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Contact: telefoon: 0488-452140.          E-mail: info@hkmb.nl. 

Jaargang: 4                 Nummer 13 

1 september 2019 

 

Van de voorzitter.  

 

Beste leden, 

 

Hij ligt weer voor U, onze “Berichten” die we drie keer per jaar aan onze leden aanbieden. Na 

een zomer die zelfs twee echte hittegolven bracht, breekt het herfst- en 

winterseizoen weer aan. 

Op de derde dinsdag van september starten we zoals gebruikelijk met 

onze lezingen. We hebben weer geprobeerd om een aantrekkelijk 

programma samen te stellen maar U bepaalt zelf natuurlijk of wij daarin  

geslaagd zijn.  

Een belangrijk deel van ons programma voor het komende jaar heeft 

betrekking op de 2e wereldoorlog die 75 jaar geleden ons gebied geteisterd heeft. 

Ik hoop velen van U weer te ontmoeten op onze bijeenkomsten. 

Met een hartelijke groet van uw voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie.  

Door: Ton Janssen 

 

Ook in deze editie van onze “Berichten” besteden we aandacht aan zaken waarmee onze Kring 

momenteel bezig is, of die mogelijk interessant voor u zijn.  

Midden oktober geven wij, in nauwe samenwerking met de redactie van de Peperbus uit Heteren, een 

zogenaamd bewaarblad uit. Dit blad besteedt aandacht aan de gebeurtenissen in ons gebied in de 

periode september 1944 tot zomer 1945. In die oorlogstijd hebben de inwoners van de Betuwe het 

stevig voor de kiezen gekregen. Toen de bevrijders eindelijk onze streek bereikten, barstte de strijd in 

de Betuwe pas goed los. De relatieve rust die we kenden vanaf mei 1940 verdween gedurende 

ongeveer een half jaar. Toen restte ons een grotendeels beschadigde en vrijwel onbewoonbare 

Betuwe.  Over dit aspect van de oorlog is relatief weinig gepubliceerd en daarom dreigt het in de 

vergetelheid te raken. Aan de hand van dagboeken van tijdgenoten en een aantal ooggetuigen 

verslagen van overlevenden uit die tijd doen wij verslag in dit bewaarblad dat de naam “Water en 

Vuur” heeft gekregen.  In deze editie worden de plannen nader toegelicht.  
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SAMENSTELLING BESTUUR: 

 

 

D.N. (Daan) Tap    Andelst  (Voorzitter). 

A.H.C.C. (Ton) Janssen   Herveld  (Secretaris). 

C. (Ceciel) Uitterhoeve   Heteren  (Penningmeester)  

M. (Marie) Elings       Andelst  (Lid) 

E. (Ed) Janssen    Hemmen  (Lid) 

W.J.M. (Wim) Huijbrechts   Andelst  (Lid) 

J.W. (Anja) van Rookhuijzen)  Zetten   (Lid) 

 

CONTACT: 

 

Adres: Tielsestraat 110, 6674 AC,  Herveld. 

E-mail: info@hkmb.nl. Website: www: hkmb.nl  

Facebook: Historische Kring Middenbetuwe 

Telefoon: 0488 452140. 

Bankrekening: NL10 INGB 0006 334 231 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 56574525. 

Per 1 januari 2016 is de contributie € 20, - per jaar. Voor zogenaamde gezinsleden bedraagt de 

contributie € 10, -.  

 

Berichten uit de Midden-Betuwe is het mededelingenblad van de Historische Kring Midden-Betuwe 

en verschijnt 3 keer per jaar op 1 september, 1 

januari en 1 april.  

 

De Historische Kring Midden-Betuwe richt zich 

op onderzoek, documentatie en publicatie van de 

geschiedenis in haar werkgebied. Daarnaast 

zoeken wij contact met de inwoners van ons 

gebied. Dat heeft als gevolg dat we een groot 

aantal vragen krijgen over een veelheid van 

onderwerpen. Speciaal over zaken betreffende 

genealogie. 

Natuurlijk proberen wij het juiste antwoord te 

vinden, soms vergt dat vinden van het antwoord 

nogal wat inspanning.  

Ons documentatiecentrum beschikt over een grote collectie afbeeldingen, boeken en documenten 

over onze geschiedenis. Als u spullen, die onze (streek)historie betreffen, kwijt  wil, neem dan 

contact met ons op. Wij hebben er misschien  nog wat aan en  weggegooid materiaal is voorgoed 

verloren.  
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In memoriam: Coby de Hartog- van Schaik. 

