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SAEPE STILUM VERTAMUS 

6e jaargang nr. 1. 	 deCember 1987 

Geachte leden, 

" Bemint gij het leven, verspil dan den tijd niet, 
want het leven bestaat uit tijd ". 

Uit de Geldersche Volksalmanak 1849. 

Hiermede zouden we deze eerste Nieuwsbrief in 1988 willen beginnen 
en wensen U daarbij namens het bestuur van de H.K.K. en O. veel 
geluk, gezondheid en voorspoed voor het nieuwe jaar toe. 
Hoewel de tijd onafgebroken voortschrijdt en voor zover wij dat 
kunnen onderkennen met dezelfde snelheid, lijkt de tijd waarover 
we in de voorgaande jaren konden beschikken veel sneller verbruikt. 
Zodoende staat het jaar 1988 al weer voor ons. 
Alvorens we de ons voor H.K.K. en 0.aktivibeen teegRw3zen tijd 
gaan invullen werpen we een terugblik op de gebeurtenis die een 
begin heeft gemaakt met het concretiseren van de doelstellingen 
van de H.K.K. en O. 

Opening A.I.C.  

Eindelijk was het zover. Na jarenlang in besloten Kring fantaseren 
over een eigen gebouw, gebeurde het. Het stationsgebouw van Keste-= 
ren kwam vrij en zou notabene afgebroken worden. 
De H.K.K. en O., schatbewaarder van alles wat met de geschiedenis 
van de Betuwe te maken heeft, leefde op. In gedachten zag men het 
al voor zich. Met veel hulp en voorspraak konden de fantasiegn 
uiteindelijk verwezenlijkt warden. 
Op zaterdag 24 oktober ter gelegenheid van de viering van het 
20- jarig bestaan van de H.K.K. en O. werd het A.I.C. ge'dpend. 
Echter wat een feestelijke gebeurtenis had moeten worden, werd 
een sobere plechtigheid. 
Tevoren was een minuut stilte in acht genomen, ter nagedachtenis 
aan de plotseling overleden wnd. burgemeester van Kesteren de 
heer M.Vink. Deze zou het gebouw gepend hebben. 
Burgemeester Vink, zelf in de Betuwe opgegroeid, geleefd, gewerkt, 
heeft altijd van harte meegewerkt aan het tot stand brengen van 
het A.I.C. Hij zou daarom met groot plezier de opening van het A.I.C. 
verricht hebben. 



Het heeft niet zo mogen zijn. Enkele dagen er voor overleed hij 
plotseling. 
De voorbereidingen waren al te ver gevorderd. Uitstellen van het 
openingsgebeuren was niet meer mogelijk. 

" Wij hopen dat het Archief en Informatie Cenrum voor de Betuwe 
een gebouw wordt waar het verleden van de streek weer tot leven 
komt", met deze woorden doopte toen 's morgens om 10.00 uur op 
24 oktober 1987 de heer A.Datema, voorzitter van de H.K.K. en O., 
die nu deze taak op zich genomen had, het oude N.S. stationsgebouw 
van Kesteren om in Archief en Informatie Centrum ( A.I.C. ) in aan-
wezigheid van een groot aantal genodigden. 
Ondanks het tragische gebeuren, was er grote belangstelling voor 
het tot stand gebrachte. Ongeveer 300 personen hebben die dag kun-
nen zien welke doelstellingen de Historische Kring nastreeft met 
het in gebruik nemen van het A.I.C.. Vol belangstelling en met grote 
aandacht werden de diverse exposities bekeken. Deze waren door een 
aantal hardwerkende leden van de verschillende werkgroepen ingericht. 
Dat het in gebruik nemen door de H.K.K. en O. van het oude stations-
gebouw de interesse voor haar werk vergroot heeft, bleek uit het 
Feit dat die dag maar liefst 13 nieuwe leden ingeschreven konden 
worden. 
Om 17.00 uur toen de laatste bezoekers het gebouw verlaten hadden, 
werden de deuren voor die dag gesloten. 

DE H.K.K. EN O. IN 1988.  

LEZINGEN. 

Op maandag 11 januari zal de heer Martin Ijzerman uit de Bilt een 
lezing houden over: Alva's Raad van Beroerte in de Betuwe. 
Weet U het nog? De bloedraad van  Alva  met zijn vele slachtoffers? 
Dank zij diverse bronnen zijn inmiddels de namen bekend van zo'n 
10.000 slachtoffers uit de periode 1567 - 1573. 
Mot behulp van een aantal dia's wordt stilgestaan bij dit tijdperk. 
Aan de hand van enkele processtukken krijgt U een indruk van de 
werkwijze en de gevolgen van deze raad. Het accent zal vallen op 
de Betuwse slachtoffers. Wist U b.v. dat er mensen uit Maurik en 
zelfs uit Kesteren genoemd worden? 

Maandag 8 februari komt voor U spreken de heer H. van Heiningen 
uit hel over de kerkenbouw en speciaal over de oude Gelderse ker-
ken. De nadruk zal daarbij vooral gelegd worden op de sociaal-eco-
nomische betekenis van de oude kerken en de problematiek ze in 
stand te houden.Om het 'verhaal te illustreren zullen een groot aantal 
dia's vertoond worden. 

Op maandag 14 maart zal de heer H.Tromp een lezing en dia - presen-
tatie houden over de kastelen die gelegen zijn langs  an  nabij de 
Langbroeker Wetering,in het zuid-oosten van de provincie Utrecht. 
Dit gebied( in 1985 doel van de H.K.K. en O. excursie) mag als gén 
van het ongerepste van ons land beschouwd worden. 
Langs deze Langbroeker Wetering zijn een reeks kastelen en kosteol-.,, 
tjes gebouwd, die wonder boven wonder aan de sloopwoede van onze 
19e eeuwse voorouders zijn ontkomen. 



Het :-nerendeel van deze kastelen is gesticht vóór 1400. De bezitters 
van doe als- " Ridderhofsteden " bekend staande objecten hadden 
vanwege dit bezit recht op zitting in de Stichtse Ridderschap. 
Ook het omringende landschap is van bijzondere schoonheid. Perce-
len weiland worden afgewisseld door bossages en grienden. Histo-
rische boerderijen, twee middeleeuwse kerken en het markante dorps-
pleintje alles dicht in de buurt en toch zo onbekend. 
Kortom het belooft een interessante lezing te worden. 

Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren, 
Nedereindsestraat 27a. Aanvang 20.00 uur. 
Pok belangstellende niet - leden zijn van harte welkom, alleen aan 
hen zal een bedrag van f2.50 gevraagd worden. 

NIEUWS VAN EN OVER DE WERKGROEPEN. 

Werkgroep Kadastrale Atlas. 

In het tijdsbestek tussen het verschijnen van de vorige Nieuws-
brief en deze is er duidelijk gestalte gekomen in r-en werkgroep 
Kadastrale Atlas. 
Deze richt zich op de uitgave van de oude kadastrale bescheiden 
anno 1832 nu. de:BetuWe,.tenminste nu het werkgebied van de H.K.K. 
en O. 
Momenteel werken daaraan 4 schrijvers en gaan 2 tekenaars beginnen. 
Reeds zijn belangrijke vorderingen geboekt. Van de volgende kadas-
trale gemeenten, zoals die in 1832 zijn opgezet ( niet identiek met 
onze huidige gemeentegrenzen ) zijn de basisgegevens reeds afgele-
verd.„,- n.l. Opheusden, Dodewaard, Echteld, terwijl Hien en Ijzendoorn 
vrijwel gereed zijn. 
In klad opgenomen, maar nog niet voor aflevering gereed zijn de 
kadastrale gemeenten; Kesteren, Lede en Oudewaard en Zetten. Deze 
zullen bij wijze van proef in Kesteren via de computer worden ver-
werkt. 
Opgenomen warden: Heteren, Valburg, Ochten, Ingen en Avezathen. 
Aan het tekenwerk is nog nauwelijks begonnen. Omdat er veel kaarten 
te tekenen zijn is er dringend behoefte aan tekenaars. Ieder die 
ons op het spoor kan zetten van tekenaars, die vrijwillig een 
steentje willen bijdragen aan de uitgave van de Oude Kadastrale 
Archieven van de Betuwe zijn we zeer dankbaar. Graag reacties aan: 

J.N.O. Poelman. 
Hoofdstraat 62. 
6671  CG  Zetten. 
Tel: 08880 - 1808 

Ook zij die computer bewerkingen willen uitvoeren zijn welkom: 

Werkgroep Genealogie. 

Op ons verzoek om medewerking aan onze leden voor een Osenvoren 
uitgave over Genealogie is gunstig gereageerd. Spontaan stelden 
drie leden een bijdrage voor opname ter beschikking. Na redactio-
nele bewerking hopen we deze begin 1988 te kunnen laten verschijnen. 



Gaarne zouden we echter op deze weg doorgaan en hopen we dat voor 
een volgend nummer weer leden bereid zullen zijn bijdragen ter be-
schikking te stellen. 
Ook stellen we het op prijs genealogische gegevens te ontvangen 
voor ons Archief en Informatie Centrum voor raadpleging en opslag 
in ons bestand. 
Delen van genealogieën , boedelscheidingen, verkoopakten e.d. zul-
len we ook graag ontvangen. Naarmate we meer van deze ontvangen, 
kunnen we de geschiedenis van Kesteren en Omstreken beter overzien 
en omschrijven. 

A.Pouwer. 
Werkgroep Genealogie. 

Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe. 

