
 

SEPTEMBER 2019 

Geachte leden van onze Historische Kring, 

Bijgaand ontvangt U de nieuwsbrief van september. 

Hierin een aantal mededelingen en oproepen en 

natuurlijk ook het programma van het najaar. Wij 

hopen u te ontmoeten op één van deze bijeenkom-

sten. Ook willen wij hier onze volledig vernieuwde 

website onder de aandacht brengen. In de vorige 

nieuwsbrief melden wij al dat we een website had-

den gewonnen van Safira in Geldermalsen. Na flink 

wat brainstormen en vooral vele uren werk van Ka-

rine van Drunen en ondergetekende wordt de web-

site hopelijk in september gelanceerd. Wij zijn te-

vreden. Neemt u deze maand eens een kijkje? 

Ria Mink-Gijzen, namens het Bestuur Historische Kring 

West-Betuwe 

 

Met ingang van deze zomer worden de taken van de 

secretaris door Ferd de Waal overgenomen van Ria 

Mink. Ferd de Waal is geboren en getogen in Gel-

dermalsen en woont daar nog steeds met veel ge-

noegen. Zijn werkzame leven begon in 1963 op het 

notariskantoor in Geldermalsen en eindigde exact 

50 jaar later door het passeren van akten als waar-

nemer van het notariskantoor te Rumpt. Na gerui-

me tijd als notarisklerk te hebben gewerkt werd een 

studie rechten aangevangen aan de OU, waar de 

propedeuse werd gehaald en vervolgens voortgezet 

met de studie notarieel recht aan de Rijksuniversi-

teit in Utrecht, die daar ook werd afgerond. De 

werkzaamheden in het notariaat werden voorgezet 

als kandidaat-notaris en hebben uiteindelijk in 2001 

geleid tot een benoeming van notaris in de gemeen-

te Geldermalsen, met het kantoor in Rumpt. Van 

2001 tot 2013 heeft Ferd die functie in Rumpt be-

kleed. Na het eervol ontslag in 2013 is Ferd nog eni-

ge jaren actief geweest als bestuurslid van de be-

heerstichting van De Pluk. Nu dus een nieuwe uitda-

ging in het bestuur van de HKWB. Gezien de warme 

belangstelling voor de geschiedenis, kunst en cul-

tuur in deze regio wordt de uitdaging met belang-

stelling en plezier tegemoet gezien.  

Nationale Molendag 11 mei 2019 

 

Zaterdag 11 mei was het Nationale Molendag. De 

HKWB mocht in de molen “De Vlinder” in Deil, een 

kleine stand inrichten. Deze werd bemand door Ben 

Molthoff, onze bibliothecaris. Hij had diverse boeken 

en foto’s over molens van onze streek meegenomen. 

Het was een goed bezochte Molendag en soms was 

het zo druk dat Ben als portier moest optreden om te 

zorgen dat er geen mensen naar boven gingen als de 

molenaar even bezig was met een rondleiding. 

Sini van Steenis, de molenaar vertelde over het maal-

proces en wetenswaardigheden omtrent de molen. Hij 

vertelde onder meer dat de molen in 1931 is afge-

brand en dat bij de herbouw gebruik gemaakt is van 

onderdelen van een afgebroken molen in Heukelum. 

Die molen was echter aanmerkelijk groter, zodat de 

kap niet paste. Zodoende moest de molen van Deil 4 

meter worden ingekort om de kap passend te maken. 

Al met al werd het een geslaagde dag voor de molen 

en onze Kring. 

 

Een weetje: als de molen draait is de molenaar aan-

wezig en mag je binnenkomen voor een bezoekje. 

