lie jaargang nr. 1

januari 1993

van de
Historische Kring Kesteren
en Omstreken

en het
Archief- en Informatie-Centrum
voor de Betuwe

BESTUURSSAMENSTELLING
De samenstelling van het bestuur van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken is als volgt:
A. Datema (Kesteren), voorzitter, mevr. D.M.C. Kronenberg-Meulenkamp
(Kesteren), secretaris, H.J. Gerritsen (Heteren), penningmeester,
H.C. Morrees (Heteren), 2e penningmeester, mevr. G. Geurts-Parlevliet
(Dodewaard), mevr. Jac.W. de Hartog-van Schaik (Zetten), J. van den
Hatert (Echteld), A. Pouwer (Kesteren), Chr. de Bont (Kesteren) en
F.F.J. Nieuwenhof (Bennekom).
De samenstelling van het bestuur van het Archief- en Informatie-Centrum
voor de Betuwe (van voorgaand bestuur afgeleid met twee toevoegingen)
is:
A. Datema (Kesteren), voorzitter, mevr. D.M.C. Kronenberg-Meulenkamp
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Copyright Historische Kring Kesteren en Omstreken
Niets uit deze Nieuwsbrief 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.

OPENINGSTIJDEN AIC
Woensdagmiddag : 14.00-17.00 uur
: 19.00-21.00 uur
Woensdagavond
Donderdagochtend : 10.00-12.00 uur
Bovendien kan men een afspraak maken.
Telefoon
Adres

: 08886-2205
: Archief- en informatie-Centrum voor de Betuwe
Voormalig Stationsgebouw NS
Stationsstraat 40-42
Postbus 62
4040 DB Kesteren.

Ook voor de Historische Kring Kesteren en Omstreken kan men
bovengenoemd telefoonnummer en adres gebruiken.
Betalingen op girorekening 3725054 of bankrekening 33.19.57.183 ten
name van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
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Maandag 11 januari 1993

: Hr. J. Peerbolte
Klankbeeld over kerken van Valburg

Woensdag 20 januari 1993

: Frans Nieuwenhof
De mogelijkheden bij het AIC voor genealogisch onderzoek

Maandag 8 februari 1993

: Hr. A.C. Broere
Winteraardigheden, winternarigheden

Woensdag 17 februari 1993

Hr. A. Datema en J.J. Jager
De onderlinge verbanden tussen de Betuwse geslachten

Maandag 8 maart 1993

: Mevr. W. de Jong-Bullee
Van opoes mus en opas hemp

Woensdag 17 maart 1993

: Hr. J.W.N. Jager
Historische rariteiten uit het Oud Rechterlijk Archief

De maandaglezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren
(Nedereindsestraat 27, tel. 08886-1527).
De woensdaglezingen worden gehouden in het AIC te Kesteren (Stationsstraat 40-42).
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Alle lezingen beginnen om 20.00 uur.
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!

REMigangE GOEDE WENSEN
et bestuur van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
wenst een ieder en in het bijzonder haar leden en medewerkers
prettige feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 1993 toe.

H

0:2MERN
KERKEN
VAN DE
GEMEENTE
VALBURG
e heer J.
Peerbolte uit Zetten,
lid van onze
vereniging en
actief in de
werkgroep
Zetten heeft
een klankbeeld
samengesteld
over alle kerken in de
gemeente Ned. Herv. kerk te Hemmen naar een 1 9e-eeuwse litho
Valburg. Dit
klankbeeld is onder andere al eens vertoond op een Open Monumentendag
in Zetten. Omdat ieder kerkgebouw wel een historie heeft komen alle

D

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

4

NIEUWSBRIEF, lie jaargang nr. 1, januari 1993

kerken aan bod, de een wel wat uitgebreider dan de ander. Op maandag 11
januari 1993 hoopt het bestuur u bij deze eerste lezing in het nieuwe jaar
te ontmoeten.

MESEM WINTERAARDIGHEDEN, WINTERNARIGHEDEN
nder de titel winteraardighe-

O den, winternarigheden zal de

heer A.C. Broere op maandag 8
februari 1993 een lezing houden
die gaat over allerlei zaken die
met winter en schaatsen hebben te
maken.
Hij zal vertellen over de historie
van de schaats, over de folklore
bij de schaatssport en het schaatsen in historisch perspectief. Een
klankbeeld zal de avond afsluiten.
In de pauze kunt u allerlei tentoongestelde attributen bekijken.
Een lezing over dit onderwerp
leek het bestuur gezien de tijd van
het jaar zeer toepasselijk.

EMEMBEig VAN OPOES
MUS EN OPAS HEMP
nder deze titel schuilt een
collectie oude, uit het rivierengebied afkomstige en daar
gedragen kleding van 1835 tot
1950.
Foto uit de 20-er jaren van deze eeuw;
Bij een avond praten over oude de familie Snijders uit Echteld
streekkleding door mevrouw W.
de Jong-Bullee — lid van onze vereniging — komen mutsen, rokken,

O
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schorten, blouses, doeken, broeken, kielen, beffen, diverse accessoires,
tasjes en drie generaties ondergoed aan de orde. Tussendoor geeft zij tips
voor het bewaren en onderhoud van oud textiel. Aanvulling op haar verhaal
en vragen daarover zijn welkom. Twee albums met foto's zullen ter inzage
liggen.
Zoals mevrouw De Jong-Bullee ons schreef is de collectie nog veel groter,
maar dan zou het nachtwerk worden! Dit lijkt ons echter al boeiend genoeg
om op maandag 8 maart 1993 naar het Dorpshuis te komen.

GENEALOGISCHE LEZINGEN

T
1

n 1993 willen wij weer verder gaan met genealogische lezingen. De
bedoeling hiervan is nog steeds dat als regel leden of regelmatige
bezoekers van het AIC iets vertellen over een genealogisch onderwerp of
een stukje familie-onderzoek (Betuws), om zodoende beginners op weg te
helpen en de uitwisseling van gegevens tussen de onderzoekers te bevorderen.
De lezingen zijn dan ook betrekkelijk kort, informeel en er is voor de
toehoorders volop gelegenheid tot stellen van vragen, zowel aan de spreker
als aan elkaar.
De mogelijkheden die er op het AIC zijn voor genealogen (en die nog
dagelijks uitbreiden) kunnen na afloop worden getoond.
De komende maanden zijn er drie lezingen.
Op woensdag 20 januari 1993 hoopt Frans Nieuwenhof iets te vertellen
over de mogelijkheden die er zijn bij het AIC voor genealogen. Zoals ook
al uit deze Nieuwsbrief blijkt zijn de mogelijkheden de laatste tijd flink
uitgebreid. Verder is er een actieve werkgroep, die er alles aan doet om de
toegankelijkheid van de diverse bronnen te verbeteren.
Vervolgens zullen de heren A. Datema en J.J. Jager op woensdag 17
februari 1993 iets vertellen over de onderlinge verbanden tussen de
verschillende Betuwse families. Wij verklappen hopelijk geen geheim als we
zeggen dat bijna alle Betuwnaren op de een of andere manier familie van
elkaar zijn. Neem uw familiegegevens mee!

Archief- en informatie-Centrum voor de Betuwe
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Tot slot zal op woensdag 17 maart 1993 de heer J.W.N. Jager ons wat
historische rariteiten uit het Oud Rechterlijk Archief laten zien. Bij het
transcriberen en bestuderen van dit archief kwam hij vele merkwaardige
zaken tegen, die ongetwijfeld leuk maar soms ook leerzaam zijn.
Al deze lezingen worden gehouden in het AIC en beginnen om 20.00 uur.

