
Woensdag	26	mei	a.s.
online-lezing	over	"De
plundertochten	van	de
Gelderse	krijgsheer
Maarten	van	Rossem"

Nalatenschap	van	de	Van	Rossems	aan	de
West-Betuwse	geschiedenis.

“Blaken	en	branden	is	het	sieraad	van	de
oorlog”.	 De	 lijfspreuk	 van	 de	 Gelderse
krijgsheer	 Maarten	 van	 Rossem	 (ca.
1490-1555)	 werd	 door	 hem	 en	 zijn
soldaten	 omgezet	 in	 meedogenloze
daden.	 Kerkklokken,	 boden	 en	 rook-
kolommen	aan	de	horizon,	waarschuwden
dorpsbewoners	 dat	 de	 ‘gelderaers’	 in
aantocht	waren.	Van	Rossem	stond	 in	de
zestiende	eeuw	bekend	als	de	 ‘gesel	 van
de	boeren’.

Landsheer	Karel	V	(1500-1558)	koesterde
de	 ambitie	 om	 alle	 Nederlandse	 gewesten	 aan	 zijn	 gezag	 te	 onderwerpen.	 Dat
betekende	 dat	 hij	 ook	 het	 hertogdom	 Gelre	 bij	 zijn	 gebieden	 wilde	 voegen;	 een
ambitie	waar	de	Gelderse	hertogen	zich	uiteraard	 fel	 tegen	verzetten.	De	gewone
man	kreeg	de	 rekening	gepresenteerd	van	het	 conflict	 dat	 tot	1543	 steeds	hoger
opliep.	Decennia	lang	hield	Maarten	van	Rossem	in	dienst	van	de	Gelderse	hertogen
de	Nederlanden	in	zijn	greep.
Verschillende	keren	kwamen	de	verschrikkingen	van	oorlogsgeweld	dichtbij	voor	de
inwoners	van	de	Betuwe.	In	1495	en	1505	trokken	Bourgondische	legers	moordend
en	 plunderend	 door	 de	 streek.	 In	 een	 oude	 rekening	 lezen	 we	 hoe	 een	 van	 Van
Rossems'	soldaten	met	de	bijnaam	'slaet	doot'	kreupel	was	geraakt	'...in	den	slacht
in	den	Betuwe.'	
Wie	 was	 Maarten	 van	 Rossem	 en	 wat	 dreef	 hem?	 Hoe	 trof	 zijn	 harde	 hand	 de
plattelandsbevolking?	Deze	en	andere	vragen	worden	tijdens	de	lezing	aan	de	orde
gesteld.

Over	de	spreker
Sander	Wassing	 rondde	 in	augustus	2013	 zijn	 studie	geschiedenis	 af	 (Universiteit
Leiden)	 en	 is	 sindsdien	 vooral	 werkzaam	 geweest	 als	 freelance	 historicus.	 Dat
betekende	 concreet	 het	 organiseren	 van	 lezingen,	 schrijven	 van	 artikelen,
gastlessen	verzorgen	op	scholen,	gidsen	van	historische	wandelingen	 in	Leiden	en
archiefonderzoek	verrichten.	Zijn	enthousiasme	weet	eenieder	te	boeien.
Deze	online-lezing	is	te	volgen	op	woensdag	26	mei	van	19.30	tot	21.30	uur.		

Aanmelden	voor	deze	 lezing	kan	via	deze	 link	vóór	24	mei	a.s.	U	krijgt	dan
korte	tijd	daarvoor	de	link	toegestuurd	om	deel	te	nemen	aan	deze	lezing.

Wie	wil	kan	alvast	van	tevoren	aan	de	spreker	vragen	stellen	via	deze	link.

Koninklijk	onderscheiden

Onze	voormalige	penningmeester	van	de
HKWB	 de	 heer	 Gert	 Timmerman	 (1950)
is	Koninklijk	 onderscheiden	 en	 benoemd
tot	 Ridder	 in	 de	 Orde	 van	 Oranje
Nassau.	
Maandagmorgen	 26	 april	 jl.	 heeft
Burgemeester	 Servaas	 Stoop	 hem
verrast	 met	 de	 heugelijke	 mededeling
dat	 hij	 een	 Koninklijke	 onder-scheiding
zou	ontvangen.	De	uitreiking	vond	plaats
op	kasteel	Neerijnen.

De	heer	Gert	Timmerman	uit	Buurmalsen	 is	sinds	de	 jaren	zeventig	betrokken	bij
diverse	 stichtingen	 en	 verenigingen,	 vaak	 als	 penning-meester	 of	 secretaris.	 Ook
was	 hij	 politiek	 betrokken	 bij	 de	 gemeente	 Geldermalsen.	 Sinds	 2000	 is	 hij
oprichter	en	bestuurslid	van	het	Bert	van	Voordenfonds.	

Nationale	Molendag
in	Gelderland	
Vier	 samen	 de	 eerste	digitale	 Nationale
Molendag!	 En	 kijk	 bij	 het	 filmpje	 van
'jonge	molenaar'	dan	ziet	u	Cees	de	Jong
enthousiast	bij	zijn	molen	"de	Vrijheid"	in
Beesd.