 
Op 28 juni jl.is ons lid Coby de Hartog- 

van Schaik overleden. Zij werd 92 jaar. 

Samen met haar man Geurt was Coby 

jarenlang actief in het naspeuren en 

vastleggen van elementen uit onze 

streekgeschiedenis. Sinds het begin van de 

jaren zeventig verzamelden zij foto’s en 

documentatie over, met name, de dorpen 

Zetten en Hemmen. Geurt verdiepte zich 

daarbij ook in de historie van de tweede 

wereldoorlog in onze streek. Zo kwam er 

een verzameling boeken, 

gevechtsrapporten en foto’s tot stand die 

vaak van pas kwam bij het geven van 

informatie aan bezoekende veteranen, die in onze omgeving actief waren geweest. Ook werden vele 

groepen geallieerde veteranen door Coby en Geurt rondgeleid door de, in de loop der jaren, 

veranderende Betuwe.  
Coby maakte voor die gelegenheden draaiboeken. Zij was daarin zeer precies en verstond de kunst 

om nagenoeg niets over het hoofd te zien.  
Vanaf het begin was het echtpaar betrokken bij de Historische Kring Kesteren en omstreken. Coby 

was vele jaren actief bij het tot stand komen, inrichten en bemensen van het informatiecentrum 

“Arend Datema Instituut”. Toen de “Werkgroep Zetten” van de Historische Kring Kesteren werd 

opgericht hadden zij hun inbreng. 

Na het overlijden van Geurt in 2005 verhuisde Coby enige jaren later naar Herveld, vanwaar zij de 

streekhistorie met belangstelling bleef volgen. De Historische Kring Midden Betuwe, die in 2012 de 

werkgroep Zetten had opgevolgd, krijgt meer dan eens verzoeken om informatie. Hierop kunnen wij 

meestal een antwoord geven, mede dank zij de hulp van onze leden. Meer dan eens kon door een 

tochtje naar Coby’s privé “informatiecentrum” op de Hofstaete in Herveld de juiste informatie 

worden gevonden. Wij werden er altijd gastvrij en hartelijk ontvangen. Tot op het laatste moment 

bleef Coby in staat haar formidabele kennis over de geschiedenis van onze streek met ons te delen. 

Het was een voorrecht dat Coby tot op hoge leeftijd helder van geest mocht blijven, in de eerste 

plaats voor haar familie. Met haar overlijden missen wij een zeer gewaardeerd lid. 

Moge zij rusten in vrede. 

 

Daan Viergever en Het Bestuur van de Historische Kring Midden-Betuwe 

 

 

Fruitverkopingen. 
Door: Daan Tap. 

 
 

Vanaf ongeveer het jaar 1900  werden in de Betuwe een groot aantal hoogstamboomgaarden 

aangelegd, veelal door de grondeigenaren die geen fruittelers waren. Tijdens de landbouwcrises na  
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Vervolg Fruitverkopingen 

1890 hadden zij (veel) land aangekocht als belegging. Verstand van boeren hadden zij niet. Om dat 

werk te gaan doen was niet aan de orde. Na ongeveer 10 jaar begonnen de aangeplante fruitbomen 

vruchten te dragen. Er zat niets anders op dit fruit “op het hout” te verkopen.  

De kopers waren vaak kleine boeren die in het verleden dikwijls de zogenaamde tienden hadden 

gekregen. Een tiende kopen betekende in de praktijk dat een boer een overeenkomst met de 

landeigenaar sloot om een deel van het land te “bewerken”. De vergoeding die aan de landeigenaar 

moest worden betaald was het tiende deel van de opbrengst van zijn werk. In de fruitteelt ging het 

meestal om een boomgaard waarover de boer een tiendrecht kreeg. Deze boomgaarden hadden 

vrijwel allen een plaatselijk bekende naam.(Bijvoorbeeld “Het Lange Slag”). In 1907 werd het 

tiendrecht afgeschaft.  

De fruitverkopingen waren een goed alternatief. De kopers werden  fruitpachters genoemd. 

 

Gang van zaken op de 

verkoping. 

 
Het was gebruikelijk dat er ieder jaar 

drie keer een fruitverkoping werd 

gehouden.  De notaris, of soms ook een 

rentmeester, liet grote advertenties in de 

streekbladen zetten. 

