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Van de voorzitter.
Beste leden,
Het jaar 2019 zit er al weer op. We mogen als Historische Kring
Midden-Betuwe terugzien op een succesvol jaar. De meeste aandacht
ging wel naar de herdenking van de bevrijding en de daarop volgende
evacuatie, nu 75 jaar geleden. Maar ook andere onderwerpen trokken
veel bezoekers naar Hemmen. We hebben daar toch altijd nog een
gezellige ruimte om onze bijeenkomsten te houden. Soms is het
trouwens wel erg vol en ook het parkeren van de auto is niet altijd
makkelijk.
We kunnen in het komende jaar weer een interessant programma aanbieden en hopen u daar
weer te zien.
Uit naam van het bestuur wens ik u met de uwen een gezond , gelukkig en succesvol 2020 toe.
Met een hartelijke groet van uw voorzitter,

Van de redactie.
Door: Ton Janssen
Het hoogtepunt in de afgelopen periode is ongetwijfeld de uitgave van het zogenaamde bewaarblad
“Water en Vuur” geweest. Op meer dan 8000 adressen in de gemeente Overbetuwe is dit blad gratis
bezorgd. Hierbij is gebleken dat ook de distributie van deze uitgave best een uitdaging was.
Distributie via de commerciële kanalen was financieel onhaalbaar. Maar dankzij de welwillende hulp
van vrijwilligersorganisaties in ons gebied, is deze klus geklaard. Vooral de Dorpskranten in de
diverse dorpen hebben ons fantastisch geholpen, soms door hun eigen distributiekanalen in te zetten,
soms door hun know-how op dat gebied aan te bieden. Veel leden van onze Kring en ook van de
Historische Kring Oosterhout c.s. hebben tenslotte daadwerkelijk de boekjes in de brievenbussen
gedaan. Zonder hun hulp was dat alles niet mogelijk geweest. Nogmaals veel dank daarvoor!
Wij wensen u allen een voorspoedig en vooral gezond 2020 toe.
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SAMENSTELLING BESTUUR:

D.N. (Daan) Tap
A.H.C.C. (Ton) Janssen
C. (Ceciel) Uitterhoeve
M. (Marie) Elings
E. (Ed) Janssen

Andelst
Herveld
Heteren
Andelst
Hemmen

(Voorzitter).
(Secretaris).
(Penningmeester)
(Lid)
(Lid)

W.J.M. (Wim) Huijbrechts
J.W. (Anja) van Rookhuijzen)

