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Bestuurssamenstelling  

De samenstelling van het bestuur van de Historische 
Kring Kesteren en Omstreken is aldus: 
A.Datema (Kesteren), voorzitter, drs. G.A.Hutten 
(Kesteren), secretaris, H.J.Gerritsen (Heteren) 
penningmeester, mevr.G.Geurts-Parlevliet (Dode-
waard), mevr. Jac.W. de Hartog-van Schaik (Zetten), 
3. van den Hatert (Echteld). A.Pouwer (Kesteren) en 
Chr. de Bont (Kesteren). 
De samenstelling van het bestuur van het Archief-
en Informatie- Centrum voor de Betuwe (van 
voorgaand bestuur afgeleid met twee toevoegingen 
is: 
A.Datema (Kesteren). voorzitter, drs. G.A.Hutten 
(Kesteren) secretaris. G. van Dam (Opheusden). pen-
ningmeester. H.J.Gerritsen (Heteren) en W.A.Rombout 
(Rhenen). 
Beide besturen worden ondersteund door diverse 
meaewerkers. Daarvan hebben we er nog niet genoeg! 
Heeft U interesse. neemt U dan contact op! Er 
liggen nog diverse taken te wachten. waarvoor 
vrijwilligers gevraagd worden!! 

Dringend is de vacature van een advertentie-manager  
voor de Nieuwsbrief. Nu wordt deze functie ad hoc 
ingevuld met de gebreken van dien! 

OPENINGSTIJDEN A.I.C.  
Woensdagmiddag 	: 14.00 - 17.00 uur 
Woensdagavond 	: 19.00 - 21.00 uur 
Donderdagochtend 	: 10.00 - 12.00 uur 
Bovendien kan men een afspraak maken. 
telefoon: 08886 - 2205 
Adres: 
Archief- en Informatie- Centrum voor de Betuwe 
Postbus 62, 4040 DB Kesteren. 
Ook voor de Historische Kring Kesteren en Omstreken 
kan men bovengenoemd telefoonnummer en adres 
gebruiken. 



NIEUWSBRIEF  
gezamenlijke uitgave van het Archief- en 
Informatie- Centrum voor de Betuwe en de 
Historische Kring Kesteren en Omstreken. 

9ste jaargang nr. 1 	 januari 1991 

Geachte leden, 

De medewerkers van de H.K.K. en 0. hebben de eerste 
Nieuwsbrief voor 1991 weer voor U. samengesteld. De 
Nieuwsbrief zal u waarschijnlijk nog voor de 
feestdagen bereiken. zodat we de gelegenheid te 
baat nemen U prettige feestdagen en een voorspoedig 
1991 toe te wensen. Mocht de Nieuwsbrief u later 
bereiken dan hopen we dat u gezellige feestdagen 
hebt gehad en dat u aan het begin staat van een 
voor u en de uwen een goed 1991. En deze wensen 
gelden natuurlijk ook voor de Historische Kring 
Kesteren en Omstreken en het Archief- en 
Informatie- Centrum voor de Betuwe. 

DE LEZINGEN.  

Maandag 14 januari 1991 is er een lezing in het  
Dorpshuis aan de Nedereindsestraat te Kesteren over  
"MAARTEN VAN ROSSUM" door mevrouw M. Witteveen-
Jansen: Aanvang 20.00 uur.  

Toelichting. 

Maarten van Rossum was een Gelders edelman in de 
eerste helft van de zestiende eeuw.. Als tweede zoon 
leek zijn toekomst weinig rooskleurig maar hij 
speelde al snel een belangrice rol in het leger en 
vervolgens in de politiek van het hertogdom Gelre. 
Later werd hij een zeer gewaardeerd soldatenaan-
voerder onder keizer Karel V. Zijn successen 
brachten hem rijkdom en aanzien. Hij verwierf • zich 
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daarmee bezittingen en macht in heel Gelderland en 
is nog steeds bekend als de bouwer van enkele mooie 
huizen. Over zo'n man is veel te vertellen. Even 
belang-wekkend is te zien hoe hij zijn reputatie en 
zijn bezit opbouwde en hoe het daar na zijn dood 
mee ging. 