De eerste verscheen eind mei, om de 

kersen aan te bieden. Half juni waren de 

pruimen en het vroege zomerfruit 

(appels en peren) aan de beurt. En eind 

juli, als de kersenpluk was beëindigd, 

kwam het late fruit aan de beurt. 

De notaris huurde een café af, maar ook 

vaak werd verkoping in de buitenlucht 

gedaan, uiteraard bij goed weer.   

De notaris, vergezeld van een of twee klerken, zat aan een grote tafel. Ook de afslager zat daaraan.  

Zodra de verkoping begon stond de afslager op. In ons gebied was Piet van Hal een bekende 

verschijning als afslager. Hij sprak duidelijk en had een goede stem. Hij begon met een bepaald 

bedrag en ging vervolgens aftellen, tot er iemand “mijn” riep. Soms riepen meer mensen tegelijk 

“mijn”. Dan besliste de notaris wie de koper was.  

 

Hoe ging het verder? 

 
Vanaf dat moment was al het risico (slecht weer zoals hagel, vorst maar ook vogelschade etc.) voor 

rekening van de koper. In principe moest ook het koopbedrag op dat moment betaald worden. Soms 

kon de koper dat niet betalen. In zo’n geval moest er een borg worden gesteld. Die was dan 

verantwoordelijk voor de betaling van de koopsom. In een enkel geval werd er wel eens in twee of  

drie termijnen betaald. Ook kwam het wel voor dat particuliere veilingen of andere geldschieters de 

pachters hielpen.  

 

 

Fruitverkoping in Heteren onder bomen bij “Het 
Veerhuis”. De bezoekers zitten in de berm bij het terras. 
Op de kar achter de grote tafel zit notaris Le Grand 
(tweede van links) met naast hem (rechts) klerk Riem van 
de Berg. De mijnheer in het pak met de pet op is de 
kastelein/veerbaas.  
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Vervolg fruitverkopingen 

 

Ook grote boeren begonnen zich te interesseren voor deze bron van inkomsten. Zij begonnen toen 

met de aanleg van hoogstamboomgaarden. De verkoop van het fruit ging via  fruitverkopingen.  

 

 

Maatschappelijke impact. 

 
De maatschappelijke impact van de verkopingen was groot. De belangstelling op de verkopingen was 

enorm. Er kwamen bijvoorbeeld ook veel plukkers op af. Zij legden daar contact met de pachters om 

werk te krijgen. In veel gevallen (lees: goede fruitjaren) werd er aardig verdiend. Maar het grote 

risico dat pachters liepen, ook de prijsvorming was zeer onzeker, zorgde soms voor flinke stroppen. 

Soms moesten ze zelfs hun huis verkopen om de koopsom en de pluklonen te kunnen betalen.  

In de hoogtijdagen van deze fruitverpachtingen werd wel twee-derde van het hoogstam fruit op die 

manier verkocht. 

Na 1960 kwam de klad er in, ook al omdat veel hoogstamboomgaarden verdwenen. Plukkers en 

kopers vonden werk in de industrie of dienstverlening. Ook durfde men het risico niet meer aan. 

Vandaag de dag wordt er nog wel fruit op het hout verkocht, maar dan onderhands.  

 

 

 

PROJECT WATER EN VUUR. 

 

Dit project is eerder aan de orde gekomen. Het is de 

bedoeling dat we in het kader van de herdenking van 

“Oorlog in de Betuwe 1944-1945” op 15 oktober a.s. 

het zogenaamde bewaarblad “Water en Vuur” 

uitgeven. Rond die datum barstte 75 jaar geleden 

deze oorlog uit.  

De tweede wereldoorlog was in ons gebied, behalve 

enige schermutselingen in mei 1940, relatief rustig verlopen. Maar toen de Engelsen zich na de 

verloren slag om Arnhem terugtrokken over de Rijn werd de Overbetuwe oorlogsfront tot april 1945. 