Andelst
Zetten

(Lid)
(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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Over monumenten gesproken.
Door: Wim Huijbrechts
Dit hele jaar, maar ook het volgende staat geheel
in het teken van de herdenkingen van de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en
van 75 jaar Vrijheid daarna. Het aantal
documentaires, bijzondere uitgaven, speciale acties
en tentoonstellingen is enorm. Dit feit zal dan ook
wel niemand ontgaan zijn.
Omdat Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
neutraal bleef en dus niet direct betrokken werd in
die oorlog, is hier aan de herdenking van 100 jaar
Vrede van Versailles (18 januari 1919) maar
betrekkelijk weinig aandacht besteed.
Toch speelt dat vredesverdrag een enorm
belangrijke rol bij het ontstaan van de Tweede
Wereldoorlog, sterker: het legde er de kiem voor.
Wat was het geval: Duitsland, dat de oorlog in
1918 verloren had, had geen stem bij de
totstandkoming van het vredesverdrag. Het was
slikken of stikken voor de Duitsers. Bovendien
werd hen ook nog eens een aantal zware
strafmaatregelen opgelegd:
- Het land mocht nog maar maximaal
Monument te Amersfoort. Detail.
100.000 soldaten hebben;
Foto W.H.
- Belangrijke gebieden moesten worden
afgestaan aan andere landen;
- Er mochten geen soldaten worden gelegerd in het Rijnland (dat aan Frankrijk grenst);
- Duitsland moest forse herstelbetalingen doen;
- Het land moest zijn koloniën in Afrika (denk o.a. aan wat nu Namibië, Tanzania en Kameroen
heet) opgeven.
Duitsland tekende dus min of meer met het mes op de keel: als ze dat niet zouden doen, zouden ze
grote gebieden kwijt raken aan de landen om hen heen.
Het land raakte daardoor in een economische spiraal naar beneden.
Hitler maakte daar in de jaren dertig gretig gebruik van door grote stukken land op te eisen, te klagen
over de “onrechtvaardige herstelbetalingen”, de Joden de schuld te geven van alle Duitse ellende en
tegen de wens van de rest van Europa in een enorm sterk leger op de been te helpen.
Zoals gezegd: wij Nederlanders hebben hier van die Eerste Wereldoorlog niet zo veel gemerkt.
Maar onze zuiderburen des te meer. Het slagveld lag aanvankelijk dan ook dicht bij Nederland. In
1914 viel het Duitse leger onverhoeds België binnen, met het doel met een omtrekkende beweging
het Franse leger in de rug aan te vallen dat langs de Rijn in de Elzas lag. Er ontstonden hevige
gevechten in en om Luik en later in de hele Kempen. Vervolgens werd Antwerpen op 6 oktober 1914
gebombardeerd. Dit bracht een grote stroom mensen op de been die naar het Noorden vluchtte.
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Vervolg: “Over monumenten gesproken.
Meer dan 1.000.000 Belgen, ja inderdaad 1 miljoen Belgen, sloegen op de vlucht en werden hier in
Nederland opgevangen.
Anderen vertrokken naar
Engeland, Frankrijk en
zelfs naar Zwitserland of de
Verenigde Staten.
Er leven nu geen
Nederlanders meer die uit
eigen ervaring kunnen
vertellen van die ware
volksverhuizing, maar in
aller ijl werden her en der
in Nederland kampen
opgericht. Vele
particulieren stelden hun
huizen ter beschikking en
namen ruimhartig
vluchtelingen op. In
Nederland had men
namelijk grote
bewondering voor de
Frontaanzicht van het Belgenmonument te Amersfoort.
standvastigheid en de
dapperheid van het
Belgische leger. Alom heerste bovendien grote verontwaardiging over de laffe Duitse aanval op een
klein neutraal land. De Belgische vluchtelingen werden dus warm onthaald. Maar al snel ontstonden
er problemen. De mensenmassa was te groot. Men kon de voorzieningen niet op peil houden.
Daar kwam bij dat de regering van premier Cort van der Linden het niet als zijn taak zag om iets voor
de vluchtelingen te doen.
Dat moesten de rijken en de
kerken maar voor hun
rekening nemen. Pas toen
het in Limburg werkelijk
mis dreigde te gaan greep de
regering in.
Er werden barakkenkampen
opgericht die men
“Belgische Dorpen” ging
noemen. Dat klonk
tenminste wat vriendelijker
dan “interneringskampen”.
Maar dat laatste waren ze
Nog een detail van het Belgenmonument. De tekst boven de
wel. Zo kwamen er kampen
bank luidt als volgt: Gastvrijheid-Opbeuring- Onderwijs.
in o.a. Harderwijk,
Oldebroek en Gaasterland
en in de buurt van Ede, maar ook in Nunspeet en Uden kwamen kampen voor mindervermogende
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Vervolg: “Over monumenten gesproken.
(zeg maar, armoedige) Belgen. Tot dan toe werd er in de steden en dorpen van regeringswege vaak
gratis voedsel verstrekt, maar om die kampen vol te krijgen stopte men daarmee.
In de kampen heerste een streng regime op
militaire basis. Alles ging op vaste tijden: van
het verplichte appèl ’s morgens, tot de
verstrekking van maaltijden en de werktijden
voor de schoonmaak. Om de bevolking van de
kampen “rustig” te houden werd er wel van
alles georganiseerd dat voor afleiding kon
zorgen. Zo kwamen er sportwedstrijden,
toneelavonden, werden er zangclubs opgericht
en zogenaamde werkscholen gesticht, waar
men een vak kon leren als timmerman,
naaister, metselaar, etc. Die activiteiten vonden
grote aftrek.
Zelfs het monument als dank voor de
Nederlandse opvang van Belgische
vluchtelingen te Amersfoort werd in dit kader
door de Belgen zelf gebouwd. Het is nog
steeds het grootste monument in Nederland en
nog steeds te bezichtigen.
In oktober 1916 diende Omer Buyse, voorzitter
van de Centrale Commissie der Werkscholen
van de geïnterneerde Belgen in Nederland een
verzoek in bij B&W van Amersfoort om dat
monument op te mogen richten.
Het zou door Belgische geïnterneerde
militairen, die lid waren van zo’n werkschool,
worden gebouwd. In mei 1917 ving men aan
met de werkzaamheden, die zouden duren tot
Monument op de heide bij Ede aan de
ca. april 1919. Maar Nederland en België
Hessenweg.
waren door allerlei oorzaken niet meer zulke
goede buren na de Eerste Wereldoorlog. Dus: ja, je zult het niet geloven, pas op 22 november 1938
(dus bijna 20 jaar later !) onthulde Koningin Wilhelmina samen met Koning Leopold III het
monument, dat is uitgevoerd in de trant van de Amsterdamse School. Het geheel maakt nu misschien
een wat bombastische indruk, maar indrukwekkend is het nog steeds.
Mocht je in de buurt komen: je vindt het aan de Belgenlaan 9 te Amersfoort.
Maar ook op de hei in Ede vind je nog een aandenken aan een Belgenkamp: Vluchtoord Ede.
Daar op de Hessenweg staat midden op de hei een enorme gedenksteen precies op de plek waar
vroeger in die Eerste Wereldoorlog twee wegen in het Belgisch Vluchtelingenkamp elkaar kruisten.
Hier vonden 5300 Belgen onderdak. Het kamp was verdeeld in 4 kwartieren door 2 haaks op elkaar
staande wegen. Na de oorlog werd het kamp afgebroken. De Belgen mochten van de Nederlandse
regering al het materiaal meenemen naar België.

