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In Memoriam  

GEURT DIRK OPPERMAN (1945-2004) 

Op zondagochtend 12 december j.l. kregen wij het droeve bericht dat 
Geurt 's nachts in zijn slaap was overleden. Hij lag sinds enige dagen weer 
in het ziekenhuis en iedereen maakte zich daar zorgen over gezien zijn 
medisch verleden. 

Onze gedachten gaan vooral uit naar zijn vrouw Carla en hun dochter 
Carola. Ook zijn moeder en verdere familileden wensen wij sterkte toe 
in de komende tijd. 

Onze vereniging en het Arend Datema Instituut zullen Geurt missen. 
Hij was er altijd te vinden en altijd bezig. Zijn hobbies waren onder an-
dere fotografie en genealogie. 

Hij heeft meegeholpen de fotocollectie van ons instituut op te zetten 
en vooral in het begin te vullen met oude en nieuwe foto's van ons werk-
gebied, waardoor de collectie flink is uitgebreid. 

Genealogie was zijn andere passie. Ook hiermee heeft hij ons insti-
tuut en de vereniging vooruit geholpen. Privé had hij een genealogisch 
bestand met meer dan 6o.000 personen, voornamelijk Betuwnaren. In 
dit bestand mochten de collega-vrijwilligers van het Arend Datema 
Instituut vrijelijk zoeken. Hij was de vraagbaak voor iedereeen die bezig 
is met het uitzoeken van Betuwse families. Daarnaast was hij actief in het 
verzamelen en ordenen van allerlei bronnen en archieven. 

Op vrijdag 17 december hebben we Geurt begeleid naar zijn laatste 
rustplaats. Wij zullen hem missen. 

Frans Nieuwenhof 
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Van de voorzitter 

Folkert Schuurman 

I

Een bewogen uiteinde 

Het jaar had feestelijk afgesloten moe-
ten worden met de verschijning van 'De 
jonker van Duinenstein' en het Tabula 
Jaarboek. Dit is ook gebeurd, maar het 
werd kort daarna overschaduwd door 
het overlijden van onze trouwe mede-
werker Geurt Opperman, die na een 
vrij lange ziektegeschiedenis toch nog 
onverwacht overleed. Wij gedenken 
hem in het In Memoriam op de pagina 
hiernaast. 

Jonker van Duinenstein 
In dit nummer een verslag van de aan-
bi eding van 'De Jonker van Duinenstein'. 
Voorleden die niet direct in de buurt van 
een verkooppunt wonen hebben we een 
speciaal aanbod om dit boek in bezit te 
krijgen. Kijk hiervoor op pagina 39. 

Tabula Batavorum 
Iedereen heeft het Tabula Jaarboek 2004 
weer thuisbezorgd gekregen. Hoewel 
wij niet de uitgever zijn, kwamen er 
toch bij ons nogal wat lovende reacties 
binnen, die wij hebben overgebracht 
aan de Tabula redactie. Het boek kost in 
de winkel E 18,95, een prijs die hoger is 
dan ons lidmaatschap sgeld van €15,-. De 
vraag van de Tabula redactie is dan ook 
of wij onze bijdrage aan de Tabula zou-
den willen verhogen vanwege de steeds 
stijgende kosten. We hebbentoegezegd 
dat wij bereid zijn een kleine verhoging 
toe te passen als de andere aangesloten 

verenigingen dat eveneens doen. Mocht 
dit op termijn gebeuren, dan zullen we 
ons - sinds vele jaren ongewijzigde - lid-
maatschapsgeld ook wat moeten verho-
gen. Ons streven blijft echter een voor 
ieder bereikbare en zo laag mogelijke 
contributie. 

Betuwse Kastelen 
In dit nummer - naast het tweede deel 
van de Heterense straatnamen - een 
eerste bijdrage van de heer Ed Bruinvis 
uit Arnhem, die zich bezig houdt met 
Betuwse kastelen. In dit eerste artikel 
van zijn hand behandelt hij de situatie 
rond de vloedschuur van Den Oldenhof 
in Driel. 

