Op deze avond bracht de in maart gevormde werkgroep 
Monumenten aan de hand van  dials  verslag uit over hun bevindingen. 
5 november 1985. Heeft de heer J.N.B.Poelman een lezing verzorgd over 
"Naamkunde en Toponymie". 
Op 11 december 1985 was er een voordracht van de heer D.J.Viergever 
in het Betuws dialect met als titel: uBetuwse verhalen en vertel_ 
sels uit geschreven en ongeschreven bronnen.0  

Alle bijeenkomsten hadden een redelijke tot goede belangstelling. 

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

JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP VERDWENEN  KASTELEN IN DE BETUWE OVER 
HET JAAR 1985.  
Na vele maanden literatuurstudie is in het begin van dit jaar de 
inventarisatie afgerond. Bij die gelegenheid zijn ook de grenzen 
van ons onderzoekgebied wat verder uitgelegd. 
Het totale onderzoekgebied is als'volgt: de Neder-Betuwe met in-
begrip van Tiel en de Avezathen (dus het oude rechtse gebied van 
de Neder_Betuwe, en Tiel) en de Over-Betuwe met inbegrip van de 
zgn. Kleefse enclaves (o.a.Huissen, Malburgen en Hulhuizen). 
Bij het literatuuronderzoek hebben we met name studie gemaakt 
van de diverse leenaktenboeken van zowel de Gelderse als ook van 
de Stichtse, Gaasbeekse en Overijsselse lenen. 
Tevens zijn de jaarboeken van de Navorscher jaargangen 1860 t.e.m. 
1910 uitvoerig bestudeerd en ook deze bevatten een schat aan in-
formatie, met name van de hand van  Ds.  J.Anspach (uit  Eck  en Wiel). 
Een aantal leden van de werkgroep zijn, koude en hitte trotserengt, 
bijna wekelijks op onderzoek uitgegaan om bekende of vermoede voor-
malige kasteelplaatsen te bezoeken en daar waar mogelijk ook nog 
Wat onderzoek te verrichten. 
Zo bezochten zij 0.a. de volgende objekten:  Kasteel Homoet, de 



toren van Wely, de Doeyenburg, Indoornik, Nijburg, dekHof van 
Yzendoorn, Is Grevenhoef, het KlOostereind te Opheusden, de Ham, 
de Mussenberg en de Heuvelwal. 
Uitgebreid onderzoek kon gedaan worden bij de Níjburg te Heteren, 
daar de rekonstrUktie van de wallen en grachten behoorlijk wat ge-
gevens prijs gaf. 
Tevens is vanaf eind oktober tot eind december veel onderzoek ge_ 
daan bij de toren van Wely. Hier stuitten we bij toeval op aarde_ 
werkvondsten uit een tijdvak dat liep van de 15e tot de 19e eeuw. 
Ook was het mogelijk hier een deel van de funderingen te traceren. 
De werkgroepleden mej. José Spies en Kobus van Ingen hebben een uit-
gebreide studie gemaakt van het voormalig kasteel Is Grevenhoef te 
Lienden. Het resultaat hiervan is als artikel in de Tabula versche-
nen. 
De werkgroepleden Gerrit de Kruyff, Rian Hofs en Kobus van Ingen 
viel dit jaar de eer te beurt de jaarlijkse excursie van de H.K.K. 
en 0. te organiseren. Het mooie weer op deze dag en het enthou-
siasme van de deelnemers maakten deze dag tot een succes. 

De werkgroep bestaat uit 9 leden. In de afgelopen periode zijn wij 
8 maal bijeengekomen, waarbij het gemiddeld aantal deelnemers 7 
bedroeg. 
Voorzitter is Gerrit de Kruyff en de secretariaatswerkzaamheden 
zijn tot 4 november in handen van mej.José Spies geweest. Op deze 
datum heeft zij te kennen gegeven hiermee te willen stoppen, daar 
het voor haar moeilijk was hiervoor nog tijd vrij te maken. Vanaf 
genoemde datum fungeert Kobus van Ingen als secretaris. 
In dit verslag is een woord van dank op zijn plaats voor de steeds 
correcte verslaggeving van mej. José Spies. 
Zoals het deelnemersaantal per bijeenkomst al aangaf kunnen wij 
ons verheugen in een blijvende belangstelling van de leden. 
De berichten, die wij vernamen over de mogelijke ingebruikname 
van de H.K.K.en 0. van het voormalige stationsgebouw te Kesteren, 
zijn door de leden met enthousiasme begroet, daar dan de mogelijk_ 
heid geschapen zou kunnen worden voor ook een neigen homen ten be-
hoeve van de Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe. 

