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MEEME AGENDA
Woensdag 8 april 1992

: Hrn. Kobus van Ingen en Arend Datema
De familie Van Ingen en aanverwanten

Maandag 13 april 1992

: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering,
aanvang 19.30 uur!
aansluitend Hr. A. Jager
De geschiedenis van de PTT

Maandag 27 april 1992 t/m
Woensdag 29 april 1992

: FOTOTENTOONSTELLING over OudOchten, Eldik en het Koninklijk Huis

Maandag 11 mei 1992

: Hr. E. v.d. Weerd
De bevrijding van de Veluwe

Woensdag 20 mei 1992

: Hr. A. Pouwer
Familie-onderzoek toelgelicht aan enkele
Betuwse families

Maandag 1 juni 1992

: Hr. H.P. Deys
De Spaanse Armada van 1588
In het AIC!

Woensdag 17 juni 1992

: Hr. J.W.N. Jager
De familie Jeger/Jager en Den HartogJager uit Opheusden, en het Oud-Rechterlijk Archief

De maandaglezingen van 13 april en 11 mei worden gehouden in het
Dorpshuis te Kesteren (Nedereindsestraat 27, tel. 08886-1527). De
maandaglezing van 1 juni wordt gehouden in het AIC. Alle lezingen
beginnen om 20.00 uur.
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Uitgezonderd de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering, deze begint
om 19.30 uur.
• Let op! De lezing van 1 juni 1992 valt op de eerste maandag van de
maand in verband met Pinksteren.
Alle woensdaglezingen worden gehouden in het AIC te Kesteren (Voormalig Stationsgebouw NS, Stationsstraat 40-42, tel. 08886-2205) en beginnen
eveneens om 20.00 uur.
De fototentoonstelling vindt plaats op maandag 27 en op woensdag 29
april van 19.00-22.00 uur in het dorpshuis De Vicary te Ochten en op
dinsdag 28 april van 18.30-20.30 in het verzorgingstehuis Elim, ook te
Ochten en wordt verzorgd door de heer G.D. Opperman. De toegang is
gratis.
Noteer vast in uw agenda of op uw kalender.
•

Voor alle lezingen zijn leden en niet-leden van harte welkom. Van nietleden zal echter een bijdrage van f 2,50 worden gevraagd.
Het bestuur rekent op een grote belangstelling!

DEENEEN JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
et Bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken nodigt u
uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
maandag 13 april 1992, aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis te Kesteren.

H

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Behandeling van de jaarverslagen van het secretariaat en van de
werkgroepen, welke in deze Nieuwsbrief zijn weergegeven.

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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4. Behandeling van het financieel verslag over 1991 en van de begroting
1992 van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. Deze liggen
een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Verslag van de kascontrolecommissie en dechargering van de penningmeester van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
6. Uitloting renteloze obligaties.
7. Bestuursverkiezing.
Statutair aftredend is Drs. G.A. Hutten, die zich niet herkiesbaar stelt.
Het bestuur stelt de heer H.C. Moorrees uit Heteren voor als kandidaat.
Namen van tegenkandidaten kunt u tot zeven dagen voor de jaarvergadering indienen bij het Bestuur.
8. Aanwijzing kascontrolecommissielid.
Aftredend is de heer A. Jager.
Een nieuw lid zal op de vergadering worden gekandideerd.
9. Wijziging Statuten.
Het betreft een wijziging die in een vorige jaarvergadering reeds is
aangenomen. Helaas is deze goedkeuring door de vergadering niet in
de notulen vermeld en dus niet rechtsgeldig. Ter vergadering zal dit
worden toegelicht.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Na afloop van de Algemene Ledenvergadering omstreeks 20.00 uur spreekt
de heer A. Jager over de geschiedenis van de PTT. Zie hiervoor de
volgende mededeling in de Nieuwsbrief.

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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GESCHIEDENIS VAN DE FYI'
p maandag 13 april 1992, aansluitend op de jaarvergadering, hoopt
ons medelid de heer A. Jager uit Nieuwegein een lezing te houden
over de geschiedenis van de PTT
Dit voormalige Staatsbedrijf werd op 1 januari 1989 een zelfstandige
onderneming (een NV). Dit is volgens de heer Jager een mooie aanleiding
om eens terug te kijken op de geschiedenis van dit bedrijf.
Aandacht zal worden besteed aan de onderdelen Post, Telegrafie en
Telefonie. Tevens zal kort aandacht worden geschonken aan enkele diensten
van het postkantoor, die later zijn toegevoegd en nog voor de verzelfstandiging weer zijn afgestoten. Tenslotte volgt er in het kort nog iets over de
relatie tussen PTT en overheid.

O

Maiiinilainig BEVRIJDING VAN DE VELUVVE
et is al vele jaren de gewoonte, dat in de maand mei een lezing wordt
gehouden, die in het teken van de Tweede Wereldoorlog en de
bevrijding staat. Dit jaar komt de heer E. v.d. Weerd uit Ede ons op 11
mei 1992 een geluidsfilm laten zien over de bevrijding van de Veluwe in
april 1945.
Hoewel op het eerste gezicht de bevrijding van de Veluwe voor Betuwnaren
niet zo interessant lijkt, blijken er vele raakvlakken (dikwijls letterlijk!) te
zijn. Soldaten uit de Betuwe trokken door naar de Veluwe en veel
oorlogsgeweld vloog heen en weer over de Rijn.
De samensteller heeft tijdens het zoeken van documentatie over de
bevrijding van de Veluwe interessant filmmateriaal gevonden in Canadese,
Engelse en Duitse archieven (op 16mm formaat). Samen met amateuropnamen, die tijdens de bevrijding op D-8 formaat film zijn vastgelegd en eigen
opnamen, is deze Super-8 film, met geluid en commentaar, een unieke
reportage geworden. In deze film krijgt u onder andere fragmenten van de
bevrijding van Arnhem en Apeldoorn, de capitulatie te Wageningen, de
afvoer van Nederlandse SS-ers, het welkom in West-Nederland, van defilés
van veteranen, enz. te zien.
De heer Van de Weerd is een autoriteit op dit gebied. Naast de montage
van deze film heeft hij meegewerkt aan een viertal boeken over de

H
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bevrijding: Bevrijdingskroniek West-Veluwe; Bevrijdingskroniek NoordWest-Veluwe; Slag om de Veluwe; en Bevrijdings-Atlas Veluwe.
Het belooft een interessante avond te worden, waarvoor de grote zaal van
het Dorpshuis is gereserveerd.

DE SPAANSE ARMADA VAN 1588
e heer H.P. Deys uit Rhenen, lid van onze vereniging, heeft
toegezegd op maandag 1 juni 1992 een lezing te houden over het
onderwerp: De Spaanse Armada van 1588.
De lezing vindt plaats in het AIC!
Ter toelichting op dit onderwerp schreef hij ons het volgende:

D

"Philips II van Spanje, die zich als bewaarder van het katholieke geloof
opwierp, zag met lede ogen het verval van het katholicisme in Engeland
aan. Ook de opstandige bewegingen in de Nederlanden kon hij niet
tolereren. Daarom wilde hij Engeland veroveren en de Nederlanden sterker
in zijn machtsgreep brengen. Hij heeft daartoe een grote "onoverwinnelijke"
vloot, de Armada, in gedachten gehad.
Over de uitgebreide voorbereidingen tot de uitrusting van deze Armada is
veel archiefmateriaal bewaard gebleven. Ook over het tragische verloop van
deze immense onderneming is veel bekend.
Aan de hand van dia's wordt een overzicht gegeven van deze meer dan 400
jaar geleden uitgevoerde expeditie, die iedere Nederlander ook vandaag de
dag nog zeker aanspreekt."

ariangra JAARVERSLAG SECRETARIAAT 1991
Algemene Ledenvergadering
e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd gehouden op maandag
8 april 1991 in het Dorpshuis te Kesteren. De voorzitter, de heer A.
Datema, opende deze vergadering en heette een ieder welkom. Er was een
goede opkomst. De verslagen van de secretariaatswerkzaamheden over 1990
en van de werkgroepen werden door de vergadering goedgekeurd. Ook het
financieel jaarverslag werd goedgekeurd.