5

Berichten uit de Midden-Betuwe

75 jaar geleden.
Door: Ton Janssen.
Iedereen die in onze streek woont kent de ruïne van het “Kasteel” in het park van Hemmen.
Eigenlijk moeten we praten over de ruïne van het Huis Hemmen. Het oorspronkelijke kasteel was
immers al in de 18e eeuw afgebroken na een brand. De toenmalige heer van Hemmen nam de
gelegenheid te baat om het vochtige, donkere en tochtige middeleeuwse kasteel te vervangen door
een, voor die tijd, modern landhuis dat veel geriefelijker was en tegelijk groot genoeg om het leven
zoals hij dat gewend was voort te zetten.
Dat Huis Hemmen stond in januari 1945 nog in al zijn schoonheid overeind. Het was overigens sinds
1930 niet meer in gebruik als woonhuis van de
familie van Lijnden, maar had al verschillende
andere bestemmingen gekend. O.a.
conferentieoord en gedurende de oorlog waren
er ook evacuees uit het westen van het land
gehuisvest. Deze mensen waren van huis en
haard verdreven omdat de Duitsers daar de
Atlantikwall aanlegden. Dit was een Duitse
verdedigingslinie tegen een geallieerde landing
in Nederland, die overigens nooit plaatsvond.
Tot januari 1945 stond het Huis Hemmen in
Op 21 januari 1945 lanceerde een Canadees
volle glorie te pronken in het Kasteelpark in
tankeskadron onder leiding van Ritmeester
Hemmen. Al in de 19e eeuw was de omgeving
Bruce Edward Cow een aanval op het “Kasteel”
omgetoverd in een zogenaamd Engels
om de daar aanwezige Duitsers te verdrijven.
landschapspark.
Deze aanval begon om 9.30 uur in de ochtend.
Dat park is tot op de dag van vandaag
De tank waarin hij zat opende het vuur op
bewaard gebleven en heeft door de
huizen in het westen van het kasteelterrein. (Het
restauratie van de kasteeltuin extra cachet
zogenaamde Koetshuis). Zijn tank liep al spoedig
gekregen.
op een mijn waardoor een rupsband van de tank
verloren ging. De tank werd daardoor veel
minder mobiel. De ritmeester gaf het bevel van zijn tank over aan zijn korporaal. Die moest
doorgaan met het afgeven van vuur op de vijand. Vanuit het Kasteel lag de tankeenheid
voortdurend onder vuur van vijandelijke raketwerpers en salvo’s van geweervuur van Duitse
infanterie die zich rondom het Huis Hemmen had ingegraven.
De afstand tussen tank en Kasteel bedroeg niet meer dan 70 meter. De ritmeester verliet de tank
om er voor te zorgen dat een gewonde wachtmeester uit een andere tank de nodige medische
verzorging kreeg en werd afgevoerd.
Hoewel de tank ernstig beschadigd was kon het gevecht worden doorgezet en men zag zelfs kans
terug te rijden om nieuwe munitie te halen en de aanval op het Kasteel en de ingegraven
vijandelijke troepen voort te zetten. Inmiddels was de Canadese eenheid versterkt met
infanteristen.
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Vervolg: “75 jaar geleden”
Onder dekking van het vuur van drie tanks
kon de infanterie het Duitse verzet
uiteindelijk breken en ongeveer 300 man
gevangen nemen.
Het Kasteel was inmiddels zeer zwaar
beschadigd en in de omgeving lagen talloze
doden. De verliezen onder Canadese
troepen waren beperkt tot een minimum.
Ritmeester Caw ontving een onderscheiding
(Military Cross) voor zijn moed en
leiderschap.
Zo troffen de bewoners van Hemmen hun
Tussen 18 en 20 januari 1945 woedde in het
“Kasteel” aan bij terugkomst van de evacuatie.
dorp Zetten de zogenaamde “slag om
Slechts een schamel stel muren. Vanwege het
Zetten”. Dat waren echte straatgevechten
instortingsgevaar zijn die muren later weg
die vooral in de Kerkstraat en omgeving
gehaald. Het Huis Hemmen is nooit herbouwd.
maar ook in de Hoofdstraat werden
Slechts de fundamenten resten ons.
uitgevochten. Ook in Zetten veroorzaakte
dat grote schade aan de gebouwen. Doel
van de geallieerden, waarvan onder anderen het Canadese Gepantserde Regiment 1st Hussarts,
deel uitmaakten was: verdrijf de Duitse troepen die in Zetten en Hemmen terug waren.
De geallieerden slaagden er na een bloedige en verbeten strijd in om dat doel te bereiken. De
Duitsers werden terug gedreven over de Linge.
Tijdens de slag om Zetten (en Hemmen) waren in het gevechtsgebied geen Nederlandse burgers
aanwezig. Zij waren al in november geëvacueerd naar, vooral, Tilburg en Geraardsbergen in België.
Het water dat na het vernietigen van de Rijndijk bij Elden de Betuwe was ingelopen was ook tijdelijk
verdwenen omdat het peil van de Rijn was gezakt. In februari 1945 steeg het water in de Rijn weer
en overstroomde de Betuwe voor de tweede keer.
Bron: Medaillebeschrijving voor de Military Medal, die aan verschillende Canadese militairen is
uitgereikt. Een aantal replica’s van de medailles zijn te zien in de Verbinding in Zetten.

