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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
(Kesteren), secretaris, G. van Dam (Opheusden), penningmeester,
H.J. Gerritsen (Heteren) en W.A. Rombout (Rhenen).
0 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
Woensdagavond
: 19.00-21.00 uur
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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iligaialinnE AGENDA
Zaterdag 12 september 1992 : OPEN MONUMENTENDAG 1992
Let op de aankondigingen in de streekpers
Maandag 14 september 1992 : drs. W.A.M. Hessing
Romeinse en Romeins-inheemse grafvelden
Zaterdag 3 oktober 1992

: JUBILEUMEXCURSIE
Opgeven vóór 1 oktober; zie artikel in
deze Nieuwsbrief

Maandag 12 oktober 1992 : FEESTAVOND
Zaterdag 24 oktober 1992 : OFFICIËLE OPENING VAN DE *JUBILEUMWEEK
Maandag 9 november 1992 : Hr. Chris de Bont
Veld- en perceelsnamen
De maandaglezingen worden gehouden in het Dorpshuis te Kesteren
(Nedereindsestraat 27, tel. 08886-1527). 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!

Wag= JUBILEUMBIJEENKOMSTEN
14 september 1992 komt de heer drs. W.A.M. Hessing
O peenmaandag
heel toepasselijke lezing houden over de in het onderzoeksgebied
van de Historische Kring Kesteren en Omstreken gevonden en onderzochte
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Romeinse en Romeins-inheemse grafvelden. Als we terugdenken aan
Prinsenhof (Kesteren), Zoelen en Heteren, waar ook onze archeologische
werkgroep heel nauw bij was betrokken, dan mogen we verwachten dat dit
een heel bijzondere lezing worden zal.
Op maandag 12 oktober 1992 - in de jubileummaand - hebben we een
totaal ander programma. Deze avond, waarvoor we de grote zaal in het
dorpshuis hebben gereserveerd, staat geheel in het teken van folklore,
toegespitst op de Betuwe. Muziek, voordracht, volksdansen en cabaret
zullen het jubileum feestelijk inluiden. Medewerking wordt verleend door
de broers Van Wely uit Zetten, de heer Daan Viergever met zijn groep uit
Andelst/Ochten, de heer Hannes van de Hatert uit Echteld en de volksdansgroep van mevrouw Henny Jeronimus uit Kesteren. Géén historisch
onderwerp dus, maar een feestelijke bijeenkomst, waarin verleden en
heden op een amusante wijze aan u zullen worden getoond.
Op maandag 9 november 1992 komt ons geacht medelid de heer Chris de
Bont het een en ander vertellen over veld- en perceelsnamen in onze regio.
Deze lezing, waarbij ook een reeks faaie dia's zal worden getoond, geeft
inzicht in het hoe, waarom en herkomst van bij veel van u nog onbekende
benamingen.
t'SEREERN

HET OFFICIËLE JUBILEUM

p zaterdag 24 oktober 1992 vieren we het officiële jubileum. Op deze
dag zullen het bestuur en de bestuursmedewerkers tal van genodigden
ontvangen. De genodigden, gemeentebesturen, provinciale autoriteiten en
vertegenwoordigers van buurverenigingen zullen op deze dag nader kennis
kunnen maken met de vereniging en haar bruisende activiteiten. Voor deze

gelegenheid wordt een overzichtstentoonstelling ingericht, die in de daarop
volgende week voor het publiek wordt opengesteld.
Nadere bijzonderheden en openingstijden zullen zoveel mogelijk via de
plaatselijke pers bekend worden gemaakt.

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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JUBILEUMEXCURSIE
p zaterdag 3 oktober 1992 hebben we een extra feestelijke excursie
naar de "Oosthoek van Brabant". Op deze tocht zullen we de Maas
stroomopwaarts volgen en onder andere een bezoek brengen aan het
historische stadje Ravenstein. Regelmatig zullen we de rit onderbreken om
u de nodige bijzonderheden van het landschap te tonen en u opmerkzaam
te maken op fraai historisch erfgoed. Aan het slot van de tocht zullen we
gezamenlijk een museum bezoeken.
Omdat het dit jaar een jubileumjaar is, heeft het bestuur besloten, dat de
excursie met een bus zal worden gehouden. Mede door de genereuze tegemoetkoming van de firma Betuwe Express in
de kosten zal de eigen bijdrage toch
slechts f 10,-- per deelnemer bedragen.
Zoals gebruikelijk zijn de consumpties en
kosten van toegangskaartjes voor eigen
rekening.
We gaan met de bus!
De excursie staat onder leiding van de
heren Chris de Bont en Kobus van Ingen. Bij genoemde personen kunt u
zich telefonisch opgeven onder resp. 08886-1322 en 08887-1741.
Ook u, die nog niet eerder mee bent geweest, geef u op! Uiterlijk 1
oktober, maar haast u, want de belangstelling zou wel eens zeer groot
kunnen zijn en er kunnen maximaal 56 personen mee.