Dat was extra wrang voor de  inwoners, omdat vanuit het zuiden zojuist de bevrijders waren 

gearriveerd. Iedereen dacht dat daarmee een einde kwam aan de duistere oorlogsjaren. De Duitsers 

echter probeerden in het kielzog van terugtrekkende Engelsen de geallieerden uit de Betuwe te 

verdrijven en de brug bij Nijmegen onklaar te maken. In de Rijndorpen Randwijk, Opheusden, 

Heteren en Driel braken straatgevechten uit en granaatbeschietingen zaaiden dood en verderf. De 

inwoners kregen de opdracht zo snel mogelijk te vertrekken naar veiliger dorpen, bijvoorbeeld naar 

Valburg, Herveld, Slijk-Ewijk of Andelst. De militaire bevelhebbers besloten al spoedig  om alle 

Betuwnaren in het oorlogsgebied naar Noord- Brabant of naar  Geraardsbergen in Vlaanderen te 

evacueren. Evacuees uit het geallieerde deel hadden een klein voordeel: zij kregen militair vervoer 

naar Nijmegen. Daardoor kon men wat meer spullen meenemen. Vanuit Nijmegen was ook vervoer 

geregeld naar Brabant of naar België. 

 

 

 



Berichten uit de Midden-Betuwe  
 

6 

 

Vervolg project Water en Vuur 

 

Water en Vuur  gaat in op de omstandigheden 

waarin de burgers in ons gebied die tijd hebben 

beleefd. Het is tot stand gekomen door een flink 

aantal dagboeken te raadplegen die onze Kring en 

de Historische Kring Oosterhout c.s. in bezit 

hebben, maar ook door verhalen van leden van de 

Kringen die deze tijd aan den lijve hebben 

ondervonden.  

Ons bewaarblad is ook een eerbetoon aan onze, 

met recht, heldhaftige voorouders uit een recent 

verleden. 

Een subsidie van de Provincie Gelderland en de 

Gemeente Overbetuwe, een actie van onze 

eindredacteur Louis van de Geijn en nog enige 

weldoeners maakten het blad financieel mogelijk. 

Het blad, dat in full colour is uitgevoerd, telt 80 

bladzijden. In een oplage van 9000 stuks wordt het 

gratis verspreid in de dorpen Herveld, Andelst, 

Valburg, Slijk-Ewijk, Oosterhout, Zetten, Hemmen 

Randwijk, Heteren en Homoet. Natuurlijk krijgen alle leden van onze Kring ook een exemplaar.  

Bij deze doe ik een oproep aan onze leden om behulpzaam te zijn bij de verspreiding. Wij zoeken 

bezorgers in  diverse dorpen van ons werkgebied. Als je mee wilt helpen geef je dan op d.m.v. een 

mailtje (info@hkmb.nl) of een telefoontje 0488-452140 (voice mail aanwezig!). Vele handen maken 

licht werk!  T.z.t. zullen wij met onze helpers overleg hebben om het werk te verdelen.  

 

Een heftige strijd tussen vader en zoon, de hertogen Arnold en 

Adolf van Gelre,  

 
Door Wim Huijbrechts. 
 

In het verhaal van Mariken van Nimwegen pleegt de tante van Mariken zelfmoord in een vlaag van 

woede. Wat was daarvan in ’s hemelsnaam de achtergrond ? Waarom doet zo iemand dat? 

In het Gelre van het midden van de 15e eeuw speelde zich een machtsstrijd af tussen een machtige 

vader en zijn zoon, waarbij de stad Nijmegen een belangrijke rol speelde. 

We schrijven het jaar 1423, bijna 600 jaar geleden dus. De hertog van Gelre en Gulik, Reinold IV, is 

dan zojuist overleden zonder troonsopvolger.Het is goed te weten dat Gulik ook een hertogdom was. 

Het lag in wat nu Duitsland is, naast ons huidige Limburg aan beide zijden van de rivier de Roer. 

Door vererving en huwelijken waren de hertogen van Gelre tevens hertog van Gulik geworden.  

 

 

mailto:info@hkmb.nl
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Vervolg een heftige strijd……………. 

Ook goed te weten is dat de hertogen hun hertogdom in leen hadden van de koning. In zijn plaats 

bestuurden zij dus het land en we zeggen dan dat de koning de hertog beleende.  

