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SAEPE STILUM VERTAMUS

Ìlist orisc fre Xring Hesteren en 0mst reâen
Post bus 67,".
40q0 nB Kesteren.
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Kestereno december 1986.
Geachte

l,eden,

;

Dit is alweer de Laatste Nieuwbrief van 1986. In de navolgende berichten zult
ons programma vinden voor,de eerste drie maanden van het komende jaar, .en jaaiU
dat ín alle opzíchten, beLangríjk voor onze vereniging
)i:".
eitrd l9g7
"otwíL", zaLrnmers
bestaat onze verenÍging 2O jaar en zoals de tradíËí.'U¿t
hieraan de
nodige a¿ndacht r¿orden geschonken.
trfe denken daarbij aan het doen verschijnen vân een tweetal
boekr¡erken, é6n over
de.gepchiedenis van het dorp Kestererr, en 6én met opstellen over geschiedkundige
feiteà van de dorpen in ons werkgebieá. ua.t en ander zal uiteraard aLleen kunnen
pLaatsvinclen, als we op voLdoende medewerkíng kunnen rekenen van auter¡rs,
ferlactieleden etc. etc
over één of ander historisch of s.rreekgebonden ondenue.rp is
Ï:l::l.oonsteLling
nog fer drscussie.
trole houclen u
9n r1e hoqgte, we zouclen het echter zeer op prijs stellen, als ook van
r*¡ kant i<leeän etc aangedragen zouden worden, zo mogelijk met caadruerlielijke
steun
tot ultvoering van één en ander
Vervolgeni stieven üre ernaar het Archief en rnformatie Centrum (in hetll¡.s.
Stationsgebour¿ tt'. Ku"teren) het komenae jaar vo1ler1í¡¡ te laten functioneren.
'Veel werk moet daartce nog gedaan worden."e"trt"r,1e hulp van velen,
tot nuctoe
gegeven' steûrßen ons optirnistísch. InIe rekenen in deze op uw bij<lragen,
hetzij in
financieel opzícht, hetzij in rnaterieel opzicht, hetzij- in zeliwerkmzaamheici;
u.kent de ze¡¡aijzen "De laatste lootjes rågo¡ håt zr¿aarst" en
"vele handen maken
licht r¡erk".
,Ðan onze bestuurssamensteLling. voor de continuitei't van het bestuur doen
wij'' een
-,
beroep op U. We', zoeken bestuursleCen orn plaatsen in het besËuur, rlie ¿e t<omei¿e
jaren open zullen vallen, op re vullen. õp de komen,le N;;;;;-i";;;";;r;;;;i;;
l3 april 1987 treden mevrouw J.l,.t. cle Hartôg+van Schaih, penninDmeesÈeresse
"p
uevr. M'L' Broekhuizen-Nieur¿enburg, ,""r"tãt"sse af . Beiãe .1.#r-;l;iiã"-rrãr,en nie!
hèrhiesbaar. I'{ilt u,..ons bestuur versterken, ofr.;wf.lt U ons na¡.ren meded.elen van
personen:, dÍe mogelijk als bestuurslicl willen gaan fungeren, neemt U clan contact
',i

,

met ons op.

bít¡liotheek van het A.r.c. worcit ook al met bekwarne spoecl ingerícht. Enige
steLden spontaan boeken hiervoor ter beschikking, of gaven een gedeelte van lerlen
boekerij in bruikl?:1. Hg! raadpleqen van onze Üí¡tioitruet< zai ãirra .'olg";d hun
j;;,
- of eerder :- mogelijk zijn
Endan de l-ecienwerving. Iie zíjn heel erq content dat een 50-ta1
leden ziôh
bij ons hebben:aangesloten. I,rle hopen, cå,t ze zíeh bíj ons;.thuisnieuwe
zullen .,rnui"rr-"r,
dat in de verenieing vinclen r^rat ze verwachten en *ogãri3t nog rneer.
h;;;,"¡.o,
vele mensen bezoeken.onze lezingen, echrer lang nier a¡ie zí'jn lid. van
Di;
il"""-uå"t'.--'
geld en onze vereniging. Maak,leze bezoekers liier cp opmerkzaam. Het f-idmaatschàp
is niet <{'uur en rnen krijgt er veel voor terugl !'I^Iat clan wel" zurt u vr;;;;:îämininaal l0 lezingeo.'per jaar; <lriemaal- p"r jæ. iin" ¡qÀ"*"ui¡r''¡rad
i,Tabula
Batavorun"; driemaal per jaar "De Níeuwsbríei" en teflen ¡lereduãee;ã; prit;-;;
afLeveringen van onzetlosenvorênreeks'! etc. etc. Met ureer leden zijn we
De

:

"lurt"r::

,
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Vanaf heden luic1t ons postaclres:
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Ve:zenrlí.nq pcrioclieken
LEZT}IGEN

Maanclag

Geol¡raaf

l2 janrlar| 1987 lcont ons ne<ieli.cl. de heer Chr. de Bont uit Kesteren, Historisch
bij de afdelin¡r landschal: v¿rn (1e Stichtinl: voor Bodemkarterinq te l^lageningen

een lezing houclen over IIET Rtu\BAl{fSE RIVIERENLAT{DSCI{AP.
Tussende Maas en c1e ho¡ere zancl¡;rorirlcn van Brabant lipt een relatief onbekencl C.eel
van het Nederlandse ri''¡i-erenlandschap. In cle lezing zal aanclacht r¿,:rclen besteed aan
'Je oudere ü¡aterstaatkunciiqe si.tuatíe en vooral aan ontginning, bewoninq' en Latere
lanclschappelijlce ontç¡ikkeli,ngcn in Ci-t gebierl. Daarbij worclt rle historisch-Lanclschapoelíjke ontr'rikkelin¡¡ varr Langstraat, l{aaskant en het Land van ALtena verqeleken
met clie ín cle rest van het rivierenre5'iecl. Eén en ancter toegelícht rlet behirlp van
dr-a's .
(LET OP DE I"IEDEDEI,IT'IG OP BI,AI]ZIJDE :}) :

op naandag 9 februari l9B7 zai de "tr'IERI(GR0EP LLICHTOORLOG'' L.estaande uit cle heren
M. Looyen' J; van Vliet en C.B. T:rcost mct behulp van rliats een vervolq geven op hun
i-ezíny, rJ.d. B'seiriernber 1986, Giir2, hct t-c{ln over cle eersLe vier Cagen van }4AIìKETCARDEN, narnelíjk 17 tot en net 20 seirtenrbe,r 1944 nu zullen de resterende rlaqen van
2l tot en met 26 sertenbe'r 1944 rvorclen behánrielri. De strijcl in en on c1e Betuwe za1
r,rorden besproken nel de narlruk on cle viíentuiqen en hun bemannin¡-;en, d,ie tijdens
deze aktie veron[elulcten. Iiet he].ooft. iver{.eron een zeer interessante en zeer Cruk
bezochte avoncl le ¡¡orC,eir. .gezien de belanqstelling voor en de r¡aarclering van d.e
vorige lezing vart deze ruerkgroep.
(tBT 0P DE MEDEDELTNG Op BLADZIJDE 3:)

op rlonderda3l 26 februari- l9B7 ::al. op verzoek nogrnaals een lezínr, en Cíapresentatie
over OUD-LIENDEN Bll OMGEVING worclen gehcuclen ítt zaaL Torenzicht te LienCen. AanvantÌ
20.00 uur. Dezc avonð' zal- enigszl'-ns anCers ingericht zijn dan Cie van 27 oktober jl.
Mogelijk za1- er ook nog een filn worderr vertonntl over Oucl-LienCen. Gezien het
srrcc-es van de vorige keer zaL;1e¡le avonct we1 vreer een grote belangstel-ling krijgen.
rnaart l9B7 houdt cle heer I,t,H. Bakker een lezin,e r:ver "DE AFSCHEIDING
lB34r'. 0p l3 r:ktober lB34 stelCe ile Kerkeraarl van Ulrurn cl.e "Acte van Afscheicling
of llederkeringtt op, r.¡aar o.a. '¡erklaa-¡cl werd, dat cle Hervorm<1e Kerk nu als een
valse kerk openbaar geword.en vras. lrrcldra vol¡;t'len nog neerciere Hervormele Genreenten,
tenvÍjl enige duizenden inclivi.ciuele lcclen overal ín hct lancl zich van de Hervormcle
Kerls afscheiclden. Iioofclpersoon o.a. Ðs; I{. Cre Ccch (1801-1852). Oorzaken en gevoL¡ren
- ook in relatie nret onze streek - zullen 6¡ <1eze avontl worrlen besproken.
Op r,raanda¡3,9
V.Ald
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MEDEDETING

