Agenda voor de Jaarvergadering van de Historische Kring
Bommelerwaard,
op 9 mei 2018 om 19.30 in De Grote Aak, Johan van
Oldenbarneveldtstraat 2, 5301 GZ Zaltbommel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Notulen van de jaarvergadering 2017.
Mededelingen.
Het jaarverslag over 2017.
Het financieel verslag over 2017 en de begroting voor 2018.
Verslag van de kascontrolecommissie.
Dechargeren van het gehele bestuur t.a.v. de jaarrekening.
Benoeming van de kascontrolecommissie: Mevr. Verheijke treedt
af als lid. De heer van Gameren blijft nog een jaar lid. Het reserve
lid de heer Buylinckx neemt de plaats in van Mevr. Verheijke. Het
bestuur roept een nieuw reserve lid op voor deze commissie.
9.
Verslag Genealogisch Internet Forum.
10. Verslag redactie "Tussen de Voorn en Loevestein".
11. Verslag van de Lezingen commissie.
12. Bestuursverkiezing
• Aftredend Sherry van der Velden. Sherry gaat door als
voorzitter totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is.
Aftredend
en herkiesbaar Leo Weyman
•
• Aftredend en herkiesbaar Anne Klop
• Het bestuur stelt Roel van Zeelst voor als nieuw bestuurslid.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Jaarverslag van Tussen de Voorn en Loevestein 2017
Jaargang 53 van Tussen de Voorn en Loevestein (TVL) verscheen in april 2017, augustus
2017 en januari 2018.
De redactie bestond dit jaar uit Piet Nienhuis, Rudie van Meurs, Kitty Uijthoven, Marjan
Witteveen en Marius van der Zalm. In de loop van het jaar voegde Kees Metz zich bij de
redactie. Marjan Witteveen fungeerde ad interim als hoofdredacteur: ze verzamelde de teksten
en verdeelde ze over de redacteuren. Kees Metz, Piet Nienhuis, Rudie van Meurs en Marjan
Witteveen onderhielden contacten met schrijvers, spanden zich in om aangeleverde teksten zo
goed mogelijk aan het tijdschrift aan te passen en traden soms op als schrijver. Kitty was de
eindredacteur die alle fouten en foutjes uit de teksten haalde. Marius zorgde ervoor dat het
blad op de juiste manier werd aangeleverd bij de drukker. Hij onderhield dat contact en
controleerde de werkzaamheden en de rekeningen, voordat die door de penningmeester van
de Historische Kring werden behandeld. Dick van Gameren coördineerde de bezorging van
het blad bij de leden van de Kring en de verkoopadressen. Hij werd geholpen door enkele
trouwe en onmisbare leden. De redactie hoopt op uitbreiding, zowel met een hoofdredacteur
als met een redacteur die bij voorkeur op de hele Bommelerwaard is georiënteerd.
Het tijdschrift kon als gebruikelijk drie keer verschenen in de uitvoering van 32 pagina’s, met
14 artikelen, 2x de rubriek Lezen, en 2x Nieuws van het Regionaal Archief Rivierenland,
verzorgd door Sylvia Dumont. De artikelen gingen 2x over archeologie, 3x over de 16de
eeuw, 1x over de 17de, 3x over de 19de en 5x over de 20ste eeuw. Over de dorpen Bruchem,
Nederhemert en Zuilichem verscheen één artikel, maar aan Zaltbommel waren 8 artikelen
gewijd. De redactie zou graag meer reacties, aanbevelingen of zelfs kopij ontvangen uit en
over alle dorpen in de Bommelerwaard. Overigens is ook de 18de eeuw aan de aandacht
ontsnapt.
Nog voor het verschijnen van het derde nummer van deze jaargang vernam de redactie dat de
drukker van het blad, Van Horssen in Waardenburg, failliet was verklaard. het bedrijf maakte
een doorstart onder de paraplu van een andere drukker, zodat het derde nummer na enige
vertraging alsnog gereed kwam, zelfs geheel in kleur. Deze verandering was voor de redactie
reden om zich te beraden over de toekomst en daarover advies uit te brengen aan het bestuur
van de Historische Kring. Het gaat om een gezonde financiële basis, maar ook om wensen
van lezers en van de redactie.
Overzicht van artikelen
Bestuur en redactie In memoriam Viola van Vossen
T. Blom
Onderduikkinderen in Nederhemert Nederhemert
S. Diependaal Romeinse zeis gevonden in Bruchem
Bruchem
D. van Gameren
Een zwaargewonde officier bij het beleg van Bommel in 1599
Zaltbommel
R. Gieles
Springer in museum Stadskasteel
Zaltbommel
R. Gieles
Een stad te ver!
Zaltbommel
M. van Iersel
Scouting Sint-Martinus Zaltbommel Zaltbommel