6o Jaar Bevrijding 
We willen deze gebeurtenis niet geheel 
ongemerkt laten passeren. We denken 
eraan een klein bundeltje uit te brengen 
met persoonlijke herinneringen van en-
kele Betuwnaren aan de oorlog en/of de 
bevrijding. 	 • 

Rectificatie 
In de vorige Nieuwsbrief stond boven 
het artikel over Open Monumenten-
dag abusievelijk de naam van  mw.  R. 
Roodbeen. Het artikel was echter van 
de hand van de heer Peter Kegelaar.• 
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AANNEMERSBEDRIJF 
EN 
VASTGOEDADVISEUR 

EICILJ 
GARANT 

J. H.HENDRIKSEN 
Nieuwbouw - verbouw- restauratie 

Brederode 46 
6669 SL Dodewaard 
Tel.: (0488) 412665 
Fax: (0488) 4128 04  
Werkplaats:  
Houtmanskampweg la 
Dodewaard 

NVOB  
Nederlands Verbond van Ondernemers 
in de Bouwnijverheid 

Fa. GEBR.SPAAN 
Landbouwmechanisatiebedrijf 

Ook voor reparatie van uw machines 

Nedereindsestraat 37— Kesteren —(0488) 48 12 21  

Tot uw dienst! 
Joop van Mourik Makelaardij o.g. BV 

Wij verzorgen voor u: 	 Zoekt u ergens een woning? 
• aankopen o.g. 
• verkopen o.g. 	 Laat het ons weten! 
• taxaties 	 Bel ons op of stap vrijblijvend 
• hypotheken 	 bij ons binnen. 
• gratis berekening maandlasten 
• financiële adviezen 

vier  UM  
Makelaardij o.g. Joop van Mourik B.V. 
Lienden, Oudesmidsestraat 12 	Opheusden, Dorpsstraat 9a 
Tel. (0344) 6024 00 	 Tel. (0488) 442906 
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Lezingen 
Peter Kegelaar 

'Johanna's Hof' te Kesteren, 
Nedereindsestraat 27, Tel. (0488) 48 15 27 

I

Maandag io JANUARI 2005 

20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

De lezing begint met de strategische 
ligging van het kasteel. De burcht is ge-
bouwd rond 1300 op een punt waar de 
afstand tussen de rivieren gering was 
en waar drie territoria aan elkaar grens-
den: Gelre, Kleef en Bergh. In de loop 
der eeuwen werd het kasteel bewoond 
door adellijke geslachten, waarvan de 
namen nog in het dorp terug te vinden  

zijn. Verschillende straten en de basis-
school zijn genoemd naar de kasteelbe-
woners. 

Tusseni93Geni94lisDeDoornenburg 
door de heer Van Heek gerestaureerd. 
Nadat de burcht in de Tweede Wereld-
oorlog bijna geheel was verwoest, werd 
deze na de bevrijding weer in oude luis-
ter herbouwd met de oude stenen. Na 
de voltooiing duurde het nog tientallen 
jaren voordat het gebouw over een vol-
ledige en stijlvolle inrichting kon be-
schikken. 

U krijgt dia's te zien van het interieur 
van de hoofdburcht: de kleine en de gro-
te kelder, de ridderzaal, schilderijen op 

Robert Melchers 
In en om de Doornenburg 
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't Veerhuis 
Opheusden 

VAN BREDA 

- 
Fietsenspeciaalzaak 

én 
Total 
tankstation 

Arie de Bruijn 
Dalwagen 16 
DODE WAARD 
(0488) 41 13 16 

Schoenen 
Lederwaren 

Sportartikelen 
Schoenreparaties 

Sleutels 

OCHTEN 
Molendam 39 

Tel. (0344) 641282 

RIEll6EBRINK 

_Cy 
ciefl  

Hoofdstraat 15 Zetten 
Telefoon (0488)  454508 

Ouderwets gezellig uit voor 
een drankje. Vraag naar de 

mogelijkheden. 

Veerweg 1 
4043 JV Opheusden 
Tel. (0488) 44 12 07 
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de bovenzalen en de maquette op zolder. 
Hierna worden op de voorburcht een 
aantal gebouwen getoond. De nog origi-
nele kapel, de Langeracktoren waar de 
tiendbelasting betaald moest worden 
(met gevangenis), de kasteelboerderij 
en de voorpoort. 