IN MEMORIAM M. VERMEULEN
et grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het plotselinge overlijden op 21 oktober j.l. in de leeftijd van 74 jaar van ons
geacht medelid Maarten Vermeulen wonende te Kapel-Avezaath. Op
woensdagmiddag 21 oktober misten we hem op het AIC, waar hij iedere
woensdagmiddag aanwezig was en voor de Kring werkzaamheden
verrichtte, die hij zeer nauwgezet en met grote plichtsbetrachting uitvoerde.
We zijn dankbaar voor hetgeen hij voor onze Kring gedaan heeft, maar
bovenal dankbaar voor de beminnelijkheid waarmee hij een ieder tegemoet
trad. Een voorbeeld voor velen.
Een langdurig lidmaatschap van onze Kring, waar hij zijn belangstelling
steeds voor liet blijken — zijn deelname aan najaarsexcursie van 3 oktober
j.l. ligt nog vers in ons geheugen — werd abrupt beëindigd, maar in
dankbaarheid voor al hetgeen hij heeft gedaan maar bovenal voor zijn
vriendelijkheid en meelevendheid zal hij in onze herinnering blijven.
Onder grote belangstelling werd de heer Vermeulen maandag 26 oktober na
een indrukwekkende rouwdienst in de Ned. Herv. Kerk te Kapel-Avezaath
ten grave gedragen op de Algemene Begraafplaats aldaar. We waren er bij.
Hij ruste in vrede. Moge zijn vrouw en kinderen de kracht vinden dit grote
en plotselinge verlies te dragen.

M

A. Datema, voorzitter

ETMWJE CURSUS OUD-SCHRIFT

D

e redactie ontving van mevrouw Dieneke Kronenberg (secretaris van
onze vereniging) het volgende bericht:

Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Zoals u weet heeft de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
steeds behoeft aan mensen die kunnen transcriberen.
Door een zeer gelukkig toeval ben ik in contact gekomen met de heer
J. Bats uit Leerdam. Hij is bevoegd om hier les in te geven en heeft
aangeboden om bij voldoende belangstelling (minimaal 7 personen) voor
ons plezier naar Kesteren te komen om een cursus oud-schrift te geven.
De kosten hieraan verbonden hebben we gesteld op f 75,-- per persoon
voor 10 lessen, inclusief koffie.
In Leerdam omvatte de cursus 50 lessen en we dachten, ook om de
cursisten niet op hoge kosten te jagen, deze cursus in 5 blokken van 10
lessen in te delen.
Heeft u belangstelling hiervoor, wilt u dan reageren v(56r 10 januari 1993
en doorgeven welk dagdeel u het beste schikt.
Graag opgeven bij mij,
Dieneke Kronenber(4, Dorpsplein 5a, 4041 GH Kesteren, Tel. 08886-1514

GROTE SCHOOMIAAK
ok dit voorjaar willen wij bij het AIC grote schoonmaak houden.

vastgesteld.
Hiervoor is
O
Gaarne zou het bestuur op die dag veel vrijwilligers zien, want veel handen
zaterdag 13 februari 1993 om 9.00 uur

maken licht werk. Alle materialen zijn al aanwezig.
Het bestuur

• . . •

GESLAAGD JUBILEU1‘1

u de festiviteiten en activiteiten ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
ten einde zijn kunnen we — naar ik meen — er met gepaste trots op
terugzien. Toppers waren ongetwijfeld de feestavond, de lezingen, de
jubileumexcursie, de officiële opening met receptie van de jubileumweek,.
de informele bijeenkomst van de naaste medewerkers, de tentoonstelling en

N
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WSW k\s.

De voorzitter de heer A. Datema (rechts) krijgt tijdens de informele bijeenkomst
op zaterdag 24 oktober 1992 een cadeau overhandigd door de heer Engelen

het verschijnen van het jubileumboek en het perceelsnamenboek.
Dit alles kon gerealiseerd worden door medewerking van velen, al dan niet
deel uitmakend van bijvoorbeeld de feestcommissie, de redactiecommissie
etc. Hartelijk dank!
De aanwezigheid van vele genodigden bij de officiële opening van de
jubileumweek, hun toespraken — vele, doch alle met zeer veel interesse
aangehoord — en cadeaus hebben de Historische Kring bemoedigd om op
de ingeslagen weg voort te gaan.
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Met vertrouwen gaan we de komende jaren tegemoet en wel met als eerste
1993, waarvan ik hoop dat deze voor de Kring alsmede voor een ieder
persoonlijk voorspoedig moge wezen.
.A. Datema, voorzitter

TERUGBLIK OP DE JUBILEUMLEZINGEN
et de lezing en dia-presentatie op 14 september j.l, opende de heer
W.A.M. Hessing (Provinciaal Archeoloog voor Zuid-Holland) de
reeks .jubileumlezingen. Op deze avond, die door veel amateur-archeologen
werd bezocht, werd weer een reeks nieuwe inzichten met betrekking tot de
Romeinse — en in mindere mate inheemse — grafvelden in ons werkgebied
gepresenteerd. De vele vragen en leuke reacties naar de spreker waren
temeer een aanwijzing dat onze van origine archeologische vereniging zich
nog steeds voor dit boeiende onderwerp interesseert.

A4

Het klapstuk in de reeks .jubileumlezingen was zonder twijfel de "Betuwse
avond". De voorstelling die gehouden werd op 12 oktober j.l. genoot een
overweldigende belangstelling hetgeen een pluim op de hoed van de
organisatie was. Achtereenvolgens traden voor ons op de heer Hannes van
den Hatert die met zijn verhalen in Ochtense dialect de moeilijke taak had
de toehoorders in de stemming te brengen, wat hem zoals te verwachten
was zeer wel lukte.
En dan Daan Viergever de verteller bij uitstek die met zijn amusante
verhaaltjes uit onze streek ("Wie kent Kees de Pier?"), de toehoorders
terugbracht naar die zo goede oude tijd.
Na een kort oponthoud dat Hannes uitstekend vol wist te praten verscheen
Daan opnieuw op het podium in een wel heel bijzondere uitdossing.
Gekleed in een badjas vertolkte hij het lied "We zijn met z'n alien 'naar het
naaktstrand geweest" en dit bracht de handen van het publiek op elkaar.
Met begeleiding door de accordeonist Wim Daamen werd dit lied de
klapper van deze avond. Het uitbundige applaus werd door Daan Viergever
beschouwd als e'en ode aan de overleden Herveldse tekstschrijver Piet
Daams, die dit lied ooit schreef voor een muzikale uitvoering die in
Herveld zeer populair was.
Archief- en informatie-Centrum voor de Betuwe
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Hierna was het de beurt aan de volksdansgroep onder leiding van mevrouw
Henny Jeronimus. In haar spontane inleiding besteedde zij nogal wat
aandacht aan het volksdansen in onze regio en met name in de Betuwe. Zij
vertelde dat uit niets bleek dat er in de Betuwe een echte volksdanscultuur
bekend is. Het programma dat daarna afgewerkt werd was dan ook
misschien niet typisch Betuws maar sprak duidelijk wel aan. Met veel
enthousiasme schreden de dames en één heer, begeleid door de accordeonist, over de vloer, met als hoogtepunt de Meiboomdans, waarbij de dames
ook lieten horen dat ze konden zingen! Met een zwierende "ijswals" verliet
de groep onder luid applaus de zaal.
Na de pauze was het de beurt aan het cabaretduo Henk en Paul van Wely
uit Zetten. Op educatieve wijze werd een beschouwing gegeven over ons
gebied en na gezamenlijk het lied tussen "Wael en Rijn" gezongen te
hebben was het de beurt aan Paul van Wely, die een aantal zeer toepasselijke nummers vertolkte die zijn ervaringsbeeld waren van de Betuwe door de
jaren heen. Met enthousiaste zang en zichzelf heel professioneel op de piano
begeleidend was het met name het liedje "Hanja" wat als protest tegen de
aanleg van de Betuwelijn goed bij het publiek aansloeg. Deze veelzijdige
artiest gaf er blijk van dat — hoewel reeds zeer lang woonachtig in het
westen van het land — nog steeds het typisch Zettens dialect in zijn teksten
kon vertolken.
Tot slot bedankte de voorzitter al diegenen die deze avond hun bijdrage
hadden geleverd en kregen alle artiesten een bos bloemen overhandigd.
Gelet op de reacties uit het publiek mochten we terugzien op een wel zeer
geslaagde "Betuwse avond".
Ter afsluiting van de reeks jubileumlezingen was het op maandag 9
november de beurt aan ons geacht medelid de heer Chris de Bont die in het
kader van de uitgave van het Betuws perceelsnamenboek een lezing
verzorgde over dit boeiende onderwerp. De onverwacht grote opkomst gaf
aan dat dit onderwerp zich in een brede van belangstelling kan verheugen.
Zeer interessant waren de naamkundige verklaringen die de heer De Bont
wist te geven met name voor perceelsnamen die ons thans vreemd in de
oren klinken. Interessant was het ook toen het uitgebrachte kaartmateriaal
dat dateert uit het begin van de 50-er jaren, werd gespiegeld aan wat
voorbeelden van 16e-eeuwse kaarten. Hieruit bleek dat een aantal namen
door de eeuwen heen onveranderd zijn gebleven.
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Dat het onderwerp een grote groep mensen boeit was tevens te merken aan
de boekverkoop deze avond. Een groot aantal perceelsnamen atlassen, maar
ook andere boeken zoals de jubileumuitgave "Tussen herinnering en
historie; de Betuwe in terugblik" werden verkocht.
Kobus van Ingen