O

9EREE OPEN MONUMENTENDAG 1991
oor de zesde maal zal dit jaar een open monumentendag worden
georganiseerd en wel op zaterdag 12 september 1992. Meestal ligt de
organisatie van deze dag in handen van de gemeentelijke monumentencommissie. In ons werkgebied is er een zestal monumentencommissies en wel
in de gemeenten Heteren, Valburg, Dodewaard, Kesteren, Echteld en
Lienden. In deze commissies hebben leden van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken zitting. Of er ook een commissie in de gemeente
Maurik is, is ons onbekend. Van de activiteiten welke op die dag georganiseerd worden, staat op dit ogenblik nog niet alles vast; de redactie heeft er

V

Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe

nria7Da
AUTOBEDRIJF

J.A. SPAAN
Stationsstraat 1 - 4041 CH Kesteren
Telefoon 08886 - 1224

MAZDA DEALER
voor Midden Betuwe
Uw adres voor APK

PIET VAN
VVALSEM

BLOEMISTERIJ
J. ARENDS
Voor al uw
Bloem werk!
J. Arends
Hamsestraat 40, Opheusden

Voor machines, ijzerwaren,
gereedschappen, dierenvoeding
en hengelsport naar:

Dorpsstraat 2a
Opheusden
Telefoon 08887 - 1317

INTERIEURVERZORGING

VAN DAM B.V.
'De Zwaan'
Rijnbandijk 16
4043 JL Opheusden
Telefoon 08887-1298

HOTEL-PENSION

•

•

uil e jijuiheriburg

V V 3',

yy

»t`
1. -

ECHIE1 (Gl D

Wat ii ook te vieren hebt,
wij hebben er een zaal voor:
de Maaszaal tot 25 pers.;
de Lingezaal tot 40 pers.;
de Itijnzaal tot 120 pers.;
de Waalzaal tot 500 pers.;
lotelkamers met had of douche v.a. f 37,50 p.p.
De nieuire folder voor diners enz. ligt nu voor u klaar.
it 'at u man ruilt diner, koud huffet,fondue, kojfietqfel,
u kunt erroor b(f ons terechi.

Zondags gesloten.

PAM. J. DE IIEUS
Voorstraat 30,4054 MX Echtdd. 'I'd. 03444-1440

E.reursie of
uitstapje?

IRIEUGEBIRINK

Bezoek het gerenoveerde

of2PiC

BOERENWAGEN MUSEUM
TE BUREN (Gld.)

Voor de dingen die U met
het blote oog niet (meer)
waarneemt:

Een unieke tentoonstelling:
HISTORISCH KINDERSPEELGOED
Open: 1 mei-1 oktober (maandag gesloten)
di. t/m zondag: 13.00-17.00 uur
Groepen op aanvraag.
Tel. 03447-1431, Achter Boonenburg 1,
Buren (Gicl)

-Leesglazen
-Loepen
-Draden tellers
-Leeslinialen
-Microscopen
-Verrekijkers

Julianaplein 5, Zetten 08880-54508

NIEUWSBRIEF, 10e jaargang nr. 3, augustus 1992

althans geen weet van. U gelieve dus daaromtrent te zijner tijd de
streekbladen te raadplegen. We bevelen u aan hiervan goede nota te nemen,
omdat er in onze streek heel wat monumenten staan, die het bezoeken en
bekijken waard zijn.
Gedurende de middag zal het AIC geopend zijn om informatie over
monumenten te kunnen geven.

mtimmmo.r4.: IN MEMORIAM H.K. BUDDING
p 26 mei j.l. overleed op 74-jarige leeftijd, tengevolge van een
O ongeneeslijke
ziekte, ons geacht medelid Hendrik Klaassen Budding,
wonende te Rozenburg. Vanaf de oprichting van de Historische Kring
Kesteren en Omstreken in 1967 droeg hij onze vereniging een zeer warm
hart toe. Vele van zijn artikelen in het Betuws dialect en ook andere
historische opstellen verschenen vooral in onze Tabula Batavorum als ook
in andere periodieken en bladen. Dat ze zeer gewaardeerd werden bleek wel
uit de vele reacties. Voor zijn overlijden heeft hij de Historische Kring al
zijn pennevruchten - ooit ergens verschenen - vermaakt. We zijn hem daar
zeer dankbaar voor en zijn daardoor in staat nog verscheidene malen iets
van zijn hand te publiceren.
Ook in de genealogie was hij zeer geïnteresseerd en wel in het bijzonder in
de genealogie van de Buddingen. We hopen te zijner tijd hierop terug te
komen.
Moge zijn vrouw en kinderen en verdere familie kracht vinden dit verlies
te dragen. Wij - de Historische Kring Kesteren en Omstreken - zullen hem
met respect en in dankbaarheid hem gekend te hebben blijven herinneren.
A. Datema, voorzitter
(Elders in deze Nieuwsbrief kunt. u een verhaal van H.K. Budding
aantreffen.)