Op 29 oktober j.l. werd ik gebeld..Er zouden bij graafwerkzaam-
heden bij ( het voormalig kasteel ) de Vrijenburg te Hien resten 
van een keldergewelf gevonden zijn. 
Samen met de heer van Dam zijn wij de volgende morgen polshoogte 
gaan nemen. Het graafwerk voor de aanleg van een persriool was 
dwars door de voortuin gegaan, ca. 5 meter van de Melystraat, met 
een sleuflengte van ca. 1.20 meter. 
In het sleuftalud aan de straatzijde vonden we inderdaad een 	met-
selbouwsel " wat koepelvormig was. Rij wat nadere studie moesten we 
echter vaststellen dat dit geen keldergewelf was, maar een koepel-
geweleje van een ( waarschijnlijk 19e eeuws ) zinkputje. 
Wat dei, functie geweest was van het putje was ons geheel niet dui-
delijk, mede doordat het ten opzichte van zijn diameter van ca. 1 
meter, maar ca. 70 cm. diep was. 
Het aanvoerpunt was niet meer terug te vinden. We mogen echter aan-
nemen dat deze aan de zijde van het huis heeft gelegen. 
De uit de bodem van de sleuf gekomen grond gaven echter nog wel 
wat tastbare gegevens over het toenmalig kasteel. Grote hoeveelheden 
nuin , waatender een behoorlijk aantal grote bakstenen met afmetin-
gen van 29 x 15 x 6 konden gedateerd worden in de 15e eeuw. 
Tevens vonden we fragmenten van 16e t/m 20e eeuws aardewerk in de 
uitgegraven grond. 
Haar gemetselde funderingen vonden we niet, deze zullen zich waar-
schijnlijk veel verder van de straat bevinden, waar zoals in do 
Nieuwsbrief van september j.l. werd geschreven, zich thans nog res-
tanten van de gracht bevinden. 

K. van Ingen. 
Werkgroep Verdwenen Kastelen 
in de Betuwe . 

Foto's en dia's. 

De werkgroep verzamelt oude foto's en prenten uit het gehele werk-
gebied van de H.K.K. en 0.. Ook warden duplikaten gemaakt van foto's 
en prenten die de bezitters niet willen missen. Van oude gebouwen, 
belangrijke gebeurtenissen en archeologische objecten worden foto's 
gemaakt om ze voor het nageslacht te bewaren. Reeds is een begin 
gemaakt met het registreren en rubriceren van het materiaal dat 



reeds in ons bezit is. Elke donderdagmorgen wordt hieraan in het 
A.I.C. gewerkt. Belangstellenden en zij die foto's bezitten en 
deze af willen staan of laten dupliceren kunnen zich melden bij: 

H.J. Gerritsen. 
Kastanjelaan 11 
Heteren. Tel: 08306 - 22452  

it  De H.K.K. en O. ging de Waal over ". 

Op uitnodiging van de Aktiviteiten Kommissie van de 	Stichting 
Dorpshuis Overasselt ", verzorgde de H.K.K. en O. een presentatie 
over het werk van de Historische Kring Kesteren. Nadruk werd vooral 
gelegd op wat een Hist. vereniging doet en kan doen. 
Wij maakten kennis met de plaatselijke amateur archeoloog de heer 
Gerard Rooyakkers,die ons bij hem thuis uitnodigde om te spreken 
over de gang van zaken. Na twee avonden vergaderen kwamen we tot 
het besluit een combinatie programma te doen. 
Deze opzet bleek een goede keuze. De heer Rooyakkers beschikte over 
een enorme collectie prenten en foto's betrekking hebbende op Over- 
assèlt, die hij presenteerde onder het motto 	Een plaatje en een 
praatje ". 
Onderbetekende ( namens de H.K.K. en O. )hield de inleiding met een 
reeks dia's, die een beeld gaven van het werk van onze vereniging. 
De heer H.J. Gerritsen vertoonde een dia'-serie over 20 jaar H.K.K. 
Archeologie. 
Tot slot van de avond nam de heer Rooyakkers weer het woord en gaf 
een sprekende uiteenzetting met daarbij een reeks prachtige dia's 
over de geschiedenis van het dorp Overasselt. 
Volgens de reacties na afloop een geslaagde avond. 
Presenties van H.K.K. en O. en A.I.C. gebracht ook buiten de regio 
zorgen voor de plaats die zij verdienen. 

K.van Ingen. 
Opheusden. 

De Boekentafel. 

De boeken, die U te koop worden aangeboden zijn geschonken of we 
zijn er op voordelige wijze aangekomen. 
Als U boeken heeft die U de H.K.K. en O. wilt schenken voor de 
boekentafel, zouden wij U daarvoor erkentelijk zijn. 
Trouwens de jubileum uitgaven van de Tabula en Osenvorenreeks 
( Gesch. van Kesteren ) vliegen weg. 
Tabula - [10.- 
Gesch. van Kesteren. - f17.50 	(Een idee voor een verjaarscadeau). 

MedeHelingen. 

- De cursus Documentatie en Registratie kan voorlopig niet door 
gaan, omdat slechts 2 personen zich hiervoor ingeschreven hebben. 

- Data om te noteren : Lezingen 11 januari , B februari , 14 maart. 
De volgende Nieuwsbrief zal eind maart verschijnen. Kopij graag 
voor 1 maart. 

Hart. groeten namens het bestuur, 
Red.J.W. de Hartog en M.L.Broekhuizen. 
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HET ARCHIEF EN INFORMATIE CENTqUM. 

Het A.I.C. is bedoeld als een dienstverlenend onderkomen voor werk- 
zaamheden, die verband houden met het bestuderen van de geschiedenis 
van onze streek ( Midden-Betuwe ) in al haar facetten. 
WERKRUIMTEN zijn er ten behoeve van de verschillende werkgroepen 
( werkgroep Kastelen, werkgroep Geschiedenis Tweede Wereldoorlog, 
werkgroep Streekgeschiedenis Zetten, werkgroep Streekgeschiedenis 
Kesteren, Archeologische werkgroep  etc.  ) 
Een STUDIEZAAL waar men de bibliotheek, copie-archieven, de foto- 
en dia-verzameling  etc.  kan raadplegen ( op gezette tijden Onder 
leiding ). 
Een RUIVTE ten behoeve van exposities. Geen museum, maar een cen- 
trum van waaruit en waar exposities, themadagen  etc.  gehouden kun- 
nen worden. 
ZULDER EN MAGAZIJN worden benut als opslagruimte van de vele archeo- 
logische vondsten en andere historische voorwerpen, die het bewaren 
ter bestudering waard zijn. 
Ten behoeve van het ONDERWIJS is voor diverse scholen gelegenheid 
op niveau inlichtingen te verkrijgen omtrent de geschiedenis van 
do streek, de Betuwe, van Gelderlend en van Nederland. 

Het A.I.C. staat dus geachte leden tot Uw beschikking 

Als U informatie wilt over 	  
Als U zich aansluit bij de werkgroenen 	 
Als U zich wilt inzetten voor het Archief 

Ribliotheek 
Foto of Dia- verzameling. 

Als U gewoon over veel " tijd " beschikt en de H.K.K. en O. heeft 
Uw interesse. Kom 1 Er is zoveel te doen. 

Openingstijden A.I.C. 

Woensdagmiddag 
Woensdagavond 
Donderdagochtend 

van 14.00 - 17.00 uur. 
van 19.00 - 21.00 uur. 

10.00 - 12on uur. 

Tel: 08886 - 2205. 
Adres; Postbus 62 4040 DB Kesteren. 

Dit adres is voor het het A.I.C. zowel als voor de H.K.K. en O. 



HOE NU VERDER? 

U weet nu wel alles over de H.K.K. en O. en haar A.I.C. 
Maar 	 
U komt tijd te kort. 
U vindt het A.I.C. in Kesteren wel wat ver. 
Toch wil U graag iets doen, want U bent enthousiast. 

Wilt U ons dan helpen nieuwe donateurs te winnen, door ingesloten 
A.I.C. folder onder de aandacht van Uw kennissen te brengen of op 
onderstaande strook namen en adressen te vermelden van hen die 
misschien belangstelling hebben. 
Als wij Uw formulier terug ontvangen willen wij hen apart benaderen 
met een verzoek om donateur te worden. Wij zijn U dan zeer erkentelijk. 

Ter informatie: 

Donateursschap A.I.C. 	- f10.- minimaal per jaar. 

Lidmaatschap H.K.K. en 0. 	- 	f25.- per jaar. 

Renteloze obligaties 	f50.- 

( Donateurs hebben ook gratis toegang tot de Opendag en de door 
de H.K.K. en O. georganiseerde tentoonstellingen, ) 

Het bestuur. 

Aan het bestuur van de H.K.K. en O. en het A.I.C. 

Ondergetekende adviseert de volgende dames en heren te benaderen 
met het verzoek donateur te willen worden van het A.I.C. 

Naam 	 Adres 	 Postcode 	Woonplaats 
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6e jaargang nr. 2. 	 maart 1988. 

Geachte leden, 

Het voorjaar is voor de H.K.K. en O. begonnen. Opge-
wekt is het bestuur en haar naaste medewerkers gestart en voor de 
a.s. drie maanden zijn de volgende aktiviteiten besproken en vast-
gelegd: 

DE LEZINGEN. 

Up maandag 11 april zal begonnen worden met de jaarlijkse Algemene  
Ledenvergadering. Het bestuur nodigt U uit deze avond bij te wonen. 

Aanvang 19.30 uur. 

AGENDA: 

1 - Opening door de voorzitter. 
2 - Mededelingen. 
3 	Behandeling jaarverslagen van het secretariaat en de werkgroe-

pen , welke in deze Nieuwsbrief worden gepubliceerd. 
4 - Behandeling financieel verslag over 1987 en begroting 1988 

van de H.K.K. en O. 
Deze liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. 

5 - Verslag kascontrolecommissie en dechargering penningmeester 
H.K.K. en O. 

6 - Uitloting renteloze obligaties. 
7 	Aanwijzing " nieuw lid:kaiscontrolecommissie. 
- Bestuursverkiezing. 

Geen van de bestuursleden is aftredend . Op eigen verzoek 
wil de heer J.van Ingen het bestuur verlaten. 
Door de oprichting van het A.I.C. zijn de werkzaamheden op 
bastuurlijk gebied rj Loegenomen. Gebleken is dat bij ziekte 
van 6én of meerdere bestuursleden veel werk blijft liggen. 
Jammer dat de  hr.  van Ingen dit besluit moet nemen. Gelukkig 
blijft hij toch een aantal werkzaamheden doen. 
Om deze plaats weer.: in te vullen stelt het bestuur de heer 
J.Hoekstra voor als kandidaat. 
De namen van tegen-kandidaten kunt U 7 dagen voor de vergadering 
bij het bestuur indienen. 

9 - Rondvraag. 
10 - Sluiting. 



NA DE PAUZE. 