D
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Voorzitter dankte de heren K. Engelen en A. Jager voor hun inzet om de
boeken te controleren. De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren A.
Jager en G.D. Opperman. Er werd ook dank gebracht aan alle leden, die
naast hun contributie, een extra bijdrage hebben overgemaakt.
De obligaties nr. 178, 182, 187 en 188 werden uitgeloot.
Statutair aftredend waren mevr. J.W. de Hartog-van Schaik uit Zetten en
de heer J. van den Hatert uit Echteld. Beide personen stelden zich
herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten, derhalve volgde herbenoeming.
In deze Algemene Ledenvergadering werd als nieuw bestuurslid voorgedragen de heer F.F.J. Nieuwenhof uit Bennekom en benoemd.
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
Bestuursvergaderingen
Het Bestuur is in 1991 maandelijks bijeengekomen in het AIC. Verslagen
van deze vergaderingen zijn in het Archief van het Secretariaat ter inzage.
Lezingen
Er werd in 1991 een negental lezingen verzorgd:
14 januari
11 februari
11 maart
8 april
13 mei
10 juni
9 september
14 oktober
11 november

Mevr. M. Witteveen-Jansen over Maarten van Rossum;
Mevr. S.M. Jurgens over Hooibergen en Vloedschuren in
het Gelders Rivierengebied;
De heer W.J.G. van Mourik over Historische Stijlen in de
Nederlandse Architectuur;
De heer K. Dansen over Geschiedenis, terreinen en het
beheer van de natuurbeschermingsorganisatie de Stichting
het Gelders Landschap;
Pastoor G. Thuring over het Bevrijdingsmuseum te
Groesbeek;
De heer K. van Ingen over Stenen Charters;
De heer C.J. Hamoen over Het begin van de Reformatie;
De heer P.B.M. Bolwerk over De Historische ontwikkeling
van de Nederlandse tegelcultuur;
De heer F. van Hemmen over Feestcultuur in de Betuwe
in de 17e eeuw.

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Overige activiteiten
- Voorjaarsexcursie op 20 april naar Nijmegen als vervolg op de lezing
Historische Stijlen in de Nederlandse Architectuur onder leiding van de
heer W.J.G. van Mourik.
- Najaarsexcursie op 5 oktober naar het gebied De Gelderse Poort, het
Montferland en de Lymers. Deze excursie stond onder leiding van de
heren Chr. de Bont en K. van Ingen.
Een aantal bestuursleden van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken hebben zitting in monumentencommissies van ons subsidierende gemeenten in ons werkgebied en nemen deel aan de besprekingen.
Er is in de Nieuwsbrief gewezen op de Open Monumentendag van 14
september.
Vrijwilligers zijn druk bezig met het transcriberen van microfiches van
het Oud-Rechterlijk Archief van de ons subsidiërende gemeenten in de
Betuwe. Van het Bestuur van het Anjerfonds Gelderland mochten we
het afgelopen jaar f 1400,-- subsidie ontvangen als tegemoetkoming in
de kosten van de aanschaf van microfiches en leesapparatuur.
- Voor verdere activiteiten wordt verwezen naar de verslagen in deze
Nieuwsbrief.
Leden
Eind 1991 bedroeg het aantal leden, inclusief huisgenoot leden 332.
Drs. G.A. Hutten, secretaris

ENEESEE

JAARVERSLAG AIC 1991

e mochten in het verslagjaar 1527 bezoekers ontvangen. Aan dit
gegeven mogen we ongetwijfeld een reden van bestaan ontlenen.
Ook de contacten met de gemeenten, onderwijsinstellingen en verenigingen
namen toe. Verschillende fototentoonstellingen en lezingen ten behoeve van
derden werden georganiseerd, terwijl groepen (al dan niet van onderwijsinstellingen) op het AIC werden ontvangen.
Goede voortgang was er met het op microfiches laten zetten van het OudRechterlijk Archief van de Nederbetuwe en de transcriptie ervan. De

W
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vrijwilligers, die hier aan werkten, zijn we zeer erkentelijk. De resultaten
van hun werkzaamheden zijn te vinden in de Osenvorenreeks, waarvan nu
al een 80-tal delen is verschenen. Deze reeks mag zich in een grote
belangstelling verheugen.
De uitbreiding en de inventarisatie van de foto- en dia-bestanden vordert
gestaag.
Vrijwilligers werkten ook aan onder andere het inventariseren van
kranteknipsels en familieberichten ten behoeve van de afdeling genealogie.
Ook de bibliotheek ten behoeve van genealogisch onderzoek onderging een
uitbreiding. Voor belangstellenden in de genealogie, met name voor
Betuwse geslachten, zal in de komende tijd getracht worden bijeenkomsten
in het AIC te organiseren. Er lijkt veel belangstelling voor te bestaan.
Ook de bibliotheek voor de regionale en lokale geschiedenis van ons
werkgebied breidde zich aanzienlijk uit.
Niet onvermeld mag blijven het vele werk, dat verricht werd ten behoeve
van het onderhoud van het gebouw door de "technische dienst" bestaande
uit de heren W. Rombout en J. van Dam. Het groot onderhoud van het
gebouw is voor hen en het bestuur een grote zorg. Gelukkig komen in 1992
de schilder en de aannemer een en ander schilderen respectievelijk
repareren. We kunnen dit laten doen dankzij de financiële steun van de
gemeente Kesteren, waardoor het behoud van het mooie gebouw mede
wordt gewaarborgd. Voor deze financiële steun zijn we het gemeentebestuur
zeer erkentelijk.
In het verslagjaar waren de stagiaires Marianne van Lent en David Akerina
werkzaam in het kader van het jeugdwerkgarantieplan. Zij hebben goed
geholpen bij de vele werkzaamheden welke te doen waren. Helaas hebben
we van hen afscheid moeten nemen. Hun termijn was voorbij. Gelukkig
mogen we voor 1992 Sandra van Leijen verwelkomen in het kader van
bovengenoemd plan.
Het bestuur van het AIC bestond in het verslagjaar uit de heren A. Datema,
voorzitter, drs. G.A. Hutten, secretaris, G. van Dam, penningmeester, H.J.
Gerritsen en W. Rombout voor de onderhoudswerkzaamheden.
Het bestuur bedankt een ieder, die zich - op wat voor wijze ook - heeft
ingezet voor het AIC en hoopt, dat er in 1992 op dezelfde wijze en met
hetzelfde enthousiasme kan worden voortgegaan.
A. Datema, voorzitter
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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JAARVERSLAG WERKGROEP KESTEREN 1991

