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SEPTEMBER 2020 
Beste leden van de HKWB 

Het zijn onrustige tijden. Het coronavirus zwerft al 
maandenlang rond in de hele wereld en dus ook 
in ons land. 

Dagelijks worden wij door allerlei media op de 
hoogte gehouden van aantallen besmettingen, 
ziekenhuisopnamen, i.c. bezetting en horen en 
lezen wij over mensen/dierbaren die zijn overle-
den aan de gevolgen van corona. Het wachten is 
op een vaccin dat deze pandemie tot stilstand kan 
brengen en ons verder kan beschermen. 

Het bestuur van onze kring heeft zich daarom be-
raden over het programma voor het komende 
najaar. Wat is in deze onzekere tijden verstandig? 
Welke activiteiten laten we wel of niet doorgaan? 

Vervolgens heeft het bestuur besloten tot de vol-
gende activiteiten en de handelwijze daarin: 

*De Algemene Ledenvergadering, oorspronkelijk 
gepland voor april jl., moet statutair dit jaar nog 
plaatsvinden en staat nu gepland voor 13 oktober 
a.s. Uiteraard houden wij op de betreffende loca-
tie de 1½ meter in acht en is er voldoende ventila-
tie. Het is ook ieders eigen verantwoordelijkheid 
en afweging of u wel of niet deze bijeenkomst wilt 
bijwonen. In ieder geval is van toepassing dat u 
thuisblijft als u ziekteverschijnselen heeft. Als u 
wel aanwezig bent dan gelden de algemene voor-
schriften van de Overheid dan wel het RIVM.  

 *De geplande excursie naar fort Vuren is afgelast 
en wordt verplaatst naar het voorjaar. 

*De lezing in december gaat vooralsnog door en 
wordt ingepland. Zie hiervoor de verdere mede-
delingen in deze nieuwsbrief.  

Voor het bijwonen van de ALV én de lezing van 

december verzoeken wij u dringend om u vooraf 

aan te melden. Wij kunnen dan precies plannen 

hoeveel ruimte en zitplaatsen nodig zijn. Bij een 

groot aantal aanmeldingen, zullen wij helaas het 

aantal aanwezigen moeten beperken, waarbij van 

toepassing is het tijdstip van aanmelding.   

 

Indien de richtlijnen en maatregelen omtrent coro-
na door de overheid worden gewijzigd dan wel 
aangescherpt, zullen wij opnieuw beslissen of ons 
programma moet worden aangepast. 

Wij vragen uw aller medewerking en begrip voor 
de genomen maatregelen. 

Als kleine compensatie voor het sterk ingekorte en 
aangepaste najaar programma hebben wij gezorgd 
voor een extra dik nummer van ons tijdschrift 
“Mededelingen”. 

Het bestuur 

 

 

Bericht over nieuwe bestuursleden 

In de bestuursvergadering van augustus hebben 
we twee kandidaat-bestuursleden mogen verwel-
komen. We hebben de heren Nelis van Ooijen en 
Cees van Laarhoven bereid gevonden zitting te ne-
men in het bestuur. Ze zullen worden benoemd in 
de komende Algemene Ledenvergadering. We zijn 
in ieder geval blij met het toetreden bij beide he-
ren. We heten beide heren een zeer hartelijk wel-
kom vanuit het zittende bestuur. Hopelijk ontmoe-
ten de leden ze ook als de activiteiten weer van 
start gaan in het najaar. 

 
 

Vanuit het RAR: Publicaties gevraagd! 
 

Regelmatig verschijnen er allerlei lokale en regio-
nale publicaties, al dan niet in samenwerking met 
de historische verenigingen. Graag zou het RAR 
van deze publicaties een exemplaar om niet willen 
ontvangen voor opname in onze bibliotheek. Hier-
mee zijn deze publicaties beschikbaar voor al onze 
bezoekers en blijven deze publicaties “eeuwig” be-
waard. Neem hiervoor contact op met Nico Hoeve-
naars, bibliothecaris van het RAR :  
nhoevenaars@rarivierenland.nl      
 
 

mailto:nhoevenaars@rarivierenland.nl
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Najaarsprogramma 

DINSDAG 13 oktober 2020: 
Algemene ledenvergadering en aansluitend  
foto’s en filmbeelden van de oorlog en de bevrijding. 
Inloop vanaf 19.30 uur, lezing 20.00 uur tot 22.00 uur. 
Kom op tijd, dan kunt u de vergaderstukken inzien. Wij 
plaatsen ze ook op de website www.hkwb.nl. 
In verband met Corona is deze lezing alleen voor leden. 
 