Om ongeveer 20.00 uur zal ons medelid de heer C. de Bont uit Kes-
teren een lezing houden over " Het Over - Betuwse landschap als  
geschiedenisboek ". Hier volgt een korte samenvatting van wat de  
hr.  de Bont ons gaat vertellen. 
Al rijdend of lopend door het landschap van de Over - Betuwe en 
de Driedorpenpolder is er veel te zien en valt er veel te genieten. 
Aan de hand van oude en moderne kaarten  on  met behulp van  dials  
wordt in deze lezing aandacht besteed aan allerlei soorten histo-
rische elementen, overblijfselen uit vroeger dagen, die tot op de 
dag van vandaag in het rivierenlandschap aanwezig zijn. 
Wet betreft hier officiële monumenten zoals de Doornenburg, maar 
ook veel onogelijke bouwwerken. Daarnaast bekijken we verschillende 
landschapelementen, die ons vertellen over de rijke waterstaatkun-
dige geschiedenis. En ding hebben al deze mooie en minder mooie, 
grote en kleine elementen gemeen: allemaal staan ze voor een stuk 
geschiedenis, dat zich zomaar in het landschap laat aanwijzen. 
Voor de meeste geldt echter dat we er, onwetend over deze infor-
matierijkdom, snel langs lopen of langs rijden. Toch zijn het de 
" woorden " die zich in zinnen aaneenrijgen tot een geschiedenis 
van het Over - Betuwne landschap. 

Maandag 9 mei zal de H.K.K. en O. weer proberen een stukje geschie-
denis uit de Tweede Wereldoorlog te belichten. Het bestuur heeft 
daarvoor gevraagd de heren van Alphen en Opperman. 
Om 20.00 uur zal de heer Jan van Alphen uit Deil, schrijver onder 
meer van het boek " Tussen Waal en Lek 1939 - 1945 " een lezing 
houden over de inzet van de Belgische Brigade " Piron " gedurende 
de maanden april en mei 1945 in de Betuwe. 
Hij zal daarbij tevens de burgelijke- en militaire toestand in dit 
gebied belichten. 
Zoals U weet wordt er jaarlijks een herdenking bij het " Piron " 
monument in Opheusden gehouden, .Een aantal veteranen van deze Bri-
gade komen dan daar( monument gelegen naast het Gem. Huis ) bijeen. 
Er zal  ná  afloop van de lezing gelegenheid zijn tot het stellen 
van vragen. 

Na de heer van Alphen gaat de heer G.Opperman uit Kesteren de le±-;, 
dingc,overnemen. Hij zal U een diaserie tonen over de Oorlonsver-
woestingen in Kesteren en Opheusden in 1945. 
Dit zal weer een boeiende avond worden. 

Op maandag 13 juni a.s, komt de heer 174van Heiningen uit Tiel spre- 
ken over de kerkenbouw en speciaal over de Oude Gelderse kerken. 
De nadruk zal daarbij vooral gelegd worden op de sociaal-economische 
betekenis van de oude kerken en de problematiek ze in stand te 
houden. Om het verhaal te illustreren zullen een groot aantal  
dials  vertoond worden. 
De  hr.  van Heiningen zou reeds A februari een lezing komen ver- 
zorgen. Wegens ziekte kon daar niet Pan warden voldaan. We hopen 
de  hr.  van Heiningen nu in blakende gezondheid te mogen ontmoeten. 

Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren, 
Nedereindsestraat 27a, Aanvang 20.00 uur. Alleen de Ledenvergadering 
begint om 19.30 uur. 
Leden uiteraard, maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Alleen 
aan hen zal een bedrag van f2.50 gevraagd worden. 
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JAARVERSLAG VAN HET SECRETARIAAT OVER DE PERIODE  1  JANUARI 1987  

TOT EN MET 31 DECEMBER 1987. 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd op maandag 13 april 
1987 gehouden in het Dorpshuis te Kesteren, Nedereindsestraat 27a, 
in aanwezigheid van 30 leden en 6 bestuursleden. 

AGENDA: 

- Opening:  De voorzitter, de  hr.  Datema opende de vergadering en 
dankte de aanwezigen voor de getoonde interesse in bestuurlijke 
aangelegenheden. 

- Mededelingen:  Geen. 
- Jaarverslagen:  De jaarverslagen van de secretaresse en de werkgroe-

pen werden blad voor blad doorgenomen en verder goedgekeurd met 
dank aan de samenstellers. 

- Financieel verslag van de H.K.K. en O. en het Steunfonds;  Deze 
werden zonder opmerkingen goedgekeurd. 

- Verslag kascontrolecommissie:  De heren van de kascontrolecommis-
sie kwamen wat later binnen. Bij monde van de  hr.  Poelman werd 
verslag uitgebracht. Het financieel overzicht van de H.K.K. en O. 
en het Steunfonds waren in orde bevonden. 
„ Aanwijzing " nieuw kascontrolecommissie- lid;  De  hr.  Bakx ging 
de commissie verlaten en mevr. Riemsdijk uit Ochten was bereid 
zijn plaats in te nemen. 

- Uitloting renteloze obligaties:  De volgende werden uitgeloot: 
2, 44, 71, 75, 111, 121, 140, 164, 165. 
De bezitters er van zouden hiervan in kennis gesteld worden en 
tevens gevraagd worden hoe ze uitbetaald wilden worden. 

- Bestuursverkiezing:  Mevr. Broekhuizen-Nieuwenburg ging het bestuur 
verlaten. De  hr.  de Hatert uit Echteld werd als nieuw bestuurslid 
voorgesteld. Daar geen van de aanwezigen bezwaar had gemaakt, kwam 
de  hr.  de Hatert het bestuur versterken. 

- Rondvraag:Mevr.  Zuidema uit Ochten stelde een vraag aangaande de 
subsidie- aanvraag gedaan aan de gem. Kesteren. 
Deze vraag werd beantwoord door de  hr.  Datema. 

De  hr.  van Ingen deelt mede dat de jaarlijkse excursie gehouden 
zal worden op 3 oktober 1987. Dit maal zou de Gelderse Vallei 
bezocht worden. 

- Sluiting:  De voorzitter dankte de aanwezigen voor hun inbreng 
en heette mevr. Hollestelle welkom, die de avond ging vervolgen 
met een lezing over  if  De steenfabricage in de Middeleumion ". 

BESTUURSVERGADERINGEN.  

Door het bestuur is in 1987 12 maal vergaderd. De vergaderingn 
werden gehouden in het A.I.C. De verslagen van deze bestuursver-
gaderingen zijn in het archief aanwezig. 

LEZINGEN.  

Maandag 12 januari kwam ons medelid de heer Chr. de Bont uit 
Kesteren een lezing houden over , Het Brabantse Rivierenlandschap„ 
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Op maandag 9 februari hielden de heren Looijen, van Vliet, en Troost, 
leden van de werkgroep Tweede Wereldoorlog,met behulp van dia's 
een lezing over ,  Market  Garden ". Deze lezing was een vervolg op 
de lezing gehouden op 8 september 1986. 

Maandag 9 maart hield de heer W.H.Bakker een lezing over „ De af-
scheiding van 1834 ". Oorzaken en gevolgen, ook in relatie met onze 
streek, werden besproken. 

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op 13 april werd 
na de pauze gesproken door mevr. Dr. J.Hollestelle uit Arnhem over 
De steenfabricage in de Middeleeuwen ". Ook werden bij deze lezing 

dia's vertoond. 

11 mei, op maandag werd door ons geacht medelid Dr. H.P.Deijs uit 
Rhenen een lezing gegeven over de , De geschiedenis van de Grebbe-
linie ". De  dials  daarbij getoond waren door de spreker zelf ver-
vaardigd. 

Maandag 1 juni kwam Dr. J.P. van Slingeland bij ons spreken over 
De werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland biedt uitzicht op het 

verleden ". Deze lezing werd met dia's verduidelijkt. 

Na de zomervacantie werden de volgende lezingen georganiseerd: 

Op maandag 14 september sprak voor ons  Mr.  Gerda B. Lepping over 
I! Grepen uit de geschiedenis van de drie gasthuizen ". De gasthui- 
zen Sint- Catharina, Sint- Peters en Sint- Anthonie. 
Na de pauze werden een dertigtal dia's vertoond. 

12 oktober kwam  Drs.  R.S. Hulst, provinciaal archeoloog in Gelderland 
een lezing houden over de ;1 De Romeinen in Kesteren ". 

Ook weer op maandag maar nu op 9 november werd de laatste avond 
verzorgd door  Drs.  Judith Schuif. Zij sprak over „ Al duivels werk 
Aan het slot van deze lezing werden dia's vertoond als voorbeelden 
voor de besproken onderwerpen. 

Al deze lezingen werden gehouden in het Dorpshuis, Nedereindsestraat 
27a te Kesteren. De aanvang was 20.00 uur, uitgezonderd de jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering,,die om 19.30 uur  began.  

EXTRA LEZING4 

Op donderdag 26 februari 1987 werd op verzoek nogmaals een lezing 
en dia-presentatie over Oud-Lienden en Omgeving gehouden in zaal 
Torenzicht te Lienden. 

EXCURSIE. 

be jaarlijkse excursie bracht ons dit jaar de Rijn over. We brachten 
een bezoek aan de 11  Gelderse Vallei " en een stukje van de Utrecht-
se Heuvelrug. Deze excursie werd georganiseerd door de heer K. van 
Ingen. 
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CONTACTEN. 

De contacten, die in belang waren voor historische en archeolo-
gische onderzoeken, verliepen via de werkgroepen. 

BIBLIOTHEEK. 

De bibliotheek heeft sinds de in gebruikneming door de H.K.K. en Q. 
van het voormalige Stationsgebouw en de oprichting van het A.I.C. 
een vaste plaats gekregen in het genoemde gebouw. 
Niet alleen door aankopen, lidmaatschappen en ruilabonnementen, 
maar tevens door schenkingen is de bibliotheek erg uitgebreid. 
Ook heeft men de beschikking gekregen over  can  aantal collecties 
boeken, die geraadpleegd kunnen worden, maar wel in particulier 
bezit blijven. 

TABULA DATAVORUM. 

Oe Tabula Datavorum is in 1987 als gezamenlijk blad drie maal ver-
schenen. In de redactie heeft namens de H.K.K. en'O, zitting de 
heer A. van Drunen. ( Uitgave  ITT  Jubileumnummer H.K.K. en O. ) 

OSENVORENREEKS. 