In

::::

verband rnet de aanpassíng van onze vereniqingsstatuten aan.l.e wcttelíjke
regelingen, zulLen cle gewíjzígle Statuten oo de lezing van lZ januarí
lgST
vastgesteld rnoeten r¡orden. ilet eerste ¡¡edeel-te (kort Ì::) .run ãeze avonc
heeft clus het karakter van een algencenã ledenver¡adering. Mocht het vereiste
aantal lec1en er níet zíin, clan zuJ.Len cle gewí jzigd,e Statuten on c1e l"ezing
van 9 februarÍ 1987 vastgesteld moelen worden.
ook deze Lezíng zal clus voclr wat hetreft het, eerste gerleelte (lcort ::::)
iietreft' nogelijk ce staÈus van een al.gemene leclenveigadering hebben.
De gewi j zí¿¡de Statuten zí jn or¿ aanvraag voor rlc lecen verkri jgbaar (adres:
zíe bLalzíjde 2).
Ëventuele opnerkíngen. hieromtrent liefst schriftelíjk indíenen voor
l0 januari t987.

te Kesteren worden gehouden in het DoRpsHUIS, NedereindaestraatZZTa
te Kes teren, AANVAIIG 20 .00 r.r,rr. AlLc Lezingen zijn voor rie leden cratis. NíeÈ-leclen, clie ceze Lezingen wil1en
bijwonen zíjn van harre welkon. vän hen zal een bijárage n".r"u"fã-;;;ä";-;;;"
'---¡r
De Lezingen

I 2r5o

Men,kan

veel

zich op rle vergaceríng ook als

VOORDETIGER.

1i<1 opgeven.

Het is als men vaker komt

I^IERKGROEPEN

IleeftirUi.:interesse ín een benaalc oncerwerp en wilt u zích aansluiten bíj
anderen, clie cezelfde interässe hel'rben, clan *oåa U contact opnemen met:

-

cle

-

cle heer A. Pouwer voor rle l{erkgroep Streekgeschiedenis
Kesteren en
Omstreken en Genealogie, tel. 08390-l¡¿S. -

heer H. Gerritsen vcor cle triÏerk¡1roep Archeologie, tel . 0E3CI6-22452
(tussen I6.00 - t8.30 uur).
De r^rerkavonclen vinrlen plaats in het Archíef- en Informatie- Centrum
(Station N.s. Kesteren) op cle maanrlagen 19 januari, 25 januarí, 2 februari,
23 februari, 16 rnaart en 30 naart r9B7 om 20.00 uur.
Voor de archeoLogische verkenningen oÐ cle zaterclag-miC,clap.en uelieve U
*ízích ín verbinrling te stelren met r1hr. H. Gerrítsen.

-

c1e

heer J. Poelman voor

<Ie

Omstreken, re1. 04830-lB0B.

-

I.Ierkgroep SËreekr¡eschieCenis Zetten en

de heer A. Datema voor Ce hlerk¡3roep T\¿eetle l^Ierelcloorloa en de tr{erkgroep
ten behoCve van het onilennrijs, tel. 0ôûil6-1354.

-

de heer K. van Ingen vor:r de hrerkgroen Verdwenen Kastel-en in de Betr¡v¡e
te1. 0BBil7-1741.
De restauratíe-avonclen van deze werkgroep zíjn vastgestel<1 op
de navolgende maandagent ts ianuarí, 26 jánuarí, i februari 23 februarí,
,
16 maart en 30 maart l9E7 orn 20.00 uur.
Plaats heË A.I.C. te Kesteren.
Voor,verkenningsactiviteíten ste1le men zich in verbinding met r1e heer
Van Ingen.

Het besËuur elenst u allen
VOORSPOEDIG 1937 roe!

PRETTTGE FEESTDAGEN

met

A.

Datema,

en een

ín alle opzichten

vriendelijke groeten,

voorzitter

M.L. Broekhuizen, secretaresse

itie 1.111)5 rile!
1-listorisclie Rrin9 Kesteren en Omstreden
SAEPE STILUM VERTAMUS

Postbus 6L

1010 DB Kesteren

maart 1987

5de jaargang no. 2
Geachte leden,

Voor de maanden april, mei en juni hebben we het volgende programma vastgesteld:
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op maandag 13 april a.s. nodigt het bestuur van de H.K.K. en 0. U uit tot het
bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 19.30 uur (PRECIES!!!!)
AGENDA
+ Opening door de voorzitter.
+ Mededelingen.
+ Jaarverslagen van de secretaresse en de werkgroepen, welke in deze Nieuwsbrief
worden gepubliceerd.
+ Financieel verslag 1986 van de Vereniging en van de Stichting Steunfonds Archief+
en Informatie-Centrum (A.I.C.) van de Historische Kring Kesteren on Omstreken.
Jaarverslagen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage.
+ Verslag Kas=trolecommissie.
+ Voorstel dechargeringpenningmeester H.K.K. en O. en Beheerder van het Steunfonds.
+ Aanwijzing nieuw lid kascontrolecommissie.
+ Uitloting renteloze obligaties.
+ Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar mevr. C. de Hartog-Van Schaik
Aftredend en niet herkiesbaar: mevr, M.L. Broekhuizen-Nieuwenburg
kandidaat bestuur: dhr..J. v.d. Hatert uit Echteld.
+ Rondvraag.
+ Sluiting.
Na de pauze (20.00uuur) zal mevr. Dr. J. Hollestelle uit Arnhem een lezing houden
met dia's over DE STEENPABR1CAGE IN DE MIDDELEEUWEN. Deze lezing kan als een vervolg aezien worden op de lezing over de meer recentere baksteenfábricaqe, die
destijds gehouden is door Dr. G.B. Jansen uit Zevenaar. Het belooft een zeer interessante lezing te worden.
Belangstellenden, die de lezing willen bijwonen zijn van harte welkom. Alleen aan
niet-leden zal een bedrag van f 2,50 gevraagd worden.
Op 11 mei a.s. zal ons geacht medelid de heer Dr. H.P Deijs uit Rhenen-een lezing
houden over de GESCHIEDENIS VAN DE:GREBBELINIE. 'Zoals U weet liep deze linie ook
dwars door de Betuwe (van de Specs bij Opheusden naar Ochten aan de Waal). Bij de
lezing zal gebruik worden gemaakt van fraaie dia's door de inleider zelf vervaardigd.
1

