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Geachte leden,
tr Uren, dagen, maanden, jaren vllegen als een schaduw heen tr
.HeL is daarom nÍet vreemd dat het nleuwe jaar altiJd zo snel

voor ons staat.
Het bestuur van de H..K.K. en 0. wensb U langs deze weg prettlge
feestdagen en voor 1989 heel veel geluk en voorspoed toe.
Voor de H. K. K. en 0. en het A.I.C. hopen r.ri j op een jaar vol
akt,ivibeiten, veel 'enthousiasme voor het, werk dab verricht moet

worden.

De

H. K.

K. EN 0. IN

I 989

LEZINGEN

0p maanda 9 anuari a.s. zal dhr. J.D.H. HarLen uif Geldermalsen
een lezing houden over de oude lndeling van de l,,l est Betuwe. De
rt
lezing heeft als tlt,el:
Sporen in heb landschap ft.
Het gebied dat we tegenwo ordig de West Bebuwe noemen was vroeger
ingewikkeld ingedeeld.
Behalve de ambten en hoge en lage heerrljkheden,
had men er onafhankelijke graafschappen en een baronle.

zij allemaar vervulden op hun eÍgen manier een funcLie zowel op
politlek en juridisch als op waLersLaatkundig Lerreln, deze menkwaardÍge structuur heefl zijn sporen rn heb landschap achtergelaben. Zo zíjn de oude grenzen nog vaak aan de hand van bepaalde
kaden of dijken te herkennen en bleven er heel wat grenspalen bestaan. BovendÍen zijn er nog verschtllende kasteLen die ooit het
centrum van een heertÍjkheld vormden.
0ok b¡apen- en graflstenen evenals veldnamen zoalsrrde galgtrgebuigen nog van die indeling van weleer.
DÍl alles zal o.a. aan de hand van diaf s de revue passeren.
Zonder fwijfel zurL u daarblJ heel wat parallellen met de
situatie in de 0osL Betuwe kunnen trekken.

I

n

Maandae 1 3 februari
1989 komen de heer en mervrouh¡ Hermans uit
Lunteren ons in gedachben terug brengen naar een tijd daL er nog
geen files besbonden of er sprake vùas van zuye. regen.
ZLj zullen ons vertellen
erì het gebruik van
over: tt De historie
rr.
heb rijtuig
0nder heb mobto - een plaabje en een praatje - hrorden we herinnerd er aan hoe men reisde in het verleden.
gebracht door de
0p deze avond zal de flolklore
van heb rÍjbuig,
hr en mevrouw Hermans U de auto everì doen vergeben.

0p maandag 13 maarL komb bot slot van de eerst,e drle lezingen
van 1989 de heer K. Snrink ulL Zebben. Dhr. Smlnl< is plv. district
ingenieur Landinnichbing van het Geld. Rivi.erengebíed en zal aan
de hand van film - dia een beeld geven van de onLwikkeling van
ruilverkaveling
naar landinrlchbing.
Als U in de gelegenheid bent de lezing van 9 januari en deze
'l,ezÍng bij Le wonen, zul"t U zien dat hoewel vanulL een ander gez'ichtspunt, de onderwerpen bij elkaar horen en eên vervolg op
eLkaar zijn.
Al deze Iezingen worden gehouden in hef Dorpshuis Le Kesteren,
NedereindsestraaL 27'a. Aanvang 20.00 uur.
0ok belangstellende niet-leden zi jn van harbe welkom, a1leen
aan hen zal een bedrag van f2r50 gevraagd worden.

NIEUWS VAN EN OVER l'JERKGROEPEN.
WERKGROEP ARCHEOLOGIE.

Na veel werkzaamheden 1n het Stat j.onsgetrouw, hersbel- en schilderwerk, is de archeologischc werkgroep vüeer heL veld 1n gegaan.
Veel oude vindplaaLsen werden bezochb. Door inbensieve bewerkÍng
van .de gond komt steeds nieuw materiaal naar boven. Lakemond is
één van de plaabsen v,raar men sLeeds terug kan komen. Bi j enkele
bezoeken zijn 20 ta1 fragmenten van LaLène arrnbanden gevonden.
De bewoníngen in de Labène bij.d (late IJze.rtiJd) zijn begonnen
ongeveer 300 jaar voor Chrisbus en elndlgden in de Romeinse tijd.
Veel scherven en gebrulksvoorwerpen, o.a. slingerkogeltjes,
spinklosjes en fragmenLen van weefgewichten ziJn gevonden welk dateren uit voormelde periode. 0ok Romeins aardewerk werd gevonden,
mar de hoeveelheid is wat minder groob dan heb IJzerbijd
materiaal.0ok
werd ouder maberlaal gevonden o.a. Ml-dden-IJzertljd
ong.400 jaar voor ChrisLus, Bronsbijd ong. 1500 voor Christus.
De hoeveelheden zijn klein, maar boctt is het bewijs gel.everd dab
reeds vele honderden jaren voor Chrlstus heb Betuws gebied behtoond is geweest.
Verder zijn nog onderzoekíngen gedaan in de zandplaatsen te
Zoelen. Voorheen 1s hier t^tikkeldraad aardewerk g"vonden, ong.
2000 jaar voor Christus. Vondsten ln dtb gebi.ed zijn êrg afhankefijk van de plaats waar gegraven word L .

?

In de omgeving van Eck en i'Iiel werd nog een nieuw bewoningsgebied
ontdekt. Uit de sumiere vondsben blijkt, dat deze dateert uib de
Door de eigerìaar varì heb land is boegezegd dat wii
Romeinse tijd.
een nader onderzoek rnogen doen als de vruchben zíin geoogst.
Ook aan de Tolsestraat be 0pheusclen zijn rìog mogefiikheden verder
onderzoe.k be doen in de BronsLi.jdJ.aag.
Met het aanbreken van de wj.nbertijd is weer eerì begin gemaakt meb
het delerminerenr peBisLre¡en en opbergen Van het gevondene.
Een groep van ong.6 mensen is elke woensdagavond bezig met heb
vasL te stellen uit welk
verv,rerken daarvan. Het is erg moeiliik
període het gevonde afkornsLig is. Door gezamellik besbuderen,
met nabuurlijk
de daarbij behorencle Ìj,teraLuur en met een beebje
ervaring Ís het toch wel rnogelijk een goecl overzicht te krijgen
van de oude bewoningen van ons gebied.
tl

tt Ten Dolre

. Gerritsen.