Locatie Klokhuis, Jeugdlaan 2a in Beesd  
Let op: u dient zich van te voren op te geven voor deze lezing. U kunt dat telefonisch doen bij Liet van 
Gellicum (0345-681472) of via email: lietvangelicum@kpnmail.nl . Er is ruimte voor 25 personen.  
 

 

 

Agenda Jaarvergadering dinsdag 13 oktober 2020. 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Mededelingen van de voorzitter: 
    * Oproep voor leden commissie jubileum / jubileumboek. 
3. Tussentijdse wisseling secretaris in 2019.  
4. Verslag van de jaarvergadering van 4 april 2019 (inzien ter vergadering of op de website). 
5. Jaarverslag over 2019 van de secretaris (inzien ter vergadering of op de website). 
6. Verslag kascommissie (de heren van Maaswaal en Story) en benoeming leden kascommissie over het 
jaar 2020. De heer Story blijft nog een jaar lid van de kascontrolecommissie. Het reservelid van Maas-
waal is in de plaats van de heer Vreekamp tussentijds toegetreden. We zoeken een nieuw reservelid 
voor de kascontrolecommissie. 
7. Jaarverslag over 2019 van de penningmeester, balans per 31 december 2019 en rekening van ont-
vangsten en uitgaven over 2019 (uitreiking ter vergadering). 
8. Vaststelling begroting 2021 (inzien ter vergadering of op de website). 
9. Onze penningmeester, de heer Gert Timmerman is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Wij 
plaatsten in de nieuwsbrief een oproep voor een nieuwe penningmeester. Ons bestuurslid, mevrouw 
Liet van Gellicum is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Wij plaatsten in de nieuwsbrief van decem-
ber een oproep voor een bestuurslid. Mocht u zich als kandidaat beschikbaar willen stellen dan dient u 
zich tijdig te melden bij het bestuur, dat kunt u doen via voorzitter@hkwb.nl . 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting vergadering. 
 

Jaarvergadering HKWB 04 april 2019 (concept) 
Aanwezig vanuit het bestuur voorzitter Asselberghs en penningmeester Timmerman. Twee andere be-
stuursleden zijn ziek, en 1 bestuurslid is wegens een buitenlandse reis afwezig, Mw. Van Gellicum komt 
later. Aanwezig vanuit de leden: 18 personen 
1. De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.  
2. Mededelingen voorzitter:  
*Stem voor de HKWB op de site van de Rabobank West Betuwe bij Aandeel in de Betuwe. Met de op-
brengst zijn we voornemens de gewonnen website bij Safira met een module uit te breiden. 
*Het boek over Acquoy, door dhr. Dijk kon alleen subsidie krijgen met behulp van de HKWB. Helaas 
heeft het geen winst op geleverd. 
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*Oproep om de contributie op tijd te voldoen, aanmanen kost tijd en geld. 
*Op 17 april is de onthulling in Enspijk van Historische Hulpgatpalen en een informatiebord hierover 
door de ANWB. 
3 en 4. In het verslag van de jaarvergadering over 2018 zijn een paar kleine correcties aangebracht. 
Daarna is er goedkeuring aan gegeven door de leden. 
5.Het verslag van de kascontrolecommissie, de heren Van Maaswaal en Vreekamp, is voorgelezen, goed-
gekeurd en ondertekend. Volgend jaar zijn de heren Vreekamp en Story weer de controleurs en is dhr. 
Van Maaswaal reserve lid. 
6.Het financiële jaarverslag leverde weer de bekende one-man show op van de penningmeester, dhr. 
Timmerman. De uitgedeelde stukken leverden geen grote raadsels op voor de leden. Er is nu al wel voor 
2022 een bedrag van € 1500.00 gereserveerd voor het aanstaande gouden jubileum van de Kring.  
Na enige uitleg over de komende uitgave van Tabula (vervoer en infrastructuur), waarvoor Dhr. Dijk de 
kant ten westen van de A2 zal beschrijven, wordt ook de winst en verliesrekening aanvaard. 
7. De begroting voor 2020 is dan ter kennisgeving ook voor ons gewone mensen te begrijpen. 
8. De volgende bestuursleden waren aftredend, maar herkiesbaar en dus herkozen: 
Dhr. Vic Asselberghs als voorzitter voor een tweede termijn van drie jaar. 
Mw. Karine van Drunen als bestuurslid voor een tweede termijn van drie jaar. 
Met applaus van de leden. 
9. Goedkeuring van de aangepaste statuten door de leden is nodig om ANBI-bestendig en AVG-
bestendig te zijn en te blijven. Helaas zijn daarvoor 210 leden nodig, en er waren er maar 18 in de verga-
dering aanwezig. Nu zal erop teruggekomen worden bij de voorjaarsexcursie, e.e.a. conform de gelden-
de statuten. 
Genoemd moet nog worden de langere bestuurstermijn van 4 jaar, maar afwijken is mogelijk. 
10. De rondvraag: Dhr. Dijk bedankt het bestuur voor het mogen gebruiken van de mogelijkheden van 
de HKWB voor het verkrijgen van subsidie voor zijn boek De Baronie van Acquoy. 
Er is een vraag van een der leden over het verzekerd zijn van de boeken van de Kring. Wordt vervolgd. 
11. De voorzitter sluit de Jaarvergadering met dank aan de aanwezigen. 
Opgesteld: 5 april 2019 door dhr. D. van Maaswaal, die op ons verzoek als plv. secretaris optrad.   
 