OPROEP.
Op de algemene ledenvergadering van maart as. zal Ton Janssen zijn functie als
secretaris neerleggen. Hij zal ook het bestuur van de Kring verlaten. Marie Elings gaat
een belangrijk deel van zijn taken overnemen.
Maar het is van belang dat de bestuurskracht van de HKMB op peil blijft. Daarom zoeken
we kandidaten die zitting in het bestuur willen nemen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden.
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PROJECT WATER EN VUUR.
Dit project is inmiddels succesvol afgerond. De redactie van het blad, bestaande uit Herman
Dijenborgh, Louis van de Geijn, Ed Janssen, Ton Janssen en Daan Viergever, kijkt met veel
genoegen terug op een zeer prettige en vruchtbare samenwerking.
Het bewaarblad is op 15 oktober onder grote belangstelling gepresenteerd in de Vloedschuur in
Heteren. Een aantal hoogbejaarde mensen die de oorlog
in de Betuwe hebben meegemaakt, Ton Hendriksen,
Dicky van Putte- van Stekelenburg, Daan Viergever,
Henk van Lonkhuijzen en Thijs van Woerkom kregen
een “eerste exemplaar” uitgereikt. Zij hebben allen
meegewerkt aan de totstandkoming van het blad.
Sommigen als auteur, anderen door het verstrekken van materiaal uit hun persoonlijke archieven.
Tenslotte is het blad overal huis aan huis bezorgd in de dorpen Andelst, Hemmen, Herveld, Heteren,
Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. In totaal werden ruim 8000 boekjes bezorgd.
Uiteraard vergde de distributie een uitgebreide organisatie. Maar dankzij de hulp van veel
vrijwilligers en het netwerk van verschillende Dorpskranten is alles voorspoedig verlopen. Door deze
hulp konden de
kosten ook binnen de
perken blijven.
Wij hebben inmiddels
een overweldigende
hoeveelheid
complimenten mogen
ontvangen van de
lezers.
Het oorspronkelijke
doel van het project:
“geef meer informatie
over het lot van de
burgers in het
oorlogsgebied” in
1944- 1945 in het
westelijke deel van de
Overbetuwe is dan
ook zonder meer
V.l.n.r. Daan Viergever, Ton Hendriksen, Thijs van Woerkom, Dicky van Putte en
gerealiseerd.
Henk van Lonkhuizen (†)
Het project was
onderdeel van een
door de Provincie Gelderland opgezet project om de operatie Market Garden en de daarop volgende
bevrijding van de Duitse bezetting, nu 75 jaar geleden, te herdenken.
Door de Provincie Gelderland en de Gemeente Overbetuwe is daarvoor een aanzienlijke subsidie
(75% van de begrote kosten) ter beschikking gesteld aan de deelnemende organisaties.
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ONS PROGRAMMA VOOR DE WINTER 2020.
Dinsdag 21 januari 2020, 20.00 uur.
De “Oude School”, Hemmen
Marion van Maanen
"Over de Vrijmetselarij".
Wat is Vrijmetselarij eigenlijk? De beweging bestaat al eeuwen, in ieder geval sinds de 18 e eeuw. Zij
is altijd omgeven geweest door een zekere geheimzinnigheid, niet in laatste plaats omdat zij machtige
tegenstanders heeft gehad. Bovendien kent de beweging nogal wat “geheime” symbolen en rituelen.
Marion zal een en ander vanavond verduidelijken,
Net zoals zo veel mensen dat doen, stelt ook de vrijmetselaar
zich vragen als: “Wat is mijn plaats en taak in deze wereld” en
“Waarom ben ik hier?”. Vrijmetselaren zoeken individueel,
maar wel in broederschap en met behulp van symbolen naar het
“Ken U Zelve“. Zij beseffen dat zij maar een schakel zijn in de
keten van alle mensen.
De vrijmetselarij inspireert iedere ‘’schakel” door het
ondergaan en meebeleven van rituelen.
De symboliek is ooit ontleend aan de bouw van kathedralen in
de middeleeuwen. Toen gold ook het (gilde) leerstelsel waarin
de vakman (bijvoorbeeld de metselaar) van leerling, via gezel
opklom naar meester.
Deze ontwikkelingsweg duurt 3 tot 4 jaar. Maar ieder mens
blijft zijn leven lang ook leerling. Leren stopt nooit!
Als hij leerling in de vrijmetselarij is tracht hij zichzelf, zijn diepere ik, te leren kennen. Als gezel
toetst hij of zij de relatie tot de medemens. In de derde of meestergraad probeert de Vrijmetselaar zijn
houding te bepalen ten opzichte van het onnoembare: iets dat de vrijmetselaren symbolisch
aanduiden met de Opperbouwmeester, de “Heelals”.
De vrijmetselaar probeert op deze wijze te komen tot een betere levenshouding.
Zijn of haar levenshouding wordt ten opzichte van iedere geloofsovertuiging door al zijn Broeders of
Zusters in de wereldomvattende broederketen gerespecteerd.