OFFICIËLE VIERING VAN 25-JARIG JUBILEUM
p zaterdag 24 oktober j.l. was de officiële ontvangst van de genodigden. In grote getale stroomden ze binnen. De horecagroep deed haar
uiterste best om een ieder van koffie te voorzien, maar dat viel voorwaar
niet mee! Welhaast schouder aan schouder was het AIC gevuld met gasten.
De bijeenkomst werd geopend door de heer A. Datema, die ook op deze
dag 25 jaar voorzitter was. Hierna werd door een groot aantal genodigden
het woord gevoerd. Veel hartelijke woorden werden gesproken, waaruit
steeds weer de bewondering sprak die men heeft voor onze activiteiten en
de zelfwerkzaamheid die binnen de vereniging aanwezig is. Het vurig
betoog van prof. dr. Bogaers — de Romeinen-kenner bij uitstek — zullen
velen zich nog lang kunnen herinneren. Bij deze gelegenheid werd door ons
medelid de heer Chris de Bont — medesamensteller van het ter gelegenheid
van het jubileum uitgegeven perceelsnamenboek — de eerste exemplaren
aan prof. drs. J.A.J. Vervloet, hoofd Afdeling Historische Geografie, en
aan onze voorzitter aangeboden.
Daarna was het de beurt aan ons medelid de heer Frans Nieuwenhof, die
als redactielid van het jubileumboek "Tussen herinnering en historie; de
Betuwe in terugblik" het eerste exemplaar van deze uitgave eveneens aan
de heer Datema aanbood. Op zijn beurt ging de voorzitter er toe over om
aan de vertegenwoordigers van de diverse gemeentebesturen een presentexemplaar aan te bieden.
Een goede buur is beter dan een verre vriend ging duidelijk op toen als
laatste spreker "onze" buurman de heer Meijer ons een fraai naambord voor
het AIC aanbood, waar onze toekomstige bezoekers met bewondering naar
zullen kijken.
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Tot slot sprak de voorzitter een pakkend dankwoord tot de genodigden en
medewerkers en sprak de hoop uit dat ook in de toekomst de HISTORISCHE
KRING KESTEREN EN OMSTREKEN zal blijven bloeien.
De bijeenkomst werd in informele sfeer afgesloten onder het genot van een
hapje en een drankje waarbij op geanimeerde wijze over het verleden en
heden van de kring werd nagepraat.
Tot slot ook van mijn kant nog een woord van dank aan al diegenen die op
wat voor wijze dan ook deze dag tot een geslaagd geheel wisten te maken.
Kobus van Ingen, voorzitter jubileumcommissie

ii ii

DE KADASTRALE ATLAS VAN 1832

Een rijke bron van gegevens voor de Betuwe in de vorige eeuw
oor de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers worden
alle eigendomsverhoudingen van ieder stukje grond in Nederland
vastgelegd. Deze Dienst werkte reeds in de eerste helft van de vorige eeuw
en bezit in al haar gegevens een rijke bron voor de geschiedenis van het
gebied waar we wonen.
Een aantal jaren geleden heeft men de waarde hiervan ingezien en besloten
de oudste (namelijk die van 1832) beter toegankelijk te maken door ze te
publiceren in Kadastrale Atlassen. Daarvoor is in 1986 de Stichting
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1832 van start gegaan. Meerdere
atlassen zijn inmiddels gereed gekomen zoals die van Arnhem, Renkum,
Wageningen, Doesburg, Elden en Zutphen. De atlassen van Ubbergen en
Nijmegen, Hatert en Neerbosch zijn in voorbereiding.
Voor ons gebied — de Betuwe — is reeds veel schrijfwerk verricht. De
Oudst Aanwijzende Tafels (OAT) zijn overgeschreven, en voor de NederBetuwe ook de Naamlijst van Eigenaren.
Voor de Over-Betuwe is of wordt deze met hulp van de computer
samengesteld daar die in de laatste wereldoorlog is verloren gegaan. Maar
daarnaast is er nog veel werk te verzetten in het tekenen van de bijbehorende kadastrale kaarten.
We zoeken daarom tekenaars, die op vrijwillige basis een of meerdere
kaarten willen overtekenen. Weet u iemand of voelt u zelf ervoor hierin een
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bijdrage te leveren, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van de
Historische Kring de heer A. Datema. Als coördinator voor het rivierengebied voor de Kadastrale Atlas Gelderland sta ik eveneens klaar om u
hierover voor te lichten. Het zou toch wel mooi zijn als we ook in de
Neder-Betuwe deze kaarten met bijbehorende gegevens beschikbaar hadden
en de toestand van nu zouden kunnen vergelijken met die van 1832. Als we
zouden weten wie er toen in dat huis woonde, weten welke grond van
overgrootvader was, wie er toen veel grond bezat enz.
Dat kan als we ons er voor in willen zetten de knelpunten op te lossen.
J.N.B. Poelman, Hoofdstraat 6, 6671 CB Zetten, tel. 08880-51808

UIT EEN FAMILIEBIJBEL (2)

T
1

n de vorige Nieuwsbrief was een bijdrage van de heer D. Spruit
opgenomen, getiteld "Uit een familiebijbel". In deze publikatie heeft de
redactie door een misverstand vermeld dat de heer Spruit schoonzoon is van
Derk Anthonie Tap. Dit is niet juist.