Van de Osenvorenreeks zijn de nummers 11 tot en met 20 verschenen. 
Deze reeks werd uitgegeven door de H.K.K. en O. Het waren voorna-
melijk transcripties van de hand van dhr. Spruijt. Uitgave nr. 20 
werd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de H.K.K. en O. 
uitgegeven. 

DE NIEUWSBRIEF. 

De Nieuwsbrief informeert de leden over de lezingen en ander ver-
enigingsnieuws. De Nieuwsbrief is in 1987 driemaal verschenen. 

LEDEN. 

Het aantal leden bedroeg op 31 december 1987 	246. 

Kesteren, maart 1988. 

M.L.Droekhuizen-Nieuwenburg. 
Adm. 



JAARVERSLAG VAN HET ARCHIEF EN INFORMATIE CENTRUM VOUR DE BETUI  

'EVER HET JAAR 1987. 

Eigenlijk kunnen we niet spreken van een jaarver s lag, daar eerst 
25 october het A.I.C. zijn poorten onende. Maar veer de gnwenning 
noemen we het maar zo. 
In het verslagjaar is er door vrijwilligers ontzettend weel werk 
verricht om het voormalige stationsgebouw om te toveren tot Elri 
streekdocumentatiecentrum voor de Retuwe. Fr werd geschilderd, 
getimmerd  etc. etc.  Zij die het gebouw voordien gekend hebben, 
zullen kunnen getuigen van de metamorfose 4  dat het heeft ondert 
gaan. 
De financiële commissie benaderde nemnenten en instanties voor 
de financiën en is  dear  nog steeds mee bezig. Maar ook de leden 
en andere belangstellenden ondersteunden het werk financieel. 
Andere leden weer richtten het Archief en Informatie Centrum in 
en nog steeds werkt men aan de inventarisatie en documentatie 
van de historische ( in zo ruim mogelijke zin bedoeld ) gegevens 
van onze streek. 
Het bezoek aan het Archief en Informatie Centrum neemt ',estadLe 
toe en daaruit blijkt wel dat het in een behoefte voorziet. 
Het aantal vrijwillige medewerkers eroeit, maar nog steeds zijn 
er vacatures voor werk op allerlei gebied. Aanmeldingen voor hulp 
zijn nog steeds welkom. 
Ook vPrblijdden leden en niet-leden ons met allerlei cegevens or 
historisch en genealogisch clebied, terwijl ook voorwerpen van 
historische waarde ons centrum werd toevertrouwd. 
Een jaarverslag kunnen we U nog niet geven, wel kunnen we U mel-
den wat er sinds 25 oktober is bereikt. 

A.Datema. 
Voorzitter. 

HET ARCHIEF EN INFORMATIE CENTRUM. 

Het A.I.L. is bedoeld als een dienstverlenend onderkomen voor werk- 
zaamheden; die verband houden met het bestuderen van de geschiedenis 
van onze streek ( Midden-Betuwe ) in al haar facetten. 
WERKRUIMTEN zijn er ten behoeve van de verschillende werkgroepen 
( werkgroep Kastelen;  werkgroep Geschiedenis Tweede Wereldoorlog, 
werkgroep Streekgeschiedenis Zetten;  werkgroep Streekqesehiedenis 
Kesteren #  Archeologische werkgroep  etc.  ) 
Een STUDIEZAAL waar men de bibliotheek; copie-archieven, de foto- 
en dia-verzameling  etch  kan raadplegen ( op gezette tijden onder 
leiding ). 
Een RUIVTE ten behoeve van exposities. Geen museum, maar een cen.- 
trum van waaruit en waar exposities; themadagen  etc.  gehouden kun- 
nen worden. 
ZOLDER EN MAGAZIJN worden benut ais opslagruimte van de vele archeo- 
logische vondsten en andere historische voorwerpen, die het beweren 
ter bestudering waard zijn, 
Ten behoeve van het ONDERWIJS is voor diverse scholen gelegenheid 
op niveau inlichtingen te verkrijgen omtrent de geschiedenis van 
dr streek# de Betuwe;  van Gelderland en van Nederland. 

Het A.I.C. staat dus geachte leden tot Uw beschikking! 



JAARVERSLAG 	1YE ',JEUGH0EP " STREEKGESEHILDENUj KBSTEREN " 

In 1987 heeft de werkgroep zich intensief bezig gehouden met . de 
eublicatie in de Beenvorenreeks nr. 20 " Uit de geschiedenis van 
Kesteren ''.en het jubileumnummer van de . Trabula Batavorum, dit 
ter gelegenheid van het 20 - jarig bestaan van de H.K.K. en 0, in 
i987. Ook werd veel werk geleverd veer het inrichten van het Archief 
en Informatie Centrum voor de Betuwe. Daarnaast word hard gewerkt 
aan de bestudering van do geschiedenis van een aantal dorpen in 
de omgeving van Kesteren en .  hopen we de resultaten in 1988 te pu-
bliceren in de Osenvorenreeks of Tabula Batavorum. 
Behalve zes bijeenkomsten bij  4án  van de leden thuis werden er 
nok een aantal in het 	 to. Kesteren gehouden,  wear  gewerkt  
ward  aan de documentatie van literatuur over de geschiedenis van 
een aantal dorpen in ons werkgebied. 
Door geregelde aanwezigheid van een aantal leden op woensdag- 
middag in  hat  A.I.U. kan hulp geboden . worden aan bezoekers van het  
:antrum  hij hun onderzoek naar genealogie of andere -geschiedkundige 
onderwerpen. 
Naast het genoemde wordt intensief meegewerkt aan het tot stand 
komen van de kadastrale atlas voor ons werkgebied. 
Het ledental van 11 bleef behouden. 
Alles bijeen genoemd kunnen we terugzien op een  jeer,  waarin veel 
activiteiten beschikbaar kwamen voor belangstellenden in de geschie- 
denis van onze streek. 

A.Pouwer. 
Secretaris. 

JAARVEULAS  WAN  DE  '11ERK13He , iTREEKGE5CHIEDENIS 7ETTFN  - 

De werkgroep 7etten en omstreken heeft in 1987 Pen zestal bij-
eenkomsten gehouden.' 
In de eerste voerde de heer M.A.U.Baks middels dia's ons langs 
oude kastelen en andere oude gebouwen in de Midden-Betuwe. Zo liet 
hij ons afbeeldingen zien van de Boelenham en ging in zijn , his-
torische wandeling " verder via hot kasteel Hemmen, het dorp Zetten, 
langs het oude GennepeeLein  on  de Steenen Kamer naar de kerk van 
Andelst en ten slotte  near  Wolforen  on  Loonen. 
In de talc:Ede bijeenkomst vertelde de voorzitter  (..án  en ander Van 	• 
de geshiedenis van kastelen en adel ijke huizen in do Over-Betuwe. 
fijn tri» voerde ons in een wijde boog rond hot dorp Eist. 
De derde bijeenkomst braeht  one  meer  near  het westelijk 2ivieren-
gebied.De lotgevallen van een femiliestam in hot Rivierengebied, 
die de hoer 	 van Mourik met ons behandelde betroffen een 
brok uit de eigen familiegeschiedenis gezien tegen een genealo7  
eieche achtergrond. 
in de meimaand hielden we onze jaarlijkse excursie. Ditmaal be-
zochten we hot 12n jaar oude bakhuis, dat bij de boerderij 
, 	Tie  " in Herveld-7uid is herbouwd. Het bestuur van do Stich-
ting , Falburcmarca '• verzorgde de explicatie bij . de vaste ten-,  
toonstel1ing. Vorvoleens liet do heer G.Somford ons in het 0.V.0. 
gebouw ee dia's zien, die hij tijdens de herbouw had gemaakt. 
In november vertelde de heer J.C.igg ons over zijn inzichten met.. 
betrekking toi mogelijke Keltische- en Romeinse invloeden oe het 
ontstaan van de plaatsnamen van het Rivierengebied. 



In de december-bijeenkomst toonde mevr. C. de Hartog- van 5chaik 
ons via dia's beelden uit het verleden van onze streek. De ruim 
100-jarige Betuwe-spoorlijn van hel naar  Lent  en het landleven 
langs deze baan vormde de kern van dat geheel. 

De seeretariaat-werkzaamheden worden eerst door de her 
freijzer verzorgd, later door de heer Troost weer overgenomen. 
Voor onze vergaderingen vonden we een gastvrij onderkomen in het 
Wapen.  van Andelst. Alle bijeenkomsten hadden een redelijk goede 
belangstelling, 

J.N.R.Poelman. 
Secretaris. 

JAARVERSLAG VAN DE IIERKGROEP ,t  ARCHEOLOGIE ". 

Viering van het 20-jarig bestaan van de lijst. Kring Kesteren  on  0. 
en de opening.van het A.I.C. hebben de archeologische werkoroep 
veel tijd en mankracht gekost. 
Opknappen van het A.I.C. en ook de inrichting van de tentoonstel-
ling hebben veel zaterdagen opgegist. 
Toch is er ondanks alle drukte nog gelegenheid geweest actief aan 
de Archeologie te werken. Het wordt echter steeds moeilijker nieuwe 
objecten te vinden. Nieuwbouw en wegaanleg, welke een 10-tal jaren 
geleden ons veel vondsten bezorgden, zijn veel minder geworden. 
Oude archeologische objecten zijn wederom bezocht, bebouwing en 
vruchtwisseling zijn voor ons gunstig. In de bouw voor en bij ver-
dere bewerking van de grond komt veel materiaal boven. 
Onderzoeken werden gedaan o.a, aan de Tolsestraat in Opheusden, 
waar men veel Bronstijdscherven had gevonden, landerijen te  Lake-
mond leverden wederom een grote hoeveelheid Romeins- en inheems aar-
dewerk, maar ook werd Middenijzertijd  on  Vlaardingen aardewerk ge-
vonden. Slingerkogeltjes, fragmenten van weefgewichten, vuurstenen 
voorwerpen en stukken van Latène arffibanden komen reeelmatie voor. 
Verdere onderzoeken zijn gedaan te Andelst op de Meijburg, de Uperd 
te Herveld. 
Zoelen-Oost leverde nog aardewerk uit de Bronstijd en de Wikkel-
draadperiode, ook werden nog vuursteenafslagen gevonden. 
Van de R.n.n. te Amersfoort ontvingen wij een verzoek onderzoek 
te doen op een perceel land te  Eck  en Wiel, waar in verband met 
egalisatiewerkzaamheden veel werd vernield. Rij dit onderzoek zijn 
door ons veel Romeins en inheems aardewerk gevonden. Het bleek dat 
door grondwerkzaamheden veel was verloren gegaan. 
Door de R.Ü.B. wordt onderzoek gedaan betreffende crematievondsten 
uit het grafveld Prinsenhof te Kesteren. 
Dit onderzoek bevat o.a. het vaststellen van de leeftijd  on  het 
geslacht van de gecremeerde' personen. Te zijner tijd ontvangen 
wij de crematign weer terug met een verslag van de uitkomsten 
van het onderzoek. 
De Irrhholo(..,jsche werkgroep heeft steeds goede contacten met de 
R.C.A. te Amersfoortf  regelmatig wordt door de Provinciaal archeo-
loog een bezoek gebracht aan ons depiSt en het A.I.C. voor onder-
zoek van door ons gedane Vroegere vondsten. 

