
Beste	lezer,
	
Ook	 2021	 is	 voor	 velen	 geen	 gemakkelijk	 jaar	 geweest.
Wat	zal	2022	ons	brengen?	Kunnen	we	ons	'normale'	leven
weer	oppakken?	Laten	we	hoop	houden	en	plannen	maken
voor	de	 toekomst,	waarin	we	binnen	afzienbare	 tijd	weer
fysiek	bij	elkaar	kunnen	komen.	Het	bestuur	van	de	HKWB
wenst	u	een	gelukkig	en	gezond	2022.

We	 zijn	 blij	 dat	we	 als	 Historische	 Kring	 de	mogelijkheid
hebben	 om	 u	 opnieuw	 on-line	 lezingen	 aan	 te	 kunnen
bieden.	Noteert	u	alvast	onderstaande	data	in	uw	agenda?
Kijk	voor	het	uitgebreide	programma	op	onze	website.

Het	voorjaarsprogramma:
-dinsdag	25	januari:	Reddeloos	of	radeloos,	het	rampjaar	1672	een	online-lezing
door	Dr.	Emile	Smit.
-donderdag	17	februari:	het	RAR	en	een	on-lezing	over	"Markante	vrouwen	uit	de
Betuwe"	door	Drs.	Sylvia	Dumont.
-woensdag	23	maart:	ALV	met	na	de	pauze	een	lezing	over	het	voetbal	in	de
voormalige	gemeente	Geldermalsen	door	Mr.	Ferd	de	Waal.

Dinsdag	25	januari:	
Online-lezing:
Reddeloos	of	radeloos?	
Tijd:	19.30-21.30	uur
Kosten:	gratis	voor	leden,	niet-leden:	5,-	
On-lezing	door	Dr.	Emile	Smit
Overtocht	van	Lodewijk	XIV	over	de	Rijn	bij	Lobith,	1672

In	 de	 Nederlandse	 geschiedenisboeken	 geldt
het	jaar	1672	als	rampjaar.	Oudere	generaties

leerden	de	trits	“reddeloos,	radeloos,	redeloos”,	waar	het	ging	om	land,	regering	en
volk.	Aan	de	term	‘rampjaar’	valt	niets	af	te	dingen.	Eigenlijk	was	de	inval	van	het
Franse	en	het	Münsterse	leger	in	de	voorzomer	van	1672	het	einde	van	wat	we	tot
voor	kort	de	Gouden	Eeuw	plachten	te	noemen.	In	feite	begon	een	oorlogstoestand,
die	met	enkele	onderbrekingen	tot	1713	zou	aanhouden.
	
In	de	verslagen	ligt	meestal	de	nadruk	op	de	gebeurtenissen	in	Holland.	De	moord
op	 de	 gebroeders	 De	 Witt,	 het	 standhouden	 van	 de	 Hollandse	 Waterlinie	 en	 de
briljante	 verdediging	 door	 stadhouder	 Willem	 III.	 Gelderland	 komt	 er	 in	 de
beschrijvingen	meestal	bekaaid	vanaf.	Dat	het	grootste	deel	van	de	provincie	van
juni	1672	tot	april	1674	bezet	was,	wordt	bijna	als	intermezzo	beschouwd.
	
Voor	het	 rivierengebied	begon	de	 echte	 ellende	met	de	oversteek	van	het	 Franse
leger	bij	Lobith	in	juni	1672.	Dat	de	Fransen	tussen	Gorinchem	en	Ameijde	stuitten
op	de	haastig	in	gereedheid	gebrachte	Hollandse	Waterlinie	moet	voor	de	bevolking
van	 de	 Tielerwaard	 en	 Culemborg	 een	 nachtmerrie	 zijn	 geweest.	 In	 feite	 was	 de
plattelandsbevolking	 volslagen	 machteloos	 ten	 opzichte	 van	 de	 bezetter.
Willekeurige	 plunderingen	 en	 vorderingen,	 maar	 ook	 verkrachting	 hoorden	 zo
gewoon	bij	oorlog,	dat	ze	bijna	geen	aandacht	kregen	in	de	geschiedschrijving.
	