Opheusden 19 februari 1986. 

G.de Kruyff 	K.van Ingen 
voorzitter 	secretaris 

JAARVERSLAG 1985 ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP H.K.K.en 0.  
Bij graafwerkzaamheden in verband met uifb-Falling van het zand_ 
zuigbedrijf bij Zoelen zijn scherven en hertshoornen gebruiksvoor-
werpen gevonden uit de Bekercultuur (2100 tot 1800 jaar voor onze 
jaartelling. Gemelde scherven bleken na onderzoek van een wikkel_ 
draadbeker afkomstig te zijn. Een en ander is voor nader onderzoek 
bij de R.O.B. te Amersfoort geweest. 
Op de oude vindplaats Hokkerden bij Randwijk werd nog verder onder-
zoek gedaan naar een oude stroomrug uit de Vlaardingencultuur. 
Reeds eerder is deze laag aangeboord. Er is echter nog geen moge_ 
lijkheid deze laag bloot te leggen. 
Vele oude vindplaatsen stonden nog in de belangstelling en werden 
regelmatig bezocht)  o.a. Wadenoyen, Zoelen, IJzendoorn, Herveld en 
Ingen. 
In 1985 is door onze werkgroep, in samenwerking met de Archeologische 
werkgroepen uit Tiel en Oosterhout en de heer De Wit uit Grave, een 
tentoonstelling georganiseerd in het Streekmuseum te Tiel. IJzertijd 
en Romeinse tijd werden verzorgd door onze werkgroep. Tiel verzorg_ 



de het Middeleeuws gedeelte. Urnenveldenperiode en Bronstijd werden 
verzorgd door de heer De Wit, onze werkgroep en de werkgroep van 
de Historische Kring Oosterhout en Slijk_Ewijk. 
Deze tentoonstelling is een groot succes geweest, mede doordat door 
de Gelders Archeologische Stichting een excursie naar Tiel werd 
georganiseerd. 

H.J. Gerritsen 
Heteren 

MIIVOlfDIG 
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jaarang no. 3 
	

augustu3 19072. 

Geachte 1:-;don, 

najar  sat  w2r voor da deur  on  dat houdt in  
Cat  we onze aktivitoiten binnenshuis taen zoeken. 
Het bestuur heeft voor 1..! de vo1T.7.,n(2:: avonden reeds inesvuld 

Nanndag 3 entemher 	zal. do 	1Jerroz:'p Luchtoorlon btan- 
Uo uit de horjr.Looyen, 	Vliet- n 	 FJ -t h hol 
van  dials,  vertollen over Go corste 	dacjcn van Lar-Jc Jordcn 
von 17 C/ .i u setc:Abor 
DI 0.30 latr tidsti , zullen , de rt-rende cicqen vee 
se,Yc2,:;br :).[Iannut; uori2n. 
Je strijd in n o41 de 	tu..ie zal berlproon woran. i:Iot  ea  nadruk 

cl3 vlieTtuion. en hun 	 (lelp ;-kie.ver- 
onc:olukLin. 

maand2g 13 ektohr a.s. komt  dc hr.  le  Oland,  kunsthintorieus 
onuonondot.denoonlozinn,houden over' 
in kerken 
si,2  hr.  le A.anc hert hier voel ondarzoekingen nr:ar T:Idnan en 
zijn studies 'i:rover in v.rschillende bladen c]c;)u'c,licrd. 
Voor ons is 	kend hot artikel ovr de wrAldschilderingen in Ce 
de kerk van Velburg  on  daarom hoHben wij de  hr.  le nanu gevred 
over Alt int::rossnte onderwerp to korJen s.?reken. Ook zullen 
hierbil dnIs Worden vortJond. 