Maandag 11 februari 1991 houdt dhr. S.M. Jurgens  
een lezing over "HOOIBERGEN EN VLOEDSCHUREN IN HET 
GELDERS RIVIERENGEBIED" in het Dorpshuis aan de  
Nedereindsestraat te Kesteren. Aanvang 20.00 uur.  

Toelichting. 

Het verval en het verdwijnen van hooibergen en 
vloedschuren is de laatste jaren snel gegaan. Dit 
vormde de aanleiding tot een inventariserend 
onderzoek. voor het te laat was, naar deze inter-
essante resten uit een "rijk" agrarisch verleden. 
In het Gelders rivierengebied hebben, net als 
elders, 	veranderingen 	in 
bedrijfsvoering de hooibergen 
raken, terwiji de vloedschuur 
overstromingsgevaar 	zijn 
Opmerkelijk is het feit, dat de 

de 	agrarische 
in onbruik doen 

door het afgenomen 
functie 	verloor. 
hooibergen hier nog 

een relatief oorspronkelijk uiterlijk hebben, 
terwijl ook de verhoogde tasv loer (het hooi of 
graan lag op een verhoging, de ruimte hieronder was 
dikwijls in gebruik als stal) nergens op zo'n grote 
schaal voorkomt. Bouwkundige en constructieve 
aspekten maar ook erfindeling, de verspreiding van 
hooibergen over de streek en de relatie tussen 
hooibergen en vloedschuren enerzijds en fysische 
aspekten als stroomruggen en komgronden anderzijds 
komen aan de orde. Daarnaast zullen streekeigen 
kenmerken als dorps- en kavelvormen, kruk- en T-
huizen zijdelings behandels worden. Het onderzoek, 
dat van september 1989 tot oktober 1990 heeft 
geduurd, werd door de Stichting tot Behoud van 
Hooibergen en Vloedschuren in het Gelders rivieren- 
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JUWELIER - HORLOGER 

N. VAN DER GREFT  

Ook gespecialiseerd 
in de verkoop 
en reparatie 
van antieke 
klokken. 

Hoofdstraat 64 
ZETTEN 
Tel.: 08880 - 1247 

Assurantiekantoor 

   

  

. E. DEN HARTOG 

  

Voor al uw verzekeringen, 
financieringen, hypotheken 

Lechstraat 12 - 6674 AV  Herveld  
Tel. 08880-1419  

Gedurende de eerste ,jaren gelden 
er zeer  huge  premiekortin,-;en. 

:41W  

BOEKHANDEL 

B. O. S.  

 

Voor een groot assortiment en 
een goede service 	 

Boeken -Kantoorartikelen - 

kantoormachines 

Hoofdstraat 19 - 6671 CB Zetten 

Telefoon 08880 -1360 



PirOoPr!m0nq~ik qprd m 'dew.  

Je leukste foto zonder 
nega-
tief 

PRMCI—Prien 

Foto-Video-Hofman 
Hoofdstraat 4 

6671 CB Zetten - Tel. 08880 - 1651 

E oto's maak je van 
de hoogtepun-

ten in je leven. Van 
je vakanties. de kinderen, 
de leuke momenten, 
de mooie herinneringen. 

Met zulke foto's neem je 
geen risico. 

Die breng je naar de 
Presto Print Fotovakman, 

die er de tijd voor neemt 

om er iets moois van 

te maken. Die ze met 
zorg en aandacht behan-

delt, ze niet even a f - 
raf  felt  en altijd wel een 

leuke aanbieding voor u 
in petto heeft 

N. WILLEMSEN 
RUND- EN 

VARKENSSLAGERIJ 

Ook voor 

koud  buffet's  en 

barbeque staan 

wij voor U klaar. 

Dorpsplein 1 

DODEWAARD 

Tel. 1338 	111 

BLOEMEN PLANTEN, KADOSHOP 

gieteA,#naiv 
Oranielaan 3 - 6669 AH Docierreard - Tel 08885-2330 

het beste ,:kdres voor 

bloemen,planten,kadc-
artikelen enz. 