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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Willailiggii.:011 IN MEMORIAM J.S.M. TORNGA
ot ons groot leedwezen vernamen we, dat op 13 juli 1992 op 77-jarige
leeftijd is overleden ons geacht medelid Jan Sijbrand Melle Tornga,
door allen die hem kenden - met respect - "Meester Jan" genoemd.
Onderwijzer in hart en nieren, diende hij vele jaren tot aan zijn pensionering het onderwijs en wel als hoofd van de Chr. Nationale School te
Dodewaard. Een van de vakken, die hij gaarne gaf, was vaderlandse
geschiedenis, waarvan hij zeer veel wist. Hij was een begaafd verteller en
informeerde de jeugd op zijn eigen wijze over de geschiedenis van de
Betuwe, en van Hien, Dodewaard en Wely in het bijzonder. Maar ook als
lid van onze Historische Kring Kesteren en Omstreken werd hij zeer
gewaardeerd en als het zijn beurt was iets van zijn bevindingen omtrent de
lokale geschiedenis te vertellen, hingen zijn toehoorders als het ware aan
zijn lippen. Maar wat hij ook meldde of vertelde, hij deed dat altijd met
grote bescheidenheid, wat hem sierde. Zijn geschriften, opstellen in lokale
en regionale bladen, in de Tabula Batavorum, de Hoeksteen (tijdschrift voor
beoefening kerkgeschiedenis), de Nederlandse Historien, alsmede zijn
fotoreportages van ansichten ("plaatje met een praatje" zoals hij die zelf
noemde) over de gemeente Dodewaard werden en worden nog steeds zeer
gewaardeerd.
Jammer, dat het hem niet gegeven werd een afgerond boekwerk over de
historie van de gemeente Dodewaard het licht te laten zien. Hij was dit
namelijk van plan, maar het is er niet meer van gekomen. Mogelijk dat zijn
verzamelde gegevens op een andere wijze gepubliceerd zullen worden.
De heer Tornga had vele hobby's. We denken aan fietsen, fotograferen,
schaken, modelspoortreinen enz. Een rijk leven is voorbij, maar zal zeer
zeker zijn sporen nalaten.
Vrijdag 17 juli 1992 werd Meester Jan na een rouwdienst in de Ned. Herv.
Kerk van Hien naar zijn laatste rustplaats gebracht. Moge hij rusten in
vrede.
We wensen zijn familie en in het bijzonder zijn zusters sterkte toe in het
dragen van het verlies van hun broer.
Voor ons zal hij in herinnering blijven als een zeer gewaardeerd lid en als
"Meester Jan", dat laatste met nadruk.

T

A. Datema, voorzitter
Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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JUBILEUMUITGAVEN

elen van u zullen inmiddels, hetzij in de wandelgangen, hetzij via de
plaatselijke pers hebben vernomen dat ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de Historische Kring Kesteren en Omstreken een tweetal
jubileumboeken zal worden uitgegeven.