Er is slechts een zeer verre verwantschap tussen de echtgenote van de heer
Spruit en Derk Anthonie Tap. Om dat duidelijk te maken verwijzen wij
naar de bijgevoegde "stamreeks" (het is geen echte stamreeks). Hierin is
nog eens aangegeven welke weg de familiebijbel uit de vorige bijdrage heeft
afgelegd. Voor de goede orde; de heer Spruit is niet de bezitter van deze
bijbel. Hij heeft slechts een kopie van de aantekeningen gekregen.
De moeder van de heer Spruit stamt af van Willem van den Toorn en
Gerritje Breunissen (lila in de stamreeks) via Hendrina van den Toorn en
Jan den Hartog (IVc). Deze afstamming kunt u vinden in Osenvoren nr. 28.
De redactie is niet van plan om uitvoerige genealogische verhalen in de

Nieuwsbrief op te nemen. Daar zijn andere tijdschriften voor. Anderzijds
wil de redactie de zelfwerkzaamheid van de leden wel prikkelen door af en
toe wat gegevens op te nemen met daaronder de naam van de informant. In
dit geval is dat dus de heer D. Spruit, Deken van de Ackerhof 93, 5431 DP
Cuijk, tel. 08850-14529. Voor verdere inlichtingen over deze "stamreeks"
kunt u zich tot hem wenden.
Redactie
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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lia. Hendrik VAN DEN TOORN (17131778)0 Hendrina VAN DEN WILTENBURG (1706.1779)

1
lila. Willem
1740.1783
x Gerritje BREUNESSEN
6 kinderen

1
c. Beelje
1745.
1. x Peter VERBURGT
2. x Antonio ROEST
5 kinderen

b. Derk VAN DEN TOORN
1743-1818
x Willemina BRUINSMA
-1796
geen kinderen

I

1

I

I

(Va. Gurtjen
17734 kinderen

b. Wessel
1774.1869
4 kinderen

C. Hendrina
1776.1851
x Jan DEN
HARTOG
7 kinderen

I
d. Gerritjen
VAN DEN TOORN
1778-1848
x Michiel
SIPMAN
9 kinderen

I
e. Hendrik
17805 kinderen

1
f. Willemina
Carolina

17846 kinderen

I
I
1
1
1
1
I
I
1
I
b. Willem
Va. Aaibert
c. Der*
d. Willem
e. Jan
I. Gerrit
h.
i. Nicolaas
91806-1844 1807.1810 1809-1810 Derk 1814.1864 1815-1839 Everardus Michielina 1821
1811-1877
3 kinderen
Adrianus
Gerdina
4 kinderen
SIPMAN
1819-1825
1818-1886
7 kinderen
I
I
Vla. Michiel
1851-1879

.1
b. Jan Hendrik
1853-1918

I
c. Geertje
Everdina
1854.1941

I
d. Everardus
Adrianus
1856-1885

I
e. Everdina
SIPMAN
1858.1919
x Petronelius
TAP
2 kinderen

1
I. Anna Jakoba
1861-1944

Vila. Derk Anionic TAP
1893 1966
2 kinderen

b. Anna Jakoba Everdina Adriana
1899-

Villa. Maria Everdina
19302 kinderen

b. Arie Hendrik TAP
1934.
4 kinderen

1
g. Klasina
Justina
1863.1926

Via de vetgedrukte namen is de bijbel in het bezit gekomen van Arie Hendrik Tap.
x: gehuwd met

"STAMREEKS" VAN HENDRIK VAN DEN TOORN
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HET HUIS ANDELST (1)

e laatste tijd heeft de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN
via verschillende wegen kopieën gekregen van allerlei geschriften die
betrekking hebben op het huis Andelst. Deze worden nu geïnventariseerd.
Om u een idee te geven van wat er zo al in staat wil de redactie de
komende tijd wat uit deze geschriften publiceren. De onderstaande
beschrijving van de bewoningsgeschiedenis heeft de kring gekregen van de
heer R. v.d. Berg uit Andelst. Zoals wel vaker met dit soort aantekeningen
valt niet meer te achterhalen wie het geschreven heeft en wanneer. Aan het
handschrift te oordelen moet het eind vorige eeuw, begin deze eeuw zijn
geschreven.

D

Diederik Johan Albert de Ridder van Groenestein, Heer van Rijnestein bij
Cothen (zoon van Daniël en Isabella van Pa!lees van der Sterre) beleend
met Andelst in 1693, huwt 20 mei 1681 Johanna Maria Geertruida de
Ruyter, dochter van Garcelis en Maria van Sevener (dochter van Diederik
en Johanna van Bemmel). Hij sterft op Andelst 12 jan. 1704; zij 25
october 1713.
Zij lieten Andelst na aan hunne dochter Maria Isabella Antonia de Ridder
van Groenestein, geboren op Rijnesteyn 21 mei 1683, gestorven op
Andelst 15 juni 1750, huwt aldaar 10 december 1713 Johan Barthold van
I-U5vell, kapitein in dienst van den staat der VN ]Verenigde Nederlanden]
geboren december 1670, sterft op Andelst 23 mei 1731, zoon van
Hendrik Jacob Heer van Hienderoort en Geertruid Maria van Goltstein.
Den 3en mei 1714 werd zij met Andelst beleend. Zij schonk haren man
drie kinderen, allen op Andelst geboren: Johanna Maria Gertrudis van
1-115vell, geb. 18 febr. 1715, geestelijke dochter, eerst te Huissen en
daarna te Laag-Elten; Hendrika Theodora Ferdinanda van Hoivell, geb. 22
febr. 1719 en Bartha Cornelia van Htivell. De laatste sterft jong. Hendrica
Theodora Ferdinanda van [-Riven voornoemd, erfdochter van Andelst,
gestorven op Andelst juli 1790 huwde aldaar 23 mei 1736 Johannes
Petrus Speyart van Woerden, geb. te Haarlem 11 aug. 1712, gestorven
op Andelst, zoon van Dirk en Eva Maria de Kies van Wissen. Van hen
erfde Andelst hun oudste zoon Theodorus Johannes Albertus Ferdinandus
Josephus Speyart van Woerden, ambtsjonker van Over-Betuwe, geb. 24
sept. 1742, sterft ongehuwd, op den huize Andelst. Van dezen verkreeg
het bij erfenis zijne zuster Maria Justia Catharina Speyart van Woerden,
die 24 april 1821 ongehuwd op dit huis stierf. Na haar dood werd Andelst
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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in 1821 verkocht, en kwam in 't bezit van de familie Pook van Baggen en
bestaat niet meer.

Redactie

MiNIEWEE DE HERVORMDE KERK VAN RIJSWIJK (4)
De verklaring van het wapen
ecentelijk verkreeg ik via de heer A. Pouwer het fraaie boekje "De
Gelderse Leeuw", jubileumboek van de groep Gelderland van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 19161991
Al lezend trof ik in het boekje op bladzijde 240 een foto van een grafsteen
welke weleer op de vloer van de kerk te Rijswijk (Gld) was te vinden en
door mij in het kort werd omschreven in de Nieuwsbrief 10e jaargang nr.
1 (januari 1992) p. 10. De foto die slechts een deel van genoemde grafsteen
weergeeft wordt hierin van de volgende tekst vergezeld:
"Wapens van het echtpaar Johan van Heteren en Catharijna van Wijhe,
op hun grafsteen in de kerk van Rijswijk, die tijdens restauratiewerkzaamheden in juni 1991 werd ontdekt en sedertdien door ontvreemding
weer is verdwenen. Een gedeelte van het hier niet afgebeelde onderschrift luidt: "Juffr. Katrijn Jansswijf van Heteren" (deze foto was
gemaakt door A.J.G. Hogendoorn te Maurik)."
Bovengenoemd echtpaar was dus woonachtig te Rijswijk en in het artikel
van de heer drs. W.F.H. Ahoud "De oudste generaties van het geslacht Van
Heteren uit het Betuwse Rijswijk" wordt uitgebreid over deze en aanverwante invloedrijke geslachten uitleg gegeven.