Voorzitter. 



JAARVEHSLAG VAN DE WERKGROEP 	VERDWENEN KASTELEN IN DE BETUWE " 

In het verslagjaar 1987 kreeg met name het veldwerk de nodige 
aandacht en werden o.a. bezoeken gebracht aan de Vrijenburg te 
Hien ( de resultaten hiervan zijn o.a1  in de Nieuwsbrieven van 
1987 gepubliceerd ). de Hucht te Dodewaard, de Toren van Wely 
te Dodewaard en de Tekkenburg te Echteld. Over dit laatste ob-
ject volgt binnenkort een publicatie in de Tabula Batavorum. 
Door het in gebruik nemen van het A.I.C. in het voormalig station 
to Kesteren, hebben de werkgroepleden veel van hun vrije tijd be-
steed aan het opknappen van dit gebouw. De terugloop van onder-
zoekactiviteiten hing hier natuurlijk in belangrijke mate mee 
samen. 
Hot ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan uitgebrachte boek-
werk " Uit de geschiedenis van Kesteren " bevat een artikel over 
het voormalig kasteel," Ter Leede " ( Osenvoren nr. 20 ) en het 

jubileumnummer van de Tabula Batavorum een artikel over de voor-
malige heerlijkheid " Homoet ". Op deze wijze brachten werkgroep-
leden hun studio van járen naar een groter publiek. 
In de Tabula Batavorum 1987 nr. 2 publiceerde ondergetekende een 
artikel over " de oudste van Wely's ". Hierop kwam een groot aan-
tal, merendeels positieve reacties. 
bok bij de jubileumtentoonstelling had onze werkgroep een werk-
zaam aandeel. Rij die gelegenheid werden bijzonder leuke con-
tacten gelegd. 
Jammer was het, dat het aantal deelnemers van de werkgroep om 
verschillende redenen terugzakte. Bijzonder graag wil ik van  
doze  getbenheid gebruik maken leden, die belangstelling hebben 
vnor do kastelengeschiedenis van de Betuwe, dit kenbaar te maken. 
Reeds W2oft zich een drietal nieuwe leden aangemeld. 
Uw reacties zijn welkom. Richt U zich tot de H.K.K. en O. Post-
bus 62 404n 00 Kesteren. Tel: 08606 - .22n5 of bel 08887 - 1741. 

K. van ingen. 
Voorzitter. 

JAARVERSLAG VAN DE WERKGRUFP " KADASTRALE ATLAS  ". 

a de instelling van deze werkgroep zijn dit jaar reeds flinke 
vorderingen gemaakt. 
Net betrekking tot het werkgebied van de H.K.K. en P. zijn van 
vrijwel  Lane  kadastrale gemeenten do basis gegevens uit de 0.A.T. 
.( oudst aanwijzende tafel ) overgenomen. Alleen Zoelen en Maurik 
moeten nog worden afgerond. 
Met betrekk ing tot het gebied van de Neder-Betuwe zijn of worden 
ook de lijsten van de eigenaren in 1821 overgenomen. Echter voor 
het gebied van de bver-Betuwe zijn deze gegevens in der tijd vei- 

- 	 leren gegaan, zodat we ze zelf moeten samenstellen. Daarvoor kun- 
nen we de computer van het 	 gebruiken. Hier moet nog veel 
werk gebeuren  em  de verzamelde gegevens op de geijkte wijze be-
schikbaar te krijgen. 
Hit onze gelederen zijn twee tekenaars begonnen met het overtekenen 
van de minuutmlans. We zoeken nog meerdere tekenaars, die bereid 
zijn hun krachten aan dit werk te geven. 

j.N.U.1'nelman. 
VoorziLLer. 
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NIEUWS VAN EN OVER DE WERKGROEPEN. 

Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe. 

Reeds in de zomer van 1987 kwam het ons ter  ore  dat meubelhan-
del Niek van Hunnik voornemens was nieuwbouw te plegen op het 
voormalig Klooster terrein in de dorpskom'te Opheusden. 
Toen ik bij gelegenheid de heer van Hunnik Sr. hierover aansprak 
en hem vroeg of de H.K.K. en O. bij de aanvang van de werkzaam-
heden wat onderzoek zou mogen plegen, had hij er geen bezwaar te-
gen. Gelijk hij toen al opmerkte, zou de aanvang van de werkzaam-
heden nog wel even op zich laten wachten. 
Nauwlettend hebben we de daaropvolgende maanden de activiteiten 
in het oog gehouden en rondom de jaarwisseling vernamen we dat de 
werkzaamheden zouden aanvangen. 
Op 4 januari werd begonnen met de sloop van de op het terrein 
staande " mulders schuren ". Deze gebouwen, die omstreeks 1946 
werden gebouwd, dekten grotendeels de plaats waar eerder de mo-
len en daarvoor het voormalig Klosster stond. 

Na een aantal dagen, waarin we de sloopwerkzaamheden van afstand 
bekeken, maakten we binnen de werkgroep Archeologie de afsnraak 
om op 16 januari het terrein te bezoeken. Daags daarna vernam ik 
van leden van de H.K.K. en O. dat in een plaatselijk dagblad een 
bericht was verschenen waarin stond dat de Fa. van Hunnik bezoek 
van de Historische Kring zou verbieden. 
Kort daarna bezocht ik de  hr.  Niek van Hunnik  Jr.  en besprak met 
hem het waarom van genoemd bericht.Tot slot van ons gesprek moch-
ten- we komen, maar na 16 januari " ging het zand erover ". Dus 
maar één zaterdag om onderzoek te doen. 

Op die zaterdag bezochten we met een grote groep het bouwterrein. 
Het bleek dat daags te voren de potentieele vindplaatsen weer wa-
ren afgedekt, dus dit onderzoek 3iep op niets uit. 
Via de informele kanalen vernamen we dat de daar werkzame machi-
nisten de klooster funderingen wel degelijk hadden vrij gegraven. 
De daarop volgende week wilden we de werkzaamheden op de voet vol-
gen, want het zand kwam er voorlopig toch niet op. Het bleek echter 
dat dit niet bepaald op prijs werd gesteld. Leden van de 	 en O. 
die bij de bouwplaats verschenen werden weggestuurd. Toch werden 
vanaf de straat duidelijk funderingen waargenoemn. 

Door bemiddeling van ons medelid de  hr.  Florissen uit Upheusden 
werd " de zaak toch weer open " en mochten op 23 januari we  tech  
weer komen kijken. 
Met een kleine groep bezochten we het perceel en constateerden 
dat de vroeg 15e eeuwse funderingen zich nu voor een groot deel 
aan de oppervlakte bevonden. Met name aan de zuid- en oostzijde 
waren ze goed zichtbaar. De muurdikte bedroeg ca. 1 meter en de 
zuidmuur had een lengte van ca. 20 á 25 meter. De fundering aan 
de oostzijde, die haaks hierop aansloot had dezelfde muurdikte, 
maar de lengte van deze was minder gemakkelijk te schatten. 
De diepte van de fundering bedroeg ca. 1 meter onder het huidige 
maaiveld, omdat het perceel reeds 1 meter was afgevlakt. Bij de 
graafwerkzaamheden lagen de funderingen oorspronkelijk dus ca. 
2 meter diepl 
Gezien de afmetingen mogen we concluderen dat het een behoorlijk 
bouwwerk is geweest. 

10 



Aan de noordzijde troFfen we nog  Jeri  dun mourLje ( 60 cm. )aan. 
Dit was niet zo diep gefundeerd en zal waarschijnlijk een binnen-
muur zijn geweest. 
De afmeting van de gebruikte stenen bedroeg 29 x 14 x 7 cm. Dit 
wijst zoals al eerder geneomd op begin 15e eeuws. De stichtings-
datum van het Klooster ligt echter zo rondom 1480, dit geeft m.i. 
duidelijk aan dat het "  Nuys  " van Gijsbert van Randwijck en zijn 
vrouw Johanna Vonck niets minder was dan een redelijk aanzienlijk 
kasteel. 
Rij de zware zuidmuur zagen we een massa " puingruis " even buiten 
de muur. Waarschijnlijk was dit een gracht, die bij de sloop in de 
18e eeuw was volgestort. 
Aan de westzijde van het perceel, dicht bij de huidige Kerklaan, 
had ik op één van-de voorafgaande dagen een deel van van een ronde 
fundering waargenoemen, deze was op het tijdstip van ons onderzoek 
reeds weggeschoven. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat het 
Kasteel een hoektoren bezat. 
Op bijgevoegd kaartje is de ligging van de fundamenten globaal 
aangegeven. 

K. van Ingen. 
Werkgroep Verdwenen Kastelen in de Betuwe. 

2 
Z 

~Clt 

Overzichts kaartje van het "Kloostereind" 

1 = Fundering van de voormalige Molen 

2= Het Klooster terrein 

= Globale ligging van de oude funderingen 
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Werkgroep Genealogie. 

OPROEP. 

Het Archief en Informatie Centrum wordt steeds meer bezocht. 
Gelijke tred daarmee zijn de vragen, die aan ons gesteld worden. 
Op allerlei wijzen proberen we de gevraagde inlichtingen zo goed 
mogelijk te verstrekken. Maar het is begrijpelijk, dat we soms 
het antwoord schuldig moeten blijven. 
Vandaar deze oproep. 