V

Veldnamen
Het betreft ten eerste de uitgave van de Atlas van perceelsnamen in het
Gelders Rivieren gebied, deel I de Midden-Betuwe. De samenstellers hebben
het perceelsnamenarchief van de voormalige Stichting voor Bodemkartering
te Wageningen bewerkt. Deze collectie is direct na de Tweede Wereldoorlog tot stand gekomen. Bij het bodemkundig karteren van het rivierengebied
door de Stichting ten behoeve van de ruilverkavelingen was men zich
terdege bewust dat hier veel zou gaan veranderen. Oude namen van
percelen in gebieden die zijn heringericht verdwijnen meestal binnen één
generatie. In enkele jaren is toen een grote verzameling levende perceelsnamen tot stand gekomen en deels tot kaarten verwerkt. Dit materiaal is
echter niet meer toegankelijk. Voor deze Atlas is ook voor een aantal
dorpspolders, waarvan nooit kaarten zijn getekend, alsnog de oude situatie
gereconstrueerd.
Door fondsenwerving is het gelukt de prijs van deze atlas, die zal bestaan
uit een tekstboekje en zo'n 50 kaarten met volledige perceelsnamenlijsten
(circa 3500 namen), binnen de perken te houden. Leden van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken worden in de gelegenheid gesteld deze Atlas
tegen een gereduceerde prijs te kopen. Nadere informatie hieromtrent laten
wij u zo spoedig mogelijk weten.
Bloemlezing
De tweede uitgave is van een geheel andere snit. Dit is namelijk een
bloemlezing van publikaties uit het 25-jarig bestaan van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken, die alle reeds eerder zijn verschenen in
"Mededelingen" (het oudste blad), de "rode" Tabula's en sedert 10 jaar in
de Tabula Batavorum, die gezamenlijk met de buurverenigingen wordt
uitgegeven.
De redactie, die bestaat uit de leden Ton van Drunen, Kobus van Ingen en
Frans Nieuwenhof heeft met de leeshulp van Rian Hofs en Gerrit de Kruyff
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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getracht een zo boeiend mogelijke reeks publikaties bijeen te brengen.
Hierdoor is een zeer lezenswaardig geheel ontstaan.
De oudste stukken waren toentertijd nog niet voorzien van foto's of andere
afbeeldingen. De huidige techniek maakt dat wel mogelijk. Ons medelid
Geurt Opperman heeft zich hiervoor ingezet, waardoor de uitgave tot een
rijk geïlustreerd geheel is geworden.
We denken dat, voor met name de leden die nog niet zo lang lid zijn van
onze vereniging is het bijzonder leuk om zo kennis te nemen van hetgeen
er zoal door onze kring is gepubliceerd.
Voor de omslag heeft de redactie een aquarel van de heer H. Schaareman
uit Nijmegen kunnen gebruiken. Het is de bedoeling dat dit forse boekwerk
(ca. 180 pagina's) kosteloos aan de leden wordt verstrekt. De kosten
hieraan verbonden zijn echter nogal hoog. Daarom zullen we bij het
verstrekken een girobetaalkaart insluiten waarmee u een vrijwillige bijdrage
kunt storten. Wij vragen begrip hiervoor. Indien u met het oog op de
komende feestdagen wat extra exemplaren zou willen afnemen zijn deze
voor de prijs van naar verwachting rondom f 10,-- te bestellen bij het AIC
te Kesteren. Let op: deze speciale aanbieding is slechts geldig tot 31
december a.s. De exacte prijs en voorwaarden maken wij bekend bij het
aanbieden van het boek.

EEEEEEEI2 VAN DE REDACTIE
eze Nieuwsbrief is wat dunner dan u de laatste tijd gewend bent. Dit
is uiteraard een gevolg van het beperkte aanbod van kopij. Een
belangrijk excuus hiervoor is dat de jubileumviering met rasse schreden
nadert en dat brengt buitengewoon veel werk met zich mee. En omdat het
dikwijls dezelfde mensen zijn die actief aan alles meedoen is ditmaal de
Nieuwsbrief wat in het gedrang gekomen. Hiervoor onze excuses.
Laat het anderzijds een aansporing zijn om ook eens de pen ter hand te
nemen en iets te schrijven.

D
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EMINEEN UIT EEN FAMILIEBIJBEL

T

n een bijbel van een gezin werden al heel vroeg belangrijke gebeurtenissen in de familie, waaronder in het bijzonder doop, trouwen en sterven,
genoteerd. In de bijbel van de familie Tap vond ik dergelijke gegevens, die
in het Rijksarchief in Arnhem niet gevonden konden worden, omdat de
betreffende boeken verloren waren gegaan. Zo was het een belangrijke bron
voor de naspeuring naar mijn voorouders.
De bijbel kwam oorspronkelijk van Derk van den Toorn, die leefde van
1743 tot 1818. Hij was gedoopt in Oosterhout op 9 januari 1743, had geen
kinderen en was koster van de Grote of St. Stevenskerk in Nijmegen. Via
Gerritje van den Toorn, een dochter van zijn broer Willem en gehuwd met
Michiel Sipman kwam de bijbel bij hun zoon Everardus Adrianus Sipman.
Vervolgens kwam deze bijbel via Everdina Sipman, een dochter van
voornoemde Everardus Adrianus Sipman, en gehuwd met Petronelius Tap
bij Derk Anthonie Tap, een zoon van Everdina Sipman en schoonvader van
ondergetekende.
Derk noteerde ook belangrijke calamiteiten in de Betuwe en hun invloed op
zijn familieleden. In 1783 heerste er een epidemie van de "rode loop".
Willem, de broer van Derk, overleed daaraan op 21 september, en de man
van zijn zuster Beelje op 10 oktober. Nog geen maand daarna, op 8
november 1783 brandden huis en schuur "de Halveweg" van Beelje af. De
vrouw van Willem was tijdens de epidemie hoogzwanger, maar baarde
"gelukkig" op 18 maart 1784 een dochtertje. Dit zijri-6(3-r- een genealoog
interessante additionele gegevens.
Dan verhaalt Derk nog over de gevolgen van dijkdoorbraken bij Loenen en
Oosterhout in 1809. Bij Beelje op de "Zandhoek" te Reeth - zij was
inmiddels hertrouwd en verhuisd - stond het water op de opkamer 14 duim
hoog! Door de sterke vorst bevroor het water en "waste daar nog sterker
aan, waardoor het ijs opligte en schollen, mergens land groot, aan
malkanderen aan het drijven raakte en door het aanstuwende water alles,
waar zij voorkwamen, bomen, huizen, enz., mede sleepten." De "Zandhoek" stortte in, "al het vee bleef er onder dood, dog de menschen
behielden het leven doch in doodsgevaar. De schuur werd over de sloot en
de rijweg geworpen, en den berg (= hooiberg] met al wat erin was, meer
dan een geweind lands over twee sloten heen mede gevoerd en verset."
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Gravure van een dijkdoorbraak in de Betuwe