Voor wonder lfl noveicr 1;CS hebben wij bereid r:evonden voor 
ons 7on lezinç Ge noudon drs. 	. : .ulst 1  prov. arelmolooc.7 ven 
2c1d-.r17.1nd. Het 	r) 721 zijn 	dot Roweine: grersveld bj 
ZoPlen 
G67TreSeer(i zal wor:l n de betekenis ven dot r,ravld uit 1e en 20 
eeuw voer LIe deninse ;rehJoloc2ie te belichten. 	A.E1 - rgportacje 
za1 	illuaLrati2 
0(1/.3 lezing worjt (johouclr,n in n-manw:.:1*ing mot de 	. afd. 1S. 

deze lezin(.2on wor d en g2:loun in het aoroshuis, LJdoreindse- 
street 27e tz,, Kost2ren. i'sanvang 	u1117: 

bijwonen zijn van harte 
welko;;I:—Tri3en  can  niet - loden  eel  een bedraq van f 	pa-
vr::..f2.d warden. 



ierkgro2non. 
Heeft U 	ronse in oen be)aold onderwere en wilt U zich eenslu5- 
ten-  bij anderen die dezelfde interesse hebben dan moot U'even con- 
tact'opnemen met. 	 ' 
- de  hr.  R.Gerritsen voor Ikrcheoloeie. Tel: 903(.i - 22452. 

( tussen 10.01 - 1!'..32 uur 
:)e,workavondon vinden  plants  en maandai in het 
15:en 29 5-pt.  20 okt. 3 en 17 nov: 1  on  13 dec. 
p zatordag-máddag gaat da groel gravnn. 'eeL gezamenlijk 

14.09 uur  venal'  hot 	 U zich wel eerst even in verbie- 
ding met de  hr.  Serritsen, s.v.l. voor eigen vervoer zorgen. 
de  hr.  P,.Vouwer voor Streckeeschiedenis en Genealogie. 

Tel. 	 1j4L. 
- de  hr.  J.Poolman voor Streekeeechi?e'enis Zetten. Tel. 0.002 - 1(k:,(1 U. 

e- cie nr. A.dct3mo voor derkgroeï Tweede Uereldoorlog. Tel - 
Noes - 1354. 

- de  hr.  K.van inun voor Uerker 3) Verdwenen kasalen in de 
'otuwe. TeL 

1ne7 - 1741. 

ieuwe loden.  
Doer  dá -EaTo gevoerd door beotuur  on  loden ven onze Kring ho een 
21 nieuwe laden zich aengemeld. 
jelmens het bestuur  hoot  ik U van harte welkom  on  h000 dot we U 
binnenkort oo de lezingen en andere aktiviteiton mogen ontmoeten. 

Heel veel dank. 
De ledon cie onze ooroee de 	 on  e. financieel te steunen 
beantwoord hebben met oen storting no Je Jank- of Girorekening 
van de O.K.K.  on  U. nogmaals heel hartelijk dank. 
Hierdoor hebben we een begin kunnen maken met hot verwezenlijken 
van de wens het voormalig Stationsgebouw van Kosteren geschikt te 
maken voor de ektiviteiten van He merkgroepen en een Archief  on  
Informatie Centrum in to vestieen. 
A.at minder erkentelijk is het bestuur voor het .reit dat een aan- 
tal leden in hun 	vrije tijd naar het tationseehouw gekomen zijn  
ow  te helnen met werkzaamheden oe allerlei ee'eied  ow  het gebouw 
bruikbaar te maken voor  hat  eeetelde doel. 
Voor de leden die bij hot lozen hiervan denken ; 	Oh ja dot is 
waar ookH1 ,, ehet Dank- of Gironummer van de H..K. en U. kent U 
toch? Gij voorbaat dank. 
Tussen twee harkjes 	heeft U ook aan de contributie gedacht? 

Jxbre lezine in Lienden. 
'Vor)r de .)21,i0f1 rs van Lienden  on  omgeving, leden  on  nirt 	leeon 
van de H.K.K.  an  2., wordt op maanden 27 oktober a. s. in  zeal  
' Toronzicht 	in Li enden 	lozing annex dia-roiortage gehouden 
over LiFin Ion  on  omeevine. 
De in  Lim-Lien  wonende Loden wordt verzocht hij kennissen  etc.  
aandacht to vostieen op  doze losing  . In de plaatselijke bladen '  
zal hier nog nod:3r oe worden ineee:en.." . Aanvang '.).00 uur. 

dajearsexcursio.  
Ds  traditionele najaaraeXcurnie vindt dit  jeer pleats  op zaterdag 
4 oktober•e.s. 
ie zullen ditmeal  eon  bezoek aan het Land van Haas  on  deal brengen. 
Jo tocht zal  one  voeren  lanes  diverse histbribeh en landschaeoelijk 
interessante objecten. 