T n het afgelopen jaar werden de werkzaamheden voortgezet in een los
1 groepsverband. Dit houdt in dat ieder naar eigen inzicht maar wel in
overleg zich met diverse lopende zaken bezig houdt. Deze werkzaamheden
betreffen onder meer organisatie van de uitgave van de Osenvorenreeks, het
begeleiden en werven van medewerkers voor transcriptie van het OudRechterlijk Archief van diverse gemeenten in ons werkgebied. Het
inbrengen in computerbestanden van doop- trouw- en begraafboeken
vanwege indexering. Het beheren en verwerven van boeken en archiefmateriaal voor de bibliotheek en het archief. Het bijwerken en ordenen van het
knipselbestand van artikelen uit plaatselijke en in het werkgebied verschijnende kranten. Het verlenen van hulp en voorlichting voor historisch en
genealogisch onderzoek.
Zo zouden nog meer grotere en kleinere werkzaamheden kunnen worden
genoemd, die bijdragen aan het functioneren van het AIC.
Ook is reeds begonnen aan de organisatie van een aantal projecten van het
komende jubileumjaar.
A. Pouwer, secretaris

!Eninginaiin JAARVERSLAG WERKGROEP ARCHEOLOGIE 1991
Een jaar archeologisch onderzoek
ele tochten zijn door het Betuwse landschap gemaakt. Tientallen
onderzoeken en tientallen uren zijn besteed om vaak maar enkele
scherven mee naar huis te nemen.
Soms wordt wel eens gevraagd: "Hoe weet je waar scherven kunnen
worden gevonden en waar in de oudheid mensen hebben gewoond?".
De vereisten om archeologisch onderzoek te doen zijn kennis van het
landschap en de geologische opbouw en ligging van de gronden. In de
prehistorie - ongeveer 2500 jaar geleden - werd de Betuwe doorsneden met
rivieren en stroompjes. De oeverwallen waren de droge gedeelten waar de
mensen konden wonen. In de bossen die zeker aanwezig waren, kon worden
gejaagd, de rivieren leverden veel vis en er waren landerijen genoeg waar
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wat landbouw kon worden bedreven. De temperatuur was gemiddeld hoger
dan nu. Ook was het vochtiger, maar aan het eind van deze periode werd
het gemiddeld wat kouder. Dit alles heeft men vastgesteld door pollenanalyse van de verschillende grondlagen.
In de Boven- en Beneden-Betuwe treft men diverse stroomruggen aan.
Enkele van de voornaamste zijn: de stroomruggen Elst-Driel, ValburgHeteren-Randwijk, Randwijk-Opheusden-Kesteren en Tiel-Zoelen-Maurik.
Driel en Kesteren zijn plaatsen waar een grote concentratie van bewoning
was. Vooral in de Romeinse tijd zijn hier grote activiteiten geweest.
Veel van de voornoemde stroomruggen zijn door ons onderzocht. Regelmatig komen er nieuwe vondsten bij. Maar de oude vindplaatsen leveren nog
steeds materiaal, wat ons een nog beter beeld geeft van de bewoning, maar
vooral van de tijdvakken van bewoning. Zo bijvoorbeeld onder Heteren,
waar een vrij grote midden-ijzertijd bewoning werd aangetroffen. Maar
deze vindplaats leverde ook wat bronstijdscherven (ongeveer 1500 jaar voor
Christus) en een scherfje uit een Bekercultuur van voor de bronstijd. Ook
werden veel crematieresten gevonden en grote stukken huttenleem (resten
van primitieve huizen uit de ijzertijd) en gebruiksvoorwerpen zoals spinklosjes, slingerkogeltjes en slijpstenen. Naast deze ijzertijdbewoning vonden
we nog wat scherven van Romeins aardewerk. Niet ver van deze vindplaats
ligt een Romeins-inheems grafveld. In Heteren zijn bij de aanleg van een
nieuw gedeelte van het industrieterrein door ons enkele Romeins-inheemse
crematiegraven gevonden.
Op een oude stroomrug nabij Wadenoijen werden weer nieuwe vondsten
gedaan. In de loop van de jaren zijn hier vele kisten vol verzameld. Het
aardewerk dateert uit de perioden: late-ijzertijd. Romeins en vroegmiddeleeuws. In Echteld werd een vindplaats van een tiental jaren geleden
bezocht. Ook hier werden wederom scherven gevonden; hoofdzakelijk
Romeins-inheems. Lienden leverde een nieuwe vindplaats op met enkele
Romeinse scherfjes.
Bij de dijkverzwaringswerlczaamheden tussen Ingen en Eck en Wiel vonden
we ter hoogte van het voormalige "huis Wiel" (even v(56r de veerweg) zeer
zware funderingsresten van een oud gebouw. De muurdikte bedroeg 1 á 1,5
meter en bestond uit kloostermoppen met afmetingen van ongeveer 31 x 15
x 8 cm. Op de plaats waar de grondmachines zich een weg dwars door de
fundering hadden gebaand, was goed zichtbaar dat de muur niet haaks stond
ten opzichte van de huidige dijk en het was duidelijk dat de fundering zich
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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onder de dijk voortzette. Mogelijk was het dus een gebouw van v(56r de
aanleg van dit dijkvak. Het formaat van de kloostermoppen wijst op laat
13e-eeuws of vroeg 14e-eeuws metselwerk en de aardewerk scherven, die
wij vonden waren determineerbaar als 14e- tot 17e-eeuws gebruiksaardewerk. De funderingen zijn gefotografeerd en het verloop van het muurwerk
is op tekening vastgelegd.
Verder is in 1991 veel aandacht besteed aan de opbouw van het landschap
en de ligging van oude rivierbeddingen met de daarbij behorende stroomruggen.
Ook bij de schooljeugd wordt interesse gekweekt voor de archeologie en de
oude bewoners van de Betuwe. Enkele leden van de werkgroep hebben in
het afgelopen jaar diverse scholen bezocht, onder andere in Heteren,
Kesteren en Opheusden. Een speciale les over geschiedenis werd op de
scholen ingelast. Met het tonen van een serie dia's over onze werkzaamheden en van gevonden scherven en gebruiksvoorwerpen werden de kinderen
van de hoogste klassen in de geheimen van de archeologie ingewijd. Ook
de tentoonstelling in het AIC te Kesteren is door enkele klassen bezocht
onder leiding van de onderwijzers. Ook hier werd door ons een archeologische les gegeven. Maar ook volwassenen interesseren zich voor archeologie.
Voor de Plattelandsvrouwen is een lezing gehouden over het landschap rond
Heteren, perceelsnamen uit de oudheid en de archeologische vondsten in de
gemeente Heteren.
H.J. Gerritsen en K. van Ingen

eigaMEM JAARVERSLAG FOTO- EN DIAWERKGROEP 1991

E
-
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r werden in het afgelopen jaar enkele fototentoonstellingen georganiseerd, onder andere:
bij de firma Midden-Betuwe (familie v.d. Pol) aan de Dalwagenseweg
te Opheusden.
Voor de Boerenbond afdeling Echteld.
Op 3 november in het motel Valk te Tiel voor de Nederlandse
Genealogische Vereniging afdeling Betuwe.
En voor de winkeliersvereniging WVO te Opheusden, ter gelegenheid
van de marktdagen. Door het grote succes van vorig jaar werden wij
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El

weer gevraagd een tentoonstelling te organiseren, maar dit jaar zat het
weer niet mee. Desondanks kwamen de mensen in grote getale naar
garage van Suilichem, waar wij ca. 500 foto's konden laten zien van
Oud-Opheusden.
Onze vereniging beschikt sinds kort over nieuwe tentoonstellingspanelen.
Ook werden ons weer vele foto's ter beschikking gesteld om kopieën van
te maken. Wist u dat wij een apart archief hebben van zo'n 300 foto's voor
genealogie? Dit willen wij graag nog verder uitbreiden. Van bijna alle
dorpen in de Betuwe hebben wij foto's (ca. 5200 stuks). Heeft u ook nog
wat voor Ons archief? Wij maken graag van alle foto's een reproduktie en
u krijgt de originele foto uiteraard weer terug. De heer Opperman komt
graag bij u langs om de foto's op te halen. Een telefoontje naar ons
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe (tel. 08886-2205) of naar
de heer G.D. Opperman, Tollenhof 52, 4041 BJ Kesteren (tel. 08886-2381)
is voldoende.
Ook dit jaar rekenen wij weer op veel belangstelling
G.D. Opperman

