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december, 1989.

Geachte leden.
Het jaar 1989 is ten einde en 1990 staat voor de deur. Het
bestuur van de H.K.K. en O. wenst U, die dit leest, een goed en
vooral gezond Nieuwjaar toe.
In de laatste maanden van 1989 zijn on drie leden door overlijden
ontvallen te weten:
- mevr. L.J.G.Getkate-Hoogerheide
dhr. J.Hof man en
- di-ir. ir.J.T.M.van Broekhuizen
leden, die trouw aanwezig waren op de lezingen of werkavonden.
We zullen hen blijven gedenken als gewaardeerde leden van onze
vereniging en wensen de familieleden van de overledenen veel
sterkte toe in de komende tijd.
Het Bestuur.
Ter nagedachtenis van
ir.J.T.M. van Broekhuizen
De naam van ir.J.T.M. van Broekhuizen, die op 31 oktober 1989 op
65-jarige leeftijd overleed, is heel nauw verbonden aan de
Historische Kring Kesteren en Omstreken en aan het Archief- en
Informatie- Centrum voor de Betuwe (1967,1987). Hij was medeoprichter van beide instellingen en vice-voorzitter van onze
kring. Gedurende ruim 20 jaren heeft hij zich met hart en ziel
ingezet voor de vele aktiviteiten, die er plaats vonden zoals die
in de werkgroep streekgeschiedenis Resteren, in de
werkgroep archeologie etc. en niet te vergeten is
zijn werkzaam
aandeel in het oprichten, inrichten en in standhouden van Het
Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe.
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Hoewel hij reeds enige tijd leed aan een naar bleek ongeneeslijke
ziekte, bleef hij tot zes weken voor zijn overlijden aktief in
het A.I.C.. Het was geen uitzondering als hij meerdere malen per
week in het A.I.C. vertoefde en daarbij nog veel huiswerk meenam.
We verliezen in hem een zeer gewaardeerde bestuurslid en vriend.
Persoonlijk zal ik er erg aan moeten wennen hem niet meer te
ontmoeten, daar wij elkander vaak meerdere malen per week zagen
zowel op het A.I.C. als bij mij thuis, waar ik en mijn familie
hem hebben leren kennen als een integer mens en een goede vriend.
We wensen zijn vrouw en familie de kracht toe dit verlies te
dragen. Wij zijn dankbaar hem gekend te hebben en zullen hem
blijvend herinneren.
A.Datema, voorzitter

LEZINGEN
De lezingen voor de eerste maanden van 1990 zijn als volgt:

Maandag 8 januari houdt mevr. drs. Els Loopstra, verbonden aan
het Informatie Centrum Volkscultuur te Utrecht een lezing over