Jaarverslag van de secretaris 2019 
Dankwoord voor onze vrijwilligers 
Wij zijn blij met de enthousiaste inzet van de vrijwilligers in onze kringbibliotheek. De heren Molthoff en 
Arissen zijn daar nauwgezet aan het werk. Zij kregen in dit jaar ondersteuning van Dhr. Story uit Rhenoy 
en Dhr. Wasmus uit Geldermalsen; daarnaast heeft Dhr. Hopman uit Geldermalsen zich als nieuwe vrij-
williger aangemeld om de bibliotheek te ondersteunen en indien nodig kan hij ook advies geven bij ICT-
vragen.   
Vanwege het ontwikkelen en in gebruik nemen van de nieuwe website hebben wij afscheid genomen 
van Jan-Willem van Schaik als vrijwilliger voor onze website. Hij heeft ons jarenlang uitstekend gehol-
pen.  
Ook namen wij in 2019 afscheid van Arthur Hanselman als redactielid voor de Mededelingen. Zijn taak in 
de redactie werd eind 2019 na een oproep in de nieuwsbrief overgenomen door de heer Jos Witjes uit 
Geldermalsen. Fijn dat er mensen op de oproepen reageren. 
 

Leden 

Helaas daalde het ledenaantal gedurende het verslagjaar 2019 met 4 personen. Wij kregen er geduren-
de het jaar 15 nieuwe leden erbij, maar er gingen per 01-01-2019 ook 16 leden weg. Reden veelal over-
lijden of een verhuizing uit ons gebied. Een drietal leden zijn van de ledenlijst afgevoerd omdat er, na 
herhaaldelijk aanmanen, geen contributie werd betaald. 

December 2018: 272 leden 
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Facebook 

https://www.facebook.com/groups/historischekringwestbetuwe/. Hier vindt u de kring op Facebook. Zo 
probeert de kring u ook eens bij te praten via sociale media. Uiteraard geldt hiervoor: wordt lid van 
Facebook (het kost u niets) en praat gerust met ons mee. U mag ook zelf stukken plaatsen, dat is echt 
geen enkel probleem. Maar neem daarvoor eerst via Facebook contact op met Karine van Drunen of Ria 
Mink.  

Website 

www.hkwb.nl : in februari 2019 ontvingen we bericht dat we een website gewonnen hadden. Daarna 
zijn Ria Mink en Karine van Drunen samen met Safira aan de slag gegaan om een mooie nieuwe website 
te maken. Neem gerust eens een kijkje en ziet u nog onvolkomenheden of heeft u suggesties, dan horen 
zij dat graag. 