Wist u dat u bij ons ook uw 
schoenen kunt laten repare-

ren, en dat uw kleding in één 
dag gestoomd kan warden. 

Uw bloemetje kunnen wij over 
de hele wereld laten bezor-

gen. 

Het meest veelzijdigste adres 

in Uw dorp. 



gebied in samenwerking met de afdeling Historische 
Geografie van de Rijksuniversiteit Utrecht uitge-
voerd. 

Maandag 11 maart houdt prof. W.J.G. van Mourik, lid  
van onze werkgroep te Zeten een lezing met dia's  
over "HISTORISCHE STIJLEN IN DE NEDERLANDSE ARCHI-
TECTUUR" in het Dorpshuis aan de Nedereindsestraat  
te Kesteren. Aanvang 20.00 uur.  

Toelichting. 

Tussen ongeveer 100 na Chr. en 1700 kunnen Romaans, 
Gotisch, 	overgangsvormen. 	Renaissance 	en 
Klassicisme (naar de Italiaanse voorbeelden van 
architect  Palladio)  worden onderscheiden. Met een 
drietal werkbladen als ondersteuning worden 
perioden. bouwvormen en vaktermen besproken. Bij 
het dateren van afbeeldingen, stadwandelingen en 
vacantiereizen  an  men van enige kennis van 
bouwstijlen profiteren. Min of meer toevallig biedt 
Nijmegen belangwekkende voorbeelden uit vrijwel 
elke periode gedurende een wandeling van ong. 
anderhalf uur. Bij voldoende belangstelling kan 
zo'n wandeling woraen georganiseerd. 

Al deze lezingen worden gehouden in het Dorpshuis  
aan de Nedereindsestraat te Kesteren. Aaanvang  
20.00 uur. Leden en niet-leden zijn van harte 
welkom. Van niet-leden zal een bedrag van f. 2,50 
gevraagd worden. 

Een kort Archeologisch bericht. 

Toen na de bouwvakvacantie de werkzaamheden aan de 
Tielsestraat te Opheusden werden hervat, was de 
aandacht van onze werkgroep hier bijzonder op 
gericht. We wisten namelijk dat in het geprojec- 
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teerde tracé van de nieuwe fietspaden, dwars door 
een mogelijke bewoningslaag uit de Bronstijd gegra-
veh zou gaan worden. En inderdaad onze verwachting 
kwam uit. Daar, waar een tiental jaren geleden bij 
toeval wat bronstijd potscherfjes werden gevonden, 
bleek een vrij uitgestrekte bewoningslaag onder het 
maaiveld te zitten. Over een lengte van vele tien-
tallen meters was de bodemverkleuring duidelijk 
zichtbaar in het nieuw gegraven sloot-talud. Voor-
zichtig wadend door de ondiepe sloot (wat trouwens 
wel een natte voet opleverde) hebben we de verkleu-
ring wat nader onderzocht. We vonden we een aantal 
voor de bronstijd kenmerkende potscherven. Wederom 
werd hier een vooralsnog onbewezen bewoning geloka-
liseerd. En deze bleek véél uitgestrekter dan we 
daarvoor durfden vermoeden. 

Opheusden 31 oktober 1990 	 Kobus van Ingen 

Oproep voor Genealogische gegevens  

Omdat ik bezig ben met een onderzoek naar mijn 
voorouders, zou ik graag inlichtingen ontvangen met 
betrekking tot de volgende families; van Ingen, 
Hommersom, van Verseveld, van Kouteren, en de Bon. 
Indien u behalve gegevens ook uw stam in deze 
families heeft, is het misschien wel aardig om wat 
nadere informaties uit te wisselen. 

reacties aan: Kobus van Ingen. Vispad 2, 
4043 JN Opheusden (tel. 08887-1741) 

Genealogische vragen 

Benjamin Hendriksen van Verseveld en Geertrui 
Wouterse van Vendelo trouwen te Maurik op 30-10-
1746. Wie waren de wederzijdse ouders? Jelis 
Dirksen van Kouteren (ook wel als Couteren  
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Woninginrichting 
Textielhandel 

P. J. VAN DAM-  
* MEUBELEN 
* TAPIJTEN 
* GORDIJNEN 
* BEDDEN 

Kalkestraat 8 	Telefoon 13 13 

DOD  EWAARD 

elektrotechnisch 
bedrijf 

pl eters wir  an  Ton 
LANDELIJKE ERKEND INSTALLATEUR 
IN KRACHT.LICHT.FABRIEKSINSTAL-
LATIES. CENTRAAL-ANTENNESYSTEMEN, 
SELUIDSINSTALLATIES,AFZUIG-
SYSTEMEN ENZ. 