Kortom:	 een	 bijzonder	 verhaal,	 maar	 zeker	 geen	 vrolijk	 verhaal.	 Ook	 hier	 geldt:
herdenken	is	goed,	maar	te	vieren	valt	er	weinig.	In	2022	is	het	350	jaar	geleden
en	wordt	dit	door	heel	het	land	op	verschillende	manieren	herdacht.

Opgeven	 via	 ledenadministratie	 vóór	 23	 januari.	 Dan	 krijgt	 u	 z.s.m.	 de
inlogcode	voor	de	lezing	om	deel	te	nemen.

Feestelijke	uitreiking
Tabula	2021
Op	 vrijdagmiddag	 	 12	 november	 jl.	 werd	 in
restaurant	 't	 Veerhuis'	 te	 Opheusden,	 het	 eerste
exemplaar	 uitgereikt	 van	 Terugblik	 Tabula
Batavorum	 2021.	 Het	 thema	 was	 "De	 Betuwe
beweegt"	en	betreft	sport	en	spel.
Lees	meer	op	onze	website.

De	schrijvers	van	onze	HKWB	die	in	deze	uitgave
elk	een	hoofdstuk	hebben	verzorgd,	staand	met	boek	in	de	hand,	zijn	vlnr:
-	Henk	Dijk	-	Sport	 in	de	twintigste	en	eenentwintigste	eeuw	in	Acquoy,	Gellicum,
Rhenoy	en	Rumpt	(Hoofdstuk	4)
-	Ferd	de	Waal	-	Geschiedenis	van	het	voetbal	in	Geldermalsen	(Hoofdstuk	6)
-	Jeroen	Wijngaard	-	Wielerliefde	in	West	Betuwe	(Hoofdstuk	12)
Als	derde	van	links	staat	Emile	Smit,	voorzitter	van	Stichting	Tabula	Batavorum.

Historische	boeken	op
boekwinkeltjes.nl
Gedurende	het	 afgelopen	 jaar	 is	 onze	 collectie

historische	 boeken	 in	 de	 kring-bibliotheek	 opgeschoond.	 Een	 selectie	 van	 onze
boeken	 bieden	 we	 jullie	 voor	 een	 zacht	 prijsje	 aan.	 De	 nieuwe	 boeken	 die	 we
geselecteerd	hebben	liggen	te	koop	bij	het	filiaal	van	de	Bruna	in	Geldermalsen.
Eerder	gelezen	boeken	worden	via	internet	verkocht.	De	verkoop	op	internet	doen
we	 via	boekwinkeltjes.nl.	 Boekwinkeltjes.nl	 is	 een	 website	 waar	 een	 ieder	 zijn
eigen	 boekwinkeltje	 kan	 maken.	 Er	 staan	 meer	 dan	 7.500.000	 boeken	 te	 koop.
Wanneer	 je	op	deze	website	bij	 'Zoeken'	HKWB	 invult,	dan	krijg	 je	alle	boeken	te
zien	die	de	HKWB	op	boekwinkeltjes.nl	heeft	gezet.	Op	het	moment	van	schrijven
staan	er	136	titels	van	onze	kring	op	boekwinkeltjes.nl.

Vraag	en	antwoord
Bij	 het	 bestuur	 komen	 iedere	 maand	 vragen	 binnen	 over
verschillende	 onderwerpen	 uit	 de	 geschiedenis	 van	 de	 West-
Betuwe.	 Dit	 levert	 nogal	 eens	 speurwerk	 op	 met	 leerzame
resultaten.
In	deze	digitale	nieuwsbrief	willen	we	enkele	van	deze	vragen
plaatsen.	We	kunnen	er	met	elkaar	weer	van	leren.	Misschien
heeft	 u	 nog	 aanvullingen	 of	 opmerkingen.	 Wilt	 u	 deze	 dan
mailen	naar	het	secretariaat?