De	 Hollandse	 Molen	 heeft	 besloten	 om
Nationale	 Molendag	 volledig	 'online'	 te
laten	 plaatsvinden.	 Dit	 vanwege	 de
huidige	corona	situatie,	waarin	molenbezoek	niet	of	nauwelijks	mogelijk	 is.	Echter,
dat	 wil	 niet	 zeggen	 dat	 hét	 landelijke	 molenfeest	 -dat	 al	 bijna	 50	 jaar	 bestaat-
stilletjes	voorbij	gaat.	Het	thema	is	dit	jaar	'Ode	aan	de	molen'.	Klik	hier	voor	meer
informatie.

Tip:	 Gelukkig	 kunnen	 we	 nog	 wel	 wandelen	 langs	 al	 deze	 prachtige	 molens.	 De
Nationale	 Molendag	 heeft	 de	 mooiste	 molenwandelingen	 van	 elke	 provincie
geselecteerd.	Bekijk	hier	de	routes.

Oproep

Wie	weet	waar	de	twee	hulpgatpalen	 gebleven	zijn
die	 aan	 de	 zuidkant	 van	 de	 Linge	 stonden	 en	 nu
spoorloos	zijn.
Destijds	 stroomde	 de	 Linge	 vlak	 langs	 Hotel	 en	 café
"Carabain"	 dat	 later	 "Het	 Wapen	 van	 Gelderland"
heette.	Ze	zijn	weggehaald	toen	óf	het	hotel	gesloopt
is	 (in	 1976)	 óf	 de	 rotonde	 bij	 de	 Lidl	 (in	 2015)
gekomen	 is.	 De	 palen	 met	 "Noordeinde	 van	 het
hulpgat"	 staan	 nog	 beiden	 aan	 de	 zuidkant	 van	 de
witte	Lingebrug.	
Het	opschrift	voor	deze	twee	palen	zou	moeten	luiden
"Zuideinde	van	het	hulpgat".

Wie	weet	er	meer?	Mail	dan	naar:	klik	hier.

Dag	van	het	kasteel

Op	 24	 mei	 a.s.	 tijdens	 2e	 Pinksterdag	 kun	 je
genieten	 van	 de	 Dag	 van	 het	 Kasteel.	 Een	 uniek
landelijke	 publieksevenement	 dat	 kastelen	 en
buitenplaatsen	 in	 de	 spotlight	 zet.	 Samen	 met
meer	 dan	 honderd	 kastelen	 en	 buitenplaatsen
brengen	 we	 de	 diversiteit	 van	 dit	 erfgoed	 tot
leven.

Met	‘Wat?	Water!:	De	rol	van	water	op	kastelen	en
buitenplaatsen’	staat	het	thema	dit	jaar	volledig	in
het	 teken	 van	 water.	 Dag	 van	 het	 Kasteel	 biedt
bezoekers,	de	mogelijkheid	om	Corona-proof	een
buitenplaats	of	kasteel	te	bezoeken.	Hiervoor	werkt	het	evenement	samen	met	de
Spacetime	Layers	app.	Plan	snel	je	waterwandeling	via:	Dagvanhetkasteel.nl

mei	2021 Bekijk	de	webversie

Beste	lezer,
	
Na	 de	 lezing	 van	 Peter	 van	 den	Broeke	 over	 Archeologie	 in	 de	Betuwe	 kijken	we
alweer	 uit	 naar	 de	 volgende	 online	 lezing.	 Mocht	 u	 zich	 nog	 meer	 willen
verdiepen	in	de	archeologie	van	onze	streek	dan	kunt	u	nog	aanschuiven	bij	de	door
de	 Vrienden	 van	 het	 Archeon	 georganiseerde	 gratis	 online	 lezing	 'Romeinen
in	Medel'	op	10	mei	a.s.,	gegeven	door	Henk	van	der	Velde.	
Klik	hier	voor	meer	informatie.		

Gijsbert	Hopman	toegetreden	tot	het	bestuur
Onlangs	 is	 Gijsbert	 Hopman	 als	 secretaris	 toegetreden	 tot	 het	 bestuur	 van	 de
HKWB.	Hierdoor	komt	zijn	functie	in	de	kascommissie	vrij.	Wij	zoeken	daarom	een
gegadigde	die	reservelid	wil	worden	in	de	kascommissie.	Graag	opgeven	via	de
secretaris.

Over	deze	Nieuwsbrief
Deze	 nieuwsbrief	 wordt	 verstuurd	 naar	 de	 leden	 van	 de	 Historische	 Kring	 West-
Betuwe	en	andere	geïnteresseerden.	Ontvangt	u	deze	nieuwsbrief	en	bent	u	geen
lid	 van	 de	 Historische	 Kring?	 Word	 dan	 nu	 lid	 via	 onze	 website.	 U	 wordt
geïnformeerd	over	de	activiteiten	en	krijgt	3x	per	jaar	ons	tijdschrift	met	historische
artikelen	uit	het	gebied	in	de	West-Betuwe.	Een	lidmaatschap	kost	€	18,-	per	jaar.

Colofon
Samenstelling	van	deze	nieuwsbrief:	Karine	van	Drunen.
Contact:	klik	hier	(zowel	voor	aanleveren	van	ideeën	of	kopij	als	voor	aanmelding/afmelding	voor	deze	nieuwsbrief).

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nieuwsbrief@hkwb.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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