Ook een eind westelijker gebeurde iets dergelijks met het sterke huis
"Boelenham". Daar woonden Michiel Sipman en Gerritje van den Toorn,
zijn nicht en hun kinderen. "Het huis op een hoek na, den berg vol koorn,
de schuren met al het vee, paarden en beesten samen 40 stuks, alles werd
ineens weggenomen op dat stuk van het huis na, dat wonderlijk nog
bewaard werd, tot in leven behouding van neev en nicht en hunnen
kinderen."
Een ander chapiter uit een veel bewogen tijd. Eind 1813 veroverden de
Pruisen de stad Arnhem op de Fransen, die vluchtten en meenden "de brug
achter zich te verbranden, dog dat mislukte hun, waardoor God de Betuwe
bevrijden van eene algemene plundering, waartoe de Fransen geen tijd
gelaten wierd." In Nijmegen zat Derk nog in angst "tot den 5 Januarij 1814
op welke nacht of morgen, ook wij van dezelve bevrijd werden. Zij
wierden als door vrees en angst weggedreven, verlieten Nijmegen met stille
trom, zonder iemand iets te zeggen of eenig kwaad te doen."
Derk verhaalt niet alleen over rampspoed. Kosters waren vroeger veelal
"schooldienaar" en leerden de kinderen lezen en schrijven enz. Zijn vrouw
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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'Die zit', fiasturde un aandurre soldoat achter Joanus, 'die verwoande vent
hoef ok nie zó hoog te doen, zun voader is ok mar visverkoper in Den
Haag.'
'Die boer hè un helder ogenblik', riep de Kfirpuroal, 'ondanks datie gewieg
is in un erpulbénnuke, dá in een of aandurre vaarukus schuur hé gestoan.'
'Ge bedoel zeker un visbén', riep Joanus terug, 'zeg jongus', vroeg tie,
'kun de de bukkumluch nie ruike?'
De soldoatenboas kreeg un rooie kop en brieste, 'zeg boerekéver we zulle
van jouw hier is un bietje mins make en ut wór hoog tijd da de gij is un
poar joar in Den Haag goa wone, doar wone tenminste minse.'
'Zo hoge ome', vroeg Joanus, 'kom de gij ut Den Haag, woar lig tá
eigeluk? De kerpuroal begonte buldurre van ut lache en riep, 'ziede wel
kelfke, dagge gin pap gegète hé van ontwikkuling.'
'Ik zal ut oe mar zegge, da lig in ut weste van ons laand boerukke en
tevreeje draaidenie zich om.'
'Dan zal onze domenie doar mee te make hè', zee Joanus.
'Hoezo?' vroeg de kerpuroal.
'Wel', zee Joanus, 'die houw ons in de preek altijd veur da te wijze fit ut
ooste kwame.'
De soldoateboas liep van schrik weg.
'Ge zij mar un boerukke', zee un soldoat tigge Joanus, 'mar ik filliesieteer
oew dagge die koale kakmaker zo in zun hemp hè gezet.'
We wé nie of Joanus nog wijare gevolge van di lesje gehad hé, doch umdá
di verhoaltje betrekking há op ons aawe dialec, von ik ut toch wel oardig
Ut op papier te stelle.
H.K. Budding
iii