Ook de omgeving komt aan bod. Zo 
staat er een oude eik bij het kasteel en 
tot het burchtbezit behoorden een mo-
len en een ve erhuis. Ten slotte wordt nog 
even stilgestaan bij de andere vesting-
werken van Doornenburg, daterend uit 
latere tijden: Sterreschans en Fort Pan-
nerden, die beiden de splitsing van de 
Rijn en de Waal moesten beheersen. • 

I
De heer A. J. de Jong 
Genealogie in de Marsch en omgeving 

De heer de Jong, bestuurslid van de 
Historische Vereniging Oudheidkamer 
Rhenen en Omstreken, zal een lezing 
houden, waarbij de nadruk zal komen te 
liggen op het genealogisch onderzoek 
naar enkele Betuwse geslachten en de 
relatie met Rhenen. 

De Jong publiceert regelmatig over 
de geschiedenis van Rhenen. Hoewel de 
rode draad in de presentatie de Marsch-
polder zal zijn, komen ook families aan 
de orde die afkomstig zijn uit de naaste 
omgeving, zoals uit Lienden en Ingen. 

Hoewel hij nog volop bezig is met his-
torisch onderzoek met betrekking tot 
de Marsch zal hij wat vertellen over de 
rechtsverhouding met Rhenen totdat 
dit uiteindelijk tot volledig Gelders 
gebied werd verklaard. In de lezing zal  

ook ook ingaan worden 
over de Rijn, die er geweest 
de Middeleeuwen en die eet, 
rijke rol gespeeld hebben in de 
en communicatie tussen Rhenen en het 
tegenover deze stad gelegen Betuwse 
gebied. 	 • 

Maandag 14 MAART 2005 

20.00 uur 
Zalencentrum 'Johanna's Hof' 

In 1421 raasde de St. Elizabethsvloed 
over zuidwest-Nederland. Iedereen 
weet nog uit de schoolboekjes dat toen 
de Biesbosch is ontstaan. Minder be-
kend is dat - waar nu de Biesbosch ligt 

- een groot welvarend polderlandschap 
heeft gelegen: de zogenaamde Groote 
Waard. 

Dit landschap was al honderden jaren 
eerder door de mensen in gebruik geno-
men. Het was een deel van het zeer wel-
varende graafschap Holland. Hoe het 
oude cultuurland er uit zag dat in 1421 
werd verzwolgen is eigenlijk onbekend. 
Wel hebben vele historici en een enkele 
historisch geograaf er zich in de laatste 
eeuwen het hoofd over gebroken. Maar 
erg bevredigend waren hun reconstruc-
ties van die verdronken wereld niet. 

Ons mede-lid Chris de Bont, die als 
historisch geograaf bij Alterra in Wa-
geningen werkzaam is, neemt u aan de 
hand van veel plaatjes mee terug in de 
tijd, naar deze verdwenen wereld. Is het 
hem gelukt om een betrouwbaar beeld 
te schetsen van het rijke boerenland dat 
in 1421 verdween? Aan u om dat te be- 
oordelen. 	 • 

Maandag 14 FEBRUARI 2005 

20.00 uur 
Zalencentrum `Johanna's Hof 

I
Chris de Bont 
De Biesbosch en zijn ontstaan 
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RK 
IED VAN 

MEUBELBEKLEDERIJ 

VAN LEDDEN 

Het adres voor 
vakkundig bekleden 

van uw meubelen 

• grote collectie stoffen 
• prima afwerking 
• vooraf prijsopgave 
• ook voor doe-het-zelvers 

Dorpsstraat 22 
4031 ME INGEN 

Tel. (0344) 602792 
Automatiseren is 

maatwerk, vandaal 
dat we in een persoom 

lijk gesprek gaarnt 
bereid zijn om de 

werkwijze van Buni 
Automatisering toe te 
lichten.  Semen  met 

kunnen we dan beluj,  
ken wat we vooi 

elkaar kunnen 
betekenen  

Ambiance 
el la carte restaurant. 

Voor uw zakelijke 
en Jamiliegelegenheden. 