Bestuur 

Het bestuur bestond einde verslagjaar uit 6 personen. Dat zijn de heer Vic Asselberghs (voorzitter), de 
heer Ferd de Waal (sinds juni 2019 secretaris), mevrouw Ria Mink-Gijzen (nieuwsbrief, redactie Mede-
delingen, Facebook, website), de heer Gert Timmerman (penningmeester), mevrouw Liet van Gellicum 
(lezingen), de heer Arjen Swets (bibliotheek) en Mevrouw Karine van Drunen (ledenadministratie, 
nieuwsbrief, website, Facebook, PR). Het bestuur kwam in 2019 acht keer bijeen. De aandacht ging 
vooral uit naar financiële zaken, organisatie van de lezingen en excursies, bibliotheek, website, samen-
werking binnen de regio en de onderlinge taakverdeling. De agenda van de bestuursvergaderingen is 
altijd vol, soms ook weleens te vol. Er komen veel zaken op ons af, uitbreiding van het aantal bestuursle-
den is dus zeer wenselijk. Schroom niet om voor meer informatie contact met één van ons op te nemen. 

Mededelingen 

De redactie van Mededelingen bestond dit jaar uit de heer Arthur Hanselman (tot medio 2019), de heer 
Gert de Kruijff, vanaf eind 2019 de heer Jos Witjes en mevrouw Ria Mink-Gijzen. De redactie verzorgde 
een drietal nummers, alweer de 47ste jaargang van onze Mededelingen. Totaal werden er in 2019 92 
pagina's gevuld met lezenswaardige artikelen. Onze auteurs waren in 2019: mevrouw Ria Mink-Gijzen, 
mevrouw Ineke Sahuleka de heer Gert de Kruijff, de heer A.F. Verstegen, de heer Paul van Mook, de 
heer Marco Schelling en de heer Wim Veerman.  

Lezingen 

Er zijn in 2019 een zestal lezingen gehouden. Gemiddeld werden de lezingen bezocht door 25 personen. 
Wij proberen iedere keer een goede, interessante spreker te regelen. Maar als u zelf iemand kent die 
een lezing zou kunnen houden, geeft u dan de naam gerust door aan het bestuur. Vanaf 2018 hebben 
wij besloten dat niet-leden niet langer gratis onze lezingen kunnen bezoeken. Zij betalen een bijdrage 
voor de lezingen van 3 euro per lezing. Als u als lid uw partner mee wilt nemen, dan is uw partner uiter-
aard van harte welkom en hoeft u daarvoor niet te betalen. Ook voor leden van zusterverenigingen is de 
toegang gratis.  

Datum Spreker(s) Onderwerp 

24 januari 2019 Jan de Boer De Amerikaanse droom van Cornelis 
Maessen: van contractarbeider tot grond-
eigenaar 

28 februari 2019 Klaas Tammes Baron van Brakell 

4 april 2019 Engelhans van Zadelhoff Vrijmetselarij 

17 oktober 2019 Baron Floris van Boetzelaer Familiegeschiedenis in relatie tot Asperen 

12 november 2019 Tijmen Stoof Geschiedenis van de “Camino de Santiago” 

12 december 2019 Peter van der Krogt Oude Kaarten 
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Excursie 

Op 14 mei 2019 ging er een behoorlijk grote groep mee op excursie naar Buren. We werden welkom ge-
heten in het Marechausseemuseum in Buren. Daar kregen wij een aangepaste rondleiding door het mu-
seum, want er werd op dat moment verbouwd. Na een korte wandeling door het oude stadje, waarbij 
Ria Mink een korte rondleiding verzorgde, kregen we een kopje thee of koffie in de Hofhouding in Buren. 
Daarna bezochten we de molen Prins van Oranje in Buren, waar molenaar Cees de Jong voor ons een 
rondleiding verzorgde. 
 

Bibliotheek 

Bibliothecaris de heer Ben Molthoff en zijn collega’s de heer Hans Arissen en de heer Jos Story zorgden 
onder andere weer voor de uitleen van boeken en het inboeken van nieuwe aanwinsten. De heer Aris-
sen is specifiek druk bezig met de digitalisering van een groot aantal zaken van onze Kring.  

Dhr. Wasmus heeft alle krantenknipsels gedigitaliseerd. Samen met Dhr. Story zijn nu alle aanwezige 
landkaarten gedigitaliseerd. Deze kunt u inzien via onze website.  

