Beste websitebezoeker,
Door mijn onderzoek naar de geschiedenis van de familie Verstegen kwam ik veel interessante
stukken tegen. Zo ontdekte ik o.a. dat de opstand tegen koning Filips de II van Spanje, Heer
van Nederland, de Hertogen, Graven, Baronnen en Heren uit de omgeving van Rhenoy, een
belangrijke rol speelden. Wist u dat Hendrik van Brederode uit Vianen en Baron Wessel van
den Boetzelaer uit Asperen vooraan stonden bij het aanbieden van het smeekschrift aan
Margaretha de Parma ? Willem van Oranje kwam 2 jaar later in opstand nadat koning Philips
de II, zijn zoon Prins Philips Willem meenam naar Spanje. In het artikel Ambt Beesd Rhenoy
rond 1555 staat hoe de beeldenstorm in de Betuwe tot stand kwam. Verder zult u ontdekken dat
Rhenoy een rijk historisch verleden heeft en wie de Leenheren en Leenvrouwen waren van het
slot en de rechten behorende bij de Heerlijkheid van Rhenoy. De heer D. G. van Maren schreef
de artikelen Watersnood in Rhenoy 1809, Verkoop land met hand, halm en mond 1540 en
Handmerken. Het is raadzaam om eerst het artikel ”Leenstelsel” te lezen, een stelsel dat
honderden jaren gehanteerd werd. De gebruikte termen in de volgende artikelen zult u dan
herkennen. Voor op- en aanmerkingen op deze artikelen houden wij ons aanbevolen.
Wij wensen u veel leesplezier, A. F. Verstegen, D. G. van Maren.
af.verstegen10@gmail.com
d.g.vanmaren@gmail.com
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