rt

In de zuidzijde van het schip varÌ cle oude Nederlands-tlervo¡mde
kerk te 0pheusden bevinclL zlch sedert de jongsbe restauratle
een
opmerkeli jke grafsbeen. Deze uit brokst,ukken samerìgestelde steen
dekbe eerbijds heb graf varì r,,rilhelm van Hoemen en àr1n vrouv,,
Gertrud Freyse van Dol-r'e. IIelaas is de i.n goti.sche letters uibgegehakbe beksb nog nauhreli jks leersiraar.
Doch de sbeen zal vermoederljk valr omstreeks 1545 dateren. Genoemde Wilhelm (Wi11em) van Hoenren wordb beschouwd als verantt^toordelijk be zijn voor de bouw (llerbouw) van de huidige kerk.
Zeer v{aarschijnelijk
bebrof' cleze boue-acbivibeiberr enkel- heb
noorder en zuider transepb, r,relke de kerk zr jn lorse aanzichb
gee ft .
Ter nagedachLenis varl bovÉìr'ìgenoenlcle sbic¡ters
vi'den we boven de
aan de zuidzijde gelege'hc-rofc1 ingang de volgende in zand.stenen
lijst
uitgehakte Leksb:
rr Jan en Joachim van Hoenen gebrueders
hebben geracht
yerste steen va deser kerlte M D end XXIIII n ( 15Ztl) . de
De hier genoemde Jan er'ì Joachim braren klncieren van het hierboven.
beschreven echtpaar.
De reden nu dat ik dit aan rret, papi-er toeve.brouw is nieb de genoemde I'r¡ilhetm van Hoemen, mâar'' meer nog zi.in echtgenote uit
het
geslachb Freyse van Dolre. Deze min ol meer invloedrijke
familie
wordt gedunende ãer1-[oFtã ti.jd i.n betrekklng bot ons gebied ge_
noemd, echter een duidelijke
samenhang vind ik hierin nog niet.
fn het, onderstaande wil il( een aanbal (mogelijke) vertegenwoordi_
gers uit dit geslacht noemerì en porìeer ik de volgende stelling:
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varì detl l-arlde varì Gelre
vinden we in clerrschabting
Allereerst
r?
van 136g (p.lr¡. van Doornick 1903) aangeslagen be Wely
van
ende Hien Wouber varì Do1re.
In de ingeplakNe charters varì heb llemtnens l.eenboek ( n. A. Arnhem )
worden genoemd 0tbo van Dolre eh zi.jrt bwee zorìen Willem en V'lolf'
van Dolre. Het eersLe cÌrarter waarin zij worden genoemd is gedateerd 27 juni 1367 en een vol.gencle i.s geclabeerd 1 6 september
Steeds betrof het een belening van de hof'sLedetrte
137...
heb tob leen wercl gemaakb, een vrij en
Dolrerrwelkrrgoedt'vóór
eigen bezít was.
nu dib bezj.b t,e Lraceren?
Waar is nu mogeliikeririjs
plaat,se.l-ijke
en
naam
van
op basis
Segoedltej,d porleer il( de sLelen
Dodewaard moeten zoeken,
opheusden
dit
tussen
we
Iing dat
gebied clirect t,en zuj-den
heL
naar
gedachLen
uiLgaan
waarbij mijn
als zorìartig irl gereeds
cle
Loerlmaals
gelegen
aatr
van de Linge
rtDalwagenrr
(Dalwagerlseweg).
bruik zijnde
l¡rlelnu, ook deze straaLnaam z,eLLe rnij aatl ltel- derlltetr. Sbeeds is
deze naam verklaarci als Dal (=1aag gr:legctr) wage (=weB) r dus
laag gelegen weg.
Vlaar is deze sLraat,'wcl 7,o l-aag ¿¡eJ.r:gertt?
niet luicle¡ Dalrel^raghe;Dol¡e weg? Dus de weg
Kan de verklaring
(van
zoLtet de Ri jn als 1'laaIl<anb !)
naar Dolre
Ik ben me bewust dat, ik nauwelijl<s meer bewijzen Ler versterking
kan aanbrengen. Dus colìsLruct ieve reacties lr\^rerzijds zi.in Van
harbe welkom.
K. vatl J-ngert
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Nieuw aar ebruiken.
1920

1945.

Nieuwe jaarbje

il( sba llier

Meb een kofflertje

daL l<an

buil,err,
nieb sluiLen.

Met een touwt je dab l<arl rr j.r:1, l<nr:pen,
Geef me dan maar eerl bÍt,tert.je

dan ga i.l( vJeêt' I o¡rerr.

Dat was één van de geclichtjes, clie cloor cle jeugcì werd opgezegd,
als die een gelukkig nieuwjaar ging werìsen.
Maar meestal v,tas de wens: I' Veil .l heil erì zegen in het nj jje jaorti
In grote getale Lrok de opgeschoLen j.ugcl clan door het dorp
Voor de meesten was heb eer.ì sport. Voor. enkele arnten was heb
niijejaarsvüensen een bibbere noorìzaak. Er' !,,aren ntelìserì, tdaarzij
aanklopten, die een vierduj.benst.uk en ja zelf's een sLrrj,vert,je
gaven.
ToL de tweede I,üereldoorlog wasi het, nieur.rejaar, af'r,¡irìnerì rìog gebruikelijk.
Vaak liep de hei.lwens uitbrerìge af'met een smouL ol
oliebol.
SmouLbollen l.¡erclen p:emaakt vatì de r.euzel-s van het in
november of december geslachte huisvarken. t)iegerìetì, die nieb geslacht hadden bakten veelal o.l,i.eboll-en.
De opgeschoten jeugd nam al- gaLli.¡ geen gerìoegen nteer rnet eetl olieof smoutbol . Zíj werclen dan bj.rrnr:n gehaald etì l<r'egen clarì eerr
annisebte., citroenbje,
schiJJ.etje en soms ook wel een jorrge klare
of brandewi jnt je.
Doordat a1les door el.l<aar ¿çerJronl<en iverd, ti.ep lleL nieuv.rjaarsleest soms goed mis.
De herbergen waren op eerì dorp die dag a1 vroeg open. De herbergies deden dan goede zal(erì. l,laar nog dlul<l<er bras het op oudejaarsavond. Heb oud en l,lierrw vierer) was bì jrra aJ l,ijd een mant'ìenzaak. De caf'ers bleven bob tr.¡ee uur rs - ltachl-s open.
Net aIs nu nog op sornnri.ge ¡l.l.aat,sen het gevaì. Í.s, wr-:r'cl er die
avond veel kattekwaad uitgeha¿r1,d. Al.l-eern ¡1ebeurde dib eerì lil<ke1tje sportÍever dan vandaag de cia.g.
Zo ging de jeugd er prat op al.s zij ergerìri rnei; eetr soorbbemenb
stok (sfeuker) metworsben kon bemacilLigen. Door de spì.jlerr van
heb kelderraam heen werd daL l<unstsLr.rl<je clan g;efJ.il<b. Was het
kelderraam niet goed af'gesJoLen, dan verclvteerì met de v,¡orst ool<
de trkan" jenever. (nfl.een op oude.rjaarsavoncl) lvercl er eerl kan
(liter)
jenever in huis gehaald. Op eerì verjaardag of'anclere
hoogtijdag liep hef af' nret een half kannel<e of eerì maobje).
De geheì-e avond werd er' gesclrol,en. De bozn gr:est en clie daarmee
verdreven werden, nroeben wel. lleel ltatr¡1 get"rorden zL,in, als cle
jeugd zover ging om van rnell<bussen cartridL¡r-rssetì be mal<en. De
melkbus en deksle werclen dan nleb een l<ebLirrg v¡rstgelegci. '1'evoren
was er een gat in de br¡dem goboorci. Vervol¿1ens wercl eerì Lralf pond
carbÍd in gedaan, eerì beet.ie rvaLer daar.bij gevoegd en het, f'eest
kon beginnen. Met aan een visi,g;ard rÌemaal<fe lonb, werd het, gas Lot
gebracht. Eerr verschril<keJ.ijl< trarcle l<J.ap t¡ras clan het
ontploffing
gevolg. De politie
die in f'e-it;e rlie avoÌt<ì to-ì.erant tJ¿ls, t,rad daar
hard

L\J

tegenop. Maar meestal !,rarèn de boosdoeners verdwenen als de polftie
arriveerde . ZiJ Lroffen dan een verwrongen melkbus aan. . . .
!r¡erd er met een buisman ol verf bus geschoLen, dan kneep de veldwachter een oog je toe. 1¡lant ook d1t was verboden, Voor velen was
het meb poffers schieten te duur

Klokslag bwaalf uur begonnen op de lrlaal de sirenes of stoomflulben te loelen. Dan werden er exbra schoten afgevuurd en kon het
neije Jaar beginnen. In plaaLsen als Maurik, 0mmeren en Ingen
werd er met oude jaar met de rommelpot g"lopen.
Ik heb geen cent om brood be kopen.
Vrouw glf

me dit,

vrouw gif' me dat,.

Gif me een stukske van het vert.ekens¿,;aL.
Van de ham of van de zLj.
Gff me een stukske b"ooL er bij.
l,,lant boof e in de horse, lrange lange worse.

Vrouw glf

miJ de lange en laob de korbe ¡nar hange.

Als de lange gageete zijn,

zulle

de korbe wel beeber si.Jn.