Belangstellenden, die de lezing willen bijwonen, zijn van harte welkom. Alleen aan
niet-leden zal een bedrag van f 2,50 worden gevraagd.
Op 1 juni 1987 zal door Dr. J.F. van Oosten Slingeland een lezing worden gehouden
over "DE WERKGROEP KADASTRALE ATLAS GELDERLAND BIEDT UITZICHT OP HET VERLEDEN".
In zijn voordracht komen aan de orde het ontstaan van de werkgroep en. het doel
van de nu stichting geworden werkgroep. Wat is het belang en het nut van dit grote
werk en wat moet daarvoor en door wie worden verricht? Kan een lokale historische
vereniging daarbij aansluiten?
Achtereenvolgens komen dan het verzamelen en reconstrueren der gegevens, het typen
en tekenen, het, redactionele werk aan de orde en zal het resultaat b.v. voor
Arnhem worden vertoond. Na de pauze zal de inleider de toepassingsmogelijkheden
tonen aan de hand van dia's. Deze presentatie wordt afgesloten met een diaexcursie langs de Rozendaalse Beek in 1832. Daarna is er gelegenheid tot het
stellen van vragen.
Belangstellenden, die de lezing willen bijwonen, zijn van harte welkom. Alleen
-Tian niet-leden zal een bedrag van f 2,50 worden gevraagd.
MEDEWERKERS GEVRAAGD
Het is dan eindelijk zover, dat we het Archief- en Informatie-Centrum van onze
vereniging kunnen gaan inrichten. We roepen daartoe medewerkers op, die - op
vrijwillige basis - behulpzaaM willen zijn. Wat moet er al zo gedaan worden?
Hier volgt een (geen uitputtende) opsomming.
- het bedienen van de personal computer voor het invberen van diverse bestanden
en als tekstverwerkerl.•
- het inrichten van eon diatheek;
- het inrichten van een fototheek;
- het vergaren van krantenknipsels;.
- het ordenen van de krantenknipsels,
- het catalogiseren vansdiverse tijdschriften
- het samenstellen val lesbrieven ate.;
- het - na de opening van het Archief- on Informatie-Centrum - te woor&staan
van bezoekers.
Veel van deze werkzaamheden kannen worden gedaan in het A.I.C.
De apparatuur en materialen zijn ervoor aanwezig. Het ligt in de bedoeling in
goed onderling o-erleg de tijden,waarop men wat wil doen, vast te stellen.
Het kan zowel overdag als 's ávonds. Over alle werkzaamheden wordt van te voren
overleg gepleegd. Moeilijk is het niet en als men met een schrijfmachine om kan
gaan geldt dat zeker ook voor het bedienen van de computer. Ervaringen elders.
in soortgelijke instellingen tonen aan dat dit voor velen een zinvolle vrijetijdsbesteding is. We hopen op veel aanmeldingen, opdat ons Archief- en InformatieCentrum spoedig operationeel kan worden.
Voor inlichtingen en aanmeldingen ken men terácht bij alle bestuursleden,
van wie de adressen en de telefoonnummers in deze Nie4wbbkief vermeld zullen
worden.
WIE KAN ONS HELPFN AAN EEN FOTO OF AFBEELDING VAN:
-- GERRIT VAN DER ZANDE
-- KAREL VAN PER ZANDE
-- WILLEM PIETER VAN DER ZANDE
telgen uit een burgemeestersgeslacht te Kesteren.
Dit in verband met een publicatie over het dorp Kesteren.
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ADRES
Het adres vanlde Historische Kring Kesteren en Omstreken is:
POSTBUS 62
4040 DB KESTEREN
Ook het Archief- en Informatie-Centrum (A.I.C.) is ook via dit postadres
te bereiken, dus:
ARCHIEF- en INFORMATIE-CENTRUM
POSTBUS 62
4040 DB KESTEREN
Voorlopig is de vereniging en het A.I.C. telefonisch te bereiken via de telefoons
van de bestuursleden, elders in deze Nieuwbrief vermeld.
GENEALOGIE
In het Archief- en Informatie-Centrum zal ook een genealogische documentatie
worden ingericht. We hebben daarvoor materiaal nodig en doen bij deze een oproep
aan een ieder, die ons:helpán'kan,gegevens beschikbaar te stellen. We denken aan:
- geslachtsregisters van Betuwse families;
- overlijdensberichten/kaarten/advertenties;
- geboorteberichten/kaarten/adVertenties:
- familiefoto's.
Het is niet de bedoeling deze to houden, doch een copie ervan te maken:
We hopen zo de vele vragen naar familiegegevens etc. van de in ons gebied wonende
en gewoond hebbende families te kunnen beantwoorden.
OPROEP
We zijn dringend verlegen oM hulp. We zoeken:
EEN METSELAAR
EEN IEMAND, DIE HET KOPIEERAPPARAAT KAN REPAREREN (KLEIN DEFECT)
EEN STUKADOOR
EEN BESTUURSSECRETARIS/TYPISTE
INLICHTINGEN: zie adressen bestuursleden.
STREEKTAAL
We roepen belangstellenden op om een werkgroep STREEKTAAL te vormen.
Aanmelingen: zie ons postadres en de adressen bestuursleden.
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ADRESSEN BESTUURSLEDEN
A. Datema, J. v.d. Vondelstraat 1, 4041 XJ Kesteren. tel. 08886-1354
C. de Hartog, Wageningsestraat 80, 6671 DH Zetten. tel. 08880-1477
J. van Ingen, Vispad 2, 4043 JN Opheusden. tel. 08887-1741
J.T.M. van Broekhuizen, Scherpenzeelseweg 56, 3956 KG Leersum.
tel. 03434-51119
H.J. Gerritsen, Kastanjelaan 11, 6666 AB Heteren. tel. 08306-22452
A. Pouwer, Jan Steenstraat 27, 4041 GC Kesteren. tel. 08886-1345
Ons postadres is: Postbus 62, 4040 DB Kesteren

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARESSE OVER DE PERIODE 1 JANUARI 1986 TOT EN MET
31 DECEMBER 1986.
Op 14 april werd de jáarlijkee ALGEMENE LEDENVERGADEPING gehouden in het'Dorpshuis,
Nedereindsestraat 27a to Kesteren in aanwezigheid van het bestuur en 30 leden.
- OPENING: De aanwezigen werden welkom geheten door .de voorzitter.
Dat zoveellleden naar deze avrnd waren gekomen,stemde tot vreugde.
- MEDEDELINGEN: Omdat de H.K.K. en 0. de beschikking heeft gekregen over het
voormalige stationsgebouw van Kesteren,brengt dit op allerlei gebied veel werk
met zich mee. De voorzitter vroeg daarom medewerking voor het verspreiden van
enveloppen met daarin informatie over de H.K.K. en O. onder vrienden en kennissen etc. Voor het werven van leden, donateurs etc. Onder de.aandacht wérd
ook gebracht de "BOEKENTAFEL". Een ieder, die boeken ter beschikking wil stellen
aan de H.K.K. en O. voor de verkoop (opbrengst geheel of gedeeltelijk voor de
H.K.K. en 0.) kan dat via de boekentafel doen.
- JAARVERSLAGEN: De jaarverslagen van de secretaresse en de werkgroepen werden.
blad voor blad doorgenomen en na een enkele, wijziging gOedgekeurd..
heren Pouwer en Gerritsen waren aftredend, maar hibrkie~ár
Ze werden danook herkozen. In de plaats van Ce hr. Van Drunen werd op voorstel
van het bestuur (er waren geen tegencandidaten gesteld) de heer J. van. Ingen
uit Opheusden gekozen. De. leer Van 'Drunengalit het bestuur wel verlaten, maar
blijft namens de H.K.K. en O. in de redactiecommissie van de Tabula Batavorum.
Ook het ceZrdineren van de Osenvorenreeks blijft in handen van de heer Van
Drunen.

- BESTUURSVERKIEZING: De

- KASCONTROLECOMMISSIE: De kascontrolecommissie, de heren Baks en Vah Ingen,
heeft de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Da"áe-hée'r Van Ingen een
bestuursfunctie aanvaardde, kwam zijn plaats in de kascontrolecontissie vrij.
De heer Poelman uit Zetten ging met instemming van de leden deze plaats innemen.
- UITLOTING RENTELOZE OBLIGATIES: De volgende nummers werden uitgeloot:
91, 94, 132, 43, 93, 150, 136, 177, 175 en 61. De heer Van Broekhuizen, beheerder
van het depotfonds, zal nagaan, wie de bezitters' van deze obligaties zijn en dan
informeren hoe de obligaties uitbetaald moeten worden.
- IIONDVMAG: Van de rondvraag wordt doer een enkeling gebruik gemaakt.
Daarna was het pauze.