U kunt over de werkzaamheden vaak lezen in de nieuwsbrief. Wij vragen dan ook aandacht voor de op-
roepen die daarin staan. 

Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand tussen 14.00 uur en 15.30 uur kunt u de bibliotheek be-
zoeken in de Pluk in Geldermalsen. Vanaf eind 2019 wordt er ook een proef gestart met een maandelijk-
se avondopenstelling op de eerste woensdagavond van de maand van 19.30 uur tot 20.30 uur.  

Vanuit het bestuur is de heer Arjen Swets betrokken bij de bibliotheek. Ben Molthoff was aanwezig op 
de braderie van Geldermalsen en heeft samen met Hans Arissen ook voor onze Kring een stand bemand 
tijdens Open Monumentendag bij de molen van Deil. Karine van Drunen was die dag met haar Camino-
uitrusting aanwezig in de kerk van Buurmalsen. 
  

Tabula 

Onder de titel “Heen en Weer” (verkeer en vervoer in de Betuwe door de eeuwen heen) verscheen het 
twintigste jaarboek in de Terugblikreeks van de Stichting Tabula Batavorum. De heer Henk Dijk schreef 
een artikel over reizen, verkeer en vervoer in de West-Betuwe (tussen Leerdam en Beesd). Maar deze 
uitgave kent meer artikelen die een link hebben met het werkgebied van de Kring. Een zeer lezenswaar-
dige en interessante uitgave. 
 

Externe vertegenwoordiging 

De Kring nam deel in het bestuur van de Stichting Tabula Batavorum (de heer Arjen Swets) en in het be-
stuur van de Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland (de heer Asselberghs). De heer Gert Tim-
merman is bestuurslid van de Henriëtte de Wolf Stichting en is tevens penningmeester van de Stichting 
WO2. Deze stichting is opgericht door een aantal historische verenigingen in de Betuwe i.v.m. de  her-
denking van 75 jaar Bevrijding in 2020. Wij nemen daarnaast ook deel aan het, mede door ons geïniti-
eerde, regio overleg met de zusterverenigingen en daarnaast aan het periodieke overleg met het RAR in 
Tiel (beide door de heren Timmerman en Asselberghs). Wij nemen daarnaast ook deel aan het, mede 
door ons geïnitieerde, regio overleg met de zusterverenigingen (de heren Timmerman en Asselberghs) 
en het periodieke overleg met het RAR in Tiel. Mevrouw Karine van Drunen bezocht in 2019 een viertal 
bijeenkomsten van Erfgoed Gelderland, waarvan wij in 2018 ook lid werden. Ria Mink en Karine van Dru-
nen bezochten in december 2019 de tweede Gelderse Landdag in Nijmegen. 
 

Hulpgatpalen herplaatst in Enspijk 

In 2008 werden met medewerking van de HKWB hulpgatpalen herplaatst in Deil. De hulpgatpalen die 
ooit aan de Enspijkse kant stonde, werden uiteindelijk medio 2017 getraceerd door de heer Gert de  



 6 

Kruijff op het terrein van het waterschap in Tricht. Ook deze palen zouden een roemloos einde hebben 
gehad, als er niet tijdig aan de bel was getrokken. Inmiddels is het echter gelukt om ook deze hulpgatpa-
len te herplaatsen. 

Hulpgatpalen maakten in het verleden deel uit van de Hollandse Waterlinie en markeerden zowel aan 
de noord – en zuidkant van de Linge het gedeelte dat weggegraven moest worden als er sprake zou zijn 
van een zware overstroming. Dat weggraven zou nodig zijn, om te voorkomen dat het talud ging funge-
ren als een ongewenste dwarsdijk. Door het weggraven zou het overstromingswater sneller haar weg 
vinden naar het westen. Doordat het tracé van de A2 wat is verlegd en verbreed staan de palen niet 
meer op exact dezelfde plaats, maar nog wel dicht bij de oorspronkelijke locatie. 

Er komt bovendien ook een speciaal ANWB-informatiebord bij de palen in Enspijk te staan, zodat fiet-
sers kennis kunnen maken met dit aspect van het rivierenlandschap. De onthulling van het ANWB-bord 
was woensdag 17 april 2019, wethouder Rutger van Stappershoef was hierbij aanwezig en namens onze 
kring was de heer Arjen Swets aanwezig. 