De rommelpob werd gemaakb van een varkerrsblaas, dle sbrak over
een bus was gespannen. Middenln werd een gaat je gemaakt t,,,aar een
rietJe werd ingeduwd. Doordab op en neer Le halen, werd er een
dof gebrom hoorbaar.
Een borreltje ofl of appelbeignet en soms weleens een sbuk spek
of worsbepannekoek was de tegenprestalle van dle6¡ene waar hel
niJ jeJaor vras aangezegd.
Heb rondgaan langs de huizen is verleclen LiJd gebrordern. OudedeJaarsavond wordL nieL meer 1n heb cafámaar bhuls gevierd.
Echt,er heb schleten is gebleven. 1'enslobt;e zlLLen er hier 1n
de sbreek nog alti.jcl boze geesLen. .

M. v¿lrì <le¡¡ llaberL.

(Rts U na heL Lez,en van dit stuk.je zLc:lt troq meer ouclejaarsavondgebruiken herlnnerb, vernemen wi j clal graag varì U . ) Red.
lr{erkEroep Bebuws Dlalecb.
Het, Betuws dialect komb sLeeds meen 1n de beIangsbelllng. Daarom
leek het ons eên goede gedachbe te onderzoeken of'er volcloende
anLmo bestaat om een werkgroep Bet,uwe Dialecb j.n het leven te
roepen
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zij die: geÏnteresseerd zijn, ver.zoeken we contacb met ons op
te nemen. Bij voldoende belangstelling
zaI het dan zeker toL
de oprichting
van een werkgroep komen.
Een briefje
aan: A.I.C. Postbus 62. q0q0 DB Kesteren.
of êen telefoontje
naar: 0BBB6 - 2205 is voldoende.
A. Datema.
De

H. K.

K. en O. gj ng naar Den Bosch .

ZaLerdag 1 oktober v.ras een uitgelezen dag om op excursie te gaan.
Prachtig b¡eer maakte het verblijf
i.n Den Bosch ook buiLen het
museum en de kabhedraal tob een waar genoegen.
Door êen programmawijziging kregen tJe gel egenheíd a1 direct van
het mooie $¡eer en de Bosche bollen te genieten.
Allereerst
werd heb lloordbrabanLs nruseum bezochb, dat sinds 1 987
t is gevestlgd in het ,hart van Den L3o sch, op een steenworp af stand
van de Sinb - Jan, in het voorm lùig gouverneurspaleis.
Een werkelijk schibterend museum, daL veel meer tijd verdient bezochb
te worden.
Onder leiding van een l<unsbhi.storica werden we door de geschfedenis van heL pand en de streek geleid, var'ìaf de Babaafs - Franse
bijd, de generalibeitsperiode,
heb herbogclom en rle oudsbe bewoning. Min of meer van het heden naar het, verleden; heímelijk om de
tijdschok niet te groob te maken.
Alhoewel het museum veel meer te bieden Lreelt dan het sbukje
historie
waar wi j mee geconf ronLeerd ülerden, moest,en we vanwege
een
de tijd
hapje gaarì eten om op tijd voor de rondleiding
in de
Sínt Jan te zijn.
De Sint Jan is een laaL-goLische l<ruisbasi-1iel<, d j"e is gebouwd
tussen 1380 en 1530 op de plaabs waar eerst een Romaanse kerk
stond. De bouwtijd van de kerk valb samerì meb de bloeiperiode
van de stad. Dan koml, de sbad onder Spaans gezag, vervolgens
volgt de definiti-eve
inlijving
bij de Reprrbì,iek, waardoor de stad
van de resb van het herLogdom wordL algesneden. Pas in 1 8 1 4
breken er betere bi.'i den aan: Den Bosch wordb hoof'dsLad van de
provincie Noord-Brabant.
Deze geschiedenis is in de restaurabíes er'ì verbouwingen van de
kerk teug te vínden.
0m dit all-emaal le ont dekken heb je wel cle deskundige leiding
van een gids nodig. Veel van de symboliel< onLsnapl, anders aan
het oog.
.I. t.loel<stra.
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NIEUWS VAN EN OVER HBT ARCHIEF EN INFORMAT]E CEN'IRUM VOOR DE
BETUhIE.

ist U, dat het A.l.C. zich mag verheugen in een sbeeds groter
aantal bezoekers? U was er nog niet bij? 0f wel?
V'las U er n.iet, dan kan de volgende inf ormabie U er misschien
toe brengen ! .
lrl

HET ARCHIEF EN INFORMA'f]E

CENTNUM

Het A.I.C. is bedoeld als een diensLver'1ene¡rcl onderkomen voor
wenkzaamhreden, die verband hor-tden meL hel, bestuderen van de geì. schiedenís van onze sbreek ( l"tidden-BeLuwe ) in al haar f acetten.
werkgroepen
WERKRUIMTEN zijn er ben behoeve van de verschillende
( werkgroep Kastelen, werkgroep Geschiedenis T'weede Wereldoorlog,
werkgroep Streekgeschiedenís ZeLLe,n, werkgroep Streel<geschiedenis
Kestenen, Archeologische werkgroep ebc. )
copie-arctrleven,
Een STUDIEZAAL waaþ men cle bibliotheek,

de foto-

en dia-vêrzameling eLc. kan raadplegen (op gezette tijden onder
leidi.e).
Z0LDER EN MAGAZIJN worden benut als opslagruimte van de vele

voorwerpen, die
archeologische vondsten en andere historische
het bewaren t.er best.udering v.raard z1-jn"
Ten behoeve van het 0NDERWIJS is voor dj.verse scholen gelegenheid
op niveau in1íchbÍngen be verl<r'ijgen oml,rerì1, de geschiedenis van
de streek, de Betuwe, van Gelderland en van Nederland.
Het A.I.C.

staab dus geachte leden boL tJv¡ beschikking!

A1s U inflormatie wi.l t, ovêr
Als U zich aansluib bij de werkgroepen-Als U zich wilb ínzebl,en voor hnb Archicf'
BlbfioLlteek
Foto of Dia- verzameling.
Als U gev\roon over veel rrbijd'r beschil<t erì c.le Il K.K. en 0. heefb
Uw interesse.
Kom! Er is zoveel te doen.
0peningstijden

A. I.

Vloensdagmiddag
Woensdagavond
DonderdagochLend

C

van 1ll .00
van 'l 9.00
10.00

1?.00 Llur.
21.00 uLlr.
12.00 uur.

Tel: 0BBB6 - 2205
Adres; Postbus 62 4040 DB KesLeren.
Dit adres is voor lret het A.I.C.

r

zowel als voor de lJ.K.K. en

0

,
,

t."

HOE NU VERDER?

U wisb al alles over de H.K'K' en O' en hef A'I'C'
Maar......
U komb t,iid be korb.
U vÍndb het A. I. C. in Kesteren weI wat ver.
Toch wiItU graag iets doen, want U benb enlhousiasb.
worden of het voorgaande
WlIt U ons dan helpen door donateur te brengen?
onder de aandacht van Uw kennissen Le
toch de
ondanks subsidies en gifben dle we ontvangent hebben we
financtäte ruggesteun van donabeurs nodig'

Ter informatie:
DonateursschaP A.I-C.

LldmaatschaP
Rent

H. K.

K.

en 0

eLoze obligabies

- f 10 ' -- mlnimaal Per
- 125,-- per jaar
à f 5o, --

Komb U eens langs bii het A'I
zeer oP PriJs Sesteld '
wordL
tñããõãt<

Tob slot

S

!

Jaar

C

chenki nAen en bruÍkleen.

zoaLs b. v. oude
blijven op zoek naar htstorlsch materiaal,
en boeken ' genealogleän
foto I s, oude kranten, oude tiidschrtften
of bruikleen of
e.d. Misschie n kunt U ons helpen door schenking
door heb lene n voor het maken van copleän van boven genoemde
zaken.
opgeleverd' Daar
Gelukklg hebb en eerdere oproepen al heelerwab
rlog meer' Hoe gerlng
zijn v're erg b fij mee. Maar mogellJk is voor
dle op het
ook, heb kan "or" van groot b;lant ziJn BtJ hen,
voorbaat al onze
lnllchtingen '
A. I. C. komen voor allenlel

l¡'le

dank

I

A. Dabema.
MEDEDELINGEN.

Foto - tenboonsbellin
zaI in Echbeld een fo to
In één van de eerste maanden van 1989door
de H.K.K. en O
tentoonstelllng georganiseerd worden
let U dan even op de
AIs U deze tenboonsbelling wilb bezoeken
' de kranten?
1n
aanplakbilJebten of de aankondigingen
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Tentoonstelling:
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Gemeentemuseum Arnhem.