Na de pauze hield
voormalig kasteel
"Het is een goede
te vullen met een

de Werkgroep Vexdwenen Kastelen in de Betuwe een lezing over het ,
"DE NIJBURG" te Heteren.
gewoonte om na de jaarlijkse Algemene Ledenveraadering de avond
lezing door eigen leden" aldus de vogrzitter.
-r
- SLUITING: Tot slot van deze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dankte de voorzitter de aanwezigen en in het bijzoncer de leden van de Kastelen Werkgroen.
Een extra bedankje voor de leden, die zich de laatste maanden hebben ingezet voor
het opknappen van het Stationsgebouw.
,
Hiermede sloot de heer Datema de jaarlijkse Algemene Vergadering.

bestuUrsveggadeangen.
Door het bestuur werd in het jaar 12 maal vergaderd. De vergaderingen gehouden
op 8 januari, 17 februari 26 meart waren afwisselend bij de bestuursleden thuis.
Op 5 februari 1986 werd de sleutel van het voormalig stationsgebouw overhandigd
aan de voorzitter van de H.K.K. en O., zodat de Kring over een gedeelte an het
gebouw kon gaan beschikken. Toenihet eerste vertrek was opgeknapt, kon op 17 april
de eerste bestuursvergadering in het tot A.I.C. (Arehief- en Informatie+Centrum)
omgedoopt stationsgebouw worden gehouden. Deze en de daarop volgende bestuurs+
vergaderingen werden gehouden samen met de vertegenwoordigers van de werkgroepen.
LEZINGEN
Op 13 januari 1986 kwam spreken ons medelid' Dx4-H.P. Deijs uit Rhenen.
Het onderwerp waarover de hr Deijs sprak was DE Loop - ban RIVIEREN BESTUDEERD
VAN OUDE KAARTEN. Ook besproken werd de Waal en de overlaat bij Káátéren.,
Maandag 10 februari 1986 hield Dr. E.J. Smit, leraar geschiedenis aan de Rijksscholengemeenschap to Tiel een lezing over "ASPECTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN TIEL
NA 1500". Deze lezing werd een vervolg op de lezing van 13 september 1982 over
"DE STADSONTWIKKELING VAN TIEL".
Op maandag 10 maart 1986 sprak Drs. F.M. van Hemmen uit Huissen over
"PESULTATEN VAN ZIJN DOCTORAAL SCRIPTIE, DIEI GgWIJD WAPEN AAN DE OVERSTROMINGEN".
Daarbij werden wetenswaardigheden rondom de .overstroming van 1809 verteld.
On de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op meander 14 april 1986
werd na de pauze door leden van de werkgroep "Verdwenen Kastelen in de Betuwe"
een lezing gehouden over het voormalig kasteel DE NIJBURG te Heteren. Aan de
hand van de reconstructies van de oude wallen en grachten van het kasteel,
die in de zomer van 1985 plaatsvonden, waren zij gákOmen tot een nader onderzoek;
getoond werden ook graafacties ter plaátse.
Op 12 mei 1986, de tweede maandag van de maand, kWaid de hr. F.G. Oortgijs uit
Wolfheze een lezing houden over het werk vaá de munitie opruimingsdienst. De
hr. Oortgijs heeft alsrailitair de meidagen van 1940 meegemaakt. In de oorlogsjaren is hij aktief geweest in het verzet. Na de oorlog heet hij bij de munitie
opruimingsdienst gewerkt. De titel van de lezing was: DE NAWEEEN VALDE OpRLOG.
Voor maandag-9 juni 1986 hadden we mevr. Krauwer uit Amsterdam bereid gevonden
een lezingtte houdep.overde "WALBORCIITEN".0ns lam] kent vele walburchten,
overal verspreict ttcet zluek, dat ze meilijk te herkennen zijn. Hoe belangrijk
ze waren en waarom Ze aangélegd werden, vertéldemevr.Krauwer Sop.' heiende wijze
en met behulp van dia's.
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On maandag 9 september 1986, na de zomervakantie, vertelden (le h2ren M. Locijen,
J. van Vliet en C.B. Troost van de werkgroep Tweede Wereld Oorlog, afd. Luchtoorlog, met behulp van dia's over :le eerste vier dagen van MARKET GARDEN van 17
tot en met 20 september 1944. De strija in en om de Betuwe werd besproken met nadruk op de vliegtuigen en hun bemanningen, die tijdens deze aktie veron-elukten.
Op maandag 13 oktober 1986 hield de hr. Le Blanc, kunsthistoricus, wonende te
Malden een lezing over "WANDSCHILDERINGEN IN KERKEN".
Naar aanleiding van een artikel over wandschilderingen in de kerk van Valburg,
hadden we de hr. Le Blanc gevraagd over dit interessante onderwerp bij de H.K.K.
en 0. te komen spreken
•1

Op 10 november 1986, alweer de laatste lezing van het jaar, kwam Drs. R.S. Hulst
provinciaal archeoloog van Gelderland spreken over "HET ROMEINSE GRAFVELD BIJ,
ZOELEN". Geprobeerd werd de betekenis van dit grafveld uit de lste en 2de eeuw
te belichten. Een diareportage diende ter illustratie.
Al deze lezingen werden gehouden in het Dorpshuis, Nedergndsestraat 27a. te
Kesteren. De aanvang was 20.00 uur, uitgezenderd de jaarlijkse
. ,
. Algemene Ledenvergadering, die om 19.30 uur begnn.

EXTRA LEZINGEN

Om de bewoners van Dodewaard nader kennis te laten maken met de H.K.K. en O.
werd op woensdag 2 april in het Dorpshuis te Dodewaard met als'titel " EEN
WANDELING DOOR DODEWAARD AAN • DD HAND VAN. EEN PRAATJE EN LEN PLAATJE" een. leting
gehouden door de hr. J.S.M.'Rornga te Uien.
Met hetzelfde doel werd voor de bewoners van Lienden en omgeving, leden en nietleden een lezing gehouden in zaal Torenzicht on 17 oktober 1986. De hr. J.N.B.
Poelman uit Zetten hield hier de inleiding en de hr. J.W. van Beusekom uit
Lienden vertoonde daarbij een collectie dorpsgezichten van Lienden.

EXCURSIES
De jaarlijks excursie werd op zaterdag 4 oktober 1986 gehouden. Ditmaal werd
een bezoek gebracht aan het Land van Maas en Waal.
De tocht voerde ons langs diverse historische en landschappelijk interessante
objecten. Ook dit jaar werd de excursie georganiseerd door leden van de werkgroep
kastelen onder leiding van de heer J. van Ingen. Het was een bijzonder interessante en goed geleide excursie.

CONTACTEN
De contacten, die in het belang waren voor, listorische en archeologische
onderzoeken, verliepen via de werkgroepen.

B IBLIOTHEEK

De bibliotheek en het archief van de H.K.K. en O. zijn in de loop van 1986 van de
zolders van de huizen van enkele bestuursleden naar het A.I.C. overgebracht, waar
ze een vaste plaats gekregen hebben. Door aankopen, lidmaatschappen en ruilabonnementen werd de bibliotheek uitgebreid. Ook heeft het A.I.C. de beschikking gekregen
over een aantal collecties boeken, die wel geraadnleegd kunnen worden, maar particulier bezit blijven.

_ .

TABULA BATAVORUM
De Tabula Batavorum is in 1985 als gezamenlijk blad drie maal verschenen.
In de redactie heeft namens de H.K.K. en 0. zitting de heer A. van Drunen.

. OSENVORENREEKS
Van de Osenvorenreeks zijn de nummers 5 tot en met 10 in 1986 verschenen.
Deze reeks- werd uitgegeven door de H.K.K. en O. Het waren voornamelijk
transcriptiesi van de hand van dhr. Spruijt.