EEN BIJZONDER CACHOT

P de zaterdag van de Nationale Fietsdag in mei j.l. waren de
weersomstandigheden de werkgroep archeologie van de Historische
Kring Kesteren en Omstreken niet al te gunstig gezind. Een miezerige regen
nodigde niet uit tot het doen van het gebruikelijke veldwerk.
Ons streven is in zo'n geval om de vrijgemaakte tijd op een andere wijze
zo nuttig mogelijk te besteden en daarover hoef je op zo'n landelijke
Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe
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fietsdag niet zo
lang na te denken.
Uit de plaatselijke
pers hadden we
vernomen dat de
Andrieskerk en
toren te Amerongen deze dag voor
het publiek was
opengesteld. Daar
dit fraaie gebouw
recentelijk uit de
steigers was gekomen na een ingrijpende restauratie,
waren we best wel
benieuwd naar het
resultaat. Met de
auto toerden we
de brug over naar
het dorp Amerongen, dat mogelijk
tot de mooiste
dorpen van ons
land gerekend mag
worden. Vanuit de Toren van de Andrieskerk te Amerongen (tekening van
verte doemde de Kobus van Ingen)
55 m hoge Andriestoren al op en zijn aangename laat-gotische bouwstijl is in perfecte
harmonie met haar lommerrijke omgeving. Nadat we eerst de kerk rondom
hadden bekeken, waarbij het opviel dat het muurwerk van het schip nog een
aantal romaanse overblijfselen bevatte, betraden we het gebouw. Het was
teleurstellend om daar te moeten vernemen dat het persbericht wat te
voorbarig was geweest en het feitelijk zo was dat enkel de toren was te
bezichtigen. Wel was het mogelijk om door de moderne glazen toegangsdeuren van de kerk in het interieur te kijken. Het binnenste van de kerk is
een fraai geheel geworden en is nog bijzonder rijk voorzien van een
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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Ell

behoorlijk aantal merendeels 18e-eeuwse rouwborden van de bewoners van
het kasteel; de baronnen Van Reede (in de Engelse adelstand als graven Van
Athlone). Deze familie en ook de latere graven Van Aldenburg Bentinck hun erfopvolgers - bezaten onder andere uitgestrekte landerijen in de
Betuwe, met name in het gebied rondom Eck en Wiel.
Vanachter de glazen deuren was nog net een grote graftombe van de familie
Van Reede zichtbaar. Jammer dat we op dat moment de kerk niet in
mochten, maar dat doen we dan in de komende tijd nog wel.
De toren, die omstreeks 1527 is gebouwd, heeft zo op het oog geen fraai
interieur, maar bood toch nog een bijzonderheid. Via een smalle gemetselde
spiltrap, waarbij een touw als leuning fungeerde, konden we het bouwwerk
bestijgen. Daar maakten we kennis met een heuse, nog volledig in tact
zijnde gevangenis, merendeels in de dikte van het muurwerk weggemoffeld
en door een uiterst smal gangetje trap-afwaarts te bereiken. De toegang tot
het gevang bezit nog de originele zware eikenhouten deur, die is voorzien
van robuust smeedwerk en een klein luikje voor het voederen van de
crimineel. Het geheel kan nog steeds met een aantal schuiven worden
vergrendeld.
De gevangenis zelf is een uiterst kleine, welhaast vierkante ruimte met
dusdanige afmetingen dat de gevangene op geen enkele plaats in gestrekte
houding heeft kunnen liggen en amper staan. In de vloer bevonden zich een
tweetal kleine openingen met een open verbinding naar de buitenzijde van
het muurwerk voor het doen van zijn (of haar) natuurlijke behoefte. Een
smalle spleet in het muurwerk liet wat spaarzaam licht naar binnen en bood
uitzicht naar de zuidzijde van het dorp. (Waar mogelijk de galg was
opgesteld?)
Vastgeklonken aan een zwaar blok natuursteen dat zich op de vloer beyond,
zat een ketting, waaraan een stalen enkelband was bevestigd, waarmee de
arme sloeber behoorlijk zeker op zijn plaats werd gehouden. Zo pakte men
de crimineel anno 1550, zoals we dat zo vaak lezen in oude akten,
"gesloten in den toern".
De Andriestoren is duidelijk onder architectuur gebouwd. Dit is temeer
zichtbaar in het feit dat onder andere de kerktorens van Eemnes en Loenen
a/d Vecht nagenoeg identiek zijn aan de Amerongse. Deze bouwstijl is wel
eens de "Neder-Stichtse gotiek" genoemd. In ons Midden-Betuws gebied is
de toren van de kerk te Hien hiervan ook een voorbeeld. Het valt echter te
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betwijfelen of deze door dezelfde bouwmeester is gebouwd. Bij de drie
eerstgenoemde is dat wel zeker.
Na het verder bestijgen van de toren kwamen we uiteindelijk op de
balustrade rondom de spits. Op deze plaats genoten we van een prachtig
vergezicht over het dorp en zijn wijde omgeving. In zuidwestelijke richting
hadden we een mooi overzicht over het kasteel Amerongen, fraai omgeven
door de kasteeltuin en naar het oosten domineerde de Cuneratoren aan de
horizon. In het zuiden strekte zich aan de overzijde van de Rijn onze
vertrouwde Betuwe uit, hetgeen ons op het idee bracht om zo langzamerhand weer huiswaarts te gaan.
K. van Ingen

CONTRIBUTIE 1992
ij de eerste Nieuwsbrief van dit jaar hebt u de acceptgirokaart

B
gevonden betreffende de contributie voor 1992. Wilt u even nagaan of
u het bedrag al overgemaakt hebt? Om het u gemakkelijk te maken sluiten
we een nieuwe acceptgirokaart bij. Mogen we ook uw aandacht vragen voor
een eventuele extra bijdrage? Het AIC moet het van giften hebben. Wij
danken u!