VERKOOP VAN ALLE ELECTRISCHE 
APPARATEN EN TOESTELLEN. 

EISEN SERVICE WERKPLAATS OM: VOOR 
KLEUREN T.V. 

KALKESTRAAT 3 -  

Dodewaard 	telefoon 08885-1214 
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Waatrandiik 63 - Donewaara 
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fkat,
311  

foto von Beek 

DODEWAARD 
Nassaulaan 2A 
TeL 088.85 - 2212. 

*Pasfoto's in kleur en zwart-wit 

direkt klaar 
*Huwelijksreportages 

HIJUR 
-...- VAKKUNDIS ADVIES 	 IVCIOIT 

TE DIJUR! 
i HOUTLAND 



Geopend van maandag t/m vrijdag 
tijdens kantooruren 

Voor meer informatie 
Gijsbert Stoutweg 11  (Ind.  Latenstein) 

Tiet 

Herveld Tel. 08880-1600 
Zetten Tel. 08880-2556 

't IDaprn raft nithrtst 
antic] la89 

Ambiance la carte restaurant 

Voor Uw zakelijke en familiegelegen- 

heden 

Fam. Jansen - De  Ruil  ter 

Tielsestraat 1.90 

6673 AE Andelst 

Tel.: 08880 - 1688 

LEVERING EN MONTAGE VAN 
SYSTEEMPLAFONDS-WANDEN 

lid NEVAP  

Bezoek onze showroom 
met meer dan  SO  plafonds 



geschreven) en Hermken Verburg trouwen te Maurik op 
15-01-1719. Wie waren de wederzijdse ouders? 
Teunis van Verseveld en Cneliske Cnelis wonende in 
de buurtschap Meerten (Lienden), zijn beide lidmaat 
in de Herv. Kerk te Lienden in het jaar 1717. Op 
24-01-1712 dopen zij aldaar een zoon genaamd 
Cnelis. Andere vermoedelijke kinderen uit dit 
echtpaar zijn Henderske, Agnietje en Willemijn. Hun 
dopen heb ik echter in Lienden niet kunnen vinden. 
Wie waren deze echtlieden, waar vind ik het 
huwelijk? 

Maria Nut  geboren 06-12-1836 te Leeuwen, haar 
ouders zijn Roelof Nust en Yda Maria Roodbeen beide 
uit Leeuwen. Wie kent het huwelijk en afstamming 
van deze beiden? 
Reacties aan: Kobus van Ingen, Vispad 2, 

4043 JN Opheusden (te1.08887-1741) 

Nieuws van het A.I.C.  
Het A.I.C. mag zich blijven verheugen in een steeds 
groter wordende belangstelling. Vele bezoekers 
mochten we verwelkomen en schenkingen in de vorm 
van boeken, geschriften, foto's e.d. mochten we in 
ontvangst nemen. 
Veel werk is er echter nog te verrichten. Vandaar 
dat we een oproep doen voor vrijwilligers, die of 
thuis of op het A.I.C. werkzaamheden - veelal 
bestaande uit het ordenen van gegevens over onze 
streek- willen verrichten. Als u daarvoor iets 
voelt, neemt u dan eens contact met ons op voor 
nadere informatie. Ook voor het transcriberen van 
archiefstukken met behulp van fiches wordt hulp 
zeer op prijs gesteld. 
De "schoonmaakploeg", die het gebouw een "herfst-
schoonmaak beurt" hebben gegeven, willen we héél 
hartelijk danken. 	 •  
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"Op de weg van Bussum naar Naarden", of wel een  
verslag van de najaarsexcursie van de H.K.K. en 0.  
op 13 oktober 1990  