MEVROUW J. Th. OOSTHOEK-JANSEN OVERLEDEN
Begin december ontvingen, wij het droeve bericht, dat ons medelid mevr.
J.Th;,OoéthoekJansen overleden was. Dat haar gezondheid niet helemaal in orde
was, wisten Maáx enkelen. Echter zo'n bericht hadden wij niet verwacht.
Jarenlang heeft zij voor de H.K.K. en O. het typewerk verzorgd (vaak op
verzoek in zeer korte tijd) en zat Ze namens onze Kring in de Monumentencommissie van de gemeente Heteren..
Wij blijven haar herinneren als éen intelligente en bijzonder sympathieke

DE NIEUWBRIEF
Het typewerk van de laatste Nieuwsbrief werd verzorgd door mevr. Romeyn
uit 2etten.
De Nieuwsbrief informeert de leden over de lezingen en ander verenigingsnieuws. be Nieuwsbrief is in 1986 driemaal verschenen. Copy voor het
volgende nummer graag voor 1.mei a.s. inleveren bij een van de bestuursleden
of ons postadres.

LLDEN
Het aantal leden bedroeg op ay december 1986

206.

Kesteren, april 1987
M. L. Broekhuizen-Nieuwenburg
Secretaresse.

JAARVERSLAG 1986 VAN DE ARCHEOLOGISCHE WERKGROEP VAN DE HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN
1986 is voor onze werkgroep een druk jaar geweest. Niet dat er opzienbarende
vondsten zijn gedaan, maar de verhuizing van ons oude depot naar het N.S. station
van Kesteren, dat het nipuwe onderkomen is- geworden van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken bracht veel werk met zich mee. Voor het verhuizen moest
het hele gebouw worden schoongemaakt. De gehele zolder kon worden gebruikt voor
opslag van onze vondsten. Een 400-tal kisten en veel ander materiaal moesten
worden overgebracht. Vele zaterdagmiddagen moesten hiervoor opgeofferd worden.
Toch zijn nog vele zaterdagmiddagen benut voor onderzoek. Diverse oude vindplaatsen werden nogmaals bezocht. Vele malen kon materiaal uit de IJzertijd
en Romeinse tijd worden geborgen.
H.J. Gerritsen.
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JAARVERSLAG

1986

VAN DL WERKGROEP STREEKGESCHIEDENIS ZETTEN
EN
== ==
OMSTDEKEN VAN DE W.K.K. EN O.

In het afgelopen jaar zijn er een zestal bijeenkomsten geweest, waarbij de
volgende onderwerpen ter sprake kwamen.
- Op 5 februari 1986 heeft de heer Drs. F. van Hemmen een causerie gehouden
over: DE LANDBOU4 IN DE OVER-BETUWE, NAAR DE TOESTAND BEGIN 19de EEUW.
- Op 18 maart 1986 vertelde de heer J.S.M. Tornga ons aan de hand van dia's
veel over OUD-DODENAARD:
- Op 22 april 1986 kreeg het verhaal van de heer Tornga nog een vervolg.
-- Op 28 mei 1986 was or een fietsexcursie langs de nog aanwezige historische
plaatsen in DodeWaard gepland, maar deze kon door gebrek aan belangstelling
niet doorgaan.
- Op 30 september' 1985.'konden we kennismaken met het Archief- én Inforfflatie
Centrun, kortweg. h:I.C'..ganáamd, dat door onze Historische Kring KeStèren
en Omstreken binnsl-kort in gebrUik genomen zal worden. Eerst werd het gebouw
bezichtigd,_daarnagaf de hr. J.N.B. pcelman een exiAlcatie over de'aanwezige boeken in de biblietheek, gevolgd door een uitleg Van de heer.
H.J. Gerritsen over de archeologische vondsten van de Kring. Hierna volgde
een bespreking over de bestuurssamenstelling. Deze zal net zo blijven,
de heer Poelman, voorzitter en de heer Troost, secretaris, aangevuld met
de hoer Freyzer, die in het vervolg de notulen voorde.Werkgreep zal maken.
Tot slot werden de onderwerpen voor de volgende bijeenkomsten vastgesteld.
•

- Op 4 november 1986 hoorden we een lezing van Ds. W.B.A. Smits, die ons
iets over de- gésdhiedenis van HEMMEN vertelde.
Alle bijeenkoStenlladden een redelijke tot goede bálangstelling.
De Voorzitter, J.N.B. Poelman

De secretaris, C.B. Troost.

JAARVER2.LAG1986_VANDFLWERKW3EP STREEKGESCHIEDENIS KESTEREN VAN

DE H7STOnISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
In het afgelopen jaar kwam de werkgroep "KESTEREN" negenmaal bijeen ter
bespreking van bepaalde onderwerpen.J.
Onderwerpen van bespreking waren o.a. Oude munten in Gelderland;
Fruitteelt in de Betuwe; dia's over Dodewaard werkbesprekingen over
publikaties voor het komende jubileum van de vereniging; Geschiedenis
van Wzendoorn; De.Avezathen en Tiel.
Inmiddels zijn een aantal artikelen in concept gereedgekomen voor
publikatie in de Osenvorenreeks en de Tabula BátavorUM oVer;de'geschiedenis
van Kesteren en Omstreken.
Het áantal-leden hándheade Zi9h, zodat de werkgroep door kon blijven
gaan met zijw,werkzaawheden ..,
De secretariS); 4. 1..)
,ouv,re?..-...),
,
E

•.

JAARVERSLAG 1986 VAN DE WERKGROEP "VERDWENEN KASTELEN IN DE
BETUWE VAN DE H.K.K. ENO
In bovenstaande periode. kwam de.werkrogpzevenmaal.bijeen. Op:46-6 086
was er een informele bijeenkomst,-dit- Wes'éChterngeëp succes tenser omdat'
de opkomst hierbij uiterst laag was. Het gemiddeld aantal bezoekers per
bijeenkomst was ruim zes person,*..„
Bovengenoemde cijfers geven een daling te zien ten 'opzichte van 1985::
Ook het deelnemers aantal van de werkgroep 'nam af van negen naar acht'
•
,
personen.
Het voorzittersschap en het secretariaat zijn het grootste deel van het:.
jaar in handen gebleven van Dhr. G. de Kruijff en J. van Ingen.
In het jaar 1986 zijn wederom de nodige activiteiten ontplóoid. In ors
onderzoek naar de verdwenen kastelen. In januari is het onderzoek naar het
voormalig kasteel DE TOREN VAN WELY weer van start gegami, ook nu was het
vondstmateriaal weer overstelpend. Ook kbn een deel van de funderingen en
grachten worden getraceerd.
Medio maart is een, kort onderzoek ingesteld naar de voormalige HOF VAN
IJZENDOORN,.bij welke gelegenheid we een oude put en zwaar muurwerk ontdekten.
Korte bezoeken werden afgelegd aan da objecten: DE POEL te INGEN, DES GREVENHOEF
te AALST, TEKKENBURGE to ECHTELD, KERNESTEIJN en DE OLDENHOF te LIENDEN,
TOLLENBURG in de MARS, HOMOET, de NIJBURGH te. HETEREN en de STENEN KAMER te
HERVELD.
Op 4 oktober organiseerden de werkgroenleden R.J. Hofs, G. de Kruijff en
J. van Ingen de jaarlijkse excursie van de H.K.K. en 0. Deze tocht voerde
door het Land van Maas en '.1aal en het Rijk van Nijmegen. Evenals in 1985
werden *:e.00k ditmaal begiftigd met prachtig najaarsweer en blijkens de
reacties magt teruggezien worden op een geslaagde dag.
Op 14 april organiseerde onze werkgroep een lezing annex diaprensentatie
bij de jaarvergadering van de H.K.K. en O. Hierin werd aandacht geschonken
aan het voormalig kasteel M] NIJDURGH te Heteren. De organisatie was in
handen van R.J. Hofs, G. de Kruijff en J. van Ingen.
Ten behoove van specifieke onderzceksgebieden werd kontákt gelegd met
dhr. Alwicher (Hulhuizan) en Dhr. J.W. van Beusekom (Lienden). Genoemden
verstrekten ons de nodige informaties.
Het gezamenlijk archief van de kastelenwerkgroep, wat een aantal jaren was
ondergebracht bij Mej. J. Spies te Ingen, is in de loop van het jaar overgebracht naar het A.I.C. te Kesteren.
In september heeft de werkgroep besloten haar werkwijze te veranderen,
namelijk de bijeenkomstenfrequentie terug te brengen naar eenmaal per twee
maanden (was eenmaal per maand) en eenmaal in de twee weken een werkavond
te houden. Deze werkavonden zijn bedoeld voor het reconstrueren en determineren van het archeologisch vondstenmateriaal. In principe doen wij dit
gezamenlijk met de werkgroep archeologie.
Ondanks de problemen mag ons inziens toch worden gesproken van een
succesvol "KASTELEN-QNDERZOEK"-jaar.
Voorzitter, G. de Kruijff

Secretaris, J. van Ingen
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Een gedicht gemaakt en voorgedragen door D.J.H. de Haan voor Radio
Gelderland, zomer 19862

..