Toen Reinold kinderloos stierf, bood koning Sigismund, het 

hertogdom Gelre en Gulik daarom eerst aan aan de kleinzoon van de 

zus van Reinold, Arnold van Egmont, die toen nog maar 13 jaar oud 

was. Deze kon echter de hoge pacht niet betalen die Sigismund 

verlangde. Dat was de reden dat de koning het hertogdom aanbood aan 

hertog Adolf van Berg, die zijn kans schoon zag zijn invloed te 

vergroten en het bod dankbaar aanvaardde.  
Het hertogdom Gulik was het helemaal 

eens met die keuze en koos daarom ook 

voor Adolf van Berg. (Het huis Berg lag 

ten oosten van het huidige Noord-

Limburg, eveneens in het huidige 

Duitsland op de rechteroever van de 

Rijn en omvatte o.a. het hertogdom Kleef 

en het keurvorstendom Keulen.) 

De Gelderse steden en de ridderschap zagen echter allerlei gevaren als 

zij bij “Berg” zouden gaan behoren  en ontstaken daarop in woede. Zij 

kozen alsnog voor de 13 jarige Arnold van Egmond als hun nieuwe 

hertog, die daarop door Gelre werd ingehuldigd. Hij bleek echter niet 

zo’n goede keus. Zijn beleid (eerst dat van zijn voogd, Jan van Egmont, 

oom van Arnold, maar later ook dat van hemzelf) werd alom 

bekritiseerd en de vele oorlogjes met o.a. Gulik kostten handen vol 

geld. Kortom Arnold verspeelde de goodwill bij zijn onderdanen.  

Arnold had inmiddels een zoon, Adolf van Egmont, die in 1459 twintig jaar was en die het beleid van 

zijn vader zo afkeurde dat hij openlijk tegen hem in opstand kwam. Hij werd hierin volledig gesteund 

door zijn moeder, Catharina van Kleef. Na diverse schermutselingen rond Venlo en na bemiddeling 

door zijn oom werd Adolf “afgescheept” met een deel van het hertogdom Gelre, namelijk het Rijk 

van Nijmegen, de stad Nijmegen en een stukje huidig Duitsland, De Duffelt genaamd. 

De spanning liep echter verder op. Ook diverse andere steden kozen partij tegen Arnold. 

In 1465 wist Adolf zijn vader naar Grave te lokken en na een lekkere maaltijd werd Arnold ’s nachts 

door handlangers van Adolf te paard weggevoerd. Aanvankelijk naar het Tolhuis te Lobith en later 

naar kasteel Buren. Daar zou hij zes jaar gevangen zitten. Omdat Adolf de steun had van de 

belangrijkste steden in Gelre, namelijk van Zutphen, Arnhem en Nijmegen maar ook van Venlo, dat 

in het zuidelijke deel van het hertogdom Gelre lag, kon hij als nieuwe hertog worden ingehuldigd. De 

jaren daarop waren tamelijk onrustig. Onder leiding van Willem van Egmond, broer van Arnold, 

vielen legertjes Gelderse steden aan. Zo werd Arnhem in 1466 veroverd en geplunderd, werd 

Wageningen platgebrand en waren er ook in de Betuwe en in Maas en Waal diverse gevechten. \ 

Adolf werd daarop zo boos op Willem van Egmont dat hij in 1466 vanuit Nijmegen een 

strafexpeditie van een kleine 50 man stuurde naar IJsselstein in het Utrechtse. Van dit stadje waren de 

stadsmuren namelijk geslecht en de grachten gedempt omdat de stad Utrecht geen versterkte plaatsen 

wilde in de directe omgeving. De mannen van Adolf hadden dan ook geen enkele moeite om het 

plaatsje binnen te komen, het te plunderen en vele inwoners om te brengen. Ze gingen daarbij zover 

dat ze zelfs diegenen die de kerk in waren gevlucht nakwamen om hen te doden en de schatten in de 

kerk te roven. Toen ze hierna verder trokken naar Gorinchem om daar hun buit te verkopen, werden  
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Vervolg een heftige strijd………. 

zij zelf gevangen genomen. Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk werden zij allemaal 

terechtgesteld en ter dood gebracht tot grote ontsteltenis van de Nijmegenaren. 

Intussen had de Hertog van Gulik zijn aanspraken op Gelre verkocht aan Filips de Goede in 1448. De 

laatste was altijd meer op de hand van Adolf geweest. Maar toen Filips 

werd opgevolgd door zijn zoon Karel de Stoute draaiden de zaken om. 

Karel probeerde  aanvankelijk te bemiddelen en nodigde Adolf van 

Egmont daarom op zijn kasteel en hij haalde hem over Arnold, die nog 

gevangen zat te Buren, vrij te laten. Ook Arnold werd aan het hof 

uitgenodigd. Toen de bemiddeling niet het vereiste resultaat opleverde, 

nam Karel Adolf gevangen en bood hij Arnold de gelegenheid als hertog 

naar Gelre terug te keren. Wat deze uiteraard prompt deed. 