Nadat de deelnemers gezamenlijk een kopje koffie 
dronken en onze excursieleider uitleg deed van de 
te volgen route vertrokken we in stoet naar het 
Gooi. Dit gebied wat zo op het oog geheel bestaat 
uit stedelijke bebouwing bleek alras nog veel 
kenmerkende 	historische 	geografische 	en 
wetenswaardige plaatsen te bevatten. De tocht ving 
aan in het Hollands-Utrechts grensgebied waar op de 
grens van de Lage Eempolder in de hogere 
zandgronden de zogenaamde "Wakkeren Dijk" is 
gelegen. Deze dijk die er ooit voor waakte dat het 
overstromingswater van de oude Zuiderzee niet in 
het Gooi kon doordringen, is aan de westelijke 
zijde omzoomd door een groot aantal oude 
boerderijen. Bij het dorp Eemnes-Binnen bezochten 
we de laat-Middeleeuwse  Ned.  Herv.kerk., welke, 
geheel door groen omgeven, domineert aan de rand 
van het polderland. Vervolgens reden we door de 
villa dorpen Laren, Blaricum en Craailo naar de 
uitspanning "de Tafelberg". Hier werd onder een 
behaaglijk najaars zonnetje gezamenlijk de koffie 
(met gebak) gedronken. De uitspanning, welke reeds 
generaties een begrip is, is gelegen op een lichte 
welving van de Gooise stuwwal. Vroeger was van hier 
een prachtig uitzicht over de omgeving. Door de 
bebossing echter is er nu hier niet zoveel meer te 
zien. Van hier werd de tocht voortgezet naar het 
hoofddoel van de dag namelijk het "Vesting Museum" 
gelegen in de Vesting Naarden. Om 13.00 uur werden 
we hier door de gids ontvangen en deze mevrouw deed 
ons, uitermate boeiend, uitleg van hetgeen er 
allemaal te zien was. Het Museum is maar een heel 
beperkt deel van de totale vesting Naarden en 
daardoor temeer een goede weergave vooral wat zijn 
defensieve kracht betreft. Veel gangen en 
kazematten (schuilplaatsen) werden bezocht en gaven 
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Het AIG. en HKK en O. 
wensen U prettige 
feestdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar 

een goed beeld van de levensomstandigheden 
waaronder het soldatenvolk toendertijd verkeerde. 
Allerlei wapentuig gaf de toehoorders een indruk 
van het belang dat de Stad Naarden als vesting — 
speciaal als afgrendelings versterking voor onze 
hoofdstad Amsterdam— heeft gehad! Als "klap op de 
vuurpijl" begaven we ons, welliswaar niet gepland, 
naar de rondvaartboot waarmee we door de grachten 
een boottocht maakten rondom de versterkingen. Het 
was werkelijk schitterend om van hieruit de kundig 
gerestaureerde wallen en raveleinen te bekijken. 
Kwajongens trachten door wat extra deining de 
opvarenden in verwarring te brengen, maar doordat 
bij hen zelf het angstzweet begon uit te breken 
werd hiermee alras gestopt. Nadat we weer vaste 
grond onder de voeten kregen, hebben we nog een 
verfrissing genomen en zijn we op zoek gegaan naar 
een eetgelegenheid in de stad. Hier werd een 
eenvoudige doch voedzame lunch gebruikt en maakten 
we ons op voor de terugreis. Bij de prachtige grote 
kerk te Naarden sprak de voorzitter nog wat lovende 
woorden tot aan onze excursieleider en via de weg 
van Naarden naar Bussum reden we door de prachtige 
omgeving van 's—Gravenland richting huiswaarts. 
Mede door de prachtige weer en de goede organisatie 
van de excursieleider dhr. Chris de Bont werd het 
een onvergetelijke dag! 