CURSUS GENEALOGIE
p zaterdag 7 en 14 november 1992, van 10.00 - 12.30 uur zal een

O cursus "Genealogie buiten gebaande paden" worden

gegeven in het AIC. Deze cursus wordt verzorgd door de
heer A.K. Kisman voor de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact. Voor belangstellenden, die iets meer van
genealogie willen weten is dit een unieke kans.
De cursus is gewijd aan andere bronnen voor genealogisch
onderzoek dan de doop-, trouw- en begraafboeken en de
registers van de Burgerlijke Stand. Aan bod komen onder
andere bronnen betreffende militairen en emigranten, diverse fiscale

Historische Kring Kesteren en Omstreken

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe

Assurantiekantoor

DEN HARTOG
Voor al uw verzekeringen,
financieringen, tiypotlieketi
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

B. O. S.

van antieke
klokken.

Hoofdstraat 64
ZETTEN
rel.: 08880-51247

Boeken-Kantoorartikelen
en Kantoormachines

Hoofdstraat 84 6671 CC Zetten
Telefoon 08880-51360

HET MECHANISATIEBEDRIJF
VOGELENZANG ANDELST
LEVERT SINDS 1922
EEN HISTORISCHE
BIJDRAGE AAN DE
•
MECHANISATIE VAN
DE BETUWSE LANDEN TUINBOUW.

•.,

VOGELENZANG ANDELST
WAGENINGSESTRAAT 52
6673 DD ANDELST

MEUBELBEKLEDERIJ

VAN LEDDEN

TELEFOON 08880-69500
FAX 08880-54041

WIM VAN ZAHTEM
TWEEWIELERS
FIETSEN:

Dorpsstraat 22

4031 ME INGEN

Tel 03443-2792

Gazelle
Sparta
Union
ATB 's
Etc....

Fr" 1
L.
Bdiig

MOTOREN:
Honda
Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Etc

BROMFIETSEN:

Het adres voor vakkundig

ot,e

hekSer,,
,O1Orit

cco'ej‘
"or(\oko,
autos es\-,e1\ •

bekleden van Uw meubelen

Onderdelen en
toebehoren
voor alle
tweewielers.
Alle reparaties!

* Grote collectie stoffen
* Prima afwerking
* Vooraf prijsopgaaf
* Ook voor D.H.Z.

Honda
Suzuki
Kawasaki
Yamaha
Etc

KESTEREN
Tel.: 08886 - 1200
Fax: 08886 - 2668

NIEUWSBRIEF, 10e jaargang nr. 3, augustus 1992

bronnen, patentregisters, volkstellingen en archieven betreffende koninklijke
onderscheidingen. De kosten bedragen f 30,--.
Voor informatie en opgave kunt u zich wenden tot de genoemde stichting:
Postbus 359, 7200 AJ Zutphen, tel. 05750-11826.
Wacht niet te lang, want het aantal deelnemers is maximaal 20.

EMSMINgq HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN (3)
ierbij volgt het derde 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
beschreven door J.L. Terwen (1858); herdruk (1979) door B.V. Foresta,
Groningen.
Dit maal zijn de gemeenten Lienden en Kesteren aan de beurt.
Het dorp Lienden,
dat met de dorpen Ingen, Ommeren en 2 buurten eene gemeente met
ruim 3.200 inw. uitmaakt, ligt insgelijks aan den Rijndijk, is tamelijk
groot en bevat eene groote en schoone Herv. Kerk, met eenen zeer
hoogen, vierkanten, dikken toren en een goed orgel; hier stond vroeger
het zeer sterke kasteel Het-Huis-te-Lienden of Toren van Aspremont,
dat reeds in het begin der 14de eeuw vernield werd. Ingen, 4 uur
W. van Lienden, telt bijna 1.000 inw., en heeft eene oude kerk, zonder
orgel, doch met eenen hoogen toren; Ommeren ligt land waarts in,
en bezit mede eene Herv. Kerk, welker . toren in 1845 vernieuwd is -De gem. Kesteren, waartoe ook het dorp Op-Heusden behoort, heeft
omtrent 2.000 inw. en 2 oude Herv. Kerken met spitse torens; het
eerste is een van de oudste dorpen der Betuwe, het laatste bezit een
prachtig heerenhuis, de Woerd of het Huis-te-Op-Heusden genaamd. —

(wordt vervolgd)
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REEMEME OSENVORENREEKS
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.