C  

'Je zijn nog doende toestorwAng to verkrijgen tot bczichtiging 
van  eon  aantal hiervan. 
Rond hot middauur wordt gestont voor een cenvoudine lunch,  wear- 
van de kosten uiteraard vcor Uw eigen rekening zijn. 
V --,•rvoor is evenels vorig jaor met eigen auto's.( voor meerijden 
kan bJmiddeld word2n 
Vortrok 9.00 uur vanaf het Stationsbouw 	ons 	 te Ka t',:ren. 
De tocht wordt  ac -sloten omstreeks 	uur. 
iJs U besluit mee to gaan , dan kunt ij onderstaand formuliertje 
invullen en  near  het secretariaat zenden. 
Telefonisch of mondeling bij do  hr.  van Ingen ( Tel; 00-07 	1741 
is ook voldoenJe.lgehele kosten 	Lunch  on  koffie, evt. entree - 
golden. is ij  Ant  iemand meerijdt kunt ij dat onderling ree2len wat 
de kostri betrft. 

endergetakende zal deelnemen aan de excursie. 

Naam 

Aantal norsonen ; 

Hoeft eigen vervoer 

Kan eventueel 	 Hersonon eleo laten rij c.; . 

n. 

Voorzitter. 

:r1:1:113 ht mstuur 
Aot vriendolik y,ro:A2n 
i . .L.Hronk!luizen-riuunburg. 
5ecrut8ros2. 
Jac.Catsstr:2at 9 It41 	Kastorn.  



AEPE STILUM VERTAMUS 

e uws ()tie 
1-1istoriscSe Kring Eesteren en Omstreken 

Postbus 62.. ii0/10 DB Kesteren 

Késteren, december 1986. 

Geachte Leden, 

Dit is alweer de laatste Nieuwbrief•van 1986. In de navolgende berichten zult U 
ons programma vinden vodde eerste drie maanden van het komende jaar, een jaar 
dat in alle opzichten belangrijk voor onze vereniging zal zijn. Immers eind 1987 
bestaat onze vereniging 20 jaar en zoals de traditie hét wil, zal hieraan de 
nndige aandacht worden geschonken. 
We denken daarbij aan het' doen verschijnen van een tweetal boekwerken, één over 
de gefchiedenis van het dorp Kesteren, et-in met opstellen over geschiedkundige 
Ceiten van de dorpen in ons werkgebied. .:Eh en ander zal uiteraard alleen kunnen 
plaatsvinden, als we op voldoende medewerkint kunnen rekenen van auteurs, 
redactieleden  etc. etc.  
gen teni:oonstelling over égn of ander historisch of streekgebonden onderwerp is 
nog ter discussie. 
We houden U op de hoogte, we zouden 'het echter zeer op prijs stellen, als ook Van 
uw kant ideeën  etc  aangedragen zouden worden, zo mogelijk met daadwerkelijke steun 
tot uitvoering Van égn en ander. 
Vervolgens streven we ernaar het Archief en Informatie Centrum (in het N.S. 
Stationsgebouw tw Kesteren) het komende jaar volledig te laten functioneren. 
Veel werk moet daartoe nog gedaan worden. Echter de hap van velen, tot nuttee 
gegeven, stemmen ons optimistisch. We rekenen in deze op uw bijdragen, hetzij in 
financieel opzicht, hetzij in materieel opzicht, hetzij in zelfwerkmzaamheid. 
U kent de zegwijzen "De laatste lootjes wegen het zwaarst" en "Vele handen maken 
Licht werk". 

Dan onze bestuurssamenstelling. Voor de continuiteit van het bestuur doen wij een 
beroep op U. We zoeken bestuursleden om plaatsen in het bestuur, die de komende 
jaren open zullen vallen, op te vullen. Op de komende Algemene Ledenvergadering op 
13 april P987 treden mevrouw J.W. de Hartog+van Schaik, penningmeesteresse en 
mevr.'M.L. Broekhuizen-Nieuwenburg, secretaresse af. Beide dames stellen zich niet 
hérkiesbaar. Wilt U ons bestuur versterken, ofil± U ons namen mededelen van 
personen, die mogelijk als bestuurslid willen gaan fungeren, neemt U dan contact 
met ons op. 