.EMERiailin JAARVERSLAG WERKGROEP ZETTEN E.O. 1991

T
1

n het verslagjaar zijn zes bijeenkomsten georganiseerd in "Het Wapen
van Andelst". De familie Jansen heeft ons daar weer gastvrij ontvangen.
Op de meeste avonden waren ongeveer 30 leden en introducés aanwezig;
in enkele gevallen ongeveer 40.
Op 4 februari verzorgden de heren Everdij en Siebenheller een inleiding
over de herkomst van hun familienaam. De eerste in relatie tot de omgeving
van hotel "De Posthoorn" te Andelst en de laatste tot het dorp Valburg.
Op 18 maart gaf de voorzitter, de heer Poelman, een beschouwing over de
historie van het verdwenen kasteel Andelst en ging in op de bewoners en
hun grafzerken in de kerk en op afbeeldingen van de gebouwen en hun
huidige sporen in het terrein. De lezing werd bijgewoond door naamgenoten
van de vroegst bekende bewoners (Van Meeckeren) en door de huidige
eigenaar van het terrein; Gouda Quint en zijn familie.
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Op 27 mei bracht de secretaris, de heer Troost, verslag uit over recente
bergingen van in de Tweede Wereldoorlog neergestorte vliegtuigen, de
plaatsen ervan en de contacten met nabestaanden van de slachtoffers.
Op 10 september vond de première plaats van een diapresentatie met geluid
"Oude kerken in de gemeente Valburg" door de heer Peerbolte. De
presentatie kreeg een vervolg op 17 september, de Open Monumentendag.
Aan deze dag werd door ons ook op andere wijze medewerking verleend
onder leiding van mevrouw Jansen- Van der Nat. Bij de diapresentatie
werden twee projectoren, een bandrecorder en synchronisatie-apparatuur
gebruikt.
Op 28 oktober vervolgde de heer Van Mourik de lezingen over bouwstijlen.
Nu in betrekking tot de periode 1650-1850.
Het verdwenen kasteel Hemmen was een van de weinige interessante
voorbeelden uit die periode in onze regio.
Mede daarom werd 16 december een "Hemmense avond" gehouden.
Mevrouw Hittema vroeg medewerking voor het plan tot herstel van de
voormalige moestuin van het kasteel en de heer Van Mourik ging nog wat
dieper in op afbeeldingen, indeling en details van het verdwenen kasteel.
Aan het eind van deze laatste bijeenkomst kreeg de heer
Troost algemene dank voor de vervulling van het secretariaat gedurende
twaalf jaar. De heer Van Mourik neemt het over tot een jongere secretaris
is gevonden.
De voorzitter,
J.N.B. Poelman

De secretaris,
W.J.G. Van Mourik

ENZWEER 25-JARIG JUBILEUM OKTOBER 1992
it jaar bestaat onze Historische Kring Kesteren en Omstreken 25 jaar.
Daar moet natuurlijk aandacht aan worden geschonken. De vorige
Nieuwsbrief was al versierd met een prachtige lauwerkrans. Tevens werd
in dat nummer aangekondigd, dat er plannen waren om dit jubileum niet
ongemerkt te laten passeren.
Het bestuur heeft zichzelf en anderen aan het werk gezet en inmiddels is het
zover dat een tipje van de sluier, die de plannen bedekt, kan worden
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opgelicht. Alles wat nu wordt vermeld geschiedt natuurlijk onder voorbehoud. Het zijn nog slechts plannen.
Veldnamenboek
Een groepje leden, onder de bezielende leiding van Chris de Bont, is bezig
met de samenstelling van een veldnamenatlas. Naar verwachting verschijnt
in oktober deel 1 "De Midden-Betuwe" (de gemeenten Kesteren, Lienden,
Echteld, Maurik, Heteren, Valburg en Dodewaard) van de Veldnamenatlas
van het Rivierengebied. Het deel Midden-Betuwe bevat vijftig kaarten met
veldnamen, per kaart een lijst met namen (zo'n kleine 3500 namen in het
totaal) en een toelichting. Deze deels zeer oude namen zijn kort na de
oorlog door medewerkers van de toenmalige Stichting voor Bodemkartering
te Wageningen verzameld.
Oudere inwoners van de streek weten soms nog wel dat bepaalde percelen
zeer sprekende namen hadden, waar dat perceel lag en wat de betekenis van
de naam was. Deze kennis dreigt echter snel verloren te gaan. Voor mensen
die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de streek, de gemeente of het
dorp, vormen de veldnamen een machtig mooie bron. Deze veldnamen
bevatten veel wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van het oude
Betuwse boerenbedrijf in de afgelopen eeuwen.
We streven er naar om de prijs van de veldnamenatlas zo laag mogelijk te
houden. Wij houden u op de hoogte.
Jubileumboek
Een commissie, bestaande uit Ton van Drunen, Rian Hofs, Kobus van
Ingen, Gerrit de Kruyff en Frans Nieuwenhof, bestudeert de mogelijkheid
een jubileumboek samen te stellen. Dit jubileumboek zal een selectie zijn
uit publikaties van de afgelopen 25 jaar welke reeds zijn verschenen in de
diverse uitgaven, die M' van de Historische Kring waren 4)3f waaraan de
Kring deelneemt, zoals de Tabula Batavorum, de Nieuwsbrief, en de
Osenvorenreeks.
Het idee is om deze publikatie tegen een zeer lage prijs aan onze leden te
verstrekken. Hiervoor zijn echter financiële bijdragen (sponsors!) nodig.
Zijn er soms leden met goede suggesties?
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Feestweek
Een feestcommissie bestaande uit een brede groep actieve leden is belast
met de organisatie van festiviteiten welke zullen plaatsvinden in de maanden
september, oktober en november.
In het kader van de jubileumviering geven we een bijzonder tintje aan de
jaarlijkse najaarsexcursie op zaterdag 3 oktober a.s. "Met de bus dus".
Tevens hebben we een drietal zéér bijzondere lezingen op het programma,
waarvan één geheel gevuld is met streekeigen cabaret, voordrachten en
volksdansen.
De officiële viering van het 25-jarig bestaan vindt plaats op zaterdag 24
oktober. Op die dag hopen we alle regionale ambtsdragers en vertegenwoordigers van zusterverenigingen in een feestelijke samenkomst te ontvangen.
In de daarop volgende week van maandag 26 oktober t/m zaterdag 31
oktober zal in het AIC te Kesteren een grote overzichtstentoonstelling
worden gehouden, waarbij alle activiteiten van de vereniging aan de
bezoekers zullen worden getoond. Doorlopende diapresentaties, klederdrachten, archeologie en genealogie zullen het tot een boeiend geheel
maken.
Dit zijn enkel de hoofdlijnen van het programma. Meer gedetailleerde
informatie zullen wij in de komende tijd via de Nieuwsbrief en de regionale
kranten aan u bekend maken.