Bunt  
Automatisering BV 
Broekdijk 26 
4041 CV Kesteren 
tel: 0488-483669 
fax: 0488-483772 

Dennis en Chantal van Ralen 
Tielsestraat 190 — Andelst 
Telefoon: (0488) 45 16 88 
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Excursieverslag 2004 

Carola Opperman 

I

Van Isselburg naar Doesburg 
Zaterdag 9 oktober 2004 

Om half negen reden we richting An-
holt. Eerst gingen we een stuk over de 
snelweg en toen binnendoor naar café 
Haus Onstein waar we een kopje kof-
fie gingen drinken. Dat was heel gezel-
lig. Na de koffie gingen we naar  Schloss  
Anholt, een waterburcht uit de 12e eeuw. 
Onderin hetkasteelwas de keukenwaar 
het eten werd klaargemaakt. Daarbij zat 
ook de voorraadkamer. 

In de Tweede Wereldoorlog is het slot 
zwaar beschadigd, maar na de oorlog 
weer helemaal opgebouwd. In een van  

de kamers lag nog de originele houten 
vloer, die geen schade had opgelopen, 
omdat er veel puin opgevallen was, 
waardoor het niet in brand was gevlo-
gen. 

Eerst was  Schloss  Anholt in handen 
van de familie Van Zuilen, daarna in 
het bezit van de familie Van Bronkhorst 
Batenburg. Nog weer later kwam het in 
handen van de familie Salm (zu Salm), 
en heden ten dage is dat nog steeds het 
geval. De bibliotheek stamt uit 1803. Ze 
hadden er negenduizend boeken staan 

Het kasteel van Anholt in de ochtendzon 
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MARK VAN WAMEL 
NTERIEURBOUW 

SCHEEPSBETIMMERING 

Keuze uit ± 100 motoren 
begeleiding  

Gratis 
de n°taris  tot bii .  

RENTMEESTERSKANTOOR 
VAN LYNDEN  

Dorpsstraat 
	

Postbus 24 

6672  LC  Hemmen 
	

667o AA 
Zetten 

Tel. (0488) 451312 
Fax. (0488) 45  26 21 

E-mail: fvlynden@wxs.n1  

• Beheer en taxaties 
• Onteigening en planschade 
• Grond en pachtzaken 
• Schaderegelingen 

Houtmanskampweg 
6669 MZ Dodewaard 
Tel. (0488) 48 22 48 

Fax (0488) 41 20 81  

Mobiel  (o6) 53 38 82 74 
E-mail: info@vanwamel.com  

Internet: www.vanwamel.com  

Toeleverancier 

voor de jachtbouw 

Gebr. Van Doorn 
MOTOREN 

k ;11 
BOVAG 
MOTOR 

l

ir 7

Assurantie- 
en financieringskantoor 

a. hommersom b.v. 

Burg. Lodderstraat 15 
Postbus 3 4043 ZG OPHEUSDEN - 
Tel. (0488) 442144- Fax (0488) 44 28 97 

Motoren en bromfietsen:  
Honda  /  Suzuki  /  Kawasaki  / Yahama 

en andere merken 
Inruil en financiering mogelijk 
Nedereindsestraat 25 Kesteren 

Tel. (0488) 48 12 00 
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die dateren van 1470 tot en met 1940. Er 
waren o.a. atlassen uit de hele wereld. 
De wanden van de ridderzaal en het 
wapen van de familie waren versierd 
met gouden ornamenten. De eetzaal 
was heel groot. Er stond een tafel die 
was gedekt voor veertig personen en hij 
kon ook nog uitgeschoven worden. Bo-
ven in het kasteel was een kamer waar 
allemaal schilderijen van beroemde 
schilders hingen, zelfs een werk van 
Rembrandt van Rijn was er te bewonde-
ren. We zijn ook nog in de torenkamer 
geweest waar vroeger de gevangenis 
was. Bovenin de torenkamer was een 
expositie van verschillende munten. 

Vanuit Anholt gingen we bij Gendrin-
gen de grens over en langs de Oude IJs-
sel naar Silvolde, waar we lekkere soep 
en broodjes hebben gegeten in Herberg 
Jan van de familie Michelbrink. Erg lek-
ker allemaal.  

Daarna gingen we de kerk bezoeken die 
naast Herberg Jan lag. Een klein leuk 
kerkje. Na de kerk bezocht te hebben 
re den via Etten en Laag-Keppel naar de 
oude Hanzestad Doesburg. Het was een 
hele klus om met de bus door die kleine 
straatjes te rijden, maar het is de bus-
chauffeur goed gelukt. Toen konden we 
met z'n allen uitstappen om de Martini 
Kerk te bezoeken. Deze kerk is in de 
Tweede Wereldoorlog geheel verwoest. 
Koningin Wilhelmina heeft nog tussen 
het puin gestaan. Koningin Beatrix is bij 
de opening geweest toen hij herbouwd 
was. 