Nu kunnen we weer even terug naar “De Marieken van Nimwegen”: want, 

toen de tante (de moei) van Marieken dit bericht te horen kreeg vergreep 

zij zich aan zichzelf. Zij was, evenals de meeste Nijmegenaren zeer op de 

hand van Adolf en vreesde waarschijnlijk Arnolds wraak. 

Hoe het verder ging met Adolf en Gelre ?Arnold overleed in 1473 als 

hertog van Gelre. 

Karel de Stoute  viel daarop Gelre binnen en veroverde het hertogdom. 

Adolf, die nog steeds gevangen zat, herkreeg zijn vrijheid pas, toen Karel 

de Stoute op 5 januari 1477 sneuvelde in de Slag bij Nancy, die hij begonnen was om Nancy op de 

Lotharingers te veroveren. Hij kwam niet zo dapper aan zijn einde als zijn naam doet vermoeden 

(stout betekent immers “dapper”): toen zijn manschappen aan het verliezen waren, vluchtte hij van 

het slagveld. Twee dagen later werd zijn lijk pas gevonden, aangevreten door wolven of vossen. Zijn 

wapenrusting was gestolen. Hij was kennelijk van zijn paard gevallen. Zijn stoffelijk overschot was 

onherkenbaar.  

Alleen aan de littekens op zijn lijf kon zijn lijfarts later vaststellen dat het om Karel ging. Adolf werd 

tijdelijk opgevolgd door zijn zuster Catharina. Het was zij die in 1478 de schuld naar de nazaten van 

de 45 terechtgestelden 

van de aanval op 

IJsselstein zou inlossen: 

er zou vanaf nu dagelijks 

een H. Mis gelezen 

worden voor hun 

zielenheil in de kapel van 

het schippersgilde te 

Nijmegen. Het 

schippersgilde was een 

zeer rijk  gilde. Het bezat 

een eigen gasthuis (waar 

ouderen zich konden inkopen voor een verzorgde oude dag) en ook een eigen kapel. 

In die kapel hing het “antependium” (zie hierbovben) een bijzonder mooi bewerkt en kostbaar doek 

dat men aan de voorzijde van het altaar hing. Het is “het grootste middeleeuwse borduursel dat in ons 

land is bewaard gebleven”. Het is nog steeds te bewonderen in Museum Het Valkhof te Nijmegen.  

 
- Deels vrij naar:  Jan Kuijs: Een rooftocht naar IJsselstein met noodlottige afloop (1466) in: Numaga. 

Jrg 21, juni 2007, speciale uitgave 

- Site van Collectie Gelderland. 

Karel de Stoute. 
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ONS PROGRAMMA VOOR DE HERFST 2019.  

 

Dinsdag 17 september 2019. 20.00 uur. 

De “Oude School”, Hemmen 

Kobus van Ingen. 

Voor deze lezing krijgt u niet, zoals gebruikelijk, expliciet een uitnodiging.  

Kolkende Wielen en Dijkdoorbraken in de midden Betuwe.  

De aanleg van rivierdijken heeft ooit heel wat voeten in de aarde gehad. We weten niet wanneer men 

daarmee begonnen is. Wel weten we dat de 11e eeuw erg droog was. De toenmaals zeer ondiepe 

rivieren konden het water goed afvoeren. Bewoning op de hoge oeverwallen was goed mogelijk; men 

hield de voeten droog. Dus was bedijking niet aan de orde. In de twaalfde eeuw echter veranderde het 

klimaat. Bovendien veroorzaakte grote ontbossingen langs de rivieren een snelle afvoer van grote 

massa’s water. De oeverwallen 

overstroomden nu regelmatig. Toen begon 

men met het beschermen van het eigen 

gebied met zij(d)vangen en  achterkades.  