K. Metz
K. Metz
H. Opschoor
P. Seinen
C.M. Westerhof
M. Witteveen
M. en J. Woltjer

De leugenbank (Zaltbommel)
Zaltbommel
Het huis Weltevreden of De Ezel
Zaltbommel
De Bommelse Geuzen
Zaltbommel
Een zoektocht naar de resten van de Romeinse brug bij Zuilichem
Zuilichem
Toen het dorp aan de rivier nog zelfvoorzienend was… Nieuwaal
Het wonder van Empel
Bommelerwaard
De familie Heijligers 1800-1900
Zaltbommel en Nederlands-Indië

Het Nieuws van het RAR, verzorgd door het Regionaal Archief Rivierenland verscheen in
april 2107 en in januari 2018.
In de rubriek Lezen zijn de volgende publicaties gemeld en toegelicht door Jan Buylinckx,
Kees Metz, Piet Nienhuis en Marjan Witteveen:
- Natuurlijk Bommelerwaard, nieuw tijdschrift van de Natuurwacht Bommelerwaard
- Stichting Open Monumentendag: Wandelen langs monumenten in de Bommelerwaard
-

Aart Vos: Als ik in Vught ben, probeer dan eens te schrijven…
Rudie van Meurs e.a.: Nieuw Herwijns peil, 140 jaar peilschaalhuisjes.
Martijn Schrama OSA: Hildebrand Verhoeckx, een onbekende augustijn.
Aart Bijl: Gorinchem, knooppunt in het reizigersvervoer over water.
Driels Museum, Drielse vertellingen, 2017

Jaarverslag Internet Forum en Website 2017
De belangstelling voor ons internet forum (zie de afbeelding) staat op een laag pitje. Er
registreerden zich slechts 4 nieuwe leden (vorig jaar 8), er werden 17 nieuwe berichten
(vorig jaar 10) geplaatst en 5 nieuwe onderwerpen werden toegevoegd (vorig jaar ook 5).
In totaal hebben we nu over 219 verschillende onderwerpen vragen en antwoorden op het
forum staan.
Berichten werden afgelopen jaar o.a. geplaatst over de families van Eck, van Heukelom,
op de Locht, en over het project mbt de reconstructie van de schepenbanken van
Zaltbommel. Zuilichem, Driel, Tuil en Deil. Op het Historisch forum werden vragen gesteld
over het Tielse Rek nabij Heerewaarden, en over loodswerk op de Waal.
De website van de kring is zeer beperkt, en hierop worden enkel het activiteiten
programma en de inhoud van TVL gepubliceerd.
Geconcludeerd mag worden dat het forum en de website een opfrisbeurt nodig hebben.
Om een forum en website als de onze actief te houden is meer nodig dan er nu gebeurt.
Samen met het bestuur (Anne Klop) wordt gewerkt aan het verplaatsen van de hosting
van de website naar een nieuwe provider en daarna het opnieuw inrichten ervan. Ook heb
ik aangegeven het beheer van de website te willen overdragen. Naar een nieuwe
vrijwilliger wordt nog gezocht.
Om hier een succes van de maken is meer inhoud nodig. Naast voorbeeld artikelen of
hele nummers van TVL valt ook te denken aan een verzamelplaats voor bijdragen van
genealogen.
Na het stoppen van het Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Brabant en de
Bommelerwaard (GTMWB) is hier m.i. een duidelijk gat ontstaan. Er is zeker behoefte aan
een plaats waar men bronbewerkingen en eigen werk zoals genealogieën en
kwartierstaten kan publiceren. Daar is nu niet echt een plaats voor. Het huidige TVL leent
zich hier niet voor, en ook bij het regionaal archief is hier geen plaats voor.
Een mooi voorbeeld is te zien bij Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons
Voorgeslacht’ waar dit met de website hogenda.nl met groot succes gebeurt. Wellicht
moeten wij ook nadenken om dit in groter verband, bijvoorbeeld met andere verenigingen
in het rivierengebied samen te doen.
Jos de Kloe, beheerder website en forum HKB.