Om half vijf gingen we terug naar de 
bus om onze terugreis aan te vangen. 
Onderweg hebben we zoals gewoonlijk 
nog wat gedronken, ditmaal in Huissen. 
Om kwart voor zeven kwamen we in 
Kesteren aan. Het was een geslaagde en 
heel interessante dag. 	 • 

Ons mede-lid de heer Winkels geeft een toelichting bij de kerk van Silvolde 
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-1Lernd ED En 

H.D. Verwoert en Zn. 
Cocotte*, 1,von7fighv7chting 

Dalwagenseweg 43 • 4043 MT Opheusden  
tel.:  0488-441351 • fax: 0488-442751 

Rijnbandijk 16 
4043 JL Opheusden 

Telefoon (0488) 441298 

BEKISTINGSSYSTEMEN 

W. van HAL BV 
• buigwerk 
• bouwstaalnetten 
• geprefabriceerde 

wapening en vlechtwerk 

Panhuizerweg 5 a/b 
4041 CN KESTEREN 
Tel. (0488) 48 20 62 
Fax (0488) 48 32 58 
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Het is al bijna traditie geworden dat de heerTeunis  Bunt  een stukje voordraagt 
tij  dens  de maaltijd. Hieronder zijn bijdrage van dit jaar: 

En zo is 't gekomen 
Na een ongeval, laat een inwoner de arbeidsinspectie het volgende weten: 

Mijne heren, 

Hierbij het antwoord op uw schrijven, waarin u om meer uitleg vraagt aan-
gaande mijn verklaring over het ongeval dat mij is overkomen. 

Zoals u weet is mijn beroep metselaar. Op de dag van het ongeval was ik aan 
het werk in eengebouw op de vijfde verdieping. Bij het beëindigenlagen er nog 
250 stenen, die terug naar beneden moesten. In plaats van deze met de hand 
langs de trap naar beneden te dragen, besloot ik de katrol te gebruiken met 
daar aan een ton. De katrol was bevestigd op de zesde verdieping. Ik maakte 
het touw eerst vast op de grond en ging terug naar boven waar ik de ton vulde 
met stenen. Daarna ging ik terug naar beneden waar ik voorzichtig het touw 
losmaakte, opdat de lading met 250 kilo stenen zachtjes naar beneden zou 
komen. Op het ongevallenformulier kunt u lezen dat ik 67 kilo weeg. 

Tot mijn grote verbazing schoot ik dan ineens omhoog. Ik verloor even mijn 
bezinning en vergat dus het touw los te laten. Onnodig te zeggen dat ik zeer 
snel omhoog ging. In de buurt van de derde verdieping kwam ik de ton tegen, 
dit verklaart de hoofdwonden en het gebroken sleutelbeen. Ik schoot nog 
verder omhoog tot de ton tegen de grond sloeg. Door de slag viel de bodem 
uit de ton en zonder stenen weegt deze maar 25 kilo. Ik daarentegen 67 kilo, 
en aldus begon ik aan een snelle afdaling. In de buurt van de derde verdieping 
kwam ik weer de ton tegen, die omhoog schoot en dat verklaart de gebroken 
enkels en de verwondingen aan het onderlichaam. 

De ontmoeting met de ton heeft wel mijn val gedeeltelijk afgeremd, maar 
toen ik dan tenslotte op de hoop stenen terecht kwam, brak ik slechts twee 
wervels. 

Helaas moet ik u nog zeggen, dat toen ik op de hoop stenen lag, ik mij van 
pijn niet meer kon bewegen en ik mijn tegenwoordigheid van geest verloor en 
het touw losliet. De lege ton weegt meer dan het touw en deze kwam dus weer 
snel naar beneden en viel op mijn benen. En zo brak ik die dus ook. 

Ik hoop u hiermee genoeg informatie te hebben verstrekt over de wijze 
waarop het ongeval zich heeft voorgedaan. 