De brief van eeh jonge Romein uit Kesteren +1- 100 na.Chr.
:13.estepaterjvader) en mater (moeder) in Roma
-•Ik sphrijf U een briefje uit Castra
1k lig hier de Rijn te bewaken
En krijg als soldij maar'knaken
Zit hier temidden der blanke Bataven
zich dorstig aan ft gerStenat,laven
Oh, ik mis ZO
,ffi'n vino
En m'n lekkere bak cappuccino
Ik Zie hier sy.ChtS gras,, lucht en water
En nergenS1ednaMPhitheater
;.,
Ik4exveel me sons dood hier in Castra
En ik speel dan een potje canasta
Ik Weet.nu niets meer en zeg,basta
De hartelijke groeten uit CaStra

D.J.H. de Haan
Monnikensteeg 250
6823 AK Arnhem

Tif

llie la W5 6rief
1-1istoriscrie 1(rin2 «esteren en Ontstregen
AEPE STILUM VERTAMUS

Posts 62..

LIMO DB Kesteren.

augustus 1987.

5de jaargang no. 3
Geachte leden,

De derde Nieuwbrief van dit jaar ligt weer voor U.
Voor de H.K.K. en 0. een jubileumjaar met als hoogtepunt de maand oktober.
In deze Nieuwbrief zal daarom niet alleen het gebruikelijke Kringnieuws
aan de orde komen, maar tevens zal er aandacht worden besteed aan het
20-jarig bestaan van de H.K.K. en O. en de viering van dit 4de lustrum.
LEZINGEN
Op maandag 14 september a.s. zal Mr. Gerda B. Lepping een lezing houden
onder de titel: Grepen uit de geschiedenis van de drie Gasthuizen. Deze
gasthuizen zijn: Het Sint-Catharinae Gasthuis, het Sint-Peters Gasthuis
en het Sint-Anthonie Gasthuis te Arnhem, instellingen die nog steeds bestaan en die dateren uit de 13de resp. 14de eeuw.
Er zal worden ingegaan op het 17de eeuwse grondbezit van één van de drie
gasthuizen, nl. het Sint-Catharinae Gasthuis in de Overbetuwe.
Een Kaartboek uit 1635 zal worden besproken, waarin voorkomen kaarten
over dit grondgebied in Driel, Zetten, Slijk-Ewijk, Eist, Elden-dorp,
Elden-Rijkerswoerd en Malburgen.
Na de pauze zullen een dertigtal dia's worden vertoond, waaronder kleurendia's van de kaarten uit het 17de eeuwse Kaartboek, die betrekking hebben
op de Overbetuwe.
Maandag 12 oktober komt voor U spreken Drs. R.S. Hulst, provinciaal
archeoloog in Gelderland over het onderwerp: Romeinen in Kesteren.
Aan de hand van recente opgravingen door de Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek zal door de heer Hulst een inleiding worden gehouden over
de Romeinse bewoning in Kesteren. De opgravingen hebben plaats gehad aan
de Nedereindsestraat nabij Villa Maria.
Reeds vroeger gedane onderzoeken wezen op een vrij grote bewoning. Ook
het grafveld op het Prinsenhof waar ong. 100 graven werden geborgen geven
aanleiding hiertoe.
De hiervoor genoemde inleiding zal een:goed beeld geven van het wel en
wee in Kesteren ongeveer 1800 jaar geleden.
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9 November - ook weer op maandag - komt Drs. Judith Schuif een lezing houden
over: Al Duivels Werk. Resten van heidendom in Nederland.
In het Nederlandse landschap zijn ook tegenwoordig nog vele zaken zichtbaar,
die een restant blijken te zijn van religieus gevoel uit een voor-christelijke
periode.
In de lezing worden de verschillende wortels opgezocht waaruit dat préchristelijke geloof kan hebben bestaan. Besproken wordt bijv. heilige open
plekken in bossen, mensenoffers, tempels en goden.
De komst van de Romeinen heeft een drastische verandering ingevoerd. Zij
probeerden de lokale godenwereld aan te passen aarr'de bekende Romeinse, door
het maken voor het eerst duidelijke afbeeldingen van goden en godinnen en
voeren een uniform soort tempel in.
Na de romeinse periode gebruiken de Frankische koningen de kerstening voornamelijk als politiek middel om hun macht aan de Nederrijn te vestigen.
Het Christendom gaat heel pragmatisch met de resten van het heidendom om.
Sommige elementen worden bewust overgenomen, andere worden buitengesloten
door ze als "des duivels" te benoemen.
Tot aan de reformatie blijven in het z.g. volksgeloof vele van die oude
elementen behouden.
In de lezing worden hier een aantal voorbeelden van gegeven: koorts- en
spijkerbonen, heilige bronnen en oude inhuldigingsplaatsen.
Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren, Nedereindsestraat 27a. Aanvang 20.00 uur.
Ook belangstellende niet-leden zijn van harte welkom, alleen zal een
bedrag van f 2,50 worden gevraagd.

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter
:
:
Secretaris
Penningmeester:
Bestuursleden :

A. Datema
J.T.M. van Broekhuizen (waarnemend)
J.W. de Hartog-van Schaik (ledenadministratie)
J. van Ingen (Pers en Propaganda, verzending Oseoyorenreeks,
Tabula)
A. Pouwer
H. Gerritsen
J. v.d. Uatert

Er is nog steeds dringend behoefte aan een secretariaatsmedewerker(ster)
Wie meldt zich?
Het postadres van de H.K.K. en O. is: Postbus 62 4040 DB KESTEREN
Het postadres van het A.I.C. is het postadres van de H.K.K. en 0.

ADRESSEN BESTUURSLEDEN
A. Datema
J.v.d. Vondelstraat 1 4041 XJ Kesteren tel. 08886 - 1354
Scherpenzeelseweg 56 3956 KG Leersum
J.T.M. van Broekhuizen
tel. 03434 - 51119
J.W. de Hartog-van Schaik Wageningsestraat 80 6671 DH Zetten
tel. 08880 - 1477
J. van Ingen Vispad 2 4043 JN Opheusden tel. 08887 - 1741
Kastanjelaan 11 6666 AB Heteren tel. 08306 - 22452
H. Gerritsen
A. Pouwer
Jan Steenstraat 27 4041 GC Kesteren tel. 08886 - 1345
J. v.d. Hatert Stationsweg 7 4054 HA Echteld tel. ?
Telefonisch zijn de H.K.K. en 0. en het A.I.C. via de telefoons van de
bestuursleden te bereiken.
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HET ARCHIEF EN INFORMATIE CENTRUM
De werkzaamheden vorderen gestaag. Toch is er enige vertraging, doordat de
huurovereenkomst tussen de gemeente Kesteren en de N.S. nog niet is geregeld.
Dat is erg vervelend, omdat we van plan zijn het A.I.C. op 24 oktober 1987 te
openen en er nog een heleboel te doen is. Het is te hopen dat de N.S. en de
gemeente Kesteren voortgang maken met de overeenkomst, anders komen we in de
problemen.
Voor de inventarisatie en documentatie is er nog veel te doen. Zoudt U ons
daarbij willen helpen. Dan heel graag! En voor het typewerk (ongeveer 2 uur
per week) zoeken we nog vrijwilligers. Ook voor andere werkzaamheden zoeken
we vrijwilligers.
Wilt U meedoen, meldt U zich dan.
Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is het A.I.C. bemand. Er wordt
dan druk gewerkt aan de inventarisatie. En iedere woensdagmiddag om de veertien
dagen werken leden van de werkgroep Streekgeschiedenis in het A.I.C.
Men kan zich overal bij aansluiten, ook - na overleg - op andere tijden.
De krantenknipseldienst zoekt nog medewerkers. Het werk kan zowel thuis als
op het A.I.C. worden gedaan.
Zoals U weet werken we op het A.I.C. met een computer/tekstverwerker.
Voor het verwerken van bestanden en teksten hebben we graag wat meer vrijwilligers.
U merkt het, er is veel gedaan en nog veel te doen. Wij hopen, dat we na
de vakantieperiode, U - mits U de tijd hebt - in het A.I.C.kunnen begroeten,
hetzij om een kijkje te komen nemen, hetzij om zich - na het zien van één
en ander - als medewerker te komen opgeven.

HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN BESTAAT 20 JAAR
Onze vereniging zal op 25 oktober a.s. 20 jaar bestaan. Een feit waarop
we op een gepaste wijze trots mogen zijn. Als we terugblikken is het haast
onbegrijpelijk wat onze leden, hetzij gezamenlijk hetzij als solisten zoal
hebben verricht. We denken daarbij aan de vele archeologische onderzoekingen;
het inrichten van tentoonstellingen, het bestuderen van de geschiedenis van
de Tweede Wereldoorlog in al zijn facetten en in het bijzonder in relatie
tot onze streek; het bestuderen van de regionale geschiedenis (vooral ook de
plaatselijke historie); het organiseren van lezingen en excursies; het zich
bezig houden met de genealegie van diverse Betuwse families; het uitgeven van
de Osenvorenreeks; het schrijven van artikelen voor de Tabula etc. etc.
Het volledig funktioneren van het Archief- en Informatie Centrum zal een
waardige afsluiting van dit jebileum zijn.
Zoals reeds eerder opgemerkt, is daarvoor nog veel werk':. te vertichten.
Moge in de komende jaren de aktiviteiten van onze vereniging zich handhaven
enzo mogelijk uitbreiden. Dit moet beslist mogelijk zijn, want gelukkig is
de interesse in één of andere vorm van geschiedenisbeoefening zeer groot.
De taak van onze v2reniging is, ondersteuning te geven daar waar dat mogelijk is en velen te interesseren voor ons werk en voor onze vereniging.
Laten we daaraan met ons allen werken.
A. Datema, voorzitter.
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VIERING VAN HET 20 JARIG BESTAAN
20 Jarig bestaan, een feit, zoals de voorzitter schrijft, waarop we op gepaste
wijze trots mogen zijn.
Ook een heuglijk feit vinden wij, dat op gepaste wijze gevierd mag worden.
Na overleg is de viering van het 4de lustrum van onze vereniging gesteld op
zaterdag 24 oktober 1987.
Het A.I.C. zal, reeds eerder geschreven, hierbij een belangrijke rol vervullen.
Hoewel nog een aantal moeilijkheden overwonnen moeten worden, is er een programma opgesteld, dat niet alleen feest, maar ook zal weergeven wat de
H.K.K. en 0. is en beoogt.
Zaterdag 24 oktober 1987
Om 13.00 uur gaan de deuren van het A.I.C. open voor leden en belangstellenden. Dus Open Huis.
Onder het motto : Werkgroepen presenteren zich, zal er een tentoonstelling
worden gehouden in de grote zaal van het A.I.C. te Kesteren.
Iedere werkgroep zal op zijn eigen wijze de resultaten van de aktiviteiten
tonen. Aan een ieder, die dat wenst zal hierover informatie worden gegeven.
Tevens zal in een andere zaal van het A.I.C. een dia-serie worden vertoond
over wat de H.K.K. en O. is en nastreeft.
Om 17.00 uur, als de deuren voor die dag worden gesloten, hopen we dat U
allen bent geweest om een kijkje te nemen.
Zaterdagavond
Vanuit het bestuur is het voorstel gedaan deze dag te besluiten met een
"etentje".
Als U met dit voorstel instemt en meedoet, zouden wij dit graag van U
vernemen.
De bedoeling is:
- voor leden van de H.K.K. en O.
- voor eigen rekening en keuze (als het enigszins mogelijklis. 4.
- een betaalbaar restaurant
- in Kesteren of omgeving.
Als U besluit mee te gaan, kunt U zich aanmelden hij:
Secretariaat H.K.K. en O. Postbus 62 4040 DB Kesteren. Onder vermelding
van Lustrum diner. S.v.p. vermelden ret hoeveel personen U komt.
(Natuurlijk kunt U uw brief ook bij één van de bestuursleden in de bus
doen). Vóór 15 september a.s. graag.
Tot slot.
Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de H.K.K. en O. zal de leden
een extra dikke Tabula en een uitgave van de Osenvorenreeks over de geschiedenis van Kesteren worden aangeboden.
Het bestuur.

NIEUWS VAN EN OVER DE WERKGROEPEN
Werkgroep Kadastrale Atlas
In juni jl. verzorgde Dr. J.F. van Oosten Slingeland voor onze vereniging een
lezing over het werk van de Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas in Gelderland.
Het doel van deze werkgroep is om de oudste Kadastrale gegevens van ong. 1830
beter bereikbaar te maken voor de historisch gerichte onderzoeker.
De werkgroep bestaat geheel uit vrijwilligers die op het Kadaster deze gegevens overnemen en rijp maken voor een publikatie. Men werkt per gemeente.
Zo zijn reeds de Atlassen voor de gemeenten Renkum en Arnhem verschenen en
verkrijgbaar in de boekhandel. Het zijn weardevolle boekwerken geworden,
samen met de kaarten vervat in een prachtig uitgevoerde portefeuille.
Een dergelijke uitgave voor de gemeenten binnen het werkgebied van de Historische Kring zou van veel nut kunnen zijn voor onze leden, maar ook voor
anderen zoals gemeentebesturen, grondeigenaren etc.
Het bestuur van de H.K.K. en 0. wil daarom meewerken in genoemde Stichting
door leden te aktiveren aan deze vrijwillige arbeid deelte nemen.
Het werk is eenvoudig namelijk in duidelijk schrift overschrijven van de
zgn. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel, waarin de code van elk perceel land,
de naam van de eigenaar, zijn beroep, woonplaats, het gebruik van de grond,
de grootte en de hoogte van de belasting staan vermeld.
Er is een vaste dag, to weten dinsdag, waarop dit werk wordt uitgevoerd.
Het bestuur heeft aan J.N.B. Poelman gevraagd voor onze vereniging de
coördinatie op zich to nemen en het kontakt met de genoemde Stichting te
verzorgen.
Uw reakties dus graag aan zijn adres: Hoofdstraat 6 6671 CG Zetten
Tel: 08880 - 1808.
Werkgroep Genealogie
In het kader van de Osenvorenreeks willen we proberen in 1988 éen nummer
uit te geven met genealogische gegevens van Betuwse families. Gedacht wordt
daarbij aan kwartiestaten of stamreeksen. Deze bieden beginnende genealogen
veel hulp bij het opzoeken van gegevens over eigen familieleden. Het zal
bekend zijn dat veel Betuwnaren, over enkele generaties gezien, aan elkaar
verwant zijn.
Enig materiaal daarvoor is reeds aanwezig of wordt daarvoor geschikt gemaakt.
Indien U belangstelling of materiaal hiervoor heeft, gaarne kontakt opnemen
met: A. Pouwer Jan Steenstraat 27 4041 GC Kesteren, tel. 08886 - 1345
Werkgroep Kastelen
Als ik dit schrijf behoort het "onderzoekjaar 86/87" alweer bijna tot het
verleden.
In deze afgelopen periode hebben we toch weer het één en ander kunnen doen,
nl. verdere bestudering van de bronnen, waarvoor we ook traditiegetrouw een
hele dag voor reserveren tussen Kerst en Oudjaar.
Een veld onderzoek bij de voormalige kasteelplaatsen in de regio. Dit laatste
wordt zo langzamerhand een wekelijká terugkerende aktiviteit.
Over dit veldonderzoek nu, wil ik in dit korte bericht het één en ander
vertellen.