Kobus van Ingen. 	 Opheusden 29-10-1990 



Renault 5 
Super 

n Walraven 
Dorpsstraat 6, 
Tel. 08887 - 1223 Opheusden  

Renault  dealer 
voor Midden 
Betuwe 

• In- en verkoop van 
automobielen 
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Assurantie- en Voor deskundige voorlichting van alle 
financieringskantoor 

verzekeringen 
geldleningen 
hypotheken 
belasting adviezen 

A Hommersom b.v. 
beukenlaan 9 postbus 3 4043 ZG 

OPHEUSDEN Telefoon 08887 - 2144.  

Van der Garde's 
WARENHUIS 

Opheusden Telefoon 08887-1220 
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Tot uw dienst 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 
a. aankopen o.g. 
b. verkopen o.g. 
c. taxaties 
d. hypotheken 
e. gratis computerberekening van 

de maandlasten 
f. financiële adviezen 

Zoekt u ergens een woning? 
Laat het ons wetenl Bei ons of 
stap vrijblijvend bij ons binnen. 

    

(-\ 
Makeiaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudsmidsestraat 12 	Opheusden, Dorpsstraat 9a 
Tel. 03443 - 2400 Tel. 08887 - 2906  

drukkerij 
opheusden/ 
Voor al Uw drukwerk! 

kerklaan 5. Post bus 13. 4043 ZG Opheusden 
Telefoon 08887-1712 Telefax 08887-2581 

* REKLAMEDRUKWERK 
o.a. folders, stickers, enz. 

* FAMILlEDRUKWERK 
o.a. verlovings-, huwelijks-, 
geboorte- en jubileumkaarten, enz. 

* VERENIGINGSDRUKWERK 
o.a. clubbladen, 
lidmaatschapskaarten, enz. 

-A- FOTOCOPIEEN 
* ONTWERPEN 

Wij makenwerk 
van Uw drukwerk! 

ELEKTRO TECHNISCH 	 
INSTALLA11EBUREAU 

G.J. v. Binsbergen & Zn. 
Burg. Lodderstraat 13 Opheusden  

Audio-Video 
Uw vertrouwd adres voor: 

Was- en droogautomaten, koel- 
en vriesapparatuur, elektrisch 

huishoudelijke apparatuur. Alles 
op gebied van verlichting 

Tel.: 08887-1339* 
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Voor U bijeengegaard 1 ! 

De geschiedenis van een verzonken klok.  