R

Bestudering van het genoemde artikel geeft een bijzonder aardig beeld van
het laatmiddeleeuwse Rijswijk.
Kobus van Ingen
Ingezonden brief
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Van de heer W.H. Morel van Mourik uit Ansen mochten wij een aanvullende reactie ontvangen met betrekking tot de eerder geplaatste publikaties over
de in restauratie zijnde kerk van Rijswijk. In onderstaande regels wordt ons
het volgende onder de aandacht gebracht:
"De droogscheerdersschaar werd niet alleen door Van Hattem gevoerd,
maar ook en eerder door de riddermatige familie Van Mauderick. Daar
deze familie de meeste lenen van de heerlijkheid Culenborch had, kan het
heel wel zijn dat een lid van die familie in Rijswijk is begraven.
Wat Van Hattem betreft: er zijn twee geslachten van die naam. De ene
voerde het wapen met de schaar, de andere (waarschijnlijk afstammend van
een bastaard van een hertog van Gelre) voerde een roos."
Tot zover de brief.
Wij danken een ieder voor het aanbrengen van steeds weer aanvullende
informatie. Op deze wijze kan een aardige aanzet worden gegeven tot een
wat diepgaandere studie naar de inmiddels fraai gerestaureerde kerk.
Redactie

M**:•ig:.:::•iM..:2E DE BIBLIOTHEEK
e bibliotheek heeft weer verschillende aanwinsten te melden.
De heer R. v.d. Berg te Andelst gaf ons een recent verschenen boek
over "Verleden Tijd - Nederland in de jaren 1900-1930" in bruikleen.
Ter gelegenheid van het jubileum van HISTORISCHE KRING KESTEREN EN
OMSTREKEN kregen we de volgende boeken cadeau:
M. Witteveen-Jansen (red.). Bommelerwaard, eiland in de geschiedenis.
S. Dumont en M. Kleijnen. Van Wege de Koning.
J.L. Bogaers, J.K. Haalebos e.a. Opgravingen op het terrein van het
voormalig Canisius College 1987-1989.
Dagboek van pater J.D. van Vugt. Elden in September 1944.
H.P. Deijs. Achter Berg en Rijn; Over boeren, burgers en buitenlui in
Rhenen.
K.H. Koekoek-Hoggatte e.a. Toen wist ik pas wat oorlog was; Rhenen
1940-1945.
H.P. Deijs e.a. (red.). 1492-1992; 500 jaar Cuneratoren te Rhenen.
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Reeds eerder verkregen we een exemplaar van de auteur, de heer J.R.
Mulder, van twee rapporten over het landinrichtingsgebied Ochten —
Opheusden:
Rapport 165. De bodemgesteldheid van het landinrichtingsgebied Ochten —
Opheusden.
Rapport 166. Een ecohydrologisch systeembeschrijving van het landinrichtingsgebied Ochten — Opheusden.
Van de heer G. de Roder in Kesteren kregen we enkele brochures over de
Tweede Wereldoorlog en over de Berlijnse muur en tevens een werkstuk
over de Tweede Wereldoorlog.
We kochten de volgende boeken aan:
Adriaan P. de Kleuver. De Betuwe.
G. Hamoen. 350 jaar Meteren en Est.
Lodewijk van Velthem. De Guldensporenslag.
In het ruilverkeer met de ROB Amersfoort verkregen we:
S.W. Jager-Havelte. Rondom de Havelter berg
en verder vele overdrukken.
Tenslotte wil ik in het bijzonder vermelden dat we van een zeer zeldzaam
boekwerk namelijk "Annales Genealogiques de la maison de Lynden
dirisées en XV Livres par Ft. Christophre Butkens Rel igieux de l'Ordre de
Cisteaux Monastere de S. Sauveurs - En Anvers MDCXXVI" een kopie
mochten maken door de welwillende medewerking van de heer G. Baron
van Lynden, oud-burgemeester van Hemmen en Valburg. We zijn heel blij
met dit bezit.
We willen dan ook alle gevers danken voor hun gaven en medewerking.
De bibliothecaris
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ERNEEM CONTRIBUTIE 1992 en 1993

T n deze Nieuwsbrief vindt u een acceptgirokaart bijgevoegd voor de
1 betaling van uw contributie voor de Historische Kring Kesteren en
Omstreken over 1993.
U wordt vriendelijk doch dringend verzocht om uw bijdrage — minimaal
30,--, maar meer is zeer welkom — zo spoedig mogelijk over te maken.

Helaas hebben nog steeds een aantal leden (ongeveer 40) hun
contributie over 1992 niet voldaan, ondanks herhaaldelijke
verzoeken. Dit kost de penningmeester veel tijd en moeite en de
vereniging geld. Helpt u de penningmeester door te controleren
of u al betaald heeft.
Het beëindigen van lidmaatschappen dient ter voorkoming van
misverstanden schriftelijk te geschieden.

TABAKSNIJVERHEID IN GORINCHEM
ij ontvingen het navolgende persbericht, dat met name voor
pijpenverzamelaars en voor mensen met voorouders in Gorinchem
interessant lijkt.

W

De Pijpologische Kring Nederland, een groep historici en kleipijpverzamelaars, heeft in hun serie monografieën over produktiecentra van rookpijpen
het boek "Tabakspijpennijverheid in Gorinchem: een inventarisatie van de
pijpenmakers en hun produkten gedurende een periode van 200 jaar",
geschreven door J. van de Meulen, J.P. Brinkerink en P. von Hout,
uitgegeven.
Na de hoofdstukken die handelen over de opkomst en neergang van de
pijpenmakerijen en het pottenbakkers- en tabakspijpenmakersgilde komt aan
de hand van archivalia het wel en wee van de afzonderlijke pijpenmakers
aan de orde. In deze opsomming komen interessante details aan het licht en
worden veel namen van stadgenoten vermeld. De grote diversiteit in merken
en versieringsmotieven op de pijpen die vanaf 1630 tot 1830 werden
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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geproduceerd zijn aan de hand van meer dan 800 afbeeldingen weergegeven. Voor deze inventarisatie is gebruik gemaakt van materiaal verworven
door archeologische opgravingen en pijpen uit diverse collecties. Aan het
bakproces en bedrijfsaardewerk van de pijpenmaker wordt ook de nodige
aandacht besteed.
Het boek is voorzien van de volgende bijlagen; tijdsorde van de pijpenmakers, merkenlijst, naamlijst van knechten (m/v) in de pijpenmakerij en de
dekens van het gilde. De registers op persoonsnamen en merken maken het
boek beter toegankelijk waardoor snel de gewenste informatie opgezocht
kan worden.
Uitgegeven door de Pijpologische Kring Nederland, Utrechtse Jaagpad 115,
2314 AT Leiden. ISBN 90-801138-1-6. Oplage 300 exemplaren. Winkelprijs f 28,50.