11Jd: 26 november

Ten

wereld van Stonehenge

oonsbe

0.00- 1 7 .00 uur.
11.00-17.00 uur.
1

13.00-17.00 uur.

ULrechLseweg 87. Arnhem. Tel: 085

512431.

I I i n g : Meinerswi .'ik.

In het bezoekerscentrum De I'labermolen, Zypendaalseweg Zll Le
Arnhem wordt van 22 december 19BB bot ZZ Januarl 1989 een tentoonst,elling gehouden over de ontwikkellngen in Meinerswljk.

Aandacht wordt g"schonken aan de hlstorle, d. archeologle, de
ontgnondíngen, de flora en fauna en natuurtljk het Rljnoeverplan.
Er is een Itdoe-maquetterrüraarop de bezoekers kunnen aangeven
hoe zij denken dat Meinerswijk zoú moeten worden.
Er zijn dia- en filmvoorstell.inqen en er is veel- infonmatremaberi-aaI verkrijgbaar.
De openÍngstijden zijnz

dinsdag L/n vriJdag varì 9.30 - 16.30 uur
de weekends van
1 1 .30 - 1 6.30 uur
Tljdens de feest,dagen 1s de l,,latermolen
A1 leen op Tweede Kerstdag geöpend.

GeLders 0udheidkundie Contacb.

Lessen: In het lezen en begri.jpen van middeleeuws teksben.
0p vijf zaLerdagen wordL er les gegeven.
DaLa: 21 jan. - 4 maart, - B apr. - ZO mei en 3 juni
Tijd: zaLerdag 9.15 - 11.45 uur.
Plaats: Cult ureel Cenbrum de Coehoorn.
Coehoornstraat, 17 Arnhem.
Kosten: f62,50.
ïnformatie: GeLders 0udeheidkundig Conbact. Zutphen.
Museumcursus:

1989

Brandpreventie.

Hef G.o. c. organiseert een sbudiedag over brandpreventle.
Datum: 20 februarÍ 1989. Kosben f25,-- rnformatle zLe boven.

Namens heb besLuur,
. Broekh ulzen- I{ l euwenUurg

M. L

Red.

lo

.

11,i ut 1,1 CyrIef
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
Postbus 62. Li0110DB Kes,enen
SAEPE STILUM VERTAMUS

maart 1989

7e jaargang nr. 2.
Geachte leden,

De winter heeft het voor 1989 af laten weten. De medewerkers van
de H.K.K. en 0. echter niet, zodat de volgende aktiviteiten weer
zijn voorbereid:
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse
Algemene ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 10
april om 19.30 uur in het Dorpshuis te Kesteren.

AGENDA
-

-

-

Opening.
Mededelingen.
Behandeling jaarverslagen.
Behandeling financieel verslag 1988 en begroting 1989.
Het financieel verslag en de begroting liggen een half uur voor
de aanvang van de vergadering ter inzage.
Verslag kascontrolecommissie en chargering penningmeester.
Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie.
Uitloting renteloze obligaties.
Bestuursverkiezing.
Volgens rooster zijn de heren Datema (voorzitter) en van Broekhuizen aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar.
De namen van tegen-kanidaten kunt u 7 dagen voor de vergadering
bij het bestuur indienen.
Rondvraag.
Sluiting.

Na de pauze.
BETUWSE DI ALECTEN
Als op 10 april 1989 te 20.00 uur de jaarlijkse ledenvergadering
gesloten zal zijn, zal de rest van de avond in het teken staan
van het Betuwse dialect. De heren R. van de Berg, J.van de Hatert
en D.J. Viergever zullen de lezers en de sprekers van deze avond
zijn en gezien hun optreden elders is succes verzekerd. Zo wordt
een traditie voortgezet, dat na iedere Algemene ledenvergadering
leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken zelf verder
de avond verzorgen. En gelet op het programma, dat is samengesteld, mag u deze avond niet missen!!! Mogelijk komt het zelfs
tot oprichting van een werkgroep Betuwse dialecten.
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De lezing op maandag 8 mei zal weer een herinnering zijn aan de
Tweede Wereldoorlog. De heer Bollen uit Molenhoek zal u vertellen
over de oorzaken die tot de mislukking van Market Garden hebben
geleid. Ook het verloop van de actie in de Betuwe zal daarbij aan
de orde komen.
Op maandag 12 juni a.s komt voor U de heer J. Kuys uit Nijmegen
een lezing houden over:
"De ambtman in Over -Neder -Betuwe in de Middeleeuwen"
Het middeleeuwse hertogdom Gelre bestond uit een groot aantal
bestuursdistricten, de zogenaamde "ambten". Aan het hoofd van elk
ambt stelde de hertog van Gelre een zogenaamde "ambtman" aan.
Zo'n ambtman had zer uiteenlopende taken: vervolging van
misdadigers, uitoefening van de civiele en criminele rechtspraak,
afkondiging van hertogelijk wetgeving, inbezitneming van opwassen
in de rivieren, het vervoeren van de schouw over bandijken en
weteringen en de militaire verdediging van het ambt. De
ámbtmanner waren vaak niet gewoon in loondienst, maar hadden hun
ambt in onderpand wegens leningen die zij aan de hertog verstrekt
hadden. De verpanding van ambten leidde tot willekeur en
machtmisbruik bij de ambtmannen, die in hun hoedanigheid van
pandhouder overigens vaak een plaatsvervanger aanstelden.
De Betuwe in zijn geheel vormde tot het jaar 1327 een ambt, maar
werd in genoemd jaar gesplitst in twee ambten: het ambt OverBetuwe en het ambt Neder-Betuwe. Daarom zal de spreker zowel de
wederwaardigheden van de ambtman van de Over -Betuwe als van de
Neder-Betuwe behandelen.
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 zal aan zal een bedrag van F 2,50 gevraagd worden.

Jaarverslag van de secretaris over de periode 1 januari 1988 tot
en met 31 december 1988.
Verslag van de Algemene ledenvergadering van maandag 11 april
1988.
Onder vrij grote belangstelling (43 aanwezigen) opent de voorzitter de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, met het geven van
een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het
Archief en Informatie Centrum (AIC). Nog onvoldoende realiseren
de leden van de H.K.K. en 0. zich welke grote hoeveelheid
informatie op cultuur-historisch gebied door het AIC kan worden
verschaft aan leden en belangstellenden. De in de Nieuwsbrief van
maart 1988 opgenomen jaarverslagen worden zonder commentaar
afgehandeld.
Het financieel verslag van 1987 ziet er gunstig uit en laat in
ieder geval geen nadelig saldo zien. Kort wordt de begroting voor
1988 besproken. Verslag en begroting worden goedgekeurd.
De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden, waarna de
penningmeester wordt gedecharseerd. De heer A. van Ingen wordt
bereid gevonden deel uit te maken van de kascontrolecommissie en
neemt daarbij de plaats in van de heer Poelman. ,
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Wegens het verlaten van het bestuur door de heer J. van Ingen
ontstond een vacature. De door het bestuur voorgestelde kandidaat
J. Hoekstra, wordt bij acclamatie benoemd. Het bestuur stelt voor
in 1989 de contributie te verhogen van f 25,-- naar f 27,50.
Na enige discussie wordt echter voorgesteld het bedrag te verhogen naar f 30,--. Na stemming wordt dit voorstel aanvaard. Van
de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Na de pauze verzorgde
ons medelid de heer C. de Bont uit Kesteren een lezing over "Het
Over-Betuwse landschap als geschiedenisboek".