 

Jos Story  

 

 



Najaarsprogramma 

DONDERDAG 17 oktober 2019: lezing door de heer Floris Baron van Boetzelaer over zijn familiegeschiedenis in relatie met 
Asperen. 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Voor leden van de HKWB (en 1 partner) gratis, niet-leden betalen een geringe bijdrage van 3 euro. 
Locatie Het Klokhuis, Jeugdlaan in Beesd  
De Heerlijkheid Asperen, later de Baronie Asperen bestaat al sinds de 12e eeuw. Deze Baronie was eeuwenlang in het be-
zit van het geslacht Van Boetzelaer en is na een onderbreking sinds 1938 opnieuw familiebezit van de  Van Boetzelaers. 
De huidige heer van Asperen , Floris Baron van Boetzelaer, zal een lezing bij ons verzorgen over deze eeuwenoude ge-
schiedenis van macht en strijd van de Heren van Asperen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiewapen van de familie van Boetzelaer 
 

DINSDAG 12 NOVEMBER 2019: lezing door de heer Tijmen Stoof over de geschiedenis van “Camino de Santiago” 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Voor leden van de HKWB (en 1 partner) gratis, niet-leden betalen een geringe bijdrage van 3 euro. 
Locatie De Pluk, Rijksstraatweg 64 Geldermalsen 
Tijmen bekleed, na een werkzaam leven als directeur zorgcentrum van het leger des heils, diverse maatschappelijke func-
ties waaronder bij het Nederlands genootschap van Sint Jacobus (oude muurtekeningen van hem zijn te zien in de Kerk in 
Buurmalsen). Het wordt een lezing, niet over de lange voettochten,  maar over de geschiedenis van de pelgrimage naar 
Santiago de Compostela. Het gaat over de apostel Jacobus, de legendes rond zijn graf. Het ontstaan van de pelgrimage, de 
belangrijke plaatsen in het verleden en heden en de beleving. 

 
Miniatuur uit ‘Die pelgrimage van der menscheliker creaturen’ (KB) 

 

 

 

 

 

DONDERDAG 12 DECEMBER 2019: lezing over Oude Kaarten, door de heer Peter van der Krogt, Universiteit van Amster-
dam. Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 tot 22.00 uur. 

Voor leden van de HKWB (en 1 partner) gratis, niet-leden betalen een geringe bijdrage van 3 euro. 
Locatie De Pluk, Rijksstraatweg 64 Geldermalsen.   

De oudste kaart waar Nederland op staat dateert al uit de Oudheid. Deze kaart toont slechts enkele rivieren en steden. 
Pas in de loop van de 16de eeuw komen er meer nauwkeurige kaarten van Nederlands grondgebied, eerst in de tweede 
helft van de 19de eeuw is het hele koninkrijk nauwkeurig gecarteerd in de zgn. Stafkaarten en Bonneblaadjes. 

In deze lezing wordt ingegaan op deze bijna 2000 jaar cartering van Nederland. Diverse kaarten worden besproken en 
getoond. Omdat oude kaarten tijdgebonden uitdrukkingsmiddelen zijn, die we niet zonder kennis van hun context kunnen 
gebruiken, zullen we voor een volledig begrip ervan de toenmalige opvattingen bij het vervaardigen van kaarten achterha-
len. Wie waren verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie? Hoe is deze informatie verzameld en voor welk 
doel werden de kaarten gebruikt?  

De lezing wordt vanzelfsprekend rijk geïllustreerd met een powerpoint- presentatie, waarbij zoveel mogelijk voorbeelden 
uit de omgeving worden gebruikt. 



 Oproep van de bibliotheek 

Videorecorders en printer problemen 

Na onze oproep in dit blad eind 2018 mochten we 

drie videorecorders ontvangen. Alles gevers hartelijk 

dank daarvoor! Helaas bleken allen niet meer ‘aan 

de praat’ te krijgen, het geluidspoor werkte nog wel, 

doch het beeldspoor kwam niet meer in beeld. Zelfs 

na het inroepen van elektronica specialist van Re-

pairCafé bleken alle recorders niet meer werkend te 

krijgen. Een reparatie zou een kostbare zaak worden. 

Erg jammer! Inmiddels is via de lokale Kringloopwin-

kel een erkende recorder aangeschaft voor een klein 

bedrag. We kunnen de komende tijd onze videoban-

den eens gaan inzien en wellicht besluiten of deze 

gedigitaliseerd moeten worden. Wie wil en kan ons 

daarbij helpen? Dit kan ook bij u thuis in uw eigen 

tijd worden gedaan. 

Inmiddels bleek ook onze inktjetprinter en scanner 

niet meer te werken door verstopte printkoppen. 

Ook hier werd de hulp van RepairCafé ingeroepen, 

helaas bleek de printer niet meer operationeel te 

krijgen ondanks verwoede pogingen te printkoppen 

te reinigen en te spoelen. Geadviseerd werd geen 

inktjet meer te kopen maar een laserprinter aan te 

schaffen, daar de kwaal zich zal herhalen. Uiteraard 

volgen we dit advies op. 

We bedanken RepairCafé in Geldermalsen voor de 

geboden expertise, hulp en advies! Het RepairCafe 

Geldermalsen is (elke laatste zaterdag van de maand 

in de Pluk te bereiken van 11 tot 15 uur vanaf sep-

tember. 

Kaarten- en tekeningen archief 

In maart en april zijn alle aanwezige kaarten en teke-

ningen ingezien, gesorteerd en ontdubbeld en direct 

overzichtelijk in een Excel bestand gezet. Vanwege 

de diversiteit in grootte van het formaat zijn (nog) 

geen digitale exemplaren beschikbaar en zijn ze uit-

sluitend analoog in te zien. 

Te koop: overtollige en dubbele boeken 

Voor de a.s. herfst- en feestdagen hebben we nog 

een groot aantal gesorteerde boeken liggen, waar-

onder de bekende Terugblikken (nieuw!) van diverse 

jaren. Komt u eens naar De Pluk en u kunt voor een 

schappelijk bedrag enige boeken aanschaffen! 

Let u op de juiste dagen van openingstellingen en 

tijden, zie daarvoor ons blad Mededelingen. 

Voorlichtingsbladen Streekverbetering & ruilverkaveling Tie-

lerwaard-West (1963-1968) 

We deden eerder een oproep aan de leden wegens het niet 

meer aanwezig zijn van het voorlichtingsblad Streekverbete-

ring & Ruilverkaveling Langs Nieuwe Wegen. Deze bladen zijn 

inmiddels weer terecht! Bij het opschonen van het bestuursar-

chief kwam een dichte en ongenummerde archiefdoos met 

daarin de bladen tevoorschijn. Deze zullen komende tijd wor-

den gescand en samengevoegd tot een analoog en digitaal 

dossier. 

Helaas ontbreken nog een vijftal nummers, heeft u deze zelf 

nog, dan zouden we deze graag scannen! Betreft de nummers 

2e jaargang nr.2, 4e jaargang nr. 8 en 9, 5e jaargang nr. 5 en 

tot slot 6e jaargang nr. 4. Heeft of kent u misschien nog een 

betrokken bestuurder, veehouder of landbouwer bij deze ruil-

verkaveling, misschien hebben zij nog materiaal uit deze tijd? 

In dat geval zouden we graag met hen in contact komen om 

daarvan een kopie willen maken. We rekenen op uw hulp! 

Toegevoegde boeken in onze bibliotheek 

In het afgelopen tijd zijn er vele boeken toegevoegd en is de 

bibliotheek doorgelopen op dubbele nummers ed. We bren-

gen, naast de boekbespreking in Mededelingen, de volgende 

boeken onder uw aandacht. Met het oog op de 75-jarige her-

denkingen D-Day, Market Garden en de bevrijding en weder-

opbouw van Nederland een selectie: 

894 Defensie en oorlogsschade WO2 in kaart gebracht 

(1939-1945, (print van PDF); Landelijke inventarisatie schade, 

ook is over onze regio een en ander te vinden. 

895 Erfenis van het verlies, deel A (1-2, print van PDF; Strijd 

om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de WO2; 

proefschrift 

896 Erfenis van het verlies, deel B (2-2, print van PDF); 

Idem, vervolg van deel A 

889 Jeugdherinneringen in dialect (door auteur aangebo-

den, copy van origineel); Een herinnering in dialect ter gele-

genheid van de 80ste verjaardag mevrouw Slootmaker uit 

Zoelen in 1991 

890 Glossarium van waterstaatstermen (print van PDF; Ver-

klaring van oude, vaak niet meer gebruikte, waterstaat-

kundige termen, met name bruikbaar bij oude water-

staatkundige akten en dito kaarten en atlassen. 

Ook ontving de kring van mevrouw Baris een mooie collectie 

boeken over de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard zijn we blij 

met deze gift. Ook gezien het feit dat 75 jaar bevrijding eraan 

komt is er mogelijk nu veel aandacht voor deze boeken. Me-

vrouw Baris, hartelijk dank dat u aan onze kring denkt! 



Herhaalde oproep van de ledenadministratie! 

Nu de vakantieperiodes weer voorbij zijn, heb ik opnieuw de balans opgemaakt. Naar iedereen die niet betaald had (ruim 110 

leden) is er in juli een betalingsherinnering gestuurd. Maar nog steeds is er niet door iedereen gehoor aan gegeven.  

U moest eens weten hoeveel tijd en kosten hier in gaan zitten. Omdat niet iedereen een (geldig) emailaccount heeft doorgege-

ven, zijn er toch nog zo’n 40 brieven via de post de deur uitgegaan. 

Daarom nogmaals deze oproep om tijdig te betalen. Hiermee hangt ook samen of u het Jaarboek (Tabula) straks in december 

kunt ontvangen. We moeten de bestelling voor deze boeken al in september doen. Bestellen we er teveel dan blijven we met 

de boeken zitten. Bestellen we er te weinig dan hebben een aantal leden geen boek.  

Mocht er na deze oproep opnieuw geen reactie komen, dan zien we ons genoodzaakt om niet betalende leden uit ons leden-

bestand te verwijderen. Zij zullen dan ook geen Nieuwsbrieven en het blad Mededelingen meer ontvangen. 

Wilt u wel lid blijven? Maak dan z.s.m. de contributie over. Het lidmaatschap kost 18,- per jaar. Wilt u ook het jaarboek ontvan-

gen dan maakt u 9,- euro meer, dus 27,- over op bankrekeningnummer NL41 RABO 0313 1188 09 onder vermelding van uw 

lidmaatschapsnaam en ‘contributie 2019’. 

 

Karine van Drunen, ledenadministratie 

 

Voor de redactie van ons blad ‘Mededelingen’ zoeken wij een nieuw redactielid. 

U bent als lid van de Kring inmiddels gewend om drie maal per jaar het prachtige ledenblad, de Mededelingen, te ontvangen. 

Maar dat gaat niet vanzelf! Een redactie zorgt voor het schrijven en werven van kopij, die vervolgens door Gert de Kruijff wordt 

opgemaakt. Eerder dit jaar nam Arthur Hanselman afscheid van zijn werk als redacteur. Om dit belangrijke werk op te vangen 

is de redactie op zoek naar een nieuw redactielid. 

 

De contacten met de overige redactieleden gaat momenteel eigenlijk via de e-mail (of WhatsApp of Messenger). Als u daar-

naast plezier en enige vaardigheid heeft in het schrijven en/of redigeren van historische artikelen dan komen we graag met u in 

contact. U kunt bijvoorbeeld ook meewerken aan de vaste rubrieken “uit de andere bladen” of “boekbesprekingen”. Ook kijkt 

u voor het verschijnen van Mededelingen de drukproef na. 

Meldt u dus aan om mee te helpen ons prachtige verenigingsblad nog succesvoller te maken! Dat kan middels het schrijven van 
een korte email naar het emailadres van Gert de Kruijff en/of Ria Mink (gertdekruijff@hotmail.com  en/of 
ria.mink@gmail.com). We leggen dan graag nog wat nader uit wat het redactiewerk inhoudt.  
Qua tijdsinzet valt het allemaal best mee, en in principe werkt u vanuit thuis.  
 
Wellicht kunnen we u binnenkort in ons colofon vermelden? 
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