N

Gezien de lengte van de lijst zal het duidelijk zijn dat de transcribenten zeer
actief zijn. Al deze uitgaven moeten ook gekopieerd en ingelijmd worden.
Verder is er veel werk verbonden aan de verkoop, want gelukkig loopt de
omzet voortreffelijk. Er is dus belangstelling en het werk wordt zeker niet
voor niets gedaan.
Onze dank aan alle medewerkers - vrijwilligers en stagiaires - die dit succes
mogelijk maken.
Aarvulling Nevenserie
A34 Doopgegevens van de Nederduits Gereformeerde bewoners van Valburg en Homoet uit
het contra-doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Valburg, 1772-1811
A35 Lidmatenboek Dodewaard - le deel,
A36 Lidmatenboek Dodewaard - 2e deel,
A37 Lidmatenboek Dodewaard - 3e deel,
A38 Doop Nederduits Gereformeerde bewoners van Herveld. Doopboek Nederd. Geref.
Gem. Herveld
A39 Doop RK bewoners van Herveld, Loenen, Slijk-Ewijk, Oosterhout, Loenen/Wolferen,
Valburg en Homoet. Doopboek RK staties Eimeren, Herveld en Indoornik
A40 RNB, AVB Ommeren inv. 239 - le deel, extracten en 1660-1676
A41 RNB, AVB Ommeren inv. 239 - 2` deel, 1677-1714
A42 RNB, AVB Ommeren inv. 239 - 3e deel, 1715-1739
A43 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 200 - l e deel, 1613-1616
A44 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 200 - 2e deel, 1617-1619
A45 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 200 - 3e deel, 1620-1623
A46 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 200 - 4e deel, 1623-1627
A47 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 200 - 5e deel, 1627-1630
A48 Doopgegevens van de Rooms-Katholieke Kerk binnen de static Indoomik (gem.
Heteren), 1660-1707; le deel
Historische Kring Kesteren en Omstreken
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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
DODEWAARD
Tel. 1338

Het meest veelzijdige adres in
uw dorp.

nt",1

LEVERING EN MONTAGE VAN
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN
lid NEVAP

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

Voor meer informatie
Giisbert Stoutweg 11 (Ind. Latenstein)
Tiel
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"
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as

't 11)aprn ban 311nbetst
anno 1889

Ambiance a la carte restaurant
Voor Uw zakelijke en
familiegelegenheden

WILLEMSEN B.V. KESTEREN

Fam. Jansen - De Ruijter
Tielsestraat 190
6673 AE Andelst
Tel.: 08880 - 51688
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A49 Idem; 2e deel

A50 Gegevens over huwelijken door de Rooms-Katholieke Kerk binnen de statie Indoomik
(gem. Heteren), 1721-1811
A51 Gegevens over huwelijken, geregistreerd door de Nederduits Gereformeerde Gemeente
en de burgerlijke overheid te Valburg en Homoet, 1676-1811
A52 Gegevens over huwelijken, geregistreerd door de Nederduits Gereformeerde Gemeente
en de burgerlijke overheid te Herveld, 1676-1810
A53 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 201 - l e deel, 1630-1633
A54 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 201 - 2 deel, 1634-1638
A55 RNB, AVB Ochten inv. 262 - l e deel, extracten en 1660-1678
A56 RNB, AVB Ochten inv. 262 - 2e deel, 1679-1700
A57 RNB, AVB Ochten inv. 262 - 3e deel, 1701-1720
A58 RNB, AVB Ochten inv. 262 - 4e deel, 1721-1740
A59 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 201 - 3e deel, 1639-1644
A60 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 201 - 4` deel, 1645-1651
A61 RNB, AVB, Bank van Kesteren inv. 201 - Se deel, 1652-1657
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.

Archief- en Informatie-Centrum voor de Betuwe

Historische Kring Kesteren en Omstreken

HERMAN
KANTOOREFFICIENCY OCHTEN
•
•
•
•
•

FAXAPPARATUUR
KOPIEERSYSTEMEN
KANTOORMACHINES
KANTOORINRICHTING
KANTOORBENODIGDHEDEN

Reparaties en onderhoud
Eigen Technische Dienst

MINOLT
A

03444 - 2020

BURG. H. HOUTKOPERLAAN 5 - 4051 EW OCHTEN

%kW H.WEIJMAN
LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF

Ochten Tel.: 03444-1793

Lid: N.V.G.A.
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Voor maatwerk in:

„T,
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lid nva

* Verzekeringen
* Pensioenen
* Financieringen
* Hypotheken
Sander van den Heuvel

44 R.I.-straat 2b
4051 AR Ochten

Tel. 03444 - 3234

B

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 /