Malb:1.!agagin DE HERVORMDE KERK VAN RIJSWIJK (3)
Een tweetal reacties
Is reactie op het tweede stukje over de in restauratie zijnde Nederlands Hervormde kerk te Rijswijk ontving ik een tweetal commentaren met betrekking tot de afgebeelde grafsteentjes.
Beide betroffen afbeelding 3, die in schetsvorm een uitbeelding gaf van de
door ondergetekende veronderstelde wapens van de families Van Wees en
Van Hattum.
Eerstens een mondelinge reactie van de heer G. de Kruyff uit Zetten, die
vermoedt dat het rechts afgebeelde wapen, dat ik toeschreef aan de familie
Van Hattum, zou behoren aan de ook in deze regio zeer gegoede familie
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Van Wijhe (oorspronkelijk Van de Wijheburg te Echteld). Inderdaad voert
dit geslacht de linksziende leeuw omgeven door blokken.
Als tweede een schriftelijke reactie van de heer A.J. van Eldik uit
Woerden, die middels een bijgevoegde schets (zie
afbeelding) mij op het "rechte" spoor zet van een
geheel ander Van Hattum-wapen, namelijk de voor de
Betuwe zeer veel voorkomende "droogscheerdersschaar". Volgens de heer Van Eldik dient de kleurstelling te zijn: een rode, naar links georiënteerde
schaar op een gouden veld.
Voor beide reacties mijn hartelijke dank en mettertijd
wil
ik hier graag op terug komen.
Droogscheerdersschaar

Kobus van Ingen

SCHENKINGEN EN BRUIKLENEN
et is prettig om ook ditmaal weer iets in de rubriek schenkingen en
bruiklenen te mogen vermelden. Het betreft:
- Satelliet beeldatlas van Nederland; bruikleen van de heer R. v.d. Berg
uit Andelst;
- Een doos met boeken voor de bibliotheek; gift van mevrouw De JongBullee uit Rhenoy.
Hartelijk dank aan de schenkers.
Mocht u thuis bij het opruimen (voorjaarsschoonmaak!) foto's, oude
kranten, tijdschriften, boeken, ansichtkaarten en dergelijke tegenkomen,
denk dan eens aan het AIC.

H

REEMEER DE MANUSWAARD BIJ OPHEUSDEN (2)
Een reactie
e redactie ontving de hierna volgende brief, waarvoor zij de heer
Deys hartelijk dankt. De heer Kobus van Ingen was verheugd deze
reactie te ontvangen. Zodra hij tijd heeft zal hij erop reageren.
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In de Nieuwsbrief nr. 1 van deze jaargang schreef Kobus van Ingen een
interessant artikeltje over de Manuswaard. Hierin legde hij een verband
tussen Hermanus Valkenaer en de naam van de bekende uiterwaard.
Volgens mijn gegevens is de naam Manuswaard niet afkomstig van de naam
Hermanus Valkenaer. Deze waard, die vroeger ook wel Manenswaard
heette, moet deze naam te danken hebben aan Gerrit van Manen, die in
1569 pachter werd van deze waard. Ik heb niet nagezocht hoelang deze
pacht geduurd heeft. Wel is bekend dat de Manenswaard en de aan de
overzijde van de Rijn gelegen Koningswaard van 1576-1668 verpand zijn
geweest, waarna zij in 1668 weer werden verpacht.
Er bestaat van de Manenswaard een prachtige kaart, "Co. Mats groeten
middelweert beneden Wageningen" door Thomas Witteroos vervaardigd,
vermoedelijk in 1569, ter gelegenheid van de verpachting. Hierin staat "Co.
Mats" voor "Koninklijke Majesteits", waarmee aangeduid werd dat deze
waard een persoonlijk koninklijk bezit vormde. Het wapen van Philips II
staat dan ook groots op de kaart getekend.
Ik wil ook nog wijzen op een andere kaart "De Manense ende Koningsweert", in 1668 door Isaack van Geelkercken vervaardigd. Dit jaar moet
ongetwijfeld in verband staan met de verpachting, hierboven genoemd. De
beide hier genoemde kaarten zijn afgebeeld in het proefschrift van Oosting
(naast pag. 58).
Bronnen
Deys, H.P.; de Gelderse Vallei, geschiedenis in oude kaarten, Utrecht
1988, de kaarten 507 en 537. (resp. Rijksarchief Gelderland, Arch.
Rekenkamer de kaarten 250 en 251).
Ingen, Kobus van; De Manuswaard bij Opheusden; Nieuwsbrief van de
Hist. Kring Kesteren en Omstreken, 10e jrg. nr. 1(1992)p. 18-21.
Oosting, W.A.J.; Bodemkunde en Bodemkartering, in hoofdzaak van
Wageningen en omgeving, Wageningen 1936.
H.P. Deys
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.kageri
HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN (2)
ra""
.
oals in het vorige nummer van de Nieuwsbrief is aangekondigd volgt
hierbij het tweede deel van de beschrijving van Betuwse plaatsen.
Deze beschrijving is afkomstig uit Het Koningrijk der Nederlanden,
voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen (1858); herdruk (1979)
door B.V. Foresta, Groningen.
Dit maal is de gemeente Maurik met de plaatsen Maurik, Eck en Wiel,
De Neder-Betuwe bevat 7 gemeenten, als: Maurik, Lienden, Kesteren, Zoelen, Ihendoorn, Echteid en Dodewaard. De gem. Maurik
grenst ten N. aan de Lek en den Rijn, ten W. aan Buren en Beusiehem, en omvat de heerlijkheden Maurik en Eck-en-Wiel, benevens
de dorpen Rijswijk en .Ravenswaay, te zamen met eene bevolking van
ruim 5.100 zielen. Het dorp Maurik, oudtijds Malderik, 2 uren N. 0.
van Tiel, aan den Rijn, is zeer oud, daar het hoogst waarschijnlijk
reeds ten tijde der Romeinen bestond, en heeft eene zeer ruime Herv.
Kerk, zonder orgel, maar met eenen 60 el hoogen, spitsen toren,
waarin eene zware klok hangt; ook de R. K. Kerk, in 1795 gesticht en in 1820 vernieuwd en vergroot, heeft een orgel en een torentje.
In vroegeren tijd moet dit dorp veel grooter en door verscheidene
kasteelen of burgten omringd geweest zijn, gelijk nog uit vele grachten, singels en talrijke oude en zeer zware fundamenten op te maken
is, waarop thans voorname bouwhoeven zijn opgerigt. De kleine dorpen Ravenswaay en Rijswijk liggen westwaarts aan den Lekdijk, en
hebben elk eene Herv. Kerk; in het eerste stond vroeger een zwaar
kasteel en ziet men nog het heerenhuis Vreedenstein; ook Eck-enWiel, ten 0. van Maurik, bezit eene Herv. Kerk; het oude fraaije
kasteel in de buurt Wiel is in 1839 gesloopt.