Bestuursvergaderingen.
In 1988 kwam het bestuur 12 maan l in vergadering bijeen.
LEZINGEN
- Maandag 11 januari hield de heer M. IJzerman uit de Bilt een
lezing over "Alva" Raad van Beroerten in de Betuwe".
Op maandag 8 februari Dhr. H. v. Heijningen. Wegens ziekte werd
zijn plaats onverwachts door dhr. Vincent Sleebe ingenomen met
"De landbouw geschiedenis van de Betuwse
de lezing over:
dorpen".
- Maandag 14 maart verzorgde de heer H. Tromp een lezing over de
kastelen langs en nabij de Langbroeker Wetering.
- Maandag 11 april, na de algemene ledenvergadering verzorgde de
heer C. de Bont uit Kesteren een lezing over "Het Over-Betuwse
landschap als geschiedenisboek".
- Op maandag 9 mei hield de heer J. van Alphen uit Dell een
lezing over de Belgische Brigade "Piron" in relatie tot de
oorlogswoelingen in de Betuwe in de maanden april en mei 1945
- Na de pauze vertoonde de heer G. Opperman uit Kesteren dia's
van de verwoestingen die de oorlog achterliet in Kesteren en
Opheusden.
- Op maandag 13 juni mochten wij de heer H. van Heijningen
verwelkomen, die een lezing hield over de onde Gelderse Kerken
in sociaal-economisch perspectief.
- Dr. E.J.Th.A.M.A. Smit uit Tiel hield op maandag 12 september
een lezing over de slag bij Woeringen, die in 1288 plaats vond.
In een boeiend betoog schetste de heer Smit de verstrekkende
gevolgen van de door Gelre verloren slag voor de toekomstige
staatkundige verhoudingen in de lage landen.
- Maandag 10 oktober vertelde de heer K. Boeder, lid van de
Gelderse Monumentencommissie wat de monumentencommissie voor
instelling is.
- De lezingenserie van 1988 werd op 14 november door de heer W.
van de Westeringh besloten met een lezing over wat in kranten
aan historisch-genealogisch materiaal gevonden kan worden.
Uitgebreid informatie over de gehouden lezingen kunt U vinden
in de 1987 en 1988 verschenen Nieuwsbrieven.
EXCURSIE
De jaarlijkse excursie voerde de H.K.K. en 0. op zaterdag 1
oktober naar het Noordbrabants Museum en de Sint Jan te Den
Bosch.
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Leden
Het aantal leden bedroeg op 31 december 1988 286 inclusief 15
huis genoot-leden.
J. Hoekstra secr.

Het Archief- en Informatie- Centrum
Voor de Betuwe in 1988
KESTEREN

Na de officiële in gebruik stelling van het AIC eind 1987 heeft
het zich al kunnen verheugen in een warme belangstelling van vele
bezoekers. Ook de gemeenten Valburg, Heteren, Dodewaard, Kesteren
legden grote interesse aan de dag, wat tot uitdrukking komt in de
jaarlijkse bijdragen aan de de exploitatiekosten van het AIC. Het
ziet er naar uit, dat nog meer gemeenten het AIC zullen gaan
onder steunen. Het is bemoedigend, dat de gemeenten de functie
van het AIC voor de streek op cultuur-historisch gebied naar
waarde hebben weten te schatten.
Om de taken van het AIC op zo goed mogelijke wijze uit te voeren
en de continuïteit te waarborgen heeft het bestuur van het AIC in
samenwerking met leden van de Historische Kring Kesteren en Omstreken de organisatiestructuur van het AIC vastgelegd.
Uitgangspunten van deze organisatiestructuur zijn:
-1- de werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van de
faciliteiten van het AIC.
-2- de werkzaamheden ten behoeve de informatie-verzameling en
informatie-overdracht.
Welke rol speelt nu de H.K.K. en O. in de AIC-activiteiten?
Binnen de organisatiestructuur wordt aan de volgende definiëring
vastgehouden:
- Het AIC verschaft de H.K.K. en 0. de mogelijkheden haar activiteiten te ontplooien, maar verplicht daarmee de H.K.K. en O.
informatie op cultuur-historisch gebied te verzamelen en aan
iedere belangstellende te verschaffen m.a.w. het AIC verschaft
de middelen en de H.K.K. en O. de menskracht. Het spreekt vanzelf, dat hiermee een vrij groot beroep op de leden van de
H.K.K. en O. gedaan wordt, maar nu is al gebleken, dat degenen
die werkzaamheden verrichten in het kader van de AIC-activiteiten op zeer veel gebieden met de cultuurgeschiedenis van de
Betuwe in aanraking komen. Zo wordt het nuttige met het aangename verenigd.
Vanuit het AIC werden scholen bezocht. Aan de hand van dia's en
archeologisch materiaal werden lessen gegeven (Ochten 2x, IJzendoorn/Echteld lx, Heteren lx, Kesteren 2x). Bovendien werden aan
scholen (Opheusden 2x, Ommeren lx) en leerlingen van diverse
schooltypen informatie op allerlei gebied verstrekt.
Zeer geslaagde fototentoonstellingen werden gehouden te Kesteren
en Opheusden. In voorbereiding zijn fototentoonstellingen te
Echteld, Dodewaard en Ommeren.
Door de landelijke vereniging A.W.N. (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) werd een bezoek gebracht aan het AIC, terwijl de
regionale afdeling van de A.W.N. West- en Midden-Betuwe en
Bommelwaard in het AIC zijn jaarvergadering 1988 hield. Ook was
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het AIC geopend tijdens de Monumentendag in september 1988. Er
kwamen weinig bezoekers, wat te wijten was aan de onbekendheid
bij het publiek, dat het AIC op die dag open was. De vereniging
Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER) hield een vergadering in het
AIC. De Monumenten Commissie van de gemeente Heteren vergaderde
in het AIC mede met het doel kennis te nemen van de activiteiten
van het AIC. Ook de Dienst Opnebare Werken Midden Betuwe
vergaderde eenmaal in het AIC en wel om een bijzondere reden.
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van deze dienst waren
giften gegeven, die naar de wens van deze dienst geschonken waren
t.b.v. het AIC. Zo kon de voorzitter burgemeester ir F.C. Moree
f. 6570,-- overhandigen.
Ook bezochten beroepsarcheologen van o.a. de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) regelmatig bet AIC.
Aangezien het AIC lid is van de Monumentenwacht houdt deze
instelling een wakend oog op het onderhoud van het gebouw.
Niet onvermeld mag blijven hoe door leden van de H.K.K. en 0.
gewerkt is en wordt aan het onderhoud van het gebouw.
Restauratiewerkzaamheden, schilderwerk, voorzieningen t.b.v. het
AIC, etc. werden en worden in vrije tijd verricht. Daarvoor is
veel dank verschuldigd als ook aan hen, die het AIC boeken,
foto's en ander historisch materiaal alsmede andere zaken voor de
inventaris schonken.
A. Datema. voorz.