MICROFICHES BURGERLIJKE STAND
ojuist heeft het AIC de beschikking gekregen over de microfiches van
de Burgerlijke Stand van de volgend Betuwse gemeenten: Dodewaard
(1812-1892), Echteld (1818-1892), Hemmen (1811-1892), Heteren (18111892), Kesteren (1818-1892), Lede en Oudewaard (1818-1821), Lienden
(1811-1892), Maurik (1812-1892), Valburg (1818-1892) en IJzendoorn
(1818-1892). Het betreft de klappers, de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en de huwelijksbijlagen. Deze laatste zijn er over het algemeen
alleen over de jaren 1812-1842, en ontbreken bij Kesteren en Hzendoorn.
De klappers van Kesteren en IJzendoorn ontbreken ook nog. Van een aantal
plaatsen die korte tijd zelfstandig zijn geweest, zoals Opheusden of door
grenswijzigingen vroeger anders waren ingedeeld, zoals Valburg, moeten
de microfiches nog worden aangeschaft of aangevuld. Ook hiaten en
tekorten zullen worden aangevuld.
Met deze aanschaf hopen wij vele leden en niet-leden die aan genealogie
doen een dienst te bewijzen. Om de hoge kosten die hieraan verbonden zijn
(het zijn. nu al meer dan 1800 microfiches!) gedeeltelijk te compenseren
heeft het bestuur besloten dat het raadplegen van deze fiches niet geheel
gratis kan. Voor het gebruik van de leesapparaten zal — net als in het
Rijksarchief — een kleine vergoeding worden gevraagd; waarschijnlijk
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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f 1,00 voor leden en f 2,50 voor niet-leden, per dagdeel. De definitieve
tarieven moeten nog worden vastgesteld.

EINEEME UITWISSELING GENEALOGISCHE GEGEVENS
an de werkgroep Genealogie kregen wij het verzoek mee te delen dat
zich in het AIC een lijst bevindt met namen en adressen van personen, die zich met familie-onderzoek bezighouden. Achter de namen is
vermeld van welke families zij gegevens hebben. Zo kunt u zelf in contact
treden met de juiste persoon.
Deze gegevens liggen namelijk (nog) niet in het AIC.

V

Onder andere de volgende familienamen komen op deze lijst voor:
Budding, Van Doorn, Van Klinkenberg, Vonck.
Tijssen, Van Wetten, Fransen, Hendriksen, Pansier.
Hommersom, Van Tuil, Van Kouteren, Van Ingen, Van Verseveld,
Tollenaar, Baars, Timmer.
Van Drumpt.
Bitter.
Opperman (in Brabant, Gelderland en Zeeland), Van Ledden, Vermeer,
Budding, Van Vuuren.
Drost, Van Eck, Van Leeuwen, Verkuil.
Van Druten.
Van Dullemen, Harteman, Crum.
Van Eldik, Vermeer, Tijssen.
Ter verdere informatie hierbij nog een overzicht van meer of minder
uitgebreide genealogische publikaties van families die het AIC op het

ogenblik heeft.
Van Binsbergen, Bruist, Budding, Van Cruchten, Van Doesburg, Van
Dullemen, Van Estrik, Florensteyn, Jager, Van Luttervelt, De Rothert, Van
Steenis, Stoffelen, Tap, Vermeer, Versteeg, Van Voorthuisen, Vosch van
Avezaath, Van Vuuren, Van der Woerd.
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Deze overzichten liggen dus wèl in het AIC.

OBEZE.52

B

GENEALOGISCHE VRAGEN

ij de redactie kwam de volgende genealogische vraag binnen:

Gijsbert (Cornelissen) Winkelman, geb. Opheusden 1747?, arbeider,
over!. Kesteren 28-10-1828, o.tr. Opheusden 10-11-1771 met Maaijtje
(Maaijke) van Dorlandt, ged. Opheusclen 30-1-1746, over!. Kesteren
5-11-1820.
Uit dit huwelijk l :
- Cornelis (geb. Opheusden 26-2-1773 [ged. Opheusden 28-2-1773]),
- Jan (geb. Opheusden 27-7-1774 [ged. Opheusden 31-7-1774]2),
- Willem (geb. Opheusden 19-3-1776 [ged. Opheusden 24-3-1776]),
- Elias (geb. Opheusden 4-12-1777 [ged. Opheusden 7-12-1777]3)
- Gerrit (geb. Opheusden 3-3-1779 [ged. Opheusden 7-3-1779], o.tr.
Lienden 9-5-1807 met Johanna Brandts),
Neeltje (geb. Opheusden 29-10-1780 [ged. Opheusden 5-11-17801),
- Klaas (geb. Opheusden 2-11-1782 [ged. Opheusden 3-11-1782], overl.
Opheusden 1-3-1858, tr. Kesteren 8-8-1829 met Anneken van
Bruggen),
Seger (geb. Opheusden 5-9-1784 [ged. Opheusden 12-9-1784]).
- Maria (geb. Opheusden 2-2-1787 [ged. Opheusden 4-2-1787]4,
arbeidster5, oven. Opheusden 12-10-1824), tr. Kesteren 10-2-1824 met
Hendrik Hendriksen [over!. Kesteren 4-10-1875]),
- Alijda (geb. Opheusden 6-2-1791 [ged. Opheusden 13-2-1791], over!.
Opheusden 1-5-1855, tr. Opheusden 27-11-1814 met Steven Arends),
- Willemijna (geb. Opheusden 27-12-1793 [ged. Opheusden 5-1-1794],
tr. Kesteren 21-4-1821 met Teunis Zeger van Meerten).
Wie kan mij de geboorte- of doopdatum van Gijsbert Winkelman geven?
Wie zijn de ouders van Gijsbert? Klopt de doopdatum en dus de ouders van
Maaijtje van Dorland?
Reacties graag naar Frans Nieuwenhof, Achterstraat 12, 6721 VM
BENNEKOM, tel. 08389-15166 of AIC.
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Noten
1. Vreemd is dat de moeder van Maaijtje van Dorland (= Lijsbeth Claasse)
niet vernoemd wordt. Is echter védr 1760 hertrouwd?
2. Doopgetuige: Maria van der Horst.
3. Zoon van Gijsbert Cornelissen. Doopgetuige: Neeltjen Arisen.
4. Doopgetuige: Jantje Winkelman.
5. Buitenechtelijk kind; Jantje Winkelman, geb. Opheusden 17-8-1813, tr.
Kesteren 21-1-1832 met Klaas van Sette.

gMEMEN,:i.:. HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN (4)

Het dorp Zoelen, dat met Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath de gem.
Zoelen met 2.000 inw. vormt, ligt slechts -t uur N. van Tiel, aan
de Linge, waarover hier eene brug ligt; het bevat in de kom 330
inw., en heeft eene vrij nette Herv. Kerk met toren en orgel en eene
graftombe; er staat tevens een fraai Kasteel, dat in 1579 grootendeels
door de Spanjaarden werd afgebrand, maar in de laatste jaren sierlijk
is opgemaakt, ofschoon de bouworde van het geheel den stempel der
grijze oudheid heeft behouden; het is een schoon gebouw met èenen
vierkanten toren, en door eene diepe gracht en zeer fraai plantsoen
omringd, welks schoone wandeldreven zeer vele bezoekers tot zich
lokken. Vroeger was hier ook het kasteel Aldenhage; ter plaatse,
waar het gestaan heeft, ziet men thans op eenen door grachten omringden heuvel eene deftige graftombe, die het stoffelijk overschot
bevat van Neerlands grooten staatsman Johan Gijsbert Baron Verstolk van Soelen. — De beide Avezathen, ten W. van Zoelen en ongeveer 1 uur \V. van Tiel, hebben elk 1 Herv. Kerk, en te KerkAvezaath staat het sierlijke adellijke huis Teisterbant; in 1838 brandde
het gedeeltelijk af, doch het werd terstond weder fraaijer opgebouwd. —

ierbij volgt het vierde deel van de beschrijving van Betuwse plaatsen,
afkomstig uit Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eene
reeks van 136 naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten en
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beschreven door J.L. Tervven (1858); herdruk (1979) door B.V. Foresta,
Groningen.
Dit maal is Zoelen met de dorpen Kerk-Avezaath en Kapel-Avezaath aan
de beurt.
(wordt vervolgd)