Rijswijk en Ravenswaaij aan de beurt.
(wordt vervolgd)
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5

TRADITIONELE DAG MET VREEMDE WENDING

et is zo langzamerhand een traditie geworden dat de heer Rian Hofs
uit Heteren en ondergetekende in de periode tussen Kerst en Oudejaar
een bezoek brengen aan Arnhem, waarbij we dan steevast het Rijksarchief
en de Provinciale bibliotheek met een bezoek vereren, dus óók in 1991. Het
zal zo ongeveer half tien zijn geweest, toen we ons bij de balie van het
Rijksarchief meldden... Nu zo eenvoudig ging dat "deze maandag" niet,
want sedert jaar en dag zijn zij op maandagochtend gesloten. Da's ook
toevallig!
Geen nood. We hadden het alternatief van de Provinciale Bibliotheek
natuurlijk ook nog. Dat is tenslotte maar een paar minuten lopen. Juist, u
raadt het al, de bieb is altijd op maandag gesloten! Dus daar stonden we
dan, doelloos in de "grote stad". Teruglopend naar de auto beraadden we
ons over andere mogelijkheden om deze dag nuttig te maken en gelooft u
mij, dat is op zo'n korte termijn best wel moeilijk. Voor we echter bij de
auto waren aangeland wisten we het. "Weet je wat we doen? We gaan naar
het Streekarchief Tie!, Buren en Tie! te Tie!!"
Dus we toerden de A15 uit en voor je het weet sta je aan de deur, de
voordeur dus, en dat bleek de juiste toegang niet te zijn. Dan maar een
blokje om en via de Tielse bieb, waar we ondanks onze haast vriendelijk
werden halt gehouden met de vraag of we soms het archief wilden
bezoeken? Na dit bevestigend beantwoord te hebben volgde de derde
teleurstelling, omdat men ons vertelde dat de conservator en zijn assistent
een korte vakantie hadden opgenomen!
Wat nu? Weet je wat we doen? We gaan naar Kuilenburg (Culemborg), een
mooie stad waar van alles te zien is! En voor de afstand hoef je het niet
laten. Via de schilderachtige dorpen Asch, Zoelmond en Beusichem, dus
over een "koninklijk geplaveide" straatweg - waarlangs nog zoveel
historische schoonheid is te zien - bereikten we ons finale doel.
Kuilenburg blijft toch boeien en wat is hier in de zeventiger jaren, toen er
de middelen nog voor werden vrijgemaakt, veel historisch erfgoed gerestaureerd. Daar we licht zagen branden in de consistorie van de NH Barbarakerk klopten we even aan met het verzoek of we de kerk zouden mogen
bezichtigen en dit bleek zomaar te kunnen. Het is een prachtige en vrij
grote zogenaamde kruiskerk, waarin nog veel wetenswaardigheden zijn te
zien. Zeer bijzonder is de grote graftombe van de edelvrouwe Catharina
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Alida van der Dussen (echtgenote van
een der heren van Kuilenburg), die is
gebeeldhouwd uit wit marmer en een
centrale plaats in het grote koor
inneemt. De vloer van de kerk en het
koor zijn royaal belegd met grotere
en kleinere grafzerken, waarbij op
een behoorlijk aantal de naam "Van
Grootveld" wordt genoemd. Deze
naam is ook in ons Midden-Betuws
gebied generaties lang veel voorkomend geweest. Voor mijzelf was het
ook wel aardig een steen te ontdekken
met de gekantelde dwarsbalk welke
toebehoorde aan een "Van Ingen".
Vriend Hofs was met name geïnteresseerd in het I8e-eeuwse orgel wat
kwalitatief zeer hoog staat aangeschreven en nog jaarlijks voor een
regionaal orgelconcours wordt gebruikt.
Al met al een bijzonder interessante
kerk en een bezoek meer dan waard.
Na alle omzwervingen waren we zo
onderhand wel hongerig geworden;
dus op zoek naar een eetgelegenheid.
Na wat omzwervingen door de oude
binnenstad vonden we een knus klein
cafeetje, waar we voor een knusse
prijs een ongezonde hap konden
nuttigen, maar dat hoort nu eenmaal
Binnenpoort te Kuilenburg (tekening
bij zo'n dag.
van Kobus van Ingen)
Als u denkt dat we na de maaltijd
uitgeblust waren vergist u zich. Na
achtereenvolgens het 16e-eeuwse raadhuis en het Elizabethsgasthuis bekeken
te hebben kuierden we al pratend terug naar de auto. Nu was het toevallig
de inzameldag van grofvuil en vreemd genoeg kun je als liefhebber van
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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oudheidkunde niet nalaten erop te letten wat die Kuilenburgers zoal aan de
straat zetten. En werkelijk waar, we waren er zowaar al aan voorbij, toen
ik tegen Rian zei: "Een werkje van Gelre!" en verdraaid nog aan toe, een
hele vuilniszak tot aan de nok gevuld met "Bijdragen en Mededelingen,
Werken van Gelre", jaarboeken van de "Overijsselse Vereniging voor Recht
en Geschiedenis" en jaargangen "Tijdschrift voor Geschiedenis". Het was
werkelijk ongelooflijk. Zeker 30 kilogram waardevolle boeken zomaar voor
het meenemen. We geloofden onze ogen bijna niet. Wat doe je dan?
Meenemen natuurlijk! Dat laat je toch niet naar het "stort" brengen.
Normaal houden we er niet van zoveel gewicht te sjouwen, maar hiervoor
wilden we wel een uitzondering maken. De een met een hoge stapel voor
de borst en de ander met de nog bijna volle zak richting auto. Nou nou, wat
blijkt papier dan zwaar te zijn! Voldaan verlieten we Kuilenburg, richting
huis.
Halverwege viel ons oog op de plaatsaanduiding "Rijswijk". Hé, dat kunnen

Nederlands Hervormde Kerk te Rijswijk (tekening van Kobus van Ingen)

we nog wel even doen. Kijken hoever het staat met de restauratie van de
Hervormde Kerk. Jammer genoeg bleek dat de aannemer in deze periode
van feestdagen niet aan de gang was, maar via het kerkhof konden we toch
ongestoord rond het bouwwerk lopen en tot onze verbazing aanschouwen
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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hoe slecht de staat van het gebouw eigenlijk is. Na het afkappen van het
buitenstucwerk is zichtbaar dat het middeleeuwse metselwerk bijzonder
slecht is. Op een aantal plaatsen zijn de zachte rode stenen grotendeels
verkruimeld en hangt het metselwerk als los zand in elkaar. Rondom de
kerk en bij de scheefgezakte toren is aan de fundering een zeer zwaar
betonnen "korset" gestort om het gebouw te behoeden voor verdere
verzakking. De kap van het 15e-eeuwse koor was vrijwel geheel weggebroken en het gebouw was grotendeels aan het oog onttrokken door een
enorme plastic bespanning om "weer of geen weer" door te kunnen werken.
Turend door het raam van de directiewagen konden we de restauratietekening van de kerk zien en dat ziet er zeer fraai uit! Maar de voltooiing zal
nog wel heel veel maanden op zich laten wachten.
Het begon voorzichtigjes aan al schemerig te worden en we besloten om nu
toch maar huiswaarts te gaan. Wat een dag, om nooit te vergeten!
Kobus van Ingen