Van de volgende families worden genealogische gegevens gevraagd: 

VAN NEERBOS. 
HOMMERSOM. 
VAN DOORN. 
VAN INGEN. 
GIJTENBEEK. 
VAN DEN BERG. 
VAN SOEST. 

BUDDING4 
VAN GELDER. 
VAN FLORENSTEIJN. 
VAN KALKEREN. 
DE HAAS. 
HEIJ. 
VAN HATTUM.  

Heeft U van de bovenstaande families gegevens, dan zouden we ze 
graag over willen nemen om andere geinteresseerden van dienst te 
kunnen zijn. Ook gegevens van hierboven niet genoemde Betuwse 
families zijn van harte welkom. Daarbij denken we ook aan trouw-
en rouwkaarten, advertenties en foto's. Omgekeerd kunnen wij U 
helpen, dan zullen we dat graag doen. 

START TELEAC - CURSUS GENEALOGIE. 

Op 19 mei a.s. start op de televisie en de radio de Teleac - cur-
sus " genealogie ". 
Deze cursus zal laten zien dat genealogie behalve stamboomonderzoek 
vooral een studie is van familiegeschiedenis. 
De cursus begeleidt systematisch de speurtocht door de 20e, 19e en 
18e eeuw. 
Terwille van de overzichtelijkheid is de stof dan ook in drie tijd-
vakken ondergebracht. 

Uitzendtijden: 

De zes televisielessen zijn vanaf 19 mei a.s. wekelijks te zien 
op donderdag van 18.30 tot 19.00 uur, via Nederland 3. 
De zes radiolessen worden vanaf 24 mei a.s. elke week op dinsdag 
uitgezonden van 20.30 tot 21.00 op Radio 5. 
In t t najaar van 1988 wordt de cursus herhaald. 

Betaalwijze. 

Het cursusboek kost jr 39,- en is te bestellen door dit bedrag 
over te maken op postgiro 54 42 32 ten name van Teleac, Utrecht,  
ender  vermelding van: Genealogie. 

De Stichting Teleac bevindt zich in Utrecht. Jaarbeusplein 15. 
Tel : 030 - 941411. 
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Werkgroep Foto's en dia's. 

TENTOONSTELLING. 

De werkgroep foto's en dia's organiseert in het A.I.C. te Kesteren 
in de periode 6 april tot en met 16 april a.s. een Fototentoon-
stelling. Deze tentoonstelling wordt als volgt aangekondigd: 

FOTOTENTOONSTELLING.  

I I  Oud Kesteren en Omgeving  

Getoond warden: 

Schoolfoto's 

Betuwse-Spoorlijn 

Dorpsgezichten 

Personenfoto's, 

Openings-tijden: 

woensdag 6 april 2 - 5 en 7 - 9 uur. 

donderd. 7 april 2 - 5 uur. 

vrijdag 8 anril 2 - 5 en 7 - 9 uur. 

zaterdag 9 april 9  - 5 en 7 - 9 uur. 

woensdag 13 april - 	5 en 7 - 9 uur. 

donderd. A4 april 2 J uur. 

vrijdag 15 april - 5 en 7 - 9 uur. 

zaterd. 16 april 2 - 	r J uur. 

Verdere informatie: 
	 Toegangsprijs:  

G.D.Ooperman. 	
Volwassenen /2.50 

Kinderen t/m 9 jaar ;0.50. 

ZOMERPOSTZF:GELAKTIE. 

Dinsdag 22 maart  a.s. begint de Zomerpostzegelactie. Naast de ver-
koop van zomerpostzegels vindt verkoop plaats van kaarten en geschenk-
artikelen. Graag werken wij mee aan de verkoop van deze artikelen, 
daar in 1987 de H.K.K. en O. voor de oprichting van het A.I.C. finan-
cieel gesteund is en ook dit jaar weer op een financiële bijdrage 
mag rekenen.uit de opbrengst van de Zomerpostzegelactie. 
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Natuurlijk rekenen we er op dat onze leden hun jaarlijkse inkoop 
van zomerpostzegels voor hun postzegelverzameling dit keer bij ons 
komen doen. Trouwens u kunt ook een aardig presentje voor vriend 
of kennis kopen. 
U krijgt daarvoor de gelegenheid : Up de foto - tentoonstelline.(A.I.C. 

Op de avond van de lezing in 
het Dorpshuis te Kesteren 
maandag 11 april. 

Bij die gelegenheden zal duidelijk aangegeven worden waar de ver-
koop plaats vindt, zodat U het niet kunt missen. U komt hè? 

Werkgroep Archeolog12. 

Uw aandacht voor het volgende: 

Het A.I.C. is ook voor informatie op Archeologisch gebied. 
Heeft U vragen over Archeologische zaken, heeft U èen voorwerp 
gevonden waarover U iets meer wilt weten, heeft U voorwerpen gevon-
den van Archeologische waarde, kom naar het A.I.C. 

Openingstijden A.I.C. 

Woensdagmiddag • 2 - 5 uur. 
Woensdagavond 7 - 9 uur. 
Donderdagochtend 10 - 	12. 

In memoriam 
H.A.Gerritsen. 

Op maandag 29 februari 1988 is Hendrik Antonius Gerritsen ont-
vallen aan de kring der zijnen en aan zijn vrienden. Hij werd 
sedert enige jaren verpleegd in , De Hemelse Berg " te Oosterbeek. 
Tot zijn laatste levensdagen bleef zijn belangstelling voor de 
werkzaamheden van de leden van onze Kring, de Historische Kring, 
waarvan hij in 1967 een der mede-oprichters was. In het bijzonder 
ging zijn belangstelling uit naar de Archeologie van de Betuwe. 
Menig steentje heeft hij er toe bijgedragen, dat de kennis daarom-
trent aanzienlijk vergroot werd. Zijn kennis, waarop altijd een 
beroep gedaan kon warden, zal node gemist worden, niet in het 
minst voor en door de jeugd, die hij zo graag deelgenoot maakte 
van het verleden. Op scholen was hij een graag gn7ierw gast 
en wist daar op zijn eigen wijze een ieder te boeien. We zullen hem 
missen en in dankbaarheid blijven herinneren voor wat hij voor velen 
heeft betekend. We zijn blij, dat zijn  stills  getuigen, n.l. zijn 
boeken en Archeologica'de Kring2iitinagelaten, zodat deze bewaard 
blijven en zijn vondsten en bevindingen niet verloren zijn gegaan. 

Op donderdag 3 maart hebben we dhr. Gerritsen begeleid naar zijn 
laatste rustplaats. Het was een sobere plechtigheid op een regen-
achtige middag. Een droef afscheid. We zullen hem met dankbaarheid, 
voor wat hij voor velen is geweesti blijven herinneren. 

A.Datema. 
Archeologie. 
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Archeologen nogmaals Uw aandacht. 

De A.W.N. afdeling Nijmegen e.o. bestáat 20 jaar en het Oudheid- 
kundig museum " Frans Bloemen " te Wijchen 25 jaar. 
Dit wordt gevierd met: 
A - Een archeologisch symposium met als titel,"Tussen Maas en Rijn". 

Kulturele overgangen van  prehistoric  tot late middeleeuwen in 
het oostelijk rivierengebied. 

B - Een tentoonstelling in het kasteel te Wijchen n.a.v. het leven 
en werken van dhr. Frans Bloemen en de onderwerpen op het sym-
posium besproken. 

Dit alles wordt gehouden op 4 juni 1988 te Wijchen in het Kerk-
centrum " De Schakel ", kruising Klapstraat - Stations. 
Kosten f20.- op girorek 3110639 t.n.w.  Penn.  A.W.N. afd. Nijmegen. 
Informatie: Tel; 080 - 774260 secr. 

Tot slot geachte loden, 
Ingesloten bij deze Nieuwsbrief vindt U 

de accept-giro voor het overmaken van de contributie. Het bedrag 
van de contributie is reeds ingevuld. Wij hopen op een extra bij- 
drage. Het A.I.C. moet het van giften hebben. 

Ter informatie: 

Donateursschap A.I.C. 	- f10.- minimaal per jaar. 
Lidmaatschap H.K.K. en O. - ƒ25.- per jaar. 
Renteloze obligaties 	f50.- 

Velen van U hebben reeds financieel gesteund met extra bijdragen. 
Heel veel dank daar voor. 
Velen verblijdden ons , leden en niet-leden , met boeken, voor-
werpen van historische waarde en gegevens op historisch en genea-
logisch gebied. 
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij een lijst samenstellen van 
al deze geschenken en het ontvangen bedrag van de extra bijdragen. 

Data om te noteren: 

Lezingen: 
	

11 april - Jaarl. Alg. Ledenverg. Aanvang 19.30 uur. 
9 mei 
13 juni. 

Zomerzegels: Begin verkoop 22 maart. 
Fototentoonstelling ( zie aankondiging hiervan ). 
Op lezing 11 april in het Dorpshuis te Kesteren. 

FOtotentoonstelling: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 april a.s. 

Hartelijke groeten, 
namens het bestuur van de H.K.K. en O. 
M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg. 
Adm. 
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1-listoriscrie Erin2 «esteren en Ontstregen 
Postbus 	'OW  1113 Heseren. 

SAEPE STILUM VERTAMUS 

6e jáargang nr. 3 	 augustus 1980. 

Geachte leden, 

Het  programme  voor de laatste maanden van 1988 
ligt weer voor U. 

DE LEZINGEN. 

Maand  u 12 september komt voor U spreken Dr. E.J.Th.A.M.A.Smit 
uit Tiel over , De Slag bij Woerineen ". 
De Slag bij lioeringen op 5 juni 1288 bracht de beslissing in de 
Limburgse Successie-oorlog ( 1203-1288 ). Het ging op de korte 
termijn om de verwerving van het Hertogdom Limburg, een op-  zich-----
zelf vrij klein gebied, dat echter strategisch gelegen wasaan de 
verbindingsweg van Vlaanderen  near  Keulen. Voor Jan I van Brabant 
was het hertogdom van levensbelang. Daarom nam hij het op tegen 
een coalitie van Nederrijnse vorsten, onder wie Reinald I van 
Gelre. De Brabander besliste bij Woeringen het pleit in zijn voor-
deel. Voor Gelre betekende het verlies, dat de blik van de vorsten 
voortaan noordwaarts gericht moest worden, waardoor dit graafschap 
zich ontwikkelde tot het huidige Gelderland. 
Op oorzaken en gevolgen van het conflict, zowel op de korte als 
op de lange termijn zal worden ingegaan. 
Not dia's en kaarten zal 66n en  ender  worden toegelicht. 