—

De bijtende februari kou trotserend bezochten we boerderij "De Vrijenburg"
te Hien (Dodewaard). Deze deels uit de 19de eeuw stammende boerderij is
gebouwd op het perceel waar nog tot in de 18de eeuw het kasteel stond.
Dit kasteel, misschien bescheidener het een "Adelijk Huis" te noemen, wordt
met name in de 16de en 17de eeuw geregeld genoemd in relatie tot de adelijke
familie van Eck, lange tijd de eigenaars en bewoners.
De oudste vermelding gaat terug tot de 14de eeuw,echter van dit vroegste
tijdvak is vooralsnog niet zoveel aan ons bekend.
Bij ons bezoek hebben we
percelen goed bekeken en
oude omgrachting zijn te
tuinommuring, zij het in
niet ouder zijn dan laat

het perceel van de boerderij en de belendende
ontdekten dat aan de NW-zijde nog delen van de
herkennen. Ook staan er nog delen van de oude
bouwvallige staat. Deze zullen naar onze mening
18de eeuw.

De huidige bewoners van de boerderij, de Earn. Van Ommeren vertelden ons
nog het één en ander over de jongste geschiedenis van het huis en de relatie
die ooit bestond tot de ernaast gelegen boerderij "De Nijbure.
Tot rond de eeuwwisseling bezat de boerderij een enorm groot deftig voorhuis.
Van dit uit de 19de eeuw daterende bouwwerk bezat de fam. Van Ommeren hog een
oude foto, die we voor reproduktie mochten lenen.
De vierkante (torenvormige) erker aan de bestaande boerderij is nog een
restant van dit deftige 19de eeuwse huis, toen nog bezit van de bekende
fam. Tap.
Dit bezoek aan de "Vrijenburg" was voor de deelnemers, ondanks de koude,
bijzonder interessant.
Kobus van Ingen
Opheusden.
MEDEDELINGEN
Scherven en schrifturen.
Het ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de H.K.K. en 0. uitgebrachte boekwerk "Scherven en Schrifturen" is in beperkte oplaag herdrukt.
De prijs waarvoor wij het aan de leden te koop aanbieden bedraagt f 16,50.
Inlichtenen/of bestellingen bij Kobus van Ingen p/a Postbus 62
4040 DB Kesteren. Tel: 08887 - 1741.
Bezichti2ing Bakhuis bij boerderij De Tip te Herveld.
Dit. bakhills,destijds in 1866 gebouwd bij de thans verdwenen boerderij
"De Opneem" in Herveld, kwam in 1979 door een schenking'inWet bezit van
de stichting "Falburcmarca". Momenteel wordt het gebruikt als klein museum.
In het bakhuis is een oven, die in de toekomst kan worden gebruikt voor
het bakken van brood. Maar voorlopig is in het bakhuis een kleine tentoonstelling van bakkerij annex kruidenierswinkel.
U kunt als U wilt het "Bakhuis" bezichtigen op zaterdag 12 en 26 september
van 11.00 tot 16.00 uur.
Inlichtingen: Stichting Falburcmarca - De Bongerd 4 - 6674 AL Herveld-Z.

Contributie.
Wilt U even in uw administratie nagaan of U de kontributie voor dit jaar al
hebt overgemaakt? Ja? De penningmeester dankt U! Nee? dan snel doen!
Ook U dankt de penningmeester.
Vooral uw extra bijdrage wordt erg gewaardeerd!
Oude Tabula's of Osenvorens.
Wij hebben vernomen dat sommige uitgaven van de Tabula of Osenvorenreeks
na gelezen te zijn bij het oude papier terecht komen.
Als U er zelf geen prijs moer op stelt, wilt U ze dan aan de H.K.K. en 0.
schenken? in het A.I.C. kunnen ze goed van pas komen.
Cursus registratie en documentatie.
Bij voldoende aanmeldingen kan een cursus registratie en documentatie worden
georganiseerd. Een volledige cursus neemt 4 avonden in beslag. De cursus
wordt gegeven door eon medewerker van de Stichting Gelders Oudheidkundig
Contact.
Informatie kunt U verkrijgen bij: mevr. J.W. de Hartog-van Schaik, Wageningsestraat 80 6671 DH Zetten, tel: 08880 - 1477.
Nieuwbrief.
In principe is de Nieuwsbrief het mededelingenblad van de H.K.K. en O.
Graag zouden we dit blad wat meer inhoud geven. In deze uitgave hebben we
al de rubriek Nieuws van de werkgroepen ingevoerd. Ook de rubriek Mededelingen zou uitgebreid kunnen worden.
In de volgende Nieuwsbrief zouden we dus bijv. een verslagje van het wel
en wee in uw werkgroep of de resultaten van de aktiviteiten in uw werkgroep
kunnen meenemen.
Mededelingen over zaken die ook voor anderen interessant kunnen zijn, zijn
ook welkom.
U dit idee aanspreekt en meteen in de pen klimt, graag voor 1 december
zenden naar H.K.K. en O. t.n.v. Kopij Nieuwsbrief - Postbus 62
4040 DB KESTEREN.
NAJAARSEXCURSIE H.K.K. EN O. 1987
Op zaterdag 3 oktober 1987 organiseren we weer onze jaarlijkse excursie.
Ditmaal gaan we de "Rijn" over en zullen wij een bezoek brengen aan de
"Gelderse Vallei" en een stukje van de Utrechtse Heuvelrug.
Dit deel van ons land is gedurende de Middeleeuwen steeds twist gebied
geweest tussen de bissch6p van Utrecht (Sticht) en de graaf, dater hertog
van Gelre.
Landschappelijk lijkt het wel wat op onze Betuwe, het wordt echter in
mindere mate doorsneden door spoor- en hoofdverkeerswegen, Waardoor het
nog veel rustige plekjes kent.
De tocht zal ons voeren langs voormalige en nog bestaande kastelen, historische boerderijen, middeleeuwse kerken en - zij het wat uit de route gerestaureerde grafheuvels uit de late Bronstijd. Bij een aantal objekten
zullen we wat langer stilstaan en zal ons door deskundigen uitleg worden
gegeven.
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Evenals voorgaande jaren gaan we met eigen vervoer (over meerijden kan
worden gesproken). Vertrek omstreeks 09.00 uur vanaf het A.I.C. (station)
Kesteren.
Onderweg wordt koffie gedronken en tussen de middag gebruiken we soep met
broodjes in Restaurant "De Prins" te Scherpenzeel. Kosten hieraan verbonden
f 8,-- per persoon (ieder zelf afrekenen ter plaatse).
Om ongeveer 16.30 uur zullen we de tocht besluiten te Eist bij Rhenen; de
totale lengte van de tocht bedraagt circa 65 km.
Voor deze tocht kunt Ti zich telefonisch of schriftelijk opgeven bij:
mevr. M. Brookhuizen p/a Postbus 62 + 4040 DB Kesteren. Tel. 08886 - 1504
of bij ondergetekende.
Wij hopen ons in een ruime belangstelling te mogen verheugen, alvast tot
ziens op 3 oktober !:
Kobus van Ingen
Tel. 08887 - 1741
De volgende Nieuwbbtief zal eind december verschijnen.
Kopij graag vex5r 1 december en liefst nog eerder!
Hartelijke groeten namens het bestuur
J.W. de Hartog-Van Schaik,
M. L. Broekhuizen-Nieuwenburg,
red.

DATA OM TE NOTEREN!
14 september - Lezing
12 en 26 september - Bakhuisje te Herveld open
3 oktober - Excursie
12 oktober - Lezing
24 oktober - Lustrum viering
9 november - Lezing
V66r 15 september - aanmelden Lustrum diner
Wit:1
'r 1 december - Kopij voor de NieuwsbrieUlnieveren.