J. Hoekstra secr.

Jaarverslag van de werkgroep Archeologie over het jaar 1988.
1988 is geen jaar geweest met spectaculaire vondsten. Toch zijn
nog, ondanks de vele werkzaamheden aan het Stationsgebouw, wat
veelal door de archeologische werkgroep werd verricht, nog veel
oude vindplaatsen bezocht. Steeds moet men weer teruggrijpen naar
deze terreinen. Door nieuwbouw, ontgronding, weiland dat door de
boeren weer als bouwland wordt gebruikt, maar soms ook kleine
werkzaamheden op of nabij een oude vindplaats, worden nieuwe
vondstmogelijkheden geschapen.
Nieuw gevonden materiaal geeft vaak een nog beter inzicht omtrent
de bewoning in ons gebied. Bronstijdaardewerk is wederom gevonden
aan de Tolsestraat te Opheusden. Een oude vindplaats nabij de
Rijnbandijk te Randwijk leverde weer veel scherven op; Bronstijd,
Midden-IJzertijd, late IJzertijd en Romeins. Deze vindplaats is
vooral bekend door vele fragmenten La Tene armbanden welke hier
gevonden worden. Deze vindplaatsen zijn erg afhankelijk van het
bebouwingspatroon van de grondeigenaar.
Ook het eiland van Maurik, bekend om de vele bronsvondsten, wordt
regelmatig bezocht, maar levert geen nieuw materiaal op. In de
omgeving van Rijswijk is een nieuwe vindplaats ontdekt van
IJzertijd- en Romeins-aardewerk, veel was dit echter niet. Het
grootste gedeelte van deze vindplaats is boomgaard, zodat een
juiste bewoning niet vast te stellen was. In 1988 zijn toch nog
enkele kisten met materiaal aan het depot toegevoegd. Het
gevondene moet echter ook worden verwerkt. Tijdvakken moeten
worden vastgesteld waarin het gevondene moet worden geplaatst,
maar gezamelijk komt men wel tot een goede indeling.
Met een vijftal mensen wordt elke woensdagavond gewerkt. Op deze
avond van 7-9 uur wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn
kennis van de archeologie te vergroten.
H.J. Gerritsen.
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Jaarverslag Werkgroep Sreekgeschiedenis Kesteren over 1988.
In het afgelopen jaar is de werkwijze van onze werkgroep, door
het beschikbaar komen van het Archief en Informatie Centrum van
de Betuwe in het v000rmalige NS station te Kesteren, sterk veranderd. In plaats van het op regelmatige tijden bij een komen bij
een van de deelnemers zijn de werktijden verzet naar de woensdag
middagen op het AIC. Daar komen de deelnemers nu elke week bijeen
voor het verwerken van gegevens en het inrichtten van het AIC.
Ook helpen de medewerkers mee aan het informeren van bezoekers
voor over allerlei zaken die met de geschiedenis van de streek
verband houden. Door de reeds aanwezige literatuur die op het AIC
aanwezig is werkt deze wijze zeer efficiënt voor het beschikbaar
maken van de kennis van deze groep. Daar onze groep niet erg
groot en het nog te verrichten werk te veel is zouden wij het
zeer op prijs stellen nieuwe leden te mogen begroeten in onze
werkgroep. Onzerzijds zal alle medewerking gegeven worden bij de
inwerking in de streekgeschiedenis van ons gebied.
A. Pouwer. secr.

Jaarverslag van de Werkgroep Streekgeschiedenis Zetten en Omstr.
over jaar 1988.
De werkgroep heeft in het jaar 1988 een zestal bijeenkomsten gehouden. Op 25 januari hield de heer Vincent Sleebe voor ons een
lezing over: De veranderde landbouw in de jaren 1850-1940.
Dit was een samenvatting van zijn doctoraal scriptie.
7 maart was er een werkavond die zich vooral op het dorp Valburg
richtte. Er zijn werkgroepjes samengesteld. Deze zullen de
volgende aspecten bestuderen en daarover verslag uitbrengen. Het
zijn Archeologische vondsten-Kerken-Huis "De Ham"-De Molen.Tabaksteelt.-Spoorlijn.-Watersnood van 1820.-Perceelsnamen.-Valburgse schrijvers.-Burgemeesters.-Predikanten en Pastoors.Schoolmeesters.-verzameling van afbeeldingen, betrekking hebbende
op het dorp Valburg. Ook zullen de verpondingscohieren en het kadaster van 1830, in statistieken uitgewerkt worden.
18 april heeft mevrouw Allersma, lid van de Gelderse Monumenten
Raad, een lezing verzorgd over het onderwerp: "Monumentenzorg
vanuit de provincie naar de gemeente". De heer Zwartkruis van de
gemeente Valburg, verzorgde hierbij de dia's die betrekking
hadden op onze Gemeente Valburg.
16 mei werd de jaarlijkse excursie gehouden. Ditmaal een
fietstocht, door en om het dorp Valburg, een aansluiting op de
werkavond over dit dorp van 7 maart j.l.
24 oktober. De heer Poelman gaf een overzicht van de levensloop
en de geschriften van de Valburgse schrijver Karel Lantermans.
Aansluitend hierop las de heer D.J. Viergever in Betuws dialect
enige fragmenten uit de boeken van Lantermans. Op de slotavond 21
november 1988, vertelde de heer R.v.d. Berg ons de resultaten van
zijn onderzoek in "De Betuwe", uit het jaar 1910. Aan de orde
kwamen het teruglopen van het aantal kersenboomgaarden in de
afgelopen jaren, de verkoop van de kersen op het hout in het jaar
1910. Veldnamen, eigenaren en de diverse kersensoorten passeerden
de revue.
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Onze bijeenkomsten hadden een redelijke goede belangstelling en
vonden plaats in HET WAPEN VAN ANDELST waar we steeds gastvrij
konden vergaderen.
Voorzitter.
J.N.B. Poelman

Secretaris.
G.B. Troost.

Jaarverslag Genealogie over het jaar 1988.
Een van de aspecten van de geschiedenis van ons gebied is de
genealogie van Betuwse geslachten. Van vele zijden werd dit jaar
belangsteeling voor dit onderwerp getoond door een bezoek aan het
AIC, telefonische of schriftelijke vragen om inlichting.
Daarnaast waren velen bereid om hun gegevens welke verzameld
waren aan ons af te staan. Soms door complete kwartierstaten,
stambomen e.d. of wat voorlopige notities die gebruikt mogen
worden om anderen te helpen bij het zoeken naar hun genealogie.
Daarnaast is er op het AIC een zekere hoeveelheid
bronnenmateriaal op genealogisch gebied aanwezig, in de vorm van
handboeken, indexen, reeksen, jaargangen van Gens Nostra,
Gelderse Volksalmanak, Gelre, De Navorsche en dergelijke. Indien
U informatie wenst of af wilt staan of beide dan bent U van harte
welkom op het AIC te Kesteren.
A. Pouwer.

Contrbutie
Ingesloten bij deze Nieuwsbrief vindt U de accept giro voor het
overmaken van de contributie. Het bedrag van de contributie is
verhoogd. (De secretaris heeft dit in zijn jaarverslag al aangekondigd). Wij hopen toch weer op een extra bijdrage van U. Het
AIC moet het van giften hebben.
Velen van U hebben ook in 1988 het AIC financieel gesteund. Mogen
we daar nu weer op rekenen? Bij voorbaat heel veel dank!

Excursie
Op zaterdag 24 juni van 10 - 12 uur zal er een excursie georganiseerd worden naar Lunteren. Dit naar aanleiding van de lezing
"De historie en het gebruik van het rijtuig" gehouden op 12 febr.
j.l. Thuis bij de fam. Hermans kunt U dan de pronkjuwelen
waarover ze gesproken hebben, met eigen ogen aanschouwen.
U kunt zich voor deze excursie aanmelden op de bekende manier,
telefonisch op 08886 - 1504. (mevr. Broekhuizen) of het
formuliertje invullen. Er is echter een probleempje bij. De fam.
Hermans kan slechts ± 20 personen tegelijk ontvangen. Mochten er
nu meer dan 20 aanmeldingen komen dan zal in september nog een
excursie naar Lunteren georganiseerd worden. In volgorde van
aanmeldingen zullen wij U noteren. Graag voor 1 mei. U krijgt
bericht over het verloop en de uiteindelijke gang van zaken na
aanmelding
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Ter informatie
Lezingen: 10 april. 8 mei en 12 , juni.
Excursie: 24 juni.
Openingstijden AIC
: 14.00 - 17.00 uur
Woensdagmiddag
Woensdagavond
: 19.00 - 21.00 uur
Donderdagochtend : 10.00 - 12.00 uur
Tel: 08886 - 2205
Adres: Postbus 62. 4040 DB Kesteren.
(Ook voor de H.K.K. en O.)
Namens het bestuur:
M.L. Broekhuizen - Nieuwenburg.
Red.
Ondergetekende meldt zich aan voor de excursie naar' Lunteren.
Naam:
Aantal personen:
Adres:
Heeft eigen vervoer
geen

Kan

event.--

pers.
meenemen.

11,1¢tvws6-def
HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
Post bus 6 2. 10110 D.13 1<es[enen
SAEPE STILUM VERTAMUS
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Geachte leden,
Uw hoofd staat er helemaal nog niet naar, we weten het. Velen van
U zijn nog aan hun vacantie-periode bezig, maar de realiteit is
wel dat de laatste Nieuwsbrief van het jaar 1989 voor U ligt.
Het bestuur van de H.K.K. en 0. nodigt U uit de volgende lezingen
bij te wonen:
- OE maandag 11 seEtember a.s. De heer A.C. Zeven uit Wageningen
komt dan voor U een lezing houden over: De Ontwikkelings Geschiedenis van Kultuurplanten bestudeerd met behulp van schilderijen
uit de 16e 17e en 18e eeuw gemaakt in Vlaanderen en Noord-Nederland_.
Niet een ieder is bekend met het feit, dat onze kultuurplanten
ontstaan zijn uit wilde planten. Het proces, waarbij de wilde
plant omgevormd wordt heet domesticatie. Sommige kultuurplanten
zijn al 10.000 jaar geleden in kultuur genomen; andere, waaronder
vele siergewassen werden pas recentelijk gedomesticeerd.
Voor wetenschappen als plantenveredeling, taxomonie en erfelijkheidsleer is het van belang de ontwikkelingsgeschiedenis van de
kultuurplant te leren kennen.
We weten hoe de wilde plant er uitziet, we weten hoe de huidige
vorm van de kultuurplant er uit ziet, maar hoe zag deze er
vroeger uit?
16e, 17e en 18e eeuwse Vlaamse en Noord-Nederlandse schilders
schilderden exact wat ze zagen en dat is van groot belang. Plantafbeeldingen uit eerdere perioden zijn zeer zeldzaam. Uit de na
18e eeuwse periode zijn voldoende bronnen beschikbaar, bovendien
verandert de stijl van schilderen.
Deze bijzondere voordracht zal toegelicht worden aan de hand van
een 35- tal dia's. Vooral zal nadruk gelegd worden op groenten.
Het bestuur dacht, dat het een goed idee zou zijn deze eerste
lezing na de vacantie-peribde te houden in het A.I.C. te
Kesteren,_ Voor die leden, die er nog niet toe gekomen zijn het
A.I.C. te bezoeken, een mooie gelegenheid er nu een kijkje te
nemen.
- Voor maandag_9 oktober heeft de, heer H.C. 't Jong uit Dordrecht
zich bereid verklaard te spreken over: Gemeentewapens in
Nederland. Een lezing die de oorsprong, de betekenis en de
geschiedenis van _de wapens van 'Nederlandse gemeenten in het

algemeen en die van de gemeenten in de oostelijke Betuwe in het
bijzonder zal behandelen. Het ontstaan van de heraldiek of
wapenkunde, de opkomst van geprivilegeerde steden en het gebruik
van het bezegelen van oorkonden,
waren enkele van de oorzaken
voor het ontstaan van deze wapens. Ook de noodzaak van het voeren
van een eigen symbool door stedelijke milities gedurende een
oorlog had zijn invloed hierop.
Wat er in een wapen kwam, kon zeer verschillend zijn. De
betekenis van dergelijke wapens kan dan ook zeer uiteenlopen.
Hoewel veel Nederlandse dorpen en steden al zeer lang wapens
voerden, werd pas na het ontstaan van het Koninkrijk der
Nederlanden met de registratie ervan begonnen. Die registratie
loopt tot op de dag van vandaag door. Denkt U alleen maar aan de
herindelingen, die de laatste jaren regelmatig plaatsvinden.
Ook voor de Betuwe waren er plannen in die richting. Om te laten
zien wat dergelijke herindelingen voor heraldische gevolgen
kunnen hebben, zal aan de hand van voorbeelden worden ingegaan op
de problematiek van het samenvoegen van bestaande gemeentewapens
om te komen tot een nieuw wapen.
Na de pauze zal er gelegenheid zijn vragen te stellen over
gemeentewapens, maar ook over heraldiek in het algemeen.
— Maandag 13 november, de laatste bijeenkomst in 1989, zal Dr.
Haalebos, verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
een inleiding houden over de archeologische vondsten gedaan in de
jaren 1988 — 1989.
Na jaren van onderzoek betreffende Romeinse legerplaatsen en
burgerlijke bewoning in Nijmegen, zijn op het terrein van het
voormalig Canicius College opzienbarende vondsten gedaan.
De bijbehorende dia—reportage zal U versteld doen staan.
Deze laatste twee lezingen worden als gewoonlijk gehouden in het
Dorpshuis te Kesteren, Nedereindsestraat 27a. Aanvang 20.00 uur.
De lezing gehouden op maandag 11 september zal in het A.I.C.
(voormalig Stationsgebouw) te Kesteren zijn. Aanvang ook 20.00
uur.
Leden, maar ook niet—leden zijn van harte welkom. Alleen aan
niet—leden zal een bedrag van f.2.50 gevraagd worden.
MEDEDELINGEN.
De naj aarsexcursie.
Op zaterdag 7 oktober wordt de jaarlijkse najaarsexcursie
gehouden. Het plan is om naar 't Brabantse land te gaan en daar
Sint Oedenrode te bezoeken.
Over hoe de dag precies ingevuld wordt kunnen wij U op dit moment
nog niet inlichten. Het hele programma moet nog met behulp van
opgevraagde informatiemateriaal op schrift gesteld en voorbereid
worden.
Als U met deze excursie mee wilt, kunt U zich aanmelden op de
bekende manier door het formuliertje in te vullen aan het eind
van deze Nieuwsbrief en op te sturen of telefonisch bij één van
de bestuursleden.
Natuurlijk ontvangt U, als U zich aangemeld heeft, zo snel
mogelijk informatie over het te volgen programa en de verdere
gang van zaken.
Het adres en de telefoonnummers vindt U aan het eind van deze
Nieuwsbrief.

Contributie.
Ingesloten bij de vorige Nieuwsbrief heeft U de acceptgiro
gevonden van de contributie voor 1989. Wilt U even nagaan of U
het overgemaakt heeft? Mogen we ook Uw aandacht vragen voor de
extra bijdrage? Het A.I.C. moet het van giften hebben.
Wij danken U!

Bibliotheek.
Aan te schaffen bibliotheekboeken.
Om te voorkomen dat voor het goed functioneren van het A.I.C.
belangrijke boeken niet in onze bibliotheek aanwezig zijn, worden
alle leden van de H.K.K. en 0. verzocht suggesties te doen voor
de aanschaf van boeken voor de bibliotheek.
Wel is van belang, dat een suggestie goed gemotiveerd is. Daarom
wordt U verzocht in dat geval even contact op te nemen met één
van de bestuursleden over de te volgen procedure.

NIEUWS VAN EN OVER HET A.I.C.
Het onderhoudswerk aan het voormalige station vordert gestaag.
Vele handen maken licht werk. Daarom nogmaals een oproep voor
vrijwilligers, die bereid zijn de handen uit de mouw te steken.
Allerhand werk valt er nog te doen!
Ook de afgelopen periode heeft het A.I.C. niet aan bezoek
ontbroken. Ook per brief en telefoon zijn er diverse contacten
geweest.De bibliotheek werd weer uitgebreid. Beslist de moeite
waard om er kennis van te nemen. De inventarisatie etc. van ons
fotomateriaal maakt goede vorderingen. Scholen werden bezocht
voor het geven van informatielessen over onze streek, terwijl
scholieren het A.I.C. bezochten, hetzij uit belangstelling,
hetzij om materiaal te bestuderen voor scribties e.d.
Er is een werkgroep bronnenonderzoek geformeerd met het doel
copieën van "bronnen" te verzamelen, de toegankelijkheid ervan te
vergroten, transcribties
te maken en te publiceren in de
Osenvorenreeks etc. Daartoe is contact opgenomen met het
Rijksarchief te Arnhem. Volle medewerking is ons toegezegd. Zo
zullen stukken betreffende de Vrijwillige Rechtspraak van +/1650- +/- 1800 van onze streek op microfilms gezet worden, zodat
we deze op het A.I.C. kunnen verwerken etc.
Binnen niet al te lange tijd zal het A.I.C. kunnen beschikken
over de fiches, die destijds gemaakt zijn van de doop- en
trouwboeken van de dorpen vallend binnen ons werkgebied, zodat
voor de genealogisch geinteresseerden ook het A.I.C. een bezoek
waard zal zijn. Het aantal genealogische bronnen en naslagwerken
neemt steeds toe. Kortom het A.I.C. wint aan betekenis.
Als u geïnteresseerd ben om ook aan bovengenoemde aktiviteiten
deel te nemen, neem dan contact op, zodat we u verder kunnen
informeren.
A.Datema.