Vraag	1:	
Naar	wie	is	de	burgmeester	Verweijlaan	in	Geldermalsen	genoemd?	Er	zijn	namelijk
2	burgemeesters	geweest	met	de	achternaam	Verweij.
LEES	VERDER>

Vraag	2:
Zoals	uit	bijgevoegde	foto	blijkt	werd	de	hooggeboren	heer	Cuijck	van	Meteren	in
1693	begraven	in	de	kerk	van	Meteren.	We	zien	8	voorouders:	Cuijck	van	Meteren,
Cock	van	Delwijnen,	Vosch	van	Avesaet,	Haeften,	van	der	Bruggen,	Cocx,	Pauw	en
De	Vael.	Eén	van	zijn	kwartieren	was	dus	iemand	van	de	familie	COCX.
	LEES	VERDER>

Vraag	3:
Mijn	verbazing	was	groot	dat	er	in	Geldermalsen	een	pachtboerderij	Bottesteyn,
Molenweg	3	(thans	een	Bed	en	Breakfast)	stond	onder	de	naam	Bottesteyn	met	de
claim	dat	het	zou	staan	op	de	voormalige	riddermatigheid	Bottestein.	Dit	laatste	is
natuurlijk	pure	nonsens	(ondanks	of	juist	vanwege	de	akte	uit	1881	en	de
voorafgaande	advertentie).	Maar	daar	gaat	het	nu	niet	om.	
LEES	VERDER>

Vraag	4:	
Ik	ben	bezig	met	een	archeologisch	onderzoek	in	de	omgeving	van	de
Wilhelminastraat	te	Beesd.	Voor	dit	onderzoek	dienen	wij	de	lokale	historische
vereniging	te	raadplegen.	Mijn	vraag	is,	is	bij	jullie	vereniging	eventueel	informatie
bekend	over	het	gebied	zoals	aangegeven	in	onderstaande	afbeelding,	of	weten
jullie	iemand	met	wie	ik	hierover	contact	kan	opnemen?
LEES	VERDER>

Genealogienieuws
Voor	degene	die	geïnteresseerd	is	in	Genealogie	biedt
het	 Stamboomforum	 in	 het	 nieuwe	 jaar	 maandelijks
gratis	online	talkshows	aan	om	van	thuis	uit	te	volgen.

De	 eerste	 talkshow	 is	 op	 13	 januari	 a.s.	 "Boeren,
burgers	 en	 buitenlui",	 het	 thema	 van	 Open
Monumentendag	2021.	Wilt	u	hieraan	deelnemen,	klik
dan	 op	genealogie	 om	 u	 op	 te	 geven.	 U	 komt	 dan
rechtsreeks	op	de	website	van	Stamboom	Forum.

Oude	infrastructuur	op	de
kaart
Om	te	weten	hoe	de	wereld	er	in	een	bepaalde	periode
uitzag,	 wordt	 vaak	 teruggegrepen	 op	 oude	 kaarten.
De	Atlas	"Historisch	 infrastructuur	en	mobiel	erfgoed"
laat	 zien	 hoe	 vanaf	 1850	 vaar-,	 rijks-,	 spoor-	 en
tramwegen	Nederland	tot	een	transportland	maakten.
Wellicht	 een	 handige	 aanvulling	 op	 uw	 onderzoek.
Deze	atlas	staat	nu	online.

Facebook Website

januari	2022 Bekijk	de	webversie

Linken	n.a.v.	lezing	over	wielen
Tijdens	 de	 lezing	 van	 7	 december	 jl.	 over	 wielen	 en	 waaien	 van	 Ferdinand	 van
Hemmen,	heb	ik	beloofd	om	u	een	aantal	 linken	door	te	sturen.	Wellicht	zijn	deze
ook	voor	onze	andere	leden	interessant.
Lees	ook	zeker	het	artikel	over	o.m.	de	Waai	en	de	hoogtekaarten.

Overzicht	van	onze	activiteiten	in	2021
We	willen	u	graag	op	de	hoogte	houden	van	de	ontwikkelingen	binnen	onze	kring.
Er	 zijn	 het	 afgelopen	 jaar	 diverse	 activiteiten	 uitgevoerd,	met	 de	 bedoeling	 onze
leden	 meer	 te	 bieden	 en	 daarnaast	 de	 kring	 voor	 niet-leden	 beter	 zichtbaar	 te
maken.
Lees	verder	voor	het	activiteitenoverzicht	van	2021>	

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	 lid	 via	 onze	 website.	 U	 wordt	 dan
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/kopij	als	voor	aanmelding/afmelding	voor	deze

nieuwsbrief).

Volg	de	Historische	King	West-Betuwe	ook	op

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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