Jaarverslag over 2017 van de Historische Kring Bommelerwaard
Bestuurssamenstelling per 31-12-2017
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Leden:

Dhr. S. van der Velden
Dhr. A. Klop
Dhr. M.M. van ’t Root
Dhr. L. Weyman
Dhr. J. Piels

Redactie “Tussen de Voorn en Loevestein” per 31-12-2017
De redactie van ons blad “Tussen de Voorn en Loevestein” bestaat uit:
Dhr. R. van Meurs
Dhr. P. Nienhuis
Mevr. K. Uijthoven - van Kinderen
Mevr. M. Witteveen a.i.
Dhr. M. van der Zalm
Dhr. K. Metz
Contactpersonen Werkgroepen per 31-12-2017
Werkgroep
Genealogisch Forum
Onderhoud website
Lezingencommissie

Contactpersoon
Dhr. J. de Kloe
Dhr. J. de Kloe
Dhr. L. Weyman, Dhr. J. Piels

Leden mutaties
Aantal leden per 01-01-2017 :
Aantal leden per 31-12-2017 :

394
378

Mutaties:
Opzeggingen
Overleden
Wanbetaling
Nieuwe leden
Daling leden aantal over 2017:

- 9
- 11
- 4
+ 8
- 16

Vergaderingen
Aantal ledenvergaderingen:
Aantal bestuursvergaderingen:

1
4

Activiteiten
Lezingen:
Excursie:

2
1

Het bestuur van de Historische Kring Bommelerwaard

Notulen jaarvergadering Historische kring Bommelerwaard
Datum : 29 maart 2017
Locatie : De Grote Aak Zaltbommel
Aanwezig : 35 leden en 5 bestuursleden

1. Opening
Om 19.30 uur opende voorzitter Sherry van der Velden de vergadering
en verwelkomde alle aanwezigen.
Hij meldde het overlijden van Ans Meulemans en memoreerde haar als
actief lid, en oud bestuurslid van onze Kring.
Sherry van der Velden nam de agenda voor deze avond met de
aanwezigen door.

2. Notulen jaarvergadering 2016
De notulen van de vorige jaarvergadering werden doorgenomen en
zonder verdere vragen en/of opmerkingen goedgekeurd.
De voorzitter bedankte Leo Weyman voor het maken van de notulen.
De heer Ten Hagen vraagt naar de status van de vragen die hij in de
vorige jaarvergadering heeft gesteld:
-

Dhr. ten Hagen vroeg of Jan Bervaes een archief heeft nagelaten
dat kan worden ingezien. Dhr. Looijen zegt toe contact op te nemen
met de familie van Jan Bervaes om te inventariseren welke
nalatenschap er precies is.
o Sherry antwoordt dat de archieven ter beschikking gesteld zijn
aan onze Kring. Er wordt bekeken wat we met deze stukken
gaan doen en of ze ter beschikking gesteld kunnen worden
aan het RAR.