Het eigen gebied bleef droog, maar de 

buren zaten met het water!. Pas toen men 

inzag dat samenwerking soelaas bood, 

werden de dijken effectief. En zo had de 

Betuwe omstreeks 1300 een gesloten 

dijkring. In veel Betuwse dorpen vinden 

we nog de sporen van de oude 

zij(d)vangen en kades terug. De aanleg 

van de Linge zorgde voor de snelle afvoer 

van overtollig water.Dat dijken niet altijd 

veilig zijn, blijkt uit het feit dat talloze dijkdoorbraken in de loop der tijd voor grote rampen hebben 

gezorgd. Bij een dijkdoorbraak komt het water als een vloedgolf het land binnen gestroomd met alle 

gevolgen van dien. Over het water en de Betuwse dijken is veel te vertellen. De sporen van veel 

dijkdoorbraken zijn nog steeds zichtbaar. In deze lezing zal Kobus van Ingen u bijpraten over dit 

boeiende onderwerp. Zijn verhaal wordt ondersteund door veel originele plaatjes. 

 

Dinsdag 15 oktober 2019. 20.00 uur. 

De “Vloedschuur”, Heteren 

Daan Viergever, Ed Janssen.. 

 

De oorlog in de Betuwe van september 1944 tot mei 1945. 

Dit evenement heeft een apart karakter. Wij lanceren het bewaarblad “Water en Vuur” en aansluitend 

is er een lezing waarin de oorlog van 1944-1945 uitgebreid wordt  toegelicht. Bij de totstandkoming 

van het bewaarblad ‘Water en Vuur” hebben wij zeer nauw samengewerkt met de redactie van de 

Peperbus in Heteren. Deze samenwerking was bijzonder vruchtbaar en prettig, Daarom vindt de 

bijeenkomst plaats in de Vloedschuur in Heteren. Vanavond wordt het “eerste exemplaar” uitgereikt 

aan een paar “Ouderen” die ons zeer geholpen hebben. 
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Vervolg oorlog in de Betuwe……. 

Na deze, korte, officiële handeling herdenken we met een lezing dat 75 jaar geleden de oorlog in de 

Betuwe in volle omvang was losgebarsten. De lezing wordt verzorgd door ons lid Daan Viergever, 

een gekend expert van deze geschiedenis. Hij wordt ondersteund door Ed Janssen die over een 

uitgebreide collectie afbeeldingen beschikt. Na de 

slag om Arnhem hadden de geallieerden zich terug 

getrokken ten zuiden van de Rijn. Het gebied van 

de Overbetuwe vormde de frontlijn tot april 1945. 

De bewoners van het gebied werden in de periode 

oktober-november geëvacueerd. Er bleven wel een 

flink aantal mannen achter om voor het vee en de 

opgeslagen oogst te zorgen. Daarmee werd de 

voedselvoorziening van bevrijd Nederland 

ondersteund. In de Betuwe ontstonden voortdurend 

vuurgevechten tussen Duitse en geallieerde 

patrouilles. In december 1944 werd de Rijndijk bij 

Elden door de Duitsers vernield. Zij wilden daarmee de geallieerde troepen uit de Betuwe verdrijven 

en een eventuele nieuwe aanval over de Rijn voorkomen. De bevrijders hielden echter stand ten 

zuiden van de Linge. En de gevechten en granaatbeschietingen gingen door. Soms op een bizarre 

manier zoals bijgaande foto laat zien. De militairen gingen in kleine bootjes door het gebied, vooral 

om de vijand te bespioneren. Natuurlijk ontstonden daarbij ook de nodige gevechten.  Intussen deden 

de achtergebleven mannen hun werk. De vluchtelingen in Brabant en België probeerden er het beste 

van te maken en mochten zich in het algemeen verheugen op een gastvrije omgeving. Daan en Ed 

zullen dat alles uitgebreid bespreken. 

 

Dinsdag 19 november 2019. 20.00 uur. 

De “Oude School”, Hemmen 

Frits Hoogveld. 

 

De van Lijndens in de Betuwe. 

Op 19 november zal Frits Hoogveld, oud voorzitter van Marithaime in Elst, een voordracht houden over de 
van Lyndens. De voordracht wordt georganiseerd in Dorpshuis “de Oude School” in Hemmen en begint om 
20.00 uur. De Betuwse tak van de familie van Lynden 
heeft ooit in een aantal kastelen in de Overbetuwe 
geresideerd. Zij zijn in onze Kring vooral bekend 
omdat ze liefst 17 heren van Hemmen hebben 
geleverd. Zij woonden op het kasteel Hemmen en 
het minder bekende kasteel de Boelenham, dat ook 
in Hemmen stond. Daarnaast woonden zij  ook op 
het kasteel de Musschenberg in Elst en op het 
kasteel de Parck,(zie afbeelding hiernaast) eveneens 
in Elst. Al deze kastelen zijn inmiddels verdwenen. 
Alleen van het kasteel Hemmen, eigenlijk van het 
Huis Hemmen, is nog een ruïne over sinds het huis in 
1945 ten offer viel aan oorlogshandelingen. Frits zal ons geheugen op 19 november opfrissen.. 
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PROGRAMMA VOOR DE HERFST 2019.  

van de Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

 

 

Maandag 9 september 20.00 uur. Streekmuseum Baron van Brakell. 

