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Inleiding

Inleiding
Het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHCZOU) beheert een aantal
verzamelingen documentatie. Per plaats c.q. (voormalige) gemeente is zo'n verzameling
gevormd. Daarnaast is er een verzameling documentatie algemeen (167) die het gehele
werkgebied van het RHC of delen ervan, bijvoorbeeld het Langbroekerweteringgebied,
bestrijkt.
Het gaat in beginsel om veelal schriftelijk materiaal (ook in fotokopievorm) zoals
krantenknipsels, aantekeningen, folders en dergelijke. Het gaat in beginsel niet om andersoortig
materiaal als afbeeldingen (kaarten/foto's/affiches in Topografisch Historische Atlassen),
boeken/series tijdschriften/atlassen (bibliotheek) en brochures (bibliotheek/Collectie Losse
Aanwinsten). In zeker opzicht vormen verzamelingen documentatie een 'restcategorie'.
De onderhavige documentatie betreft Amerongen en is voor het merendeel afkomstig van
de voormalige gemeente Amerongen. Gelet op de verwantschap tussen documentaties en
de Collectie Losse Aanwinsten (22) wordt geadviseerd tevens de sectie 'Amerongen' uit die
collectie te bezien.
De verzameling is dynamisch van aard. Nieuwe losse aanwinsten worden aan de inventaris toeen tussengevoegd en krijgen dan een nummer volgend op het laatst toegekende nummer. Het
komt voor dat al bestaande nummers nadien zijn (en worden) aangevuld. De verzameling kende
op het moment van de eerste inventarisatie in 2016 de inventarisnummers 1-13 en een omvang
van 0,35 m1.
1. Aanwijzingen voor de gebruiker
Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van de naam van het
archief en het archiefbeheersnummer tussen ronde haken:
- Documentatie Amerongen (13);
- het of (de) inventarisnummer(s) van de stukken.
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Inventaris
1

Krantenknipsels betreffende de gemeenteraad en het College van
Burgemeester en Wethouders van Amerongen, 1975-1982, 1986-1987.

1 pak

N.B. Merendeels afkomstig uit De Vallei en het Utrechts Nieuwsblad.

2

Krantenknipsels betreffende een veelheid aan zaken aangaande
Amerongen, 1973-2013 (met hiaten).

1 pak

N.B. Merendeels afkomstig uit De Vallei en het Utrechts Nieuwsblad.

3

Krantenknipsels betreffende Overberg, 1977-1987.

1 pak

N.B. Merendeels afkomstig uit De Vallei en het Utrechts Nieuwsblad.

4

Krantenknipsels betreffende Elst (Amerongen), (1949) 1978-1979.

1 omslag

N.B. Merendeels afkomstig uit De Vallei en het Utrechts Nieuwsblad.

5-7
5

Documentatie aangaande Huis Amerongen

3 omslagen

Krantenknipsels betreffende Huis Amerongen in het algemeen,(1958)
1976-2001, 2015
N.B.: Merendeels afkomstig uit De Vallei en het Utrechts Nieuwsblad

6

Krantenknipsels betreffende de viering van Huis Amerongen 700
jaar,1986
N.B.: Merendeels afkomstig uit De Vallei en het Utrechts Nieuwsblad

7

Fotokopieën merendeels van artikelen over Huis Amerongen uit de
periode 1964-1975
N.B.: Onder andere:
- Th.H. Lunsingh Scheurleer, 'Amerongen castle and its furniture'. Uit: Appollo. The
magazine of the arts, november 1964, p. 360-367;
- I.H. van Eeghen, 'Henderick Geurtsz Schut (1622-1695). Houtkoper-kistemakertimmerman, architect'. Uit: Jaarboek Amstelodamun 63 (1971), p. 87-103;
- A.W. v.d. Bunt, 'Amerongen'. Uit: La Maison d'Hier & d'Aujourd'hui / De Woonstede
door de eeuwen heen, september 1975, p. 42-65

8

Documentatie betreffende politieke partijen deelnemend aan de
verkiezing van de gemeenteraad van Amerongen, 1986.

1 omslag

9

Documentatie betreffende de Tweede Wereldoorlog in Amerongen,
(1945) 2002-2010.

1 omslag

Documentatie betreffende de in Amerongen gewoond hebbende
schrijfster Elisabeth Maria Post (1755-1812), 2009.

1 omslag

10
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11

Fotokopieën van allerhande akten betreffende het (kostschool)onderwijs 1 omslag
in Amerongen overwegend uit de 19de eeuw

12

Fotokopieën van akten, artikelen betreffende allerhande (historische)
Amerongse onderwerpen uit de 19de tot en begin 21ste eeuw

1 pak

N.B. Onder meer aangaande predikant B. Keppel (1654-1712), steenfabriek van
Klinkenberg (1878), omnibus en tram, raadslid/wethouder G.P.J. Versteeg (1887-1937),
het Van Reede-Ginkelfonds, de VVV, Heemkundige Stichting Amerongen, een
altaarsteen in de Andrieskerk, de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum,
molen Maallust, Amerongse Bos en Bovenpolder, Natewisch.

13

Documentatie over historische onderwerpen betreffende Amerongen,
1912-2016.
N.B. Betreft:
- 'Wayestein'. Uit: E.B.F.F. Wittert van Hoogland (1912), Bijdragen tot de geschiedenis
der Utrechtse ridderhofsteden en heerlijkheden, deel 2, p. 221-232. Eigen uitgave;
- J.P.van Maren (2007), De tabaksschuren van Amerongen en Elst. Eigen uitgave;
- aantekeningen en correspondentie over (portretten van) burgemeesters van Amerongen,
1971-1972;
- aantekeningen en correspondentie over G.A. Dagnelie, oud-lid van de gemeenteraad
van Amerongen, 1989;
- Brochures Open Monumentendag 2016
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