 

Financiën 

Rabobank West Betuwe organiseerde ook in 2019 de campagne ‘Een Aandeel in de Betuwe.’ Stichtingen 
en verenigingen die klant zijn van de Rabobank konden hun project inschrijven tot en met 15 maart 
2019. In 2019 was maar liefst 150.000 euro beschikbaar voor de campagne. Deze bijdrage wordt ver-
deeld over de deelnemende verenigingen en stichtingen. Leden van de Rabobank konden hun stem uit-
brengen op twee regionale projecten die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen waren “geld 
waard”. Hoe meer stemmen onze club zou ontvangen, des te hoger de bijdrage. Uiteindelijk kon de 
HKWB een cheque in ontvangst nemen ter waarde van 410 euro en 3 cent. Hartelijk dank dat u op ons 
stemde. 

Mevrouw Ria Mink-Gijzen; Secretaris tot medio 2019 

 

Dinsdag 8 december: Middaglezing “De geschiedenis van de locatie de 
Weeshuishof in Zaltbommel” door Ton van Balken 
 
Inloop vanaf 14.00 uur, lezing 14.30 uur tot 16.00 uur.  
Pauze: 15.00 uur tot 15.15 uur. 
 
Alleen voor leden van de HKWB (en 1 partner) gratis en 
verplicht van tevoren opgeven bij Liet van Gellicum  
tel. 0345-681472 of email: lietvangellicum@kpnmail.nl 
 

Locatie: De Pluk, Rijksstraatweg 64 te Geldermalsen  
Max. aantal: 25 personen 

Dhr. Ton van Balken is vele jaren directeur geweest op 
de St.-Antoniusschool te Beesd en daarna wethouder van de gemeente Zaltbommel. Nu hij met pensi-
oen is, heeft hij onderzoek verricht naar de historie van een deel van de stad Zaltbommel. In het westen 
van de historische stad stond het Maria Magdalenaklooster, dat na de reformatie werd ingericht als 
weeshuis. Toen in de 15e eeuw de pest heerste werden de zieken buiten de stad gehouden, maar uitein-
delijk werd er voor hen toch binnen de stadsmuren nabij het klooster een ‘pesthuys’ gebouwd. Het is 
bijzonder wat er op deze locatie in de loop der eeuwen allemaal gebeurd is. Zo oefenden hier de kruis-
boogschieters van het St.-Jorisgilde en werd er in de 18e eeuw een grote paardenstal gebouwd voor de 
paarden van de in garnizoen gelegen cavaleristen. In het verlaten weeshuis werd een heuse oliemolen 
gebouwd, die olie leverde voor de straatlantaarns in Bommel. Ton heeft onlangs een fraai boek geschre-
ven over de geschiedenis van deze locatie: “Op en rond de Weeshuishof”.  
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Herinnering! 
 
In de nieuwsbrief van maart verzochten wij u uw contributie te betalen. Niet iedereen heeft daar gevolg 
aan gegeven. U heeft hier een herinnering voor ontvangen. Iedere herinnering kost tijd, moeite en ook 
vooral geld. Geld dat wij echt liever besteden aan activiteiten.  
Toch is er ook na die herinnering nog niet door iedereen betaald en we roepen u nogmaals (met klem) 

op om dat nu te doen. U kunt een bedrag van € 18,- t.b.v. de contributie over 2020 overmaken op bank-

rekeningnummer:             NL 41 RABO 0313 1188 09  

t.n.v. Historische Kring West-Betuwe  

o.v.v. uw lidmaatschapsnaam en ‘contributie 2020’ 

Als lid van de Historische Kring kunt u tegen een zeer gereduceerde prijs de eerstvolgende editie (nov/
dec 2020) van het jaarboek Tabula Batavorum bestellen. Dit jaar zal het een dikke uitgave worden en de 
kosten voor dit extra dikke nummer blijven hetzelfde! Stelt u hier prijs op dan wordt uw bijdrage € 9,- 

hoger en dient u dus in totaal € 27,- over te maken. 

Hartelijk dank voor uw medewerking,                 Gert Timmerman (penningmeester) 

E: info@hkwb.nl T: 0345/581.185 

Let op: het ledennummer komt niet meer voor op een factuur! 

 

De bibliotheek van de Kring ruimt op! 
 