• 
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Straatnamen in Heteren 

W. van de Westering h  

 

Deel 2: 
De Melkweide en De Boterhof 

1. De Melkweide 
Voor het laatste uitbreidingsplan van 
de voormalige gemeente Heteren werd 
voor het dorp Heteren in de 9 o-er jaren 
van de vorige eeuw de naam De Melk-
weide gekozen. Het grootste deel van 
de gronden in dit plan behoorde tot de 
boerderij 'De Steeg'. Toch droeg geen 
enkel perceel van deze boerderij de 
naam De Melkweide. Wèl was er een 
perceel, zuidwestelijk aan de overzijde 
van de Boterhoeksestraat gelegen, dat 
met deze naam aangeduid werd. 

Een aantal straatnamen (A) staat in 
nauw verband met straten in het be-
staande dorp. Andere straatnamen (B) 
hebben een historische achtergrond. 
Een derdegroep namen (C) werd om ver-
schillende moverende redenen door het 
toenmalige college van B&W gekozen. 

A. VERBINDINGSSTRATEN VAN 
DE NIEUWBOUWWIJK MET HET DORP 
Onze Lieve Vrouwestraat 
(0.L.Vrouwestraat) 
Deze, zeer oude, straat heeft een ver-
lenging gekregen in westelijke richting, 
vanaf de hoek met de Schoutenkamp en 
de Bretagnesingel tot aan de Steenoven-
laan. Op historische gronden is dit niet 
fraai, omdat de O.L. Vrouwestraat eeu-
wenlang eenzelfde verloop gehad heeft. 
Op de O.L. Vrouwestraat wordt in een 
van de volgende afleveringen nog uitge-
breid ingegaan. 

Kamperfoeliestraat 
De Kamperfoeliestraat in één van de vo-
rige uitbreidingen van het dorp werd in 
westelijke richting doorgetrokken tot 
aan de Steenovenlaan. 

Boomgaard 
Tussen de nieuwe wijk De Melkweide 
en een vorige uitbreiding van het dorp, 
De Boterhof, werd een verbinding ge-
maakt: Boomgaard. Deze straat loopt nu 
vanaf de Lange Akkers in De Boterhof 
tot aan de Kerklaan in De Melkweide. 

Bretagnesingel 
Op de straatnaam Bretagnesingel zal in 
één van de volgende afleveringen inge-
gaan worden. Voor de woonerven aan 
de oostkant van de Kerklaan werd be-
sloten deze niet tot de Kerklaan te laten 
behoren of afzonderlijke namen te ge-
ven, maar ze te rekenen bij de Bretagne-
singel. De Bretagnesingel kende tot dat 
moment aan de westkant geen bebou-
wing. De woonerven zijn voor voetgan-
gers en fietsers te bereiken via een aan-
tal bruggetjes vanaf de Bretagnesingel. 
Auto's kunnen de woonerven bereiken 
en er parkeren via de Kerklaan. 

B. STRAATNAMEN MET EEN 
HISTORISCHE ACHTERGROND 
De Steeg 
Van de toegangsweg naar de boerderij 
'De Steeg', anno 1649, is slechts een klein 
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gedeelte, namelijk het noordelijke stuk 
bij de dijk, overgebleven. De - bijna ge-
restaureerde - boerderij is nu evenwel 
aan de O.L. Vrouwestraat komen te lig-
gen. 

Zesmorgen 
De naam de Zesmorgen staat in nauwe 
historische relatie met de zojuist ge-
noemde boerderij 'De Steeg'. Al in 1649, 
maar mogelijk zelfs eerder, is er sprake 
van 'een huijs, hoff ende boomgaert 
groot eene mergen, met noch 5 mergen 
daer t'eijnden aen geleghen' (1 morgen 
= ca. o,86 ha). Op dit perceel lag aan de 
noordkant de boerderij. Aan de ach-
terkant, 'claer t'eijnden aen geleghen', 
strekte het zich uit tot aan de Boterhoek-
sestraat. Dit perceel ter grootte van 6 
morgen heeft steeds tot de kern van de 
boerderij behoord, tot aan de verkoop 
aan de gemeente Heteren in 1997. 

De Zesmorgen was dus géén perceels-
naam, maar houdt via de grootte ervan 
de herinnering levend aan de eerder ge-
noemde boerderij. 