Frans Nieuwenhof

iniffigEMEN OVER PERCEELSNAMEN
an de heer H.J. Gerritsen ontvingen wij naar aanleiding van het
verschijnen van de "Atlas van Perceelsnamen in het Gelders Rivierengebied, Deel 1 De Midden-Betuwe", door Chr. de Bont en A.D.M.
Veldhorst, 1992, (ISBN 90-801173-1-5) de navolgende bijdrage, waarin hij
van een aantal perceelsnamen uit met name Heteren wat historische
gegevens aandraagt.

V

Vele perceelsnamen die in deze atlas zijn beschreven, zijn namen welke
reeds eeuwen zijn gebruikt.
Wij willen hier enkele noemen:
- De Uilenburg beschreven als naast de Roode Toorn tussen Heteren en
Homoet, eind 16' eeuw.
- Ressenaarbroek en Weerbroek reeds bekend in 1456.
Ds. Heldring schreef in het begin van de 19' eeuw: "Het kwam ons voor,
dat dit Resnerbroek wel eigenlijk bedoeld zal zijn in het oudste charter van
het jaar 670 bij Bondam waar eenige plaatsen in de Betuw opgenoemd
worden, die door den Frankischen Koning Theodorik aan het klooster Sint
Vedastus, binnen Arras, gegeven namelijk Rexna, Wulfara en Rothem,
onder welke Bondam Ressen, Wolferen en den Rooden Toren vooronderstelt.
Dewijl echter Rothem of Roode Toren juist aan het Resnerbroek grenst, en
Wolferen ook niet ver van hier gelegen is, zo schijnt ons de gissing van
Bondam, alsof Rexna Ressen zoude zijn geweest, als verder van hier
gelegen en ook een anderen klank hebbende, minder juist en zouden wij
altijd meenen, dat misschien vroeger hier in dit broek eene hoeve gelegen
heeft, Rexna genaamd."
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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- De Donderberg tussen Heteren en Indoornik was ook reeds bekend in
de 16' eeuw.
- De Beverpol een stuk weiland onder Randwijk in de uiterwaarden 16e
eeuw.
- De Wortelenburg gelegen onder Heteren, een perceel grond waar in de
Spaanse tijd een huis heeft gestaan ook in de omgeving van de Rode Toren.
- Te Heteren werden in 1677 verpacht Den Keutelkamp, 't Lege land,
(thans Lage land) en de Hooge Veest (thans Hoge West). Dit blijkt uit
navolgende akte, waarvan helaas de herkomst niet meer bekend is, maar
waarschijnlijk uit het RA Arnhem, ORA Heteren.
Op huijden dato deses onderschreven, hebben die furstelicke gecommitierden van sijnne Hooch Graeff. Ex. tie van den Berrich, ons genaedich
regierent Heer, verpacht gelick haer ed: verpachter cracht deses aen den
Wel. Geb. Heer Steven van Doeijenburrich, drie blocken tijnden, soo grove
als smaele onder Heteren gelegen, genoemdt "Den Keutelkamp",
"t Legen landt" ende die "Hooge Veest", aller gestalt dieselve jaerlix ten
profijtte van sijnne Hoogh Ec.tie bij verpachtong sijn genooten, ende
getijnt worden niet daarvan exempt en de sullic voor den tijt van ses
naerden ander volgende jaeren aenvanck neemende, op Meij 1677 en de
wederom naer omloop der voorschreven jaeren eijndigende. Voor wellijk
gebruijck selve pachters bij desen jaerlix en de allen jaer tottet laesten
incluijs aenbelooft preciesse op Martinie sonder eenigh verder uijtstell te
pretendieren, onfailbaer te betaelen, boven die randtsoenen feit gelder,
aerme gelder, ende schriefgelt voor de landtschriever, soo jaerlix op den
dach van de generaele verpachtongen der tijnden sall voldaen worden,
eene somma van tweehondert en vijftigh gulden Hollants en in 't Rijk van
Niemegen ganckbaeres geltd sonder eenigerhands Haeren impositien, te
weeten verpondongs Ampts of te Dorpslasten tijnt maeltieden gelt, ofte
wie sij dan maer naemens hebben meugen, geene uijtgesondert daer aan
te meugen korten al die welike bij Heer pachter van jaer tot jaer bij totter
laeste incluijs sullen betaelt worden, alsmede expresselick geconditioniert
dat de furstelicke pachter well sail toesien damit in die blocken van tijnde
geene landen mogen verdonckert worden, vergetende dieselve te tijnden
naemaer sodaene sorrich draegen, dat alle landen daer onder sortierenden
mogen worden getijnt, ende damit heeren verpachteren daervan mogen
versekert wesen, soo sail pachter tegens toekommende generaelen
verpachtong der tijnden, eene pertinente liste van de mergentaet onder die
voorschreven blocken gehoorende gehouden sijn, aan de selver verpachteArchief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

NIEUWSBRIEF, lie jaargang nr. 1, januari 1993

26

ren over te leeveren. Toot voldoeningh en naerkoming van 't geene als
voorschreven heeft de Heer Pachter verbonden neffens sun persoon, alle
sijnne gereede en ongereede goederen in desen Ampte als eldfers gelegen
ten sin in cas van misbetaelong en onvoldoeningh van 't geene als
voorschreven sich daeraen cost ende schadeloos te verhaelen onder die
renuntiaetie van alle exceptien, beneficien en gratien rechtens desen
eenigsints contrarierende als mede submissie van den Ed Hove van
Gelderlandt en de aller anderen Heeren, Hooven, Rechten en gerichten
allet sonder arrich- of te list, in oircondt der waerheijt dese van de Heer
Verpachteren ende pachter neffens hier toe speciaelick versocht.
Onderschreven Heeteren, den 21 junij 1677, en was getijckent:
H. Rumkleijss, ??? Steven van Doeienburrich totte Uijlenburrich, Aelbert
Verheijden, Johann Vermeer als erfpachter, Rijck van Cruchten 1677.
In deze atlas komen duizenden namen voor uit ons gebied. Van de

gemeenten Heteren en Valburg tot over het Amsterdam-Rijnkanaal.
Er zal nog veel in oude geschriften gezocht moeten worden om zekerheid
te krijgen over de herkomst van de namen, maar ook de ligging van de
percelen kan een punt van discussie zijn.
H.J. Gerritsen
NB.
De atlas is verkrijgbaar bij de boekhandel of het AIC voor de prijs van
f 27,50.
Leden van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN kunnen een
exemplaar verkrijgen voor een gereduceerde prijs uitsluitend bij het AIC tot
1 februari 1993.