Daar van onderstaande tijdschriften en uitgaven de inhoud ervan ook digitaal via diverse dvd‘s bij de 
kring aanwezig is, is besloten de papieren uitgaven en tijdschriften uit de bibliotheek te verwijderen, 
daar deze veel ruimte innemen. Uiteraard is en wordt allereerst de inhoud van de dvd’s veilig gesteld 
door kopieën op meerdere datadragers te zetten. Deze data is tevens op verzoek ook in te zien in de 
bibliotheek, de dvd’s zelf zijn archiefstukken en worden niet uitgeleend. 
 
Het betreft de volgende uitgaven en tijdschriften, voorts ook enige boeken: 
Boor & Hamer : 1966-1991 (met enige hiaten) 
De Nederlandsche Leeuw : 1943-1948, 1951 
Gelre: Bijdrage & mededelingen : 1991-1995-1996 
Westerheem : 1954-1992 (compleet, ringband)  
Westerheem : 1959-1974 (met hiaten) en 1988-2003, (met enige hiaten, in archiefdozen) 
God zoekt het Verlorene : Cor de Bruin 
Bartje : Anne de Vries 
Bartje zoekt het geluk : Anne de Vries 
 
Daarnaast zijn er nog de gebruikelijke dubbelen en vele andere boeken te koop. 
Een meer gedetailleerd handgeschreven kopie van de inhoud is desgewenst verkrijgbaar via de 
bibliotheek, uitsluitend per e-mail of op te halen. 
Zowel leden als niet-leden van de kring kunnen tot 1-12-2020 op de titel(s) inschrijven door een bod 
te doen, leden hebben voorrang tot genoemde datum, waarna het ook aan niet-leden wordt gegund. 
Transport is voor eigen rekening. Uit de bundels worden geen delen en of losse nummers verkocht. 
Uiteraard is e.e.a. te bekijken tijdens de reguliere openingstijden, een bod kan schriftelijk o.v.v. naam 
en adres worden uitgebracht via de contactadressen als vermeld in de Mededelingen en of op de 
website. 
De bibliotheek 
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Nieuws van het RAR 
(Regionaal Archief Rivierenland) 
 

Studiezaal op afspraak weer open ! 
 

De studiezaal is weer open sinds dinsdag 12 mei. 
De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 
9.00 tot 16.30 uur. U kunt alleen langskomen op 
afspraak en als u geen verkoudheidsklachten heeft.  
 
Vrijwilligers RAR thuis ook actief 
 

Ook voor onze vrijwilligers die op hun vaste dag
(en) naar het RAR komen en met name genealogi-
sche bronnen indexeren, veranderden hun werk-
zaamheden vanaf 13 maart. Maar ze werken ge-
woon door, nu vanaf huis. Zo werden onder andere 
de bevolkingsregisters van Herwijnen, Heukelum 
en Spijk, Vuren en Dalem geïndexeerd. In totaal 
zijn hierbij 15.846 namen ingevoerd! Ook werden 
weer veel doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenre-
gisters toegankelijk gemaakt. Hierbij werden in 
totaal 18.665 namen ingevoerd. Soms doet men 
tijdens het indexeren opmerkelijke vondsten. Zo 
werd bijvoorbeeld in het doopboek van Heukelum 
over de jaren 1638-1650 een oproep om te bidden 
tot vrede werd aangetroffen! In het trouwboek van 
de schepenen van de baronie van Acquoy bleken 
ook aantekeningen te staan over de kerk en het 
schoolhuis van Acquoy en de beroeping van predi-
kanten!  
 
Gemeenteverslagen gedigitaliseerd  
 

Sinds de invoer van de gemeentewet in 1851 wa-
ren gemeenten verplicht jaarlijks een verslag op te 
stellen over ‘den toestand van der gemeente’. Dit 
was bestemd voor Provinciale Staten. Aan de hand 
van vaststaande hoofdstukken werd ieder jaar ge-
noteerd hoe de situatie in de gemeente was: hoe-
veel fabrieken, hoeveel stoommachines zijn er, 
hoeveel mannen, vrouwen en kinderen werken er 
in iedere fabriek? Welke besmettelijke ziektes 
heersten er in de gemeente? Hoeveel mensen be-
zweken hieraan? Hoeveel scholen telde de ge-
meente? Alles werd bijgehouden en doordat het 
jaarlijks gebeurde geven deze verslagen een goed 
overzicht van de ontwikkelingen in de verschillen-
de gemeenten. Tot 1930 zijn deze verslagen ge-
maakt. In 1935 werd er in veel gemeenten nog een 
soort samenvattend verslag gemaakt van de jaren 
1931-1935. De gemeenten hielden meestal voor 
zichzelf ook een exemplaar. Dat betekent dat er 
per gemeente circa 80 verslagen zijn. En telt het 
werkgebied van het RAR nu 7 gemeenten, in 1851 
waren dit er veel meer.  