December gebruiken. Wie was St. Maarten? Hoeveel Sinterklazen
bestaan er? Waar komt zwarte Piet vandaan? Hoe oud is het Kersten Nieuwjaarsfeest? Op welke manieren werd vroeger het
Driekoningenfeest gevierd?
Dat zijn slechts enkele vragen waarop de toehoorder in deze
lezing met dia-presentatie een antwoord zal krijgen. De opzet van
de lezing is het publiek een indruk te geven van de oorsprong en
historische ontwikkeling van verschillende feesten en gebruiken
in de wintermaanden.
Een niet minder belangrijke invalshoek is echter die van de rol
die de december-gebruiken in het dagelijks leven konden
vervullen. We hebben het tenslotte over de donkerste en voor veel
mensen meest schaarse periode van het jaar.
Op maandag 12 februari zal voor U spreken ons medelid dhr. C. de
Bont uit Kesteren over De historische geografie van zand-Brabant.
In deze lezing, die aansluit bij een vorig jaar gehouden verhaal
over het Brabantse rivierengebied, laten we de bewoningsgeschiedenis van zand-Brabant vanaf de Romeinse tijd tot heden de
revue passeren. Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen we
de grote mate van veranderlijkheid van het Brabantse
cultuurlandschap proberen te ontleden. Daarbij vragen we ons
steeds af, waarom de vroegere bewoners op een bepaald moment
ergens anders wilden of moesten gaan wonen en wat voor
consequenties dat had voor hun dagelijks leven, hun boerenarbeid. We bekijken één en ander aan de hand van typisch
historische gegevens, zoals oude oorkonden, oude namen en
archeologische vondsten. Ook blijken moderne gegevens van
bodemkundig onderzoek en moderne grc,ndwatergegevens ons op een
verrassende manier te kunnen helpen em iets over het vroegere
landschap en vroegere Brabanders te weten te komen.
Van uit deze mengelmoes van gegevens geven we een gevarieerd
beeld van de geschiedenis van zand-Brabant, dat zich nog heden
ten dage in het landschap laat aflezen. En zoals iemand die
Brabant een beetje kent wel kan vermoeden, staat de kerk in dit
hele verhaal centraal.
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Maandag 12 maart houdt voor l) een lezing mevr. Drs.A.GerhaltlWitteveen, directeur' Museum Kam te Nijmegen. Het onderwerp waar
mevr. Gerhaltl over spreken zal is eigenlijk een toelichting
n.a.v. van de tentoonstelling " Schatkamer van Gelderland "
(bodemvondsten van prehistorie t/m 18e eeuw, o.a. een mooie
collectie van Leiden.) i.s.m. Gld. Arch. Stichting.
Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren,
Nedereindsestraat 27a. Aanvang 20.00 uur.
Leden uiteraard, maar ook niet-leden zijn van harte welkom.
Alleen zal aan hen een bedrag van f2.50 gevraagd worden.

ARCHIEF- en INFORMATIE- CENTRUM voor de BETUWE.
bezoekadres:
voormalig N.S.-station,
Stationsstraat 40-42,
Kesteren.

postadres:
postbus 62,
4040 DB Kesteren.
te1.08886-2205

GENEALOGISCH GEGEVENSBESTAND VAN HET A.I.C.
Sedert enige tijd is het genealogisch gegevensbestand van het
A.I.C. enorm uitgebreid door o.a. fiches (zowel de stam- als de
aón de
vevolgfiches) gemaakt
hand van de doop-, trouw-,
begrafenis- en lidmaatboeken geordend naar de burgerlijke
gemeenten:
Heteren: (Driel, Heteren, Randwijk, indoornik en Lakemond);
Valburg: (Slijk-Ewijk, Oostethout, Valburg, Eimeren, Herveld,
Andelst, Zetten en Hemmen);
Dodewaard: (Dodewaard, uien);
Echteld: (Ochten, IJzendoorn en Echteld):
Maurik: (Ravenswaai, Rijswijk, Maurik en Eck en Wiel);
Lienden: (Ingen, Ommeren en Lienden) en
Kesteren: (Kesteren en Opheusden).