REENEREI 25 JAAR HKK EN 0, 25 JAAR PUBLIKATIES
bericht willen wij u attenderen op het feit dat in het AIC
M
nog een aantal oudere jubileumpublikaties te koop is. Voor velen
van u en dan denken wij met name aan diegenen die nog niet zolang lid zijn
et dit korte

van onze vereniging, zijn deze boekwerkjes misschien nog onbekend.
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"Van Scherven en Schrifturen", uitgegeven in 1977 ter gelegenheid van
het 10-jarig bestaan van de HISTORISCHE KRING KESTEREN EN OMSTREKEN,
inmiddels in de tweede druk. (Prijs f 13,50, 70 pag., div. afb.)
"Romeinen in Kesteren", opgravingsverslag en vondstbeschijvingen van
het Romeinse grafveld op de Prinsenhof te Kesteren. Uitgegeven bij het 15jarig bestaan van de vereniging. (Prijs f 5,--, 65 pag., afb.)
"Uit de Geschiedenis van Kesteren", een bundel verhalen die een groot
aantal facetten uit de historie van Kesteren wat nader uiteenzet. Uitgegeven
bij het 20-jarig bestaan van de vereniging in de Osenvorenreeks als nr. 20.
(Prijs f 17,50, 102 pag., aft.)
Last but not least, "Tussen herinnering en historie; de Betuwe in
terugblik", een 40-tal boeiende publikaties uit 25 jaar HISTORISCHE KRING
KESTEREN EN OMSTREKEN. Pas oktober j.l. uitgegeven maar een prachtig
boekwerkje om bijvoorbeeld familie of vriend cadeau te geven. (Prijs
f 19,50 [voor leden tot 1 februari 1993f 12,50], 216 pag., afb., registers.)
Al deze boekjes zijn op het AIC verkrijgbaar. Telefonisch bestellen is
natuurlijk ook mogelijk. Bij verzenden zijn wij helaas genoodzaakt
portokosten in rekening te brengen.
Redactie

OSENVORENREEKS

N

a het verschijnen in de vorige Nieuwsbrief van een lijst met aanvullingen op de Nevenserie van de Osenvorenreeks, 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.
Aanvulling Nevenserie
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A62 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 4e deel, 1654-1660
A63 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 5e deel, Zoelen en Avesaath
vanaf 1660
A64 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoden inv. 204 - 65 deel, Ravenswaay en Rijswijk
vanaf 1660
A65 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 7' deel, Maui-ik en Eck vanaf
1660
A66 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 8' deel, Ingen en Ommeren vanaf
1660
A67 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 9' deel, Lienden en Kesteren
vanaf 1660
A68 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 244 - 10e deel, Opheusden en Hien &
Dodewaard vanaf 1660
A69 RNB, AVB Banken van Kesteren en Zoelen inv. 204 - 11' deel, Ochten en Echteld
vanaf 1660
A70 RNB, AVB Bank van Lienden inv. 8 - le deel, 1639-1656
A71 RNB, AVB Bank van Lienden inv. 8 - 2 deel, 1657-1665
A72 RNB, AVB Bank van Lienden inv. 8 - 35 deel, 1666-1672
A73 RNB, Bank van Ihendoorn inv. 3, 1718-1793, gerichtssignaat
A74 RNB, AVB Kesteren inv. 246 - l e deel, 1660-1683 (hernummerd tot deel 44 in de
hoofdserie)
A75 RNB, AVB Kesteren inv. 246 - 25 deel, 1684-1718
A76 RNB, AVB Kesteren inv. 246 - 35 deel, 1719-1739
RNB = Rechterlijk Archief Ambt Neder-Betuwe
AVB = Akten van Bezwaar

De publikaties zijn ter inzage en verkrijgbaar bij het AIC.
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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E oto's maak je van
de hoogtepunten in je leven Van
je vakanties, de kinderen,
de leuke momenten,
de mooie herinneringen.
Met zulke foto's neem je
geen risico.
Die breng je naar de
Presto Print Fotovakman,
die er de tijd voor neemt
om er iets moors van
te maken. Die ze met
zorg en aandacht behandelt, ze niet even afraffelt en altijd wel een
leuke aanbieding voor u
in petto heeft

P,rsto P.m Ongrlootbd, gord .n Mow

Je leukste foto zonder
negatief

• at stu__Pruit

Foto-Video-Hofman
Hoofdstraat 4
6671 CB Zetten Tel. 08880-51651

BLOEMEN. PLANTEN. KADOSHOP
tb.ct.

ietemnan,

Oranjelaan 3 - 6669 AH Oodewaard - Tel 08885-2330

N. WILLEMSEN
RUND- EN

Het beste adres voor al uw:
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bloemen, planten, kadoartikelen
enz.

Ook voor koud

buffet's en

Wist u dat u bij ons ook uw
schoenen kunt laten repareren en

barbeque staan

dat uw kleding in één dag

wij voor U klaar.

gestoomd kan worden?
Uw bloemetje kunnen wij over de
hele wereld laten bezorgen.

Dorpsplein 1
DODE WAARD
Tel. 1338

Het meest veelzijdige adres in
uw dorp.

LEVERING EN MONTAGE VAN
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN
lid NEVAP

Bezoek onze showroom
met meer dan SO plaf onds
Geopend van maandag t/m vrijdag
tijdens kantooruren

Voor meer informatie
Gijsbert Stoutweg 11 (Ind. Latenstein)
Tiel
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Ambiance á la carte restaurant
Voor Uw zakelijke en
familiegelegenheden

WILLEMSEN B.V. KESTEREN

Fam. Jansen - De Ruijter
Tielsestraat 1.90
6673 AE Andelst
Tel.: 08880- 51688
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EELMZEE

KRANTENBERICHTJES

Het Nieuws van de Dag (1905)
anwege het gemeentebestuur van Heteren (Over-Betuwe) zijn op de
grenzen dier gemeente borden geplaatst met het opschrift:
Verboden voor automobielen
Art. 1 der verordening

V

Ochten, 4 December 1909
Een Romeinsche munt
Te Ochten is door een arbeider een Romeinsche munt gevonden, middelbrons, van Keizer Augustus. De voorzijde toont het gelauwerde hoofd van
dien vorst met het opschrift "divis Augustus pater" (de vergode Augustus
vader), op de keerzijde een brandend altaar, ertussen de letters SC (Senatus
Consulta) er onder "provident" (voorzienigheid).
13 April 1908
De vorige week zijn te Eck en Wiel in een stuk bouwland 34 munten
gevonden uit de laat-Romeinschen tijd. Ze zijn gekocht voor de Oudheidkamer te Tiel.
Ochten, 18 November 1907
Voor de steenfabriek van den heer Van Houten te Ochten zijn bij het
verrichten van grondwerkzaamheden twee "ponjaarden" of dolken
vermoedelijk uit de 17e eeuw gevonden. Welke door de Oudheidkamer voor
Tiel en omstreken zijn aangekocht. Op dezelfde plaats zijn vroeger ook
reeds geraamten gevonden.

Ingezonden door mevr. W. de Jong-Bullee te Rhenoy
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RUIM GESORTEERD IN o.a.

munthandel
G. HENZEN
- GRIEKSE MUNTEN
- ROMEINSE MUNTEN

GRATIS PRIJSLIJSTEN
OP AANVRAAG!
Bezoek uitsluitend op afspraak !

- MIDDELEEUWSE MUNTEN
- PROVINCIALE MUNTEN
- KONINKRIJKSMUNTEN

Pr. Irenelaan 19
3958 XN AMERONGEN.
Telefoon: 03434-52838.

- BUITENLANDSE MUNTEN

(middeleeuwen-modern)

IR.

had uw advertentie kunnen staan!

B
A
S

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. b.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.

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 langs voor meer informatie.

Rabobank

Meer bank voor je geld /