Al deze gemeenteverslagen zijn nu gedigitaliseerd. Eind 
van de zomer zullen ze allemaal online te raadplegen zijn 
via de website van het RAR. Van verschillende gemeen-
ten zijn de verslagen al eerder digitaal in te zien, zoals 
bijvoorbeeld van de voormalige gemeente Wadenoijen 
(toegangsnummers 0049-2791  t/m 3089) die in 1956 
opging in de gemeente Zoelen en sinds 1978 bij de ge-
meente Tiel hoort. 
 

Bouwvergunningen Buren en Beesd beter toegankelijk  

Een van de meest geraadpleegde bronnen bij het RAR 
zijn de bouwvergunningen met bijbehorende tekenin-
gen. Het aanvragen van bouwvergunningen bij de ge-
meente is verplicht sinds 1906. Bij de meeste gemeente-
lijke archieven zijn er aparte beschrijvingen van de 
bouwvergunningen gemaakt met vermelding van achter-
naam van de aanvrager en het adres waarop de vergun-
ning betrekking heeft. Maar dit adres zorgt wel eens 
voor problemen: niet altijd was dit bij aanvraag bekend 
of de straatnaam was in tussentijd gewijzigd. En wat heel 
vaak voorkomt: in de aanvraag wordt een wijknumme-
ring genoemd, terwijl dat jaren later gewijzigd is in een 
straatnaam met huisnummer. In al deze gevallen is het 
erg lastig zoeken als je op de huidige straatnaam zoekt! 
Het RAR werkt er hard aan om de adresgegevens van de 
vergunningen te verbeteren zodat ze gemakkelijker vind-
baar zijn. Zo zijn onlangs van 2000 bouwvergunningen 
van de voormalige gemeente Beesd (tot 1977 zelfstandi-
ge gemeente, nu deel van gemeente West Betuwe) de 
adressen aangevuld. Ook de vroegste bouwvergunnin-
gen, tot 1945, van de gemeente Buren zijn door verbe-
terde beschrijvingen nu sneller vindbaar. Overigens is er 
op de website van het RAR een speciaal zoekmenu voor 
bouw- en hinderwetvergunningen waarmee je dwars 
door het hele bouwvergunningenbestand kunt zoeken, 
zie: https://regionaalarchiefrivierenland.nl/bouw-en-
millieuvergunningen 
 

Alle gemeenteraadsnotulen gemeente Lingewaal worden 
gedigitaliseerd 
 

Ook voor de komende tijd zijn nieuwe digitaliseringspro-
jecten gepland. Zo worden alle gemeenteraadsnotulen 
van de voormalige gemeente Lingewaal en haar voorlo-
pers gedigitaliseerd. Dit vanaf het ontstaan van de ge-
meentelijke organisatie in 1811 tot 2011. De voormalige 
gemeente Lingewaal vormt per 1-1-2019 samen met de 
voormalige gemeenten Neerijnen en Geldermalsen de 
nieuwe gemeente West Betuwe. De gemeente Linge-
waal was op haar beurt in 1986 ontstaan uit een herin-
deling tussen de gemeenten Asperen, Heukelum, Herwij-
nen en Vuren. De planning is dat in september 2020 de 
gemeenteraadsnotulen van deze gemeenten digitaal 
geraadpleegd kunnen worden op de website van het 
RAR. 

https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&miadt=102&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&micode=0049&mizk_alle=0049&mip2=2791#inv3t2
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=0&miadt=102&milang=nl&misort=score%7Cdesc&mizk_alle=lingewaal&mif2=314343&miview=lst
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/archieven?mivast=102&mizig=0&miadt=102&milang=nl&misort=score%7Cdesc&mizk_alle=lingewaal&mif2=314343&miview=lst