De bibliotheek van het A.I.C. wordt ook al met bekwame spoed ingericht. Enige leden 
stelden spontaan boeken hiervoor ter beschikking, of gaven een gedeelte van hun 
boekerij in bruikleen. Het raadplegen van onze bibliotheek zal eind volgend jaar 
- of eerder - mogelijk zijn. 

Hndan de ledenwerving. We zijn heel erg content dat een 50-tal nieuwe leden zich 
bij ons hebben aangeslóten. We hopen, dilt ze zich bij ons_thuis zullen voelen en 
dat in de verenic;ing vinden wat ze verwachten en mogelijk nog meer. Van harte welkom! 
Vele mensen bezoeken ante lezingen, echter lang niet alle zijn lid. Dit kost hen 
geld en onze vereniging. Maak deze bezoekers hier op opmerkzaam. Het lidmaatschap 
is niet duur en men krijgt er veel voor temp,: "Wat dan wel" zult U vragen. Wel 
minimaal 10 lezingen-'per jaar; driemaal per jaar as .gizamehti2-blad` "Tabula 
Batavorum"; driemaal per jaar "De Nieuwsbrief" en tegen gereduceerde prijs de 
afleveringen van onze "Osenvorenreeks"  etc. etc.  Met meer leden zijn we sterker!! 
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ADRESWIJZIGING 

Vanaf heden luidt ons postadres: 
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN 
Postbus 62 
4040 DB KESTEREN 

Mogelijke toevoegingen: 

LEZINGEN 

t.a.v. Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Archief- en Informatie- Centrum 
Steunfonds A.I.C. 
Werkgroep Archeologie 
Werkgroep Streekgeschiedenis Zetten 
Werkroep Streekgeschiedenis Kesteren 
Werkgroen Verdwenen Kastelen 
Werkgroep Tweede Wereldoorlon 
Werkgroep t.b.v. het onderwijs 
Bibliotheek 
Redactie Osenvorenreeks 
Redactie Nieuwsbrief 
Verzending periodieken 

Maandag 12 januari 1987 kont ons medelid de heer Chr. de Bont uit Kesteren, Historisch 
Geograaf bij de afdeling landschap van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen 
een lezing houden over HET BRABANTSE RIVIERENLANDSCUP. 
Tussende Maas en de hogere zandgronden van Brabant lipt een relatief onbekend deel 
van het Nederlandse rivierenlandschap. In de lezing zal aandacht worden besteed aan 
de oudere waterstaatkundige situatie en vooral aan ontginning, bewoninn en latere 
landschappelijke ontwikkelingen in dit gebied. Daarbij wordt de historisch-land-
schappelijke ontwikkeling van Langstraat, Maaskant en het Land van Altena vergeleken 
met die in de rest van het rivierengebied. En en ander toegelicht met behulp van 
dia's. 
(LET OP DE MEDEDELING OP BLADZIJDE 3): 

Op maandag 9 februari 1987 zal de "WERKGROEP LUCHTOORLOG" bestaande uit de heren 
M. Looyen, J. van Vliet en C.B. Troost net behulp van dia's een vervolg geven op hun 
lezing d.d. 8 september 1986. Gin,; het toen over de eerste vier dagen van  MARKET  
GARDEN, namelijk 17 tot en met 20 september 1944 nu zullen de resterende dagen van 
21 tot en met 26 september 1944 worden behandeld. De strijd in en om de Betuwe zal 
worden besproken met de nadruk  on  de vlientuigen en hun bemanningen, die tijdens 
deze aktie verongelukten. Het belooft wederom een zeer interessante en zeer druk 
bezochte avond te worden, gezien de belangstelling voor en de waardering van de 
vorige lezing van deze werkgroep. 
(LET OP DE MEDEDELING OP BLADZIJDE 3!) 

Op donderdag 26 februari 1987 zal op verzoek nogmaals een lezing en diapresentatie 
over OUD-LIENDEN EN OMGEVING worden gehouden in zaal Torenzicht te Lienden. Aanvang 
20.00 uur. Deze avond zal enigszins anders ingericht zijn dan die van 27 oktober jl. 
Mogelijk zal er ook nog een film worden vertonnd over Oud-Lienden. Gezien het 
succes van de vorige keer zal deze avond wel weer een grote belangstelling krijgen. 