HERALDIEK (3)
a verloop van tijd werd het stempel in spiegelbeeld gesneden. Dit
gebeurde eerst door goudsmeden en later door speciale graveurs,
waarvan die uit Beieren uitblonken. Het omschrift of legende werd altijd
apart ingeslagen. Later maakte men een patrijs van hard staal, waarmee
weer de matrijs of holle afdruk werd vervaardigd en waarvan dan meerdere
stempels konden worden gemaakt. Daarna kwamen verende slagstempels,
die een positief en negatief - precies in elkaar passend - gedeelte hebben,
waarmee men in papier een reliëfbeeld kon slaan.
Voor gemeentestempels gebruikte men meestal droogstempels, die en-reliëf
zijn en met drukinkt werden gebruikt, zowel van metaal als van guttapercha
(= een soort rubber; het gedroogde melksap van verschillende tot de
familie van de Sapotaceae behorende bomen, die in Zuidoost-Azië
voorkomen). Bij gewone temperatuur is guttapercha (roodachtige massa)
hard en weinig veerkrachtig, maar tussen de 50-60 °C wordt het plastisch,
dus goed te bewerken. Bij afkoeling wordt het weer hard.
De meeste steden hebben in de loop der tijden diverse stempels gehad.
Amsterdam bijvoorbeeld is van het koggeschip met wapen als zeil

N
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overgegaan op het schild met de paal, beladen met drie schuinkruisjes en
gedekt door Keizer Maximiliaan keizerskroon, die ook op de Westertoren
prijkt. Dit was feitelijk de banier van de stad.
Enkele steden bezitten een hele collectie van vroeger gebruikte gemeenteof stadsstempels.
Toen de zegels belangrijker werden dan de ondertekening, moest alles in
het werk worden gesteld om te zorgen dat de stempels goed bewaard
bleven. Bij de Franse Koningen waren deze eerst toevertrouwd aan de
Paleisgraaf en later aan de Kanselier. Maar de Koning bewaarde zelf zijn
bijzonder- of geheimzegel. De Koning kon bovendien nog een cachet of
handzegel hebben, dat dikwijls gelijkvormig was aan het geheimzegel en dat
hij in sommige gevallen naast het grootzegel plaatste. Deze gewoonte blijkt
onder andere uit een diploma van Philips I van Frankrijk. Sinds het begin
van de lie eeuw zijn er geheim- of privaatzegels van de Koningen geweest,
die onder het grootzegel gedrukt werden: het zogenaamde onderzegel (=
subsigillum). De Koning bediende zich ook van het geheimzegel om te
zegelen als het grootzegel niet bij de hand was, maar volgens een ordonnantie van 4 mei 1358 mocht met het geheimzegel niets anders meer worden
gezegeld dan gesloten brieven. Later werden deze berucht onder de naam
van lettres de cachet. In de 14e eeuw was de Koning van Frankrijk gewoon
aan de Kanselier in een envelop, die met het geheimzegel was gesloten de
stukken te zenden waarop het grootzegel moest worden geplaatst.
Behalve van dit laatste, dat het eigenlijke zegel van de Staat was, maakte
men sinds de regering van Philips van Valois ook gebruik van een zegel dat
bestemd was om het Staatszegel te vervangen en daarom genoemd werd
sceau ordonne en l'absence du grand sceau of ook sceau commun. Men
bediende zich daarvan tot bezegeling van stukken, die Of bijzondere zaken
betroffen Of van weinig belang waren. Er bestonden dus verschillende
koninklijke zegels en de Kanselier was niet slechts de bewaarder van het
zegel, maar van de zegels. Ook de grote Leenmannen vertrouwden net als
de Koningen hun zegels ter bewaring toe aan een Kanselier. Evenzo gaven
de Kapittels, Abdijen en universiteiten hun zegel(s) aan beambten, die een
gelijksoortige rang bekleedden. In elke jurisdictie had men zo'n zegelbewaarder. Zo bewaarde de burgemeester (Maire) het zegel van de gemeente.
(wordt vervolgd)

Historische Kring Kesteren en Omstreken

G. de Kruyff

Archief. en Informatie-Centrum voor de Betuwe

Assurantiekantoor

11-LIE:17ffiki 114ATHUOG
Voor al uw verzekeringen,
financieringen, hypotheken
Lechstraat 12 - 6674 AV Herveld
Tel. 08880-51419

Gedurende de eerste jaren gelden
er zeer hoge premiekortingen.
JUWELIER - HORLOGER
Voor een groot assortiment en
een goede service

N. VAN DER GREFT
BOEKHANDEL
Ook gespecialiseerd
in de verkoop
en reparatie
van antieke
klokken.

Hoofdstraat 64
ZETTEN
rel.: 08880-51247

El B. 0. S.
Boeken-Kantoorartikelen
en Kantoormachines

Hoofdstraat 84 6671 CC Zetten
Telefoon 08880-51360

PIET SPIES BV KESTEREN
TRANSPORT - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR
ZAND-, GRIND- EN GRONDHANDEL
STRAATSTEEN- RODE SPLIT - CONTAINERVERHUUR
TEVENS ALLE SLOOPWERKEN

TEL. 08886 - 1520
HET ADRES VOOR:
Benzine
Diesel
Motorolie
Autoonderhoudsmiddel en
Wegenkaarten

AVIA
Tankstation Blankestijn
Kesteren
Tel.: 08886-2090

BOUWKUNDIG ADVIES' EN TEKENBURO

•De Rijnstroorn
Architect
Bert Noppen
Achterdorp 41,
4041 GJ Kesteren
08886 - 1681

NIEUWSBRIEF, 10e jaargang nr. 2, april 1992

GRAFSTEEN IN CUNERAKERK TE RHENEN (2)
Reactie op publikatie in Nieuwsbrief, 9e jrg. nr.3(1991)p. 14
aar aanleiding van de door Kobus van Ingen geopperde mogelijkheid
met betrekking tot de herkomst van de alliantiewapens, welke op de
zwarte hardstenen zerk zijn ingehakt, ontvingen wij van de heer Ph.J. van
Dael uit Rhenen de volgende reactie:

N

De door u aangeduide steen is mij bekend. Deze ligt voor het oog
verscholen onder de grote kokosmat bij de toreningang van de kerk.
U oppert de mogelijkheid dat het mogelijk de steen zou kunnen zijn van het
echtpaar Goosen van Bemmel x Margriet van Valckenaer.
RAU (= Rijksarchief Utrecht), in nr. 124, dossier 407, leert ons:
Joffr. Margrite gehuwet met Gosewijn van Bemmel, sij was .anno 1516
doot ende wert Joost van Bemmel haren soon verhit met Allemansweert.
1480, 1481, 1494 wert Margr(iet) genoempt dochter van Adria(en)
Valckenaér. Nae dode haer('s) moeder Jutta Melis dr. Uteneng, die
Sweers b. van Culemb(org) wijf te wesen plach.

Inderdaad huwde Judith Uten Enge, dochter van Amelis Uten Enge, heer
van den Engh en Amelisweert, en van Awe Grauwert, na dode van Adriaen
Valckenaer met Zweder, broer van de heer van Culemborg.
Volgens Attevelt huwde Adriaen Valckenaer in het jaar 1457 met Jutta
Melis Uten Enge dochter.
Er is echter een onoverkomelijk bezwaar om in het wapen met het kruis
Margriet Valckenaer te herkennen. De familie Valckenaer voerde namelijk
een gans ander wapen, namelijk drie aaneengesloten ruiten paalsgewijs
boven elkaar.
Het is moeilijk te zeggen (daar ons de kleuren ontbreken) wie schuil gaat
achter dit wapen met het rechtstandige kruis. Volgens de Stichtse Heraut
(juni 1954) zouden dat de volgende families kunnen zijn: Van Heeckeren,
Van Beijnhem, Van Bylandt, Pieck, Van Tengnagell, Torck, Vaeck, Van
Wely, Van Zoelen en natuurlijk Van Lynden (Vonck van Lienden?)!