BETUWSE GEZEGDEN.
Daan Tap.
Iemand deur de schuurzak haolen
Hij vrat as ’n ouwe zoeg
(zoeg = zeug, varken)

-

over iemand roddelen.
hij at heel onfatsoenlijk.
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Vervolg programma winter 2020.
Dinsdag 18 februari, 20.00 uur.
De “Oude School”, Hemmen
Bestuur HKMB.
Jaarlijkse quiz over onze (streek)geschiedenis.
Deze traditionele avond organiseren wij voor het 11e achtereenvolgende jaar. Ten opzichte van de
vorige jaren is de opzet enigszins gewijzigd. Dit jaar stellen wij 50 meerkeuzevragen. Iedere
deelnemer krijgt een antwoordformulier en geeft daarop zijn oplossing aan.
Per goed antwoord wordt een winstpunt
toegekend en degene die de meeste
punten heeft gescoord is de winnaar. De
winnaar wordt aan het eind van de
avond bekend gemaakt. Een
onafhankelijke jury beoordeeld de
antwoorden en kent de punten toe. Voor
de 3 beste deelnemers is een bescheiden
prijs beschikbaar.
De quiz avonden kennen steeds een gezellige sfeer. Wij proberen zoveel mogelijk vragen te stellen
die betrekking hebben op ons werkgebied.
Omdat we weten dat veel mensen juist lid worden van onze Kring om hun kennis over de
streekgeschiedenis te vergroten, vangen we zo twee vliegen in een klap. Haast iedere deelnemer leert
er wel wat bij op zo’n avond.
Wij rekenen erop dat we dit jaar weer meer deelnemers mogen begroeten. Ook niet-leden van de
Kring zijn van harte welkom. De toegang is dan ook gratis.