Gedurende het jaar 1943 werden verschillende door 
de Duitsers gevorderde oude klokken overgebracht 
naar een opslagplaats te Spijk bij Gorinchem; de 
houthandel van de firma de Later & Hoftijsen moest 
ze daar onderdak verschaffen. 
Nadat de Duitsers in deze opslagplaats al eens een 
greep hadden gedaan, besloten ze in october 1944, 
dus toen de ineenstorting dreigde, alles weg te 
slepen. Er verschenen twee officieren die meedeel-
den, dat alle klokken naar Duitsland vervoerd 
zouden worden; toen de heer de Later protesteerde 
en zei, dat hij in ieder geval de Inspectie 
Kunstbescherming 
van in kennis moest stellen, kreeg hij te horen, 
dat hij de Inspectie er buiten te laten had en geen 
ruchtbaarheid aan het gebeurde mocht geven. De vol-
gende dag zou er een schip voor de wal komen om de 
klokken in te laden. 
Bij het vervoer ging men ruw te werk: de Duitsers 
hadden blijkbaar grote haast om de buit in veilig-
heid te brengen. Er werd onvoorzichtig en 
onoordeelkundig geladen; alles werd lukraak op en 
over elkaar in het schip gesmeten. Zo kon het 
gebeuren dat een grote oude klok bezijden terecht 
kwam en in de rivier de Linge verdween. De rovers 
gunden zich niet eens de tijd om ze op te halen en 
verdwenen zo spoedig mogelijk met het schip naar 
Groningen. 
De heer de Later bracht de Inspectie 
Kunsbescherming in een ongetekend briefje op de 
hoogte, en onthield de plek waar "die versunkene 
Glocke" moest liggen. Meer ken er voorlopig niet 
gedaan worden, en ook na de bevrijding in mei 1945 
vond men niet onmiddellijk tijd om naar de klok te 
gaan dreggen. Doch eindelijk kwam ze boven water, 
nog onbeschadigd; de winter en het ijs hadden het 
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solide brons geen kwaad kunnen doen. 
Van welke plaats zou deze klok afkomstig zijn? Men 
las het opschrift: "19 't Jaer ons Heren 1643 door 
dat fyre  bin  ick gevloten. Peter van Trier ende 
Johan zijn zoon. Hendrik Fonck van der Linden, Jan 
Gerritsen ende Aert de Wit Kerkmeester in die tyd" 
Een randschrift vermeldde voorts nog :"Cornelis 
Wachersdorf V.D.M. in Lynden. 0 Godt U woordt zeer 
groot machten luydt klaerder dan eenich metael. 
Geeft ons genaed ende krachten om die te houden 
altemael". 
Die klok was dus van een Protestantse gemeente en 
oorspronkelijk bestemd voor een dorp Lynden. Er 
bestaan echter twee plaatsen van die naam in 
Nederland: Lynden-Badhoevedorp, dat niet voor een 
17de eeuwse klok in aanmerking kwam, en Lynaen bij 
Eist: dit tweede Lynden was een gehucht zonder 
kerk. Nu is er echter een flink dorp Lienden 
(oudtijds Lynden geschreven) in de nabijheid van 
Kesteren gelegen. In de voorlopige lijst der 
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst 
wordt onder het bezit van de Hervormde kerk te 
Lienden opgegeven een klok, gegoten door Peter van 
Trier en zijn zoon in 1643. Die was dus 
hoogstwaarschijnlijk dezelfde als de uit de rivier 
de Linge opgehaalde. 
Het was niet te vergen van het Militair-Gezag, dat 
het langs deze weg het raadsel zou oplossen. Een 
advertentie werd geplaatst, waarin men het 
opschrift vermeldde; de eigenaars konden zich 
vervoegen bij de Staf Militair Gezag Sectie 
Oorlogsbuit, 	Afdeling 	Rotterdam, 	District 
Dordrecht. 
Spoedig kwam de gemeente Lienden zich als rechtheb-
bende aanmelden, en de klok, die zolang was 
opgeslagen bij de firma de Vries Robbé te 
Gorinchem, werd teruggebracht. 
Wanneer dit artikeltje ter perse gaat, hangt ze 
misschien al weer in de toren. 
En al die andere klokken die door de Duitsers 
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meegenomen werden naar Groningen? zal men vragen. 
Daarmee is het beter afgelopen dan men in october 
1944 durfde hopen. In Groningen moesten ze namelijk 
worden overgeladen in een ander schip, maar de 
kraan raakte (per ongeluk?) defect en de gehele 
lading bleef in Groningen liggen. Na de bevrijding 
konden ze aan de eigenaars worden teruggegeven. Zo 
zijn enige honderden oude klokken, die voor ons 
land grote culturele waarde hebben, behouden 
gebleven. 

B.Bijtelaar. 

Voor U bijeengegaard 2 ! 