Op maandag 10 oktober a.s, komt de  hr.  K.Doeder, lid van de Gel-
derse Monumentencommissie, een lezing houden over ,1  Wat is de  
Monumentencommissie voor een instelling?" Hoe gaat de Monumenten-
wacht, die er op toeziet dat de monumenten in goede staat gehouden 
warden, te werk?, 
Omdat  ht  A.I.C. het vroegere Stationsgebouw yen Kesteren heeft 
mogen betrekken, valt zij onder toezicht van de Monumentenwacht. 
Het bestuur van de H.K.K. en 0. leek het daarom zinvol,  dear  zij 
nu direct met de Monumentenwacht te maken heeft, de  hr.  Doeder te 
vragen hierover het áén en  ender  te vertellen. 
Er worden bij deze lezing dia's vertoond. 

Maandag 14 november een lezing in het  token  van de Genealogie. 
Ons mede-lid de  hr.  W. van de Westeringh-zal.dan spreken over: 
Wat kunnen we in de krant aan historisch - Denealogisch mate-

riaal vinden  
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cic"a't- 
In Nederland verschijnen al zo'n 300 kranten. Voordat de geregelde 
kranten begonnen te verschijnen, werden bijzondere gebeurtenissen 
via gedrukte pamfletten aan het publiek kenbaar gemaakt. En der 
oudste ,couranten" van Nederland is de Amsterdamsche Courant, die 
vanaf 1672 verscheen; de bekende Opregte Haarlemsche Courant werd 
al vijf jaar eerder uitgegeven. 
Hoewel er in oude kranten, vooral uit de vorige eeuw, al wel familie-
advertenties stonden, kunnen kranten vooral van belang zijn omdát 
er interessante gebeurtenissen in kunnen staan, waarmee een  genea-
logic  ”aangekleed kan worden. B.v. reclame-advertenties van winkels 
en zaken, aanbestedingen van huizen, verkoop van landerijen en hui-
zen, gerechtelijke processen en vonnissen,  etc.  Vooral in de regio-
nale kranten mogen we zulke gegevens verwachten. 
Onze omgeving telt een aantal oude kranten, o.a. de Arnhemsche Cou-
rant sinds 1013, de Nijmeegsche Courant sinds 1814, het Tielsche 
Weekblad sinds 1940, de Tielsche Courant sinds 1043, de Wageningsche 
Courant sinds 1855, het Uageningsche Weekblad sinds 1873 en de Betuwe 
sinds 1090. 
Aan de hand van een aantal voorbeelden zal een indruk gegeven worden 
wat zoal in oude kranten gevonden kan worden, waarmee men als 't ware 
personen kan laten herleven. Daarmee wordt dan vaak tevens een 
brokje streekneschiedenis, van een dorp, een boerderij, een beroep 
of een belangrijke gebeurtenis geschreven. 

Deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren, Neder-
eindsestraat 27a. Aanvang 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn wel-
kom. Alleen aan niet-leden zal een bedrag van f2.50 gevraagd worden. 

BESTUURSAKTIVITEITEN. 

Sinds 1 april 1?,80 is hot bestuur als volgt samengesteld: 
A.Datema (voorzitter), J.Hoekstra (secretaris), H.J.Gerritsen (penn. 
meester), J.van Broekhuizen, J.de Hartog- van Schaik, A.Pouwer, 
J.v.d.Hatert (best.leden), J.Jager (penn.meester A.I.C.). 

Hot bestuur behartigt niet alleen de belangen van de H.K.K.  on  0.1  
near  ook die van het Archief en Informatie Centrum (A.I.C.).  
Eon  aanzienlijke taakverzwaring is daarvan het gevolg. Overigens 
niet alleen voor het bestuur, maar ook voor de leden, die daadwer-
kelijk bij de aktiviteiten van de vereniging zijn betrokken. 
Wil het A.I.C. zijn dienstverlenende functie naar leden en gein-
teresseerden optimaal vervullen, dan moet de organisatie daaraan 
aangepast zijn. Ligt dat zo simpel ? Wel voor een professionele 
organisatie, maar niet voor een vereniging, die uitsluitend een 
beroep kan doen op de zelfwerkzaamheid, van' vrijwilligers. 
In de komende tijd is het dan ook 64n van de belangrijkste taken 
van het hestuur die zelfwerkzaamheid te kanaliseren via taakom-
schrijvingen en een organisatie - structuur.  
Eat  in stand houding van de goede sfeer onder de werkwilligen. 
Het blijft tenslotte een hobby 1 

Voor hot behouden en verspreiden van kennis over de streek is, 
reeest een grote persoonlijkè inzet, ook geld nodig voor de exploi-
tatie van het A.I.C. Veel geld zelfs 1 
Gelukkig ziet een aantal publieke instellingen het grote nut van 
het A.I.C. en geeft subsidies. Meer zoals zo vaak met subsidies, 
zijn dat bijdragen in de kosten die wij voor een groot deel zelf 
moeten financieren. Zonder donaties van de leden zullen wij te- 
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kort komen op de exploitatierekening. 
Een ieder wordt dan ook vriendelijk verzocht 
ken en met eigen ogen vast te stellen wat de 
heeft gebracht en in stand moet houden. 
Het is ook Uw A.I.C. 	U en Uw donaties zijn 

het A.I.C. te bezoe-
vereniging tot stand 

van harte welkom. 

De secretaris. 
A.H. 

NIEUWS VAN EN OVER HET ARCHIEF- EN INFORMATIE CENTRUM VUUR DE  
TETUJE. 

- genealogie ( stambomen en andere 
- archeologie ( o.a. bodemvondsten 
- foto's en dia's van onze streek. 
- streekgeschiedenis. 
Vaak stelden bezoekers hun gegevens ter beschikking, zodat ook 
anderen hiermede weer hun voordeel konden doen. 
Hogelijk is dit voor U lezers een reden eens te bekijken in hoe- 
verre U door het beschikbaar stellen van Uw gegevens aan het A.I.C. 
anderen van dienst kunt zijn. ( dia's, foto's, stambomen  etc.  ) 
De Osenvorenreeks krijgt steeds meer abonnees. Door het uitgeven 
van deze reeks wordt getracht zoveel mogelijk informatie te geven 
over de Betuwe in zo ruim mogelijke zin. 
U ziet: Het gaat goed l We hopen dat het zo zal doorgaan. 
Misschien kunt U en wilt U ons daarbij helpen door bijvoorbeeld: 
- hand- en spandiensten te verrichten ( timmeren, schilderen  etc.)  
- helpen bij het inventariseren van de gegevens. 
- het beschikbaar stellen van historisch materiaal. 
- het werken met de computer als tekstverwerker en bestandendrager. 
- etc. etc.  

In het kader van de werkloosheidsbestrijding is in het A.I.C. 
werkzaam Helma van Tongeren. Zij verricht daar nuttig werk voor 
ons en uiteraard ook voor haar zelf om spoedig met de opgedane 
ervaring in het arbeidsproces opgenomen te warden. 
Tot slot: Komt U zelf eens kijken? 
Het A.I.C. is onen: iedere woensdag van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

van 19.00 uur tot 21.00 uur. 
iedere donderd. van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Telefonisch te bereiken: 08886 - 2205 ( hot antwoordapparaat geeft 
in dringende gevallen een oplossing. ) 

De voorzitter. 
A.D. 

Het A.I.C. mag zich verheugen in een steeds groter wordende be-
langstelling.Daarmee bedoelen we o.a. het stijgend aantal bezoe-
kers; schenkingen van materiële aard zoals voorwerpen, boeken, 
foto's en ander historisch materiaal; schenkingen van financiële 
aard, waarbij we in het bijzonder denken aan het vorstelijk bedraj 
ad. f 6570 van de Dienst Openbare Werken van de  Hidden 	Betuwe, 
zijnde het bedrag aan deze dienst geschonken ter gelegenheid van 
zijn 50 jarig jubileum. 
De vrijwilligers doen hun best het gebouw in goede staat te houden 
of te brengen. Daarbij is de hulp ingeroepen van de Monumenten-
wacht, die eerdaags het gebouw zullen inspecteren, waarna aan de 
hand van een rapport nadere werkzaamheden aan het gebouw verricht 
zullen warden. 
De inlichtingen die gevraagd worden, zowel schriftelijk als mon-
deling hebben vooral betrekking op: 

familiegegevens 
). 

) • 
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Cie bibliotheek.  

De hiliotheek moet een belangrijk onderdeel van het nieuwe Ar-
chief en Informatie Centrum gaan vormen. Veel van onze leden zien 
het belang daarvan in en hebben ons reeds bedacht met boeken en 
tijdschriften, voornamelijk op historisch en genealogisch gebied. 

Het is niet mogelijk om een volledige lijst te publiceren van alle 
bruiklenen en giften, want dat zou de gehele Nieuwsbrief vullen. 
Maar het volgende is bedoeld om U een indruk to geven wat er mo-
menteel voorhanden is. 

In het A.I.C. te Kesteren kunt U alla Geldersche Volksalmanakken 
van 1035 - 1904 inzien. 
Alle werken van de Ver. "Gelre" zijn bij ons te vinden, zoals alle 
"Bijdragen en Mededelingen". 
Ook vele andere tijdschriften zijn ons in bruikleen gegeven of aan 
ons afgestaan. Om enkele te noemen: 
Gans  Nostra,  een bekend periodiek op genealogisch terrein. 
De Spiegel Historiaal, met een keur van artikelen over de Nederland- 
se geschiedenis. 
De Navorscher (do eerste pag. is van 1851). 
Deze periodieken zijn nog niet compleet aanwezig, maar dat doel 
proberen we wel te bereiken. 