NIEUWS VAN EN OVER DE WERKGROEPEN.
Antwoord aan de heer K. van Ingen n.a.v. vragen gesteld in
Nieuwsbrief H.K.K. en 0. 1989 no.1 in het artikel " Ten Dolre ".
Naar aanleiding van de beschouwing en de oproep voor reacties,
gedaan door de heer K. van Ingen in de laatste Nieuwsbrief (dec.
1988) over de Dalwagen en een mogelijk belangrijk goed Dolre
tussen Opheusden en Dodewaard het volgende:
1- Preys van Dolre zou weleens niet: Preys op/te Dolre kunnen
zijn, maar een dubbele naam, voortgekomen uit Freys en Dolre,
zoals Evert Freyse en zijn vrouw Ida van Dolre schenken 7 morgen
land in de Mars (1411) (1).
2- De geslachtsnaam Dolre komt al in de late Middeleeuwen voor te
Wageningen en Rhenen; er waren o.a. richters met de naam Dolre,
bijvoorbeeld: Willem van Dolre, richter te Wageningen (14de eeuw)
(2) en Evert Freyse en zijn vrouw Yden hadden een tinsgoed in de
Nude en enige andere goederen in Rhenen (14de eeuw) (3).
3- Over de familie Preys van Dolre is verschillende keren
gepubliceerd in genealogische artikelen. Men zie daarvoor het
Genealogisch Repertorium. (4).
4-De meest waarschijnlijke verklaring voor de Dalwagen is toch:
een weg (wegen, wagen) in een laagte (dal). Landschappelijkbodemkundig is daar geen enkel bezwaar tegen: het west-oost
lopende deel langs de Linge ligt over een grote lengte nagenoeg
in een oude rivierbedding (5), de aansluitende, daar naar toe
lopende delen in Opheusden (vroeger Kloostereind genoemd) en
Dodewaard (lopende door een laag komkleigebied) hebben dezelfde
naam gekregen als de " echte " Dalwagen.
5- Last but not least: De Hemmense belening van het goed Dolre,
ook door van Ingen genoemd, moeten we waarschijnlijk in
Wageningen zoeken. De buurtschap Dolder in Wageningen is hiernaar
genoemd (6). Dolre wordt al in de 3de eeuw genoemd; in een
oorkonde uit 1216 wordt " Dolre in Velua " een curtis genoemd.
W. van de Westeringh.
(1). P.J.C.B. van Hinsberen (1955/82). Inventaris van het Archief
van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht 1200-1811,
blz. 191.
(2). Bijdragen en Mededelingen Gelre 39 (1936), blz. 69-70.
(3). W. van Iterson (1960). De stad Rhenen, o.a. blz. 76-79.
(4). E,A. van Beresteyn (1972). Genealogisch Repertorium, deel 1,
blz. 170; Nederlandse Leeuw 25 (1907), kol. 116; De Wapenheraut
1902; grafsteen Preys van Dolre in de kerk van Wageningen;
Bijdragen en Mededelingen Gelre 40 (1937)
(5). A.J. Havinga en A,. Op 't Hof (1983). Physiography and
formation of the Holocene floodplain along the lower course of
the Rhine in the Netherlands. Bijdragen en Mededelingen
Landbouwhogeschool Wageningen, deel 83-8, bijlage 1.
(6). Brinken en buurten in Wageningen (1985). Historische Reeks
van de Historische Vereniging Oud-Wageningen, blz. 9.

Versjag van de excursie naar Lunteren.
De excursie naar Lunteren, waar de verzameling rijtuigen van de
familie Hermans werd bekeken, is een groot succes geworden.
Wat hebben de deelnemers genoten van alles wat daar te zien was.

Zeventien leden van de H.K.K. en 0. gingen zaterdag 24 juni op
pad vanaf het A.I.C.. Zij werden in Lunteren ontvangen door de
heer en mevrouw Hermans met een kopje koffie.
Nadat de heer Hermans het één en ander over zijn verzameling had
verteld en onze secretaris de heer Hoekstra het gezelschap aan de
familie had voorgesteld, werd er een rondleiding gemaakt door de
werkplaats. Zowel heel oude als nieuwe werktuigen waren er te
zien. De heer Hermans vertelde en liet zien hoe vroeger zadels,
tuigen en al wat met paarden en rijtuigen te maken had, werd gemaakt. Zowel vroeger als nu bleek het een vak apart te zijn.
Was de werkplaats al indrukwekkend, de verzameling rijtuigen met
alles daar omheen was gewoonweg verbluffend. In een enorme schuur
stonden postkoetsen, lijkwagens, draagkoetsen, bierwagens,
huifkarren, ja zelfs stond er een vijfhonderd jaren oude
ossenwagen opgesteld.
De verzameling rijtuigen en koetsjes versloeg alles. Daarbij
kwamen nog de vele sleden, stoommachines en alle andere
voertuigen, die vroeger gereden en gegleden hebben.
De excursieleden kwamen ogen en tijd te kort om alles goed op te
kunnen nemen. Er stonden geen tientallen vervoermiddelen, maar
honderdtallen. Men kwam daarom tijd te kort om naar de
verzameling te gaan kijken, die nog op het " landgoed " stond.
Nadat de heer Hoekstra de familie een attentie in de vorm van een
enveloppe met inhoud had aangeboden en de heer van den Hatert een
dankwoord had uitgesproken, ging het gezelschap boordevol
indrukken huiswaarts.
H. van den Hatert.
Echte id.
TER INFORMATIE.
De Stichting Gelders Oudheidkundig Contact vraagt Uw aandacht
voor een aantal cursussen die georganiseerd zijn door:
het Gelders Oudheidkundig Contact te Zutphen,
Culturele Raad Overijssel en aanverwante instellingen in
Overijssel.
1- Bronnen en Methoden van het historisch onderzoek.
2- Lezen en begrijpen van Middelnederlandse teksten.
3- Historische Geografie.
4- Voordrachtenreeksen.
Als dit U interesseert of U wilt aan een cursus gaan deelnemen,
informatie hierover kunt U verkrijgen op het volgende adres:
Stichting G.O.C. Postbus 359, 2200 AJ Zutphen. Tel: 0575011826.
Om te noteren.
Lezingen: 11 september, 9 oktober en 13 november.
Excursie:
7 oktober.
Openingstijden A.I.C.
Woensdagmiddag
: 14.00 - 17 00 uur
Woensdagavond
: 19.00 - 21 00 uur
Donderdagochtend
: 10.00 - 12 00 uur
Adres: Postbus 62. 4040 DB Kesteren Tel: 08886-2205
(Ook voor de H.K.K. en 0.)

Excursie: Aanmelden als
- Invullen en
bovenstaand
- Telefoneren

volgt:
verzenden onderstaand formulier naar
adres. Ook kunt U:
naar A.I.C. 08886-2205.
08886-1504. (M.Broekhuizen).
08880-1477. (C.de Hartog).

Namens het bestuur:
M.L.Broekhuizen-Nieuwenburg.
Red.

Ondergetekende meldt zich aan voor de excursie naar St.Oedenrode:
Naam: ---Aantal personen.
Adres.
Heeft eigen/geen vervoer.
Handtekening:
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Kan eventueel ----personen meenemen.