Het Drielse Veer: van kerkschip tot veerpont  

Van het bestaan van het Drielse Veer lezen we reeds 
in de 17de eeuw. Behalve dat het in 1669 eigendom 
van de stad Arnhem geworden was, maakte het in 1672 
geschiedenis toen de Fransen via een omtrekkende 
beweging de stad vanuit het westen wilden 
aanvallen. Daartoe trokken zij, uit het zuiden 
komende, bij het Drielse Veer de Rijn over. 
Trouwens, de historie van het veer is nog ouder. 
Eeuwen eerder dan de zeventiende, trokken Ooster-
beekse pastoors naar Driel en omgekeerd togen de 
parochianen van Driel naar het kerkje van 
Oosterbeek om daar de diensten bij te wonen. De 
maalschap Driel behoorde immers bij het kleine 
kerspel Oosterbeek. De kerkgangers en de pastoors 
maakten gebruik van het zogenaamd kerkschip, een 
vaartuig met zeilen. Dat overvaren zal dus wel eens 
met de nodige problemen gepaard gegaan zijn als er 
een flinke wind stond en het water ruw was. Waren 
de Drielenaren eenmaal aan de overkant, dan was het  
nag  een flinke tippel naar de kerk. Het thans nog 
bestaande Kerkpad herinnert nog aan de route die 
zij volgden. Ziet u ze in gedachten gaan via het 
veerweggetje en het kerkpaadje langs de 
uiterwaarden? 
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Toen Driel in 1470 een eigen kerk en pastoor kreeg, 
werd het kerkschip overbodig, maar het werd niet 
uit de vaart genomen. Voortaan bleef het als 
veerboot in dienst. Later werd de veerboot 
vervangen door een pont en eeuwenlang is het 
Drielse Veer een belangrijke schakel gebleven in de 
noord-zuid-verbinding. Toen er in de omtrek meer 
vaste oeververbindingen kwamen, bleef het van 
belang voor de regionale communicatie. 
Hoeveel Oosterbekers zijn heen en weer geweest om 
fruit en groente te halen van het vruchtbare 
Betuwse land? In de kersentijd gingen hele gezinnen 
kersen eten en maakten er een uitgaansdag of 
middagje van. Omgekeerd zochten vele Betuwnaren 
voor de oorlog hun dagelijks werk aan de overzijde. 
onder meer op de steenovens en de Heveafabrieken. 
Hierboven werd reeds vermeld dat Arnhem in 1669 het 
veer aankocht. Nog in 1821 - zo lezen we in de 
geschiedenis van Arnhem - ontving de stad 
"opbrengsten van het veer te Driel". De inkomsten 
waren echter gering: de pont moest onderhouden 
worden en de veerbaas betaald. "Het blok aan het 
been van Arnhem" werd danook in 1846 door het 
stadsbestuur verkocht. 
Jacob Maris, een van de schilders van de beroemde 
Haagse School, schilderde in de vorige eeuw het 
Drielse Veer. Eigenlijk alleen de voorgrond aan 
Oosterbeekse zijde. We zien wat half ondergelopen 
weiland, omzoomd door hekwerk.Een smal pad loopt 
tussen de hekkendoor naar het (hoge) water: een 
zeilschip, kort voor de oever, enkele koeien en de 
klokkestoel met de veerbel erin. Door middel van 
het touw dat verbonden was aan de klepel kon men de 
bel laten luiden en dat was dan het teken voor de 
veerbaas, dat er weer klanten voor hem waren. 
Als bijzonderheid kunnen we nog vertellen dat de 
klok van het Drielse Veer eens de luidklok was van 
het oude kerkje van Wolfheze. "Men" zegt door de 
Arnhemmers weggehaald toen het kerkje reeds in 
verval was. Maar dat is eeuwen geleden en we kijken 
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de Arnhemmers er heus niet meer op aan. 
De sfeer die je proeft uit het schilderij van Jakob 
Mans bestaat niet meer. Een klokkestoel vind je er 
niet. En je vraagt je af: waar is de klok, dat 
eeuwenoude ding, gebleven? De veerdammen zijn 
verdwenen. De gierpont van het Drie lse Veer is 
gedegradeerd tot een motorbootje, dat ten gerieve 
van voetgangers dagelijks nog ettelijke keren heen 
en weer vaart. Ja, ook hier is met de veerpont een 
stuk romantiek verdwenen. 

Voor kleine berichten, zoals er reeds enige in 
de Nieuwsbrieven zijn verwerkt, zal in de ko-
mende Nieuwsbrieven ruimte gegeven worden. Dit 
om onze Nieuwsbrief te verlevendigen en onze 
leden nog meer van dienst te kunnen zijn. 
Heeft u iets te vragen of een kleine mededeling 
stuur deze ons zo spoedig mogelijk op. Ook zul-
len ze - indien gewenst- op een Mededelingen-
bord in de studiezaal van het A.I.C. bevestigd 
worden. 
Vraag en aanbod passend in de geest van de 
Nieuwsbrief kunnen geplaatst worden, evenals 
kleine wetenswaardigheden.  Copy  voor de volgen-
de Nieuwsbrief uiterlijk voor 1 maart 1991 in-
leveren. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