Wageningen
Ook zijn genealogische gegevens uit Rhenen en Veenendaal op het
A.I.C. aanwezig!
Om het genealogisch gegevenbestand verder uit te breiden is er,
zoals al eerder medegedeeld, een werkgroep Bronnenonderzoek
gevormd, die tevens het bestand zal beheren.
Ihformatieverkrijging uit het genealogisch gegevenbestand is
niet kosteloos. Er gelden de navolgende tarieven:
-leden Hist. Kring Kesteren en Omstreken: gratis toegang en
kosten copieën f.0,20 per copie
-donateurs Archief- en Informatie- Centrum (min. f.10,-- per
jaar): gratis toegang en kosten copieën f.0,20 per copie
-inwoners van de subsidiërende gemeenten (niet leden of
donateurs): Valburg, Heteren. Dodewaard, Echteld, Lienden en
Kesteren leges per dagbezoek f.2,50 en kosten copieën f.0,25 per
copie
-overigen leges per dagbezoek t.3,50 en kosten copieën f.0,30
per copie
Voor een ieder geldt: Onderzoek in de verzamelingen van het
A.I.C. door onze medewerkers f.12,50 per uur (minimum f.5,00) en
evt. telefoon- en portokosten. Onderzoeken van een langere duur
dan 2 uur tarief nader overeen te komen met de directie.
Het AIC is geopend: woensdag 14.00-17.00 uur on 1Y..n-21.00 uur; donderdag 10.00-12.00 uur en op afspraak.
telefoon 08886-2205 bgg 08886-1354.
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DE OSENVORENREEKS.
De Osenvorenreeks mag zich in een goede belangstelling verheugen.
Daar is het bestuur verheugd om temeer omdat de aanlevering van
copy voor nieuwe nummers gestaag groeit en wel in een zodanige
omvang, dat er maatregelen genomen moesten worden.
We hebben hetvolgende besloten:
-het aantal nummers, dat per jaar zal verschijnen, zal hoogstens
zes zijn.
-er zal een nevenserie verschijnen, van nummers, die alleen op
verzoek zullen worden toegezonden.
-de nummers van de nevenserie zullen t.z.t. wel in de reguliere
serie verschijnen, maar dat duurt minstens een jaar na dato van
verschijning in de nevenserie.
-abonnees van de Osenvorenreeks lopen niet het gevaar tweemaal
hetzelfde nummer te ontvangen.
.-voor de kosten wordt het navolgende gehanteerd:
-per nummer de drukkosten + evt.
abonnees-leden
portokosten
-per nummer nevenserie de drukkosten + 2096 + evt. portokosten
-per nummer de drukkosten + 10096
abonnees-niet-leden
+ evt. portokosten
-per nummer nevenserie de drukkosten + 12096 + evt.portokosten
losse nummers leden
-per nummer de drukkosten + 5096
+ evt. portokosten
-per nummer nevenserie de drukkosten + 70% + evt. portokosten
-per nummer de drukkosten + 150%
losse nummers niet-leden
+ evt. portokosten
-per nummer nevenserie de drukkosten + 170% + evt. portokosten
Komende nummers in de hoofdserie hebben tot onderwerp (onder
voorbehoud):
1989
1. N.H. Kerk te Kesteren. Aantekening der gedoopten van 1657 tot
1727. Transcriptie door N.Wigcherink.
1990
1. Auwe Betuwse verhoale. door H.K.Budding
2. De Nederlandse Hervormde Kerk van Valburg. door W.J.G.van
Mourik e.a.
3. Agrarische structuur en sociale ontwikkeling in een Betuwe
dorp (Andelst). door Vincent Sleebe
4. Transcriptie van de registers van het familiegeld der Nederbetuwe, uit de periode 1696 tot 1703. door J.W.N.Jager
5. De vernieuwing van de verponding van Opheusden, 1787.
Transcriptie door D.Spruit
Deze nummering geeft niet de volgorde van verschijnen aan!
In de nevenserie zijn verschenen:
Al. Transcriptie van de verpondingen van Lakemond, Indoornik,
Hemmen, Zetten, Andelst, en Wolferen vastgesteld in 1650.
Het AIC is geopend: woensdag 14.00-17.00 uur en 19.00-21,00 uur; donderdag 10.00-12.00 uur en op afspraak.
telefoon 08886-2205 bgg 08886-1354.