De Dries 
Het grootste deel van het bovengenoem-
de perceel, ten zuiden van de boerderij 
met het erf en een klein boomgaardje, is 
op zeker moment 'De Dries' genoemd. 
`Dries'-land was bouwland dat niet meer 
in cultuur was of bebouwd, geploegd 
werd. Dat leidt op vruchtbare klei vaak 
tot (natuurlijk) grasland. De straat De 
Dries ligt dwars op het oorspronkelijke, 
langgerekte, perceel. 

heel oude naam voor, oorspronkelijk, 
een blok percelen, gelegen zuidelijk 
van de hoge schuur of vloedschuur (= 
nu de Gereformeerde kerk) van de eer-
der genoemde boerderij 'De Steeg'. Een 
deel van van dit blok was `vicarie'-land. 
Vandaar het voorstel voor een eenheid: 
'de Inschiet'en `vicarie'. Maar men heeft 
de voorgestelde naam 'de Inschiet' laten 
vallen (ten gunste van Kerklaan) en de 
naam Vicarie wèl gehandhaafd. Hier-
door hangt de naam Vicarie als het ware 
een beetje in de lucht. 

Wat is een vicarie? Oorspronkelijk 
was een deel van de opbrengst van  vi-
cane-land bestemd voor het lezen van 
missen op een altaar in de voor-refor-
matorische R.K. kerk dan wel om een 
priester of vicaris daarvoor een vergoe-
ding te geven. Na de Reformatie werden 
de opbrengsten van vicarieën in veel 
gevallen bestemd voor studiefondsen 
ten behoeve van de opleiding van predi-
kanten of voor bijvoorbeeld de armen-
kas. In Heteren was dit het geval. Nog 
tot 1 januari 1977 werd jaarlijks aan de 
Diaconie van de Hervormde gemeente 
een bedrag van zes gulden betaald. Oor-
spronkelijk gebeurde dit in natura: n.1 
drie schepel  'weft'  (= tarwe).Een schepel 
is een inhoudsmaat: 1 schepel =14  mud; 
toen was waarschijnlijk i mud = onge-
veer 1,36 hl met een gewicht van ca. 100 
kg. 

N.B. Uitspraak van `vicarie': vi-ca-rfé, 
met de klemtoon op de derde letter-
greep. 

Vicarie 
Destijds was voorgesteld om de straat 
die nu de Kerklaan heet, de naam 'de In-
schiet' te geven. De 'Inschiet' was een 

NIEUWSBRIEF HKK&O 23e jaargang nr.1-januari 2005 	 19 



AREND DATEMA INSTITUUT 
Archief- en informatiecentrum 

voor de Betuwe 

TANKSTATION BLANKESTIJN 
Kesteren 

Telefoon: (0488) 482090 

Het adres voor: 
Benzine en Diesel 

Motorolie 
Auto-onderhoudsmiddelen 

Wegenkaarten 

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 6.00-22.00 uur 

zaterdag 7.00-20.00 uur 

grootencionYt cBanizet &.u. 

SPECIALIST IN 
ROOMBOTERKOEKJES 

Heuningstraat 23a 
4051 CA OCHTEN 
Tel. (0344) 64 16 86 

  

20 	 NIEUWSBRIEF HKKSLO 23e jaargang nr.i -januari 2005 



C. ANDERE NAMEN 
Op het projectbureau werden voor de 
planvorming van de nieuwe wijk De 
Melkweide twee werknamen gehan-
teerd: Kerklaan en Steenovenlaan. 

KerkIaan 
De Kerklaan loopt vanaf de (verlengde) 
O.L. Vrouwestraat tot aan de Boter-
hoeksestraat. Als men vanaf de Boter-
hoeksestraat door deze straat heen 
kijkt, heeft men een fraai uitzicht op de 
kerk van de R.K. parochie aan het an-
dere eind van deze straat. 

Steenovenlaan 
De Steenoven1aan loopt tussen de dijk 
en de Boterhoeksestraat. Iets westelijk 
van het punt waar deze straat de dijk be-
reikt, loopt de weg naar de steenfabriek, 
vroeger de 'steenoven'. Het zware ver-
keer — stenenvervoer! — kan nu via deze 
straat en dan verder via de Boterhoek-
sestraat naar de snelweg rijden. 

Hoge en Lage Riem 
De straten in het noordwestelijke deel 
van de wijk, met een bijzondere bebou-
wing, moesten bij voorkeur korte, