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DECEMBER 2020 
Geachte leden van onze Historische Kring, 

Kort voor de zomer besloten wij als bestuur toch 
een najaarsprogramma te organiseren. Helaas 
werden wij al weer snel achterhaald door de har-
de waarheid. Wij moesten dan ook jammer ge-
noeg ons najaarsprogramma afzeggen. Het is ge-
woon niet gewenst en niet verstandig om met 
grotere groepen bijeen te komen. Simpelweg: 
het mag nu gewoon niet.  

De algemene ledenvergadering hebben wij wel 
door laten gaan, maar dan digitaal via Zoom. Dat 
was voor iedereen even wennen, maar het ging 
op zich zeker niet verkeerd. Goed om bekende 
gezichten weer te zien. Want ook wij als bestuur 
missen het contact met onze leden. Sinds okto-
ber/november vergaderen wij als bestuur dan 
ook digitaal. Zo kunnen zaken toch doorgaan zon-
der dat wij elkaar in persoon treffen. Daarom 
kunnen wij in onze nieuwsbrief wel een aantal 
leuke zaken melden. Graag uw aandacht dus voor 
onze berichten. 

Namens het bestuur van de Historische Kring        
West-Betuwe: Ria Mink 

Bericht van de nieuwe penningmeester 

Mijn naam is Cees van Laarhoven, Cees met de C 
van Cornelis, als oudste zoon vernoemd naar 
opa, een mooi katholiek gebruik in Brabant.  
Als een echte beta, studeerde ik in Delft weg- en 
waterbouw. Mijn eerste werkgever was Railbouw 
in Leerdam en zo kwam ik in de regio terecht. 
In 1984 verhuisden wij, Nella en twee zoons, naar 
Rumpt en in dat mooie dorp wonen we nog 
steeds. Ik werkte bij grote bouw- en installatiebe-
drijven en behoorde tot de generatie die stopte 
op 61-jarige leeftijd. Sindsdien besteed ik veel tijd 
als vrijwilliger aan advieswerk, aan bestuursfunc-
ties of gewoon aan het assisteren van mensen. 
Maar ook aan sport en spel; kortom een mooi 
leven voor een senior. 
Wat trekt me in historie? Allereerst de vorm van 
het landschap, van de dorpen in de Betuwe, de 

oude infrastructuur, rivieren, kanalen, spoorwe-
gen en wegen. In oude landkaarten kun je deze 
geschiedenis lezen. Maar ook de boeken met de 
oude verhalen, de prenten, schilderijen van de 
omgeving vind ik heel interessant. Is dat cultuur-
historie? 
Binnen het bestuur heb ik de functie van penning-
meester. Maar ik heb meer ambitie, met name om 
de interesse te kweken van de niet-senioren. Kijk 
eens goed om je heen, naar de omgeving waarin je 
bent opgegroeid, naar de ontstaansgeschiedenis, 
allemaal door de natuur en onze voorouders ge-
maakt. En als je wil weten hoe, kun je op alle mo-
gelijke digitale manieren terecht bij de Historische 
Kring.  

  
Bericht van de nieuwe contactpersoon   
bibliotheek 
Graag wil ik mezelf, als nieuw bestuurslid, aan u 
voorstellen. Mijn naam is Nelis van Ooijen en ik 
ben vanaf 13 oktober 2020 verantwoordelijk voor 
het wel en wee bij onze bibliotheek. Ik ben gebo-
ren op 31-12-1955 in Geldermalsen, hier opge-
groeid en nog steeds woonachtig. 
Ik ben gehuwd en de trotse vader van drie, inmid-
dels alweer uitgevlogen, dochters. 
Mijn hobby’s zijn lange afstandswandelingen, 
meerjarige fietstochten, verzamelen van oude an-
sichtkaarten, biljarten, tafeltennissen en het behe-
ren van enkele Facebook pagina’s over de historie 
van Geldermalsen. Mijn motivatie is dat ik op deze 
manier een bijdrage kan leveren aan het verzame-
len, behouden en beschikbaar stellen van de ge-
schiedenis van onze mooie gemeente. Mijn doel is 
meer mensen die zich interesseren voor de ge-
schiedenis van onze streek actief te betrekken bij 
onze vereniging.  

Oproep mailadres doorgeven! 

In deze tijd is het soms handig als we snel contact 
met u kunnen hebben. Bijvoorbeeld over het aan-
kondigen van een extra activiteit of het afzeggen 
daarvan. Ook de nieuwsbrieven zouden we op ter-
mijn digitaal willen maken. Maar van een groot 
aantal leden hebben wij echter nog steeds het 
emailadres niet. Wilt u dit doorgeven aan Karine 
van Drunen van de ledenadministratie? Ook als 
uw emailadres in de loop der tijd veranderd is, dan 
wil ik u vragen dit aan me door te geven. 
Het mailadres is ledenadministratie@hkwb.nl  
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Bericht van de bibliotheek 
De bibliotheek beschikt over een collectie met meer dan 800 historische boeken en tijdschriften die ge-
lezen willen worden!!! 
Ja, u leest het goed, bij onze bibliotheek bevinden zich meer dan 800 historische boeken en tijdschriften, 
die voor het merendeel betrekking hebben op de historie van de West Betuwe. Onze collectie boeken en 
tijdschriften zijn een bron van informatie voor onderzoekers en belangstellenden.  
De boeken en tijdschriften zijn te raadplagen op onze website HKWB.nl. Hier kiest u voor Bibliotheek, en 
daarna voor ‘Zoeken in database’. Hier vindt u de HKWB inventarislijst bibliotheek. Dit is een .pdf be-
stand. U kunt het bestand doorzoeken met Ctrl-F. U krijgt dan een schermpje waar u uw zoekoptie kunt 
invoeren.  
 
In de bezetting bij de bibliotheek hebben zich de afgelopen periode  een aantal wijzigingen voorgedaan. 
De bibliothecarissen Ben Molthoff en Hans Arissen zijn teruggetreden als vrijwilliger, ze blijven echter 
wel bij de bibliotheek betrokken en zullen, daar waar nodig, het nieuwe team met hand- en spandien-
sten ondersteunen. Jos Story was al bibliothecaris en heeft versterking gekregen van Gerrit van Gende-
ren, zij zorgen voor de uitleen van de boeken en het inboeken van de nieuwe aanwinsten. 
De bibliotheek wil de komende tijd vooral inzetten op het digitaliseren van verschillende collecties. Een 
belangrijke bijdrage hieraan wordt geleverd door Jan Wasmus, die werkt aan rubriceren en digitaliseren 
van de gescande krantenartikelen. Gijsbert Hopman verzorgt de recensies in ons blad ‘Mededelingen’ en 
de aankondigingen van lezingen op het digitale infobord in de Pluk.  
 
Helaas is onze bibliotheek vanwege het coronavirus voor onbepaalde tijd gesloten. Desondanks kunnen 
we ons heel goed voorstellen dat u in de komende wintermaanden, gekluisterd aan huis, een boek bij 
ons wilt lenen.  
Hiervoor neemt u contact op met Nelis van Ooijen tel. 06 17700973 en dan regelen we dat voor u. 
 
Help de bibliotheek door de coronatijd heen en koop een boek.  
Pak uw voordeel, bijna gratis leesplezier voor de komende wintermaanden. Voor een klein prijsje bieden 
we u een aantal boeken en tijdschriften aan die niet meer in onze collectie passen. Ze passen niet meer 
in onze collectie door digitalisering, het dubbel hebben of het niets te maken hebben met de historie 
van de West Betuwe.   
 
Het betreft de volgende tijdschriften: 
Boor & Hamer: 1966-1991 (met enige hiaten) 
De Nederlandse Leeuw: 1943-1948, 1951 
Gelre: Bijdrage & mededelingen: 1991, 1995, 1996 
Westerheem: 1954-1992 (Compleet in ringband) 
Westerheem: 1959-1974 (met hiaten) en 1988-2003, (met hiaten, in archiefdozen) 
 
en de volgende boeken (vallen geheel buiten de collectie): 
God zoekt het verlorene: Cor de Bruin 
Bartje: Anne de Vries 
Bartje zoekt het geluk: Anne de Vries 
 
Voor bovenstaande boeken en tijdschriften kunt u tot 31-12-2020 een bod doen. U kunt uw bod kenbaar 
maken door het sturen van een mail aan bibliotheek@hkwb.nl met daarin uw adresgegevens, de titel 
van het boek of tijdschrift en de prijs die u ervoor over heeft. Na 31-12-2020 zullen we de nog niet ver-
kochte items ook aan niet leden aanbieden. 
Omdat de bibliotheek tijdens de corona epidemie voor onbepaalde tijd gesloten is, kunt u een afspraak 
maken om ook de vele andere historische boeken die we verkopen, in de bibliotheek te bekijken. Neem 
daarvoor contact op met Nelis van Ooijen tel. 06 17700973  
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Hans Arissen treedt terug als vrijwilliger bij de bibliotheek 
Helaas treedt Hans terug als vrijwilliger bij de bibliotheek, zijn verminderd gezichtsvermogen laat de in-
spanningen die nodig zijn bij het lezen niet meer toe. In de tijd dat het archief nog in het gemeentehuis 
gevestigd was, kwam Hans al regelmatig een praatje maken. Hij wilde graag praten over de geschiedenis 
en vond het gezellig in de bibliotheek. Zo werd Hans in die jaren een trouwe bezoeker die langzamer-
hand in de rol van vrijwilliger terecht kwam. Vanaf die tijd heeft hij regelmatig spullen aan de bibliotheek 
geschonken. Zoals ook in het artikel over het interview met Ben Molthoff in deze Mededelingen te lezen 
is, vormden Hans en Ben de laatste jaren een hecht team. Na de verhuizing van de bibliotheek naar De 
Pluk, hebben Hans en Ben de bibliotheek opnieuw ingericht en gezorgd dat er orde werd geschapen in 
de vele boeken en documenten die na de verhuizing opnieuw gerubriceerd dienden te worden. Ook was 
Hans degene met ideeën en initiatieven en naast het op orde brengen van de bibliotheek heeft Hans ge-
zorgd voor een digitaal archief, de automatisering, digitalisering van het blad Mededelingen en trad op 
als mentor voor de andere vrijwilligers. Hij heeft zijn werk met ziel en zaligheid gedaan en op een zeer 
doordachte wijze de verschillende elementen binnen de bibliotheek gerubriceerd en vastgelegd waar-
voor wij hem zeer dankbaar zijn. Hans blijft, waar nodig en mogelijk, ons team met hand- en spandien-
sten bijstaan. We gaan met Hans een zeer bewogen vrijwilliger missen en wensen hem het allerbeste. 
 
Voorjaarsprogramma 
We leven in onzekere tijden. Het is op moment van schrijven niet duidelijk wat er in het voorjaar wel en 
niet mag qua activiteiten. Het afgelopen jaar leert ons wel dat er uiteindelijk veel niet is doorgegaan. 
Zolang er geen vaccin is, zal dat nog niet veranderen. We hebben dus binnen het bestuur ons beraden 
hoe we het voorjaar aan kunnen pakken qua organisatie van lezingen. We denken nu aan het organise-
ren van digitale lezingen. Die zullen dan misschien wat korter zijn, maar zijn wel digitaal te volgen. Ook 
hiervoor hebben wij uw emailadres nodig! Wij houden u op de hoogte!  
Er zijn overigens nu ook al allerlei zaken die u digitaal kunt volgen. Kijkt u bijvoorbeeld eens op de websi-
te van de Vereniging Oud Asperen: https://www.oud-asperen.nl/videos/. Zij hebben daar video’s op-
staan van zaken “uit vroeger tijden”. Of Omroep Gelderland met de Ridders van Gelre:  https://
www.omroepgelderland.nl/, die de Gelderse geschiedenis van de Romeinen en Bataven aankaarten. 
 
‘Vertel Mij Wat, waargebeurde verhalen uit de Betuwe’ is een idee van Paula Smit uit 
Acquoy. Ze kon zelf goed vertellen, en ze bedacht dat het leuk zou zijn als je op een 
avond in een café verhalen zou kunnen horen van vertellers die zelf iets bijzonders heb-
ben meegemaakt. Ze worden niet voorgelezen, maar spontaan verteld. De redactie, be-
staande uit Anja Kielenstijn en Charlotte Vonk geven tips ter ondersteuning. In 2020 
stonden 5 avonden op het programma in verschillende cafés in de dorpskernen van 
West Betuwe. Op een ‘Vertel Mij Wat’-avond treden er minstens 6 vertellers op en er is live muziek. De 
verhalen zijn opgenomen, zodat ze later via de ‘Vertel Mij Wat’-podcast opnieuw beluisterd kunnen 
worden. De podcast vindt u op: https://soundcloud.com/user-471393536 
 

Rabo ClubSupport 
Dit najaar konden we meedoen met de Rabo Club Support. We vroegen u om uw stem uit te brengen op 
onze Historische Vereniging. Daar heeft u in grote getalen gehoor aan gegeven.  

 
 
 
 
 
Het resultaat was dat we een 
bedrag van € 534,10 wisten 
binnen te halen. We willen alle 
stemmers hartelijk bedanken! 
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Nieuws van het Regionaal Archief  
Rivierenland  
 

Bouw mee aan onze Coronacollectie!  
Het coronavirus heeft momenteel een enorme 
impact op de samenleving. Om latere genera-
ties te laten zien hoe het is om te leven tijdens 
een pandemie, hebben we uw hulp nodig.  
 

Wat zoeken we? 
In principe alles wat iets laat zien van de im-
pact van het coronavirus op het gewone leven 
in het Rivierengebied. Denk aan materiaal 
over: 
De impact van het coronavirus op het straat-
beeld, persoonlijk en zakelijk leven, zoals verla-
ten winkelstraten, videovergaderingen, rich-
tingaanwijzers, corona-verkeersborden, teke-
ningen op straat, beertjes in vensterbanken, 
bijeenkomsten op 1,5 meter afstand, 
‘balkonfeestjes’. De vorm van het materiaal 
maakt niet uit, zowel fysiek als digitaal materi-
aal is welkom: foto’s, films, notulen, verslagen, 
dagboekfragmenten, whatsappwisselingen, 
krantenartikelen. 
 

Hoe levert u materiaal aan? 
We ontvangen al het materiaal bij voorkeur via 
het aanleverformulier op onze website. Zie 
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/
coronacollectie. Heeft u vragen over het aanle-
veren, neem dan contact met ons op via co-
ronacollectie@rarivierenland.nl of 0344 612 
230 en vraag naar iemand van het team Coro-
nacollectie. Samen komen we er zeker uit.  
 

Proef digitaliseren op verzoek 

Het RAR is een proef gestart met het op ver-
zoek gratis digitaliseren van archiefstukken. 
Om wettelijke en materiële redenen moeten 
we hierbij bepaalde stukken uitsluiten. Voor 
alsnog wordt deze service aangeboden bij de 
(hoofd-)archieven van gemeentebesturen na 
1811 (nog niet bij allerlei deelarchieven, com-
missies e.d.), dorp- en stadsarchieven van voor 
1811 en de oud-rechterlijke archieven.  

In deze proeffase kunt u twee inventarisnum-
mers per week aanvragen uit een archief dat 
voor digitaliseren op verzoek in aanmerking 
komt. 

Bord geplaatst bij Kasteel Enspijk 

Op 19 oktober 2020 is het herinneringsbord voor 
het kasteel te Enspijk geplaatst. Vanwege Corona 
helaas geen feestelijke onthulling. Het bord is ge-
plaatst door het dorp Enspijk, in samenwerking met 
de Historische Kring West-Betuwe voor de tekst en 
plattegrond van hoe het kasteel eruit gezien heeft 
en dank aan de ANWB en de gemeente West Betu-
we voor hun financiële bijdrage aan het bord. 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal dank van de Kring voor de heer Martin   
IJzerman. Hij achterhaalde de plattegrond van het 
kasteel Enspijk, wat nu op het bord te zien is. 

Actieve leden gezocht 

We willen u, als lid van de Historische Kring West- 
Betuwe, meer actief betrekken bij de activiteiten 
van onze vereniging. Een eerste initiatief daartoe is, 
dat u de mogelijkheid krijgt, de bij u aanwezige ken-
nis van geschiedenis te delen met anderen. Weke-
lijks krijgt de HKWB vragen, van zowel leden als niet 
leden, over onderwerpen die de historie in onze 
gemeente betreffen. We willen de aan ons gestelde 
vragen zo goed als mogelijk beantwoorden en daar-
voor gebruik maken van de bij de leden aanwezige 
kennis. Ook willen we de vragen direct aan het juis-
te lid kunnen stellen. Daarvoor hebben we meer 
gegevens nodig. Deze extra gegevens betreffen bv. 
het dorp, gebied of thema waar u kennis van heeft 
en het interessegebied, zoals genealogie, archeolo-
gie, historie etc. Wilt u een actief lid worden, dan 
hebben wij om privacy redenen uw toestemming 
nodig om deze gegevens vast te mogen leggen. 
Een mailtje naar info@hkwb.nl met daarin de vol-
gende gegevens is voldoende: 

- Naam en emailadres; 
- Van welke dorpen of gebieden u kennis heeft; 
- Wat uw interessegebieden zijn; 
- Wilt u benaderd worden met aan de HKWB gestel-
de vragen en geeft u toestemming voor het vastleg-
gen van deze extra gegevens. 

https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/?__cft__%5b0%5d=AZVaV6jN__UI7zR-IPbIQFba9JvLPSf7IefiPuo3wfVdblDorkO8YwEPRNw1SClaGwaEHW49ZHLYJazd6UqJDcCKg4eLZjycTw9v7qEkMNl2TPGQ5P0UAjmWtAf8MTafF3jj8FwmxH92BsXodyuKHwThqgTn1paG2CZ4sNBtuH1dmjExlDrp9eHX
https://www.facebook.com/ANWB/?__cft__%5b0%5d=AZVaV6jN__UI7zR-IPbIQFba9JvLPSf7IefiPuo3wfVdblDorkO8YwEPRNw1SClaGwaEHW49ZHLYJazd6UqJDcCKg4eLZjycTw9v7qEkMNl2TPGQ5P0UAjmWtAf8MTafF3jj8FwmxH92BsXodyuKHwThqgTn1paG2CZ4sNBtuH1dmjExlDrp9eHXzI47n7hlhbOLsZ0PzVro8C_jV0Ydd