5
D.Spruit
A2. Transcriptie van de verpondingen van Eck en Wiel en van
Zoelen vastgesteld in 1650. D.Spruit
A3. Transcriptie van de verpondingen in 1649 vastgesteld voor
Herveld, Loenen, Slijk-Ewijk en Meinerswijk en van een verklaring van de heer van Loenen over de schade van de overstromingsramp van 7-2-1644. D.Spruit
A4. Transcriptie van de verpondingen in 1649 van de kerspelen
Oosterhout, Lent, Doornik, Ressen en Bredelaar. D.Spruit
A5. Diaconieboek van Kesteren van circa 1640 - 1720. Transcriptie
door N.Wigcherink
A5. Transcriptie van de verponding van Eist vastgesteld in 1650.
D.Spruit
Nogmaals de delen van de nevenserie verschijnen in de hoofdserie
eerst in of na 1991
Nadere mededelingen omtrent de Osenvorenreeks zullen vermeld
worden in de Nieuwsbrief van de H.K.K. en 0. en in een bijlage in
de Osevorens, welke gezonden worden
aan de abonnees, die geen
lid van de H.K.K. en O. zijn.
Kadercursus Archiefonderzoek Gelderland.
Door het Gelders Oudheidkundig Contact wordt om de vijf jaar een
kadercursus georganiseerd voor personen die betrokken zijn bij
Historische Verenigingen en bereid zijn de op een cursus
verworven vaardigheden ter nutte te laten komen van de
betreffende vereniging. Voor de H.K.K. en O. is er een
mogelijkheid daar één of twee personen aan te laten
deelnemen. Belangstellenden kunnen zich daartoe opgeven aan het
bestuur. Plaatsing op de cursus wordt in laatste instantie
bepaald door de organiserende instantie. De cursus zal in het
voorjaar van 1990 gehouden worden op tijden en plaatsen in
overleg met de deelnemers. Gaarne Uw opgave mondeling of
schriftelijk voor half december 1989 bij één van de leden van het
bestuur waar zonodig nadere toelichting te verkrijgen is.
H. Pouwer.
Najaarsexcursie naar St. Oedenrode.
Steeds is het een probleem een interessante excursie in het
najaar uit te zetten en weer zijn de organisatoren daarin
geslaagd. Deze keer gingen zo'n vijfentwintig leden onder
professonele leiding van ons medelid de heer de Bont, die de in
het landschap tussen 's-Hertogenbosch en St.Oedenrode verborgen
geschiedenis tot leven bracht.
Naast de uitstekend verzorgde documentatie gaf de heer de Bont op
enkele markante plaatsen mondelinge toelichting.
Het is zeker de moeite waard, voor hen die niet konden deelnemen,
aan de hand van de in het A.I.C. aanwezige routebeschrijving en
documentatie de tocht zelf te maken. Een andere mogelijkheid om
kennis te nemen van het gebodene op de excursie is de lezing die
de heer de Bont voor ons zal houden op 12 februari a.s. over de
historische geografische kenmerken in het Brabantse land.
In St.Oedenrode aangekomen werd een bezoek gebracht aan het
museum St.Paulus Gasthuis. Het ganthuis werd in 1434 gesticht
Het AlC

is geopend; woensdag 14.00-17.00 uur en 19.00-21.00 uur; donderdag 10,00-12.00 uur en op afspraak.
telefoon 08886-2205 bgg 08886-1354.
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voor bejaarde arme vu(mwen en in 1975 in gebruik genomen als
museum van Brabantse mntnen en poffers. Tevens is el- een
interessante verzameling aichenlogica in onder gebracht.
In d@ aiddaa wird h.“ fli1.3M voor Roligi‘luno Unn2k. in Won
bezocht.
Dit museum is ondergebracht in de abdij " Maria — Refugie " van
de Birgittinessen van de otde van de Allerheiligste Zaligmaker.
Het museum geeft een prdchtig overzicht van uitingen van diepste
devotie, wat nu religieuze kunst wordt genoemd.
Bepaald indrukwekkend is de epositie van foto's, die de moderne
religieuze mens in de allerdaagse context uitbeeldt.
We kunnen terugkijken or een zeer geslaagde excursie. Gingen we
vorig jaar naar Den Bosch, nu drongen we dieper in het zuiden
door. Langzaam maar zekei
naar de bakermat van onze cultuur:
Vlaanderen.

Ter informatit„. Lezingen: 8 Januari, 12 februari en 12 maart.
olkeningstilden A.I.C,
: 14.00
17.00 uur.
Woensdagmiddag
Woensdagavond
: 19.00 - 21.00 uur.
12.00 uur.
Donderdagochtend : 10.00
Tel: 08886 — 2205
Adres. Postbus 62. 4040 lilt Kenteien. ( Ook voor de H.K.K. en 0.)
Namens het bestuur

M.L.Broekhuizen—Nieuwenburg red.

HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN
Postbus 62
4040 DB Kesteren

Het AIC is geopend; woensdag 14.00-17.00 uur
telefoon 08686-2205 bgg 08886-1354.

21.00 uur; donderdag 10.00-12.00 uur en op afspraak.