Jan Hoogendoorn.   

VERSTERKTE HUIZEN. 

In de voormalige gemeente Maurik stonden ooit een paar echte kastelen, maar ook veel zogenaamde 

versterkte huizen. Wanneer spreek je van een kasteel en wanneer van een “versterkt huis”? In deze 

lezing zullen verschillende aspecten daarover toegelicht worden aan de hand van genealogie, 

archeologie en streekgeschiedenis. Dus niet alleen de huizen komen aan de orde maar ook de 

bewoners. Wat heeft bijvoorbeeld Beatrix Hofstad in Eck en Wiel te maken met Wallstreet in New 

York. Zowel in Eck en Wiel, Maurik en Rijswijk hebben versterkte huizen gestaan, tenminste wel 

vijftien stuks. Jan Hoogendoorn geeft ook een verklaring voor het feit dat juist in deze streek zoveel 

van die huizen hebben gestaan. 

 

 

Maandag 14 oktober 2019, 20.00 uur, Streekmuseum Baron van Brakell. 

Kees de Jong.   

 

FRUITTEELT IN DE BETUWE. 

De Betuwe en de Betuwnaren hebben een lange relatie met de fruitteelt. In deze sector zijn de laatste 

tijd grote veranderingen gekomen. Kees de Jong heeft een lange relatie met de fruitteelt achter de 

rug, hoewel hij zelf tot aan zijn pensionering in het onderwijs gewerkt heeft. 

Zijn  jeugd is echter vol herinneringen aan het boerenleven op  een gemengd bedrijf van zijn ouders 

en het fruitteeltbedrijf van zijn opa. Daar heeft hij kersen gekeerd ( de spreeuwen verjaagd) en kersen 

geplukt. Later mocht hij wel mee op de vrachtwagen om appels naar Duitsland te brengen.  

Na zijn pensionerering verzorgt “meester Kees” excursies voor scholen en allerlei andere groepen  in 

het kader van boerderijeducatie bij Natuurlijk Gruun in Ommeren.  

In deze lezing vertelt Kees over de ontwikkelingen van de fruitteelt, maar ook over de lange 

geschiedenis van het fruit in de Betuwe,  
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Vervolg programma herfst 2019 Historische Kring Kesteren 

 

Maandag 11 november 2019. 20.00 uur. Streekmuseum Baron van Brakell. 

Ella Kok-Majewska. 

 

MARKANTE VROUWEN IN DE BETUWE 

Deze lezing komt in de plaats van de lezing die oorspronkelijk was gepland op 11 februari van dit 

jaar. Ella Kok is directeur/archivaris van het Regionaal Archief Rivierenland. Zij vertelt aan de hand 

van archiefmateriaal over bijzondere (soms beroemd, soms berucht) vrouwen in de Betuwe vanaf de 

15e eeuw. Een hele rij vrouwen zal de revue passeren. Daarbij komt in ieder geval dr. Adriana, 

Roelandina (Jaantje), Hol (1895, 1965)  aan de orde. Zij werd geboren in Ingen en kende een, voor 

die tijd voor vrouwen, bijzondere carrière. Zij is de o.a. de auteur van het prachtige standaardwerk 

“De Betuwe”. Dit boek wordt nog regelmatig geraadpleegd door veel (amateur)historici, met name in 

onze streek van het land. 

 

 

BETUWSE GEZEGDEN.  

 

Door Daan Tap. 

 

Nije heren hangen nije hekkes. (Nieuwe heren hangen nieuwe hekken). 

Wanneer een huis of een stuk land een nieuwe eigenaar krijgt worden ook dingen vernieuwd. 

 

Hij hè gedaon gekrege. 

Hij is ontslagen.  

 

 

 

 

 

 

De volgende editie van de “Berichten” verschijnt op 1 januari 2020. 
 