Zeer erkentelijk zijn we voor de hulp en welwillendheid van velen 
en vermelden nu een aantal namen in een willekeurige volgorde 
van belangrijkheid: 
- de Kleuver 	Huessen, van Ommeren - net, Datema 	Kesteren, 
Spruyt 	Ketwijk, Mark Baardman - Kesteren, Somford 	Herveld, 
Troost - ."tndelst, v.d. Bern - Andelst, Tornga - Hien, v.d.  Bunt  -  
Oriel,  Pouuer 	Kesteren, Gerritsen 	Heteren, Essers 	Driel, 
Gorritson 	Zetten, de Hartog 	Zetten, Hendriks - Kesteren, 
v. Omneren 	'Joelen, Tap - Echteld, mevr. Schouten - Dodcwaard, 
mevr. Leepink - Arnhem, Deys - Rhenen, mevr. de Kuinder - Veenendaal. 

Wij zijn ons hawust dat onze herinnering te kort schiet en we nog en- 
kelen of misschien velen niet genoemd hebben. Men vergnve het ons 
als onze memorie ons daarbij in de steek heeft gelaten. 
Vrienden,  voor alle goede gaven aan de bibliotheek van het A.I.C. 

Heel hartelijk dank ! 

De bibliothecaris. 
J.P. 

NIEUWS VAN EN OVER DE WERKGROEPEN. 

Werkgroep Genealogie. 

In de vorige Nieuwsbrief is aan de lezers gevraagd om gegevens 
in te zenden over hun genealogie, ook al waren dat slechts frag-
menten. 
Een aantal van U zonden deze in en werden in dank ontvangen o.a. 
van de families van Florestein,  Budding,  Jager, den Hartog, van 
do Vol, van de Wal, Tap, Jansen van Doorn. 
Ean aantal ven deze waren zover, dat wij deze in de Oeenvoren-
reeks zullen opnemen. 



We hopen deze speciale Osenvoren over Gnnealogie van Betuwse ge-
slachten na de vacantie 1988 te laten verschijnen. 
Dearnaest Imemen ook een aantal vragen binnen, welke zover moge-
lijk beantwoord warden of bij binnenkomst van relevante gegevens 
alsnog beantwoord zullen worden. 
Gaerne willen we de lezers opwekken om hun genealogische gegevens 
aan ons te geven. 00k al zijn deze niet volledig. Alle beetjes 
helpen in deze. 

A. P. 
Werkgroep Genealoeie. 

Wie helpt? 

Vestering ( Huissen ). 

In not2r. akte te Haarlem, van 29-11-1733. 
Testament van Willem Vesteringh (+'Cath. v. Heustal) staat te 
lezen: 
Do veder van b.°. Willem leeft  an  1733 nog. Deze woont dan ubuyten 
Husen nnder Brandenburgh" 
Welhaast zeker moet Brandenburgh een verschrijving zijn van Malbur- 
gen. 
In Huissen woonden n.l. enkele Vestering's destijds. 
Zowel Huissen als Malburgen waren uKleefse enclaves'. 
Gaarne zienswijze over het bovenstaande en gegevens over de Veste- 
ring; te Huissen e.o. (een R.K. geslacht), waarvan ik te Haarlem 
tal van nazaten vond, alsook in Broek in Waterland (b.v.  Stephan  
Veetering, molenaar  aid.  ca. 1770). 

2eacties s.v.p. near: 
C.L.van Otterlo, P.C.Hcoftlaan 32,  Zeist.  

P.S. 
Ook zo mogelijk gegevens over verwante families. 
Verwaey /Verwayen /  Moorman  - eveneens te Huissen of omstreken. 

Werkgroep Arpheolclgie / Verdwenen Kastelen in de Betuwe. 

e  ter Leede  " 

Op rSán van die mooie avonden van het afgelopen jaar, bezochten 
1 1 2 net een kleine groep de graaf-workzaamhaden op  hat  terrein 
van het voormalig Kasteel ter Lede te Kesteren. 
Aan de Zuid-Oost zijde van de bestaande boerderij groef men een 
enorm gat ,eor de bouw van een gierkelder. 
Oij de eerste waarneming was het al duidelijk dat op deze plaats 
geen funderingen aan het daglicht zouden komen. Daze bevinden zich 
waarschijnlijk enige tientallen meters Noordelijk. Wel bleek dat 
hier in de loop der jaren ontzettend veel grond was opgebracht, 
zodat nauwelijks sprake was van een ongestoord bodem-profiel. 

Ons bezoek leverde echter toch wat op. In de bodem van de bouwput 
tekende zich n.l. over de gehele lengte het verkleurde spoor van 
de voormalige ,buitengracht" af. In de Westwand van de bouwput was 
de grachtdoorsnede goed te zien. Duidelijk was zichtbaar dat de 
gracht daar ter plaatse was gedemt net steenpuin. De onderste laag 
'Iestond uit Middeleeuws materiaal, afkomstig van het voormalig 



en da 'mvonep  hr-vond zich meturiaal van kin( 1 jongnre 
f";'Yi n d,  liAn van d- bouwput en hot  FAA  dat do 

doormgrkte, oorJealdrn wn  hat  t ri. sko ot vr?rdr  on-
H Jon. lol hezochtm we dieielfde ',wend dn - nonn grond 

'WI ri r  ran  nahijgen weiland maren arg,:veerd. Hi ,r nndrn we 
n 	I!, r~nnoton flidieleauws dai'do.terk, nok tune gav- i kloos-

ime:m (nroLo :^,:Hdelaeuwse hakstenen). Daze mow)rn net-n rlwar 
x ln x P cm., wet wil ,!nygan dat zn 	',-us oud zijn. 

;,ijn (1~ ,,tennn te Jatr .ren als t'ind 13e r~1.18, 
cv r?',11 met de v ronderstolde stiohtin2-sd tum van Let 

110 V 

'4erkgre, T )Lrohl-nlngie/ 
Verdw. 	-3nn in do [. .uwe. 

Ho t; 	.,tuur 	 lrngs daze weg hartelijk welkom els lid vno 
•:!-1 f. Zij hcoA: dat U spogdig d? gelec,enheid h2nrt U 

hij Ia aht.vitn.ltoo Mo de H.K.11. en D. biedt U aan te sluiten, 
zod ,t -o pnrsoonlijk met U kennis kan maken. 

Lecn van de 	..1•.  an  O. 

lui cJ vori 	:J.:Juwshrief beloof~ we het bedrag te verMnldon dat 
de•contrihutie extra als donatie voor het .1.1.C. ggschonken 

11-2rt. L)! nenninnme5ter heeft precies 11. 1)00 geteld 	:".at de leden 
Lj.joen 	-4 1or:Inht 
Hmcns tint hentnnr, heel hartelijk dank: 

Voor d?g!nnn, dia no het lezen van  hat  vorige ineens d“iken: 
q, ja , rH is waar nok. Th contributi:-:°: Even stert7,n nauw. 

hot e:nd van het a .r kgnt alles tege3ijk.Dan wordt 'let weer 
(7). 	 vorrhaat d  Ink.  

	  OPEN  DAG  A.I.C. 

rrH 'r 	17 	-nhr is  but  de jaarlijksn nonumunendae. 
(:. 	 a-uIllnn in -km 3ar-1de monunont.?le rje'louliPn r.d. voor het 

,ratis to' 	 zijn van ts 	morn-.:ns 10.00 uur tot 
ts 	mildnns r,nn uur. Ook  hat  Archief-  on  informati,,  Ccntrun 
veer 	 ( vo:)rnalio station van Kantoren ) aal 
r),)n :ijn. 	 vullun - indien cl ewenst 	word3n rnnr:g - leLd  

inn  do 	 tnntoonstelling Iff,t',:ijken. Er zal hovendion 
in :1 ina rc;;otnntoonEtellin2 van onze strook 	 warden  
an  er is aan vitrine met vuurstenen artnfactem ta zen. 
Vnor korr'n 'n n - n drankje zal gezorgd worden. Kortom op die dir 

! 	 z-.4.:Tr con hczoek waard. 
Pp cozi t 	nn  !i)en ,re nok onze ledun  on  Jonatrwr'; uit 	on  ;P7o, k 

1,111 combineren de jaarlijkse Open (-1-1 
iaar laden m 	 met dIe Monumentendan. 

yin 	 111.M. 
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NAJAARSEXCURSIE. 

De Najaarsexcursie van de H.K.K.  on  D. zal dit jaar plaats vinden 
op zaterdag 1 oktober a.s. 
We gaan naar Is —  Hertogenbosch.  
Het  programme  is als volgt: 

8.30 uur — 9.00 uur Verzamelen in het A.I.C. onder het genot 
van een kop koffie. 

9.00 uur 	 Vertrek. 

10.00 uur 	 Aankomst in 's —  Hertogenbosch.  

10.00 uur — 10.30 uur Koffiepauze. 

10.30 uur — 12.00 uur Bezichtiging van do St. Jan zo mogelijk 
met rondleiding. 

12.00 uur — 13.11U uur Lunch. 

Daarna een bezoek aan het Brahants Huseum. 

16.30 uur 	 Afsluiting excursie. 

Dit programma is globaal. Nadere mededelingen zullen aan de deel— 
nemers tijdig worden gedaan. 
Vervoer is eveneens vorig  dear  met eigen auto's . Voor meerijden 
kan bemiddeld worden. 
Lunch en drankjes in Den Bosch voor eigen rekening. 
Er wordt een bijdraoe van f5, p.p. verwacht, 	de bestrijding 
van overige kosten ( entree e.d. ) 

Als U mee wenst te gaan kunt U onderstaand formuliertje in vullen 
en zenden naar

• 
	: 

Mevr. M.L.Brockhuizen—Hieuwenburg. 
Jac.Catsstraat 9 
4041 XV Kesteren. 
Tel: 08886 — 1504 	( b.g.g. via de andere bestuurs—leden proberen ) 

Tot slot : 
Het A.I.C. ( het oude station van Kesteren 

	
bevindt zich aan de 

Stationsstraat 40 te Resteren. 

Postadres: 
Postbus 62 
4040 DB Kesteren. 
Tel: 08886 — 2205 Namens het bestuur, 

M.L.B. 
Red. 

Ondergetekende zal deelnemen  sail  de excursie. 

Naam: 

Aantal personen: 

Hoeft eigen vervoer: 
	

Kan nventueel 	pers, een lift 
geven. 
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