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

26

NIEUWSBRIEF, 10e jaargang nr. 2, april 1992

De redactie is de heer Van Dael zeer erkentelijk voor de moeite die hij zich
gegeven heeft om te helpen de vraag gesteld door Kobus van Ingen te
beantwoorden. Zonder twijfel hebben we hier te doen met een Van
Bemmel-graf, doch de naam van een echtgenote is uit bovenstaande reactie
nog niet verklaard. In de "wandelgangen van het AIC" werd in een eerder
stadium al gesuggereerd dat de grafsteen slechts één persoon zou dekken en
het kruiswapen op de steen het wapen van het geslacht van zijn of haar
moeder zou uitbeelden. Deze zegsman gaf in overweging te denken aan de
familie Vonck van Lynden. De heer Van Ingen is echter niet op de hoogte
van een huwelijk van een Van Bemmel met een Vonck van Lynden en
hopelijk zijn er lezers die ditaangaande wat kunnen aanvullen.
Redactie

GROTE SCHOONMAAK
ia een bijgesloten briefje is in de vorige Nieuwsbrief gevraagd om
hulp voor de jaarlijkse grote schoonmaak van het AIC. Helaas moet
het bestuur weer constateren dat de reactie van de leden zeer lauw was.
Slechts twee (2) leden kwamen helpen, naast de gebruikelijke actieve kern.
Nog vervelender is dat de heer Hannes van den Hatert uit Echteld bij een
valpartij zo ongelukkig neerkwam, dat hij naar de dokter moest. Het
resultaat was: 12 hechtingen, een tetanus-injectie, twee gebroken ribben en
een gescheurde pees in een been. Drie weken na het ongeval woonde hij
alweer een bestuursvergadering bij.
"Wa sedde gij ".

V

SaiffaMra KNIPSELDIENST (3)
a het sombere vorige bericht is het verheugend te mogen melden dat
mevrouw Kronenburg uit Kesteren bereid is gevonden de zorg voor
de knipseldienst op haar te nemen. Ook op andere gebieden blijkt ze het
verenigingswerk krachtig te steunen.

N

Redactie
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•=41120 GENEALOGISCHE BERICHTEN
ij de redactie kwam een brief binnen van de heer J.J. Arissen uit
Geldermalsen. Genoemde is reeds sedert 1989 bezig aan een onderzoek naar zijn voorouders Arissen en is reeds gevorderd tot het jaar 1691.
Zijn stamvaders zijn afkomstig uit de regio Driel/Heteren en het geslacht
wordt voortgezet in zowel een Hervormde als een Katholieke tak. Alle
gegevens zijn ingevoerd in een computerbestand en de heer Arissen wil
graag in contact komen met genealogen, die ook leden van het geslacht
Arissen in hun voorouders hebben.
Het adres van de heer J.J. Arissen is Lange Akker 123, 4191 JC Geldermalsen.

B

Redactie

EZEIMENE OSENVORENREEKS
a het verschijnen in de vorige Nieuwsbrief van de lijst met titels van
de uitgaven in de Osenvorenreeks en de Nevenserie, zijn inmiddels
weer vele nieuwe uitgaven gepubliceerd. Omdat deze uitgaven zoveel
nuttige informatie bevatten volgt hierna de aanvulling op de lijst van de
vorige keer. Het betreft zowel transcripties van het Oud-Rechterlijk Archief
als van doop-, trouw- en begraafboeken.

N

Hulp gevraagd
Het zal duidelijk zijn dat de transcribenten zeer actief zijn. Toch willen wij
nogmaals een beroep op u doen om hulp. Er zijn nog meer transcribenten
nodig. Ervaring is niet vereist. Een computer wel. U ontvangt van ons
voldoende instructies.
Dat wij om meer hulp durven vragen wordt mede veroorzaakt door het
enorme aantal microfiches dat wij onlangs binnen kregen (ongeveer 5200
stuks in 4 kleine schoenendozen!) en er komt nog meer.
Het gevolg van meer hulp is wel, dat de voorraad microfiche leesapparaten
opraakt. Wie kan ons aan voordelige apparaten helpen?
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Aanvulling Nevenserie
A16

Doopgegevens van de Rooms-Katholieke bewoners van Valburg en Eist uit het doopboek
van de RK Static te Eymeren en Herveld, 1785-1797
A17 Idem, 1797-1811
A18 Idem, contra-doopboek, 1767-1801
A19 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Valburg en Homoet uit
het doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Valburg, 1667-1801
A20 RNB, AVB Opheusden
A21 RNB, AVB Opheusden
A22 RNB, AVB Opheusden
A23 RNB, AVB Opheusden
A24 RNB, AVB Opheusden

inv. 252
inv. 252
inv. 252
inv. 252
inv. 252

- l e deel, 1739-1747
- 2 deel, 1748-1753
- 3' deel, 1754-1759
- 4e deel, 1760-1765
- 5' deel, 1766-1774

A25 RNB, AVB Opheusden
A26 RNB, AVB Opheusden
A27 RNB, AVB Opheusden
A28 RNB, AVB Opheusden
A29 RNB, AVB Opheusden

inv. 252
inv. 252
inv. 252
inv. 252
inv. 252

- 6' deel, 1775-1779
- 7' deel, 1780-1783
- 8e deel, 1784-1787
- 9e deel, 1788-1790
- 10e deel, 1790-1792

A30 RNB, AVB Opheusden inv. 251, 1737-1740
A31 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - le deel, 1654-1656
A32 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 2' deel, 1656-1657
A33 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 3' deel, 1657-1658
RNB = Rechterlijk Archief Ambt Neder-Betuwe
AVB = Akten van Bezwaar

De publikaties zijn ter inzage en verkrijgbaar bij het AIC.
o Copyright Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Niets uit deze reeks mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
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Betuwsche Administratiesystemen b. v.
44 R.I.-straat 33 - 4051 AP Ochten
Postbus 100 -4050 EB Ochten
Tel: 03444-3606 - Telefax: 03444-4109
Systeemhuis en leverancier van kantoorapparatuur

Speciaalbedrijf in kantoorautomatisering
Aanleg en onderhoud computernetwerken o.a. Novell - Lantastic O.A. Link
Dealer van: Tulip-, Philips-, BAS Comp- en Brothercomputers

B.A.S. hu
Li. V..
* Verkopers van de softwarepakketten: King - Cash - Exact - Syntess Fimis - Basfak - Basboom etc., de softwarepakketten voor de financiële-,
handel-, industrie- en projektenadministraties, incl. het doen uitvoeren
van maatwerk en koppeling met andere softwarepakketten.
* Verkoop van alle kantoorartikelen - fotokopieerapparaten - schrijf- en
telmachines - computersupplies (computerpapier - linten - diskettes etiketten - opbergmiddelen) - kantoormeubelen etc.

Interesse? Bel ons voor een uitgebreide B.A.S.-catalogus!

/Spaar automatisch.
Dan groeit uw geld
ongemerkt èn snel.
ffin5,

Eén keer regelen en ongemerkt spaart u dat
nieuwe bankstel bij elkaar: of uw volgende
auto. Gewoon helemaal vanzelf, omdat u
automatisch spaart.
Omdat u elke maand weer een vast (of
variabel) bedrag naar uw spaarrekening laat
overschrijven.
Kom even lanes voor meer informatie.

Rabobank

Meer bank voor je geld