Op maandag 9 maart 1987 houdt de heer W.H. Bakker een lezing over "DE AFSCHEIDING 
VAN 1834". Op 13 oktober 1834 stelde de Kerkeraad van Ulrum de "Acte van Afscheiding 
of Wederkering" op, waar o.a. verklaard werd, dat de Hervormde Kerk nu als een 
valse kerk openbaar geworden was. Weldra volgden nog meerdere Hervormde Gemeenten, 
terwijl enige duizenden individuele leden overal in het land zich van de Hervormde 
Kerk afscheidden. Hoofdpersoon o.a.  Ds.  H. de Cock (1801-1852). Oorzaken en gevolgen 
- ook in relatie met onze streek - zullen o:) deze avond worden besproken. 
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MEDEDELING !!!! 
In verband met de aanpassing van onze verenirinrsstatuten aan de wettelijke 
regelingen, zullen de gewijzigde Statuten  on  de lezing van 12 januari 1987 
vastgesteld moeten worden. Het eerste gedeelte (kort !!!) van deze avond 
heeft dus het karakter van een algemene ledenvergadering. Mocht het vereiste 
aantal leden er niet zijn, dan zullen de gewijzigde Statuten  on  de lezing 
van 9 februari 1987 vastgesteld moeten worden. 
Ook deze lezing zal dus voor wat betreft het eerste gedeelte (kort !!!!) 
betreft, mogelijk de status van een algemene ledenvergadering hebben. 
De gewijzigde Statuten zijn op aanvraag voor de leden verkrijgbaar (adres: 
zie bladzijde 2). 
Eventuele opmerkingen hieromtrent liefst schriftelijk indienen voor 
10 januari 1987. 

De lezingen te Kesteren worden gehouden in het DORPSHUIS, Nedereindsestraat227a 
te Kesteren, AANVANG 20.00 uur. 
Alle lezingen zijn voor de leden gratis . Niet-leden, die deze lezingen willen 
bijwonen zijn van harte welkom. Van hen zal een bijdrage gevraagd worden van 
f 2,50. 
Men kan zich op de vergadering ook als lid opgeven. Het is als men vaker komt 
veel VOORDELIGER. 

WERKGROEPEN 

HeeftVU1:interesse in een bepaald onderwerp en wilt U zich aansluiten bij 
anderen, die dezelfde interesse hebben, dan moet U contact opnemen met: 

- de heer H. Gerritsen vcor de Werkgroep Archeologie, tel. 00306-22452 
(tussen 16.00 - 18.30 uur). 
De werkavonden vinden plaats in het Archief- en Informatie- Centrum 
(Station N.S. Kesteren) op de maandagen 19 januari, 25 januari, 2 februari, 
23 februari, 16 maart en 30 maart 1987 om 20.00 uur. 
Voor de archeologische verkenningen  on  de zaterdag-middagen  relieve  U 

,zich in verbinding te stellen met dhr. H. Gerritsen. 

- de heer A. Pouwer voor de Werkgroep Streekgeschiedenis Kesteren en 
Omstreken en Genealogie , tel. 08896-1345. 

- de heer J. Poelman voor de Werkgroep Streekgeschiedenis Zetten en 
Omstreken, tel. 08880-1808. 

- de heer A. Datema voor de Werkgroep Tweede Wereldoorlog en de Werkgroep 
ten  behove  van het onderwijs, tel. 0386-1354. 

- de heer K. van Ingen voor de Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe 
tel. 03837-1741. 
De restauratie-avonden van deze werkgroep zijn vastgesteld op de na-
volgende maandageni 19 januari, 26 januari, 2 februari, 23 februari, 
16 maart en 30 maart 1987 om 20.00 uur. 
Plaats het A.I.C. te Kesteren. 

Voor verkenningsactiviteiten stelle men zich in verbinding met de heer 
Van Ingen. 

Het bestuur wenst U allen PRETTIGE FEESTDAGEN en een in alle opzichten 
VOORSPOEDIG 1937 toe: 

met vriendelijke groeten, 

A. Datema, voorzitter 	 M.L. Broekhuizen, secretaresse 
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