-

Dhr. ten Hagen vroeg of het bestuur op de hoogte is van recente
archeologische vondsten die gedaan zijn in Kerkwijk en Bruchem.
o Het bestuur is hier niet van op de hoogte. Dick vanGameren,
ex-bestuurslid, meldt dat er het een en ander tentoongesteld is
in het Stadsmuseum. De rest is te vinden bij Ebenezer in
Zaltbommel.

-

Hij vroeg ook of er na het overlijden van Jan Bervaes een opvolger is
gevonden die aan de leden verslag kan doen van bijzondere
vondsten.
o De voorzitter meldt dat er nog steeds gezocht wordt naar een
geschikte persoon.

3. Mededelingen
De Hr. Jos de Kloe heeft zich ivm werkzaamheden in het buitenland
voor deze vergadering afgemeld.
Afmelding ontvangen van de heer Simon Buwalda.

4. Jaarverslag over 2016
Het jaarverslag werd door de voorzitter met de aanwezigen
doorgenomen en zonder aanpassingen goedgekeurd.

5. Financieel verslag over 2016 en de begroting voor 2017
De financiële stukken werden door penningmeester Anne Klop
toegelicht. Er werden geen vragen over gesteld.
Anne vermelde dat het bezorgen van de TVL, door diverse vrijwilligers,
een kosten besparing van ongeveer € 1500 op de porti opleverde.
De voorzitter bedankte de penningmeester voor zijn inspanningen.

6. Verslag van de kascontrolecommissie
Dhr. Looijen deed, mede namens Mevr. Verheijke, verslag van de
controle van de financiële boekhouding van de kring.
Er zijn door hen geen onregelmatigheden aangetroffen. Alle uitgaven
zijn in het belang van de kring gedaan. Hij stelt voor om het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
De vergadering gaat hiermee, onder applaus, akkoord.

7. Dechargeren van het gehele bestuur t.a.v. de jaarrekening
De aanwezige leden verleenden de penningmeester en het gehele
bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

8. Benoeming van de kascontrolecommissie
Dhr. Looijen treedt af. Mevr. Verheijke en de heer van Gameren blijven
nog een jaar lid.
Dhr. Jan Buylinckx biedt zich aan als reserve lid. De aanwezigen gingen
met de kandidaatstellingen akkoord.

9. Verslag Genealogisch Internet Forum
Door afwezigheid van Jos de Kloe werd het jaarverslag door de
voorzitter doorgenomen.
De voorzitter bedankte Dhr. de Kloe voor zijn inzet.
De heer van Bergeijk vraagt zich af hoeveel leden zich met genealogie
bezighouden. Van de aanwezige leden bleken er zich 15 met
genealogie bezig te houden.
De heer van Bergeijk vraagt zich af waar hij, in de toekomst met zijn
genealogisch archief naar toe kan gaan, om zit zeker te stellen voor de
toekomst. De heer Buylinckx geeft de suggestie om dit bij het RAR aan
te bieden.

10.Verslag redactie Tussen de Voorn en Loevestein
Het verslag van de redactie door Marjan Witteveen voorgelezen.
Marjan meldt dat de redactie dringend behoefte heeft aan een
genealogisch onderlegd persoon.
Marjan meldt dat de redactie zich meer wil gaan toeleggen op de dorpen
en musea in de Bommelerwaard.
Marjan doet een oproep aan de leden om vooral kopij aan te leveren. de
redactie staat open voor alle suggesties en zal bij het redigeren van
artikelen de helpende hand bieden.
De voorzitter bedankte Marjan en de gehele redactie voor hun inzet.

11. Verslag lezingen- en excursiecommissie
Leo Weyman deed namens de commissie verslag van de in 2016
georganiseerde activiteiten. De aanwezigen lieten met een applaus
weten tevreden te zijn over het werk van de commissie. Leo bedankte

Jan Piels voor de prettige samenwerking bij het voorbereiden van
lezingen en de excursie.
Leo roept de leden op om met suggesties voor lezingen en/of
activiteiten te komen.
De voorzitter bedankte Leo en Jan voor hun inzet.

12.Bestuursverkiezing
Geen van de zittende bestuursleden is aftredend. Bestuur zoek nog
naar een geschikte kandidaat ter aanvulling van het Bestuur, maar wil
eerst een passende taak voor hem/haar bepalen. Hij merkte op dat
een jongere kandidaat de voorkeur heeft.

13.Rondvraag
-

Mevr. Dumont meldt dat het RAR aanstaande zaterdag een open
dag organiseert.

-

Jan Piels meldt dat het Driels Museum volgende week een lezing
organiseert over de kerk.

-

Mevr. De Jong meldt dat het Stadsmuseum in september zal starten
met een basis cursus Bommelogie.

-

De heer van Bergeijk vraagt of het bestuur op de hoogte is van de
komst van het Archief van Historische Kring “Het oude land v.
Heusden en Altena” naar Zaltbommel.
o Het blijkt dat de Historische Kring “Het oude land v. Heusden
en Altena” alleen opslagruimte huurt in het voormalige
Streekarchief Bommelerwaard.

14.Sluiting
De voorzitter sloot de vergadering om 20.25 uur

Verslag lezingen- en excursiecommissie 2017
In 2017 organiseerde de commissie 2 lezingen en een excursie.
Aansluitend op de ledenvergadering van woensdag 29 maart werd een boeiende lezing
gegeven door dr. Paul van den Brink. In zijn lezing over de studie van oude landkaarten
werden de eerste landkaarten van de cartograaf Willem Janszoon Blaeu besproken. Dit werk
was de aanzet tot een enorme opbloei van de cartografie tot diep in de achttiende eeuw. Zo
was hij onder meer de vormgever van een kaart van Nederland in de vorm van een leeuw.
Deze kaarten werden gemaakt als teken van de weerbaarheid van Nederland tegen de
Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. Tijdens deze avond passeerden vele prachtige
kaarten de revue. Tevens gaf de spreker waardevolle tips geven hoe men zelf op het internet
meer informatie, kaarten, foto’s en topografische afbeeldingen kan vinden.

De jaarlijkse excursie vond plaats op zaterdag 24 juni 2017 en had als bestemming Haarlem.
Na aankomst werd in een sfeervolle horecagelegenheid aan het Spaarne koffie gedronken.
Vervolgens verzorgden gidsen van het stadsgilde een wandeling door het centrum van de
stad. verzorgen. Na de wandeling werd genoten van een gezellige lunch klaar. ’s Middags
werd een bezoek gebracht aan het oudste museum van ons land ; het Teylers Museum.
Hierna was nog voldoende tijd om, genietend van het prachtige weer om op eigen
gelegenheid rond te dwalen door de schilderachtige binnenstad van Haarlem.

De lezing van woensdag 11 oktober 2017 met de titel “Koorts en Honger” over de
geneeskunde in vroegere tijd op het platteland, trok veel belangstellenden.
De Deurnese dokter Hans van den Broek vertelde over de ziektes en kwalen waar onze
voorouders last van hadden en aan overleden, zoals de lazarij, vierdedaagse ziekte en rode
loop. Ook vertelde hij over de gevolgen van slecht voedsel zoals krop, antoniusvuur,
scheurbuik en Engelse ziekte. Dhr. van den Broek wees op de boeiende aanpak van ziektes
met occulte sympathische methodes, met signatuur- ofwel overeenkomende kenmerkenleer,
religieuze handelingen, het in evenwicht brengen van lichaamssappen en gebruik van
magische getallen (zoals het aderlaten, bloedzuigers aanzetten, gebruik van magie en de
hang naar getallen). De lezing werd afgesloten met een korte uiteenzetting over de
wonderen die tijdens bedevaarten werden waargenomen en beschreven.

Lezingen- en excursiecommissie HKB
Jan Piels
Leo Weyman