Dinsdag 17 maart 2020, 20.00 uur.
De “Oude School”, Hemmen
Addy van Dijken.
“Een Zettense zendeling in de 19e eeuw”.
Op dinsdag 17 maart 2020 zal Addy van Dijken in Dorpshuis "de Oude School" een lezing verzorgen
met als titel "Een Zettense Zendeling in de 19e eeuw". Aanvang 20.15 uur, omdat we vooraf onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen houden.
De aankondiging daarvan volgt later uitgebreid.
In deze lezing is Hendrik van Dijken, geboren op 4 januari 1832 in Zetten, de hoofdrolspeler.
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Vervolg programma winter 2020.
Onze spreker doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar de familie van Dijken, die in ieder geval al in
het begin van de 18e eeuw in Zetten en omstreken was gevestigd.
Hendrik van Dijken, die dus in Zetten was geboren, kwam in contact met de legendarische Dominee
O.G. Heldring. Hij inspireerde de jonge Hendrik om als zendeling naar het eiland Halmahera in de
Molukken te gaan. Hendrik van Dijken zou de rest van zijn leven op dat eiland blijven en stierf daar
in het jaar 1900. Zijn lange verblijf op het eiland heeft een grote indruk achtergelaten bij de
plaatselijke bevolking. In die tijd beperkten de zendelingen zich nl. niet alleen tot het uitdragen van
het Christelijke geloof bij de inheemse bevolking. Zij brachten ook kennis over allerlei andere zaken
naar alle uithoeken in de wereld.Addy presenteert vanavond zijn kennis over deze zendeling, maar
gaat zeker ook in op andere leden van de familie van Dijken. Ook zijn ervaring met genealogisch
onderzoek komt aan de orde.

PROGRAMMA VOOR DE WINTER 2020.
van de Historische Kring Kesteren en Omstreken.
Maandag 13 januari 2020, 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Ger Vrieze
25 jaar na de evacuatie van 1995 - ‘Onze dijken, een ramp of Hollands Glorie’
Over de hoogwaterperiode in 1995, toen bijna 200.000 mensen huis en haard moesten verlaten
wegens een dreigende overstroming.
Maandag 27 januari 2020 en maandag 10 februari 20.00 - 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Conny van der Heyden.
Verzetsstrijder Johannes van Zanten.
Conny van der Heyden heeft een paar jaar diepgaand onderzoek gedaan naar de legendarische
verzetsstrijder Johannes van Zanten uit Kesteren, die ook nog een tijdje in Lienden heeft gewoond.
Dit alles heeft zij verwerkt in het boek “Ten Onrechte Beschuldigd- In de schaduw van Market
Garden”. De eerste lezing is alleen bestemd voor leden van de Historische Kring Kesteren en
Omstreken, die zich van tevoren moeten opgeven. Zie ook “De Baron”.
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Berichten uit de Midden-Betuwe
Op maandag 10-2-2020, houdt Conny de lezing nog een keer, dit keer voor alle belangstellenden.
Maandag 9 maart 2020, 20.00 uur
Streekmuseum Baron van Brakell te Ommeren
Bart Belonje en Gerard Nieuwenhuis
Vliegers in het vuur
In september 2019 is Operatie Market
Garden 75 jaar geleden. Het werd voor
het grootste deel een mislukking want
de laatste brug bij Arnhem kon niet
worden ingenomen. Een gebeurtenis
waarbij veel geallieerde toestellen, die
op weg waren naar de Ginkelse Heide,
neerstortten in het rivierengebied. Ook
op het grondgebied van Neder-Betuwe
kwamen vele toestellen neer, waaronder
de Dakota 697 op 18 september 1944
met aan boord onder andere para Reg
Shurbourne.
In 2016 vond tijdens de herdenking van
Market Garden een toevallige en
bijzondere ontmoeting plaats tussen de
weduwe van Reg Shurbourne en Bart
Belonje uit Nieuwerkerk a/d IJssel. Het leidde tot een uitgebreid onderzoek naar de gebeurtenissen
rondom de genoemde Dakota. Het was uiteindelijk ook de aanleiding voor de realisatie van het
gedenkteken “Vliegers in het vuur” te Opheusden, onthuld op 20 september 2019.
Na een inleiding door Gerard Nieuwenhuis gaat Bart Belonje uitgebreid in op de gebeurtenissen van
de neergestorte vliegtuigen in de Neder-Betuwe. Hij was de vormgever van het nieuwe gedenkteken.
Jan Bruyn uit Dodewaard heeft gezorgd voor de landschappelijke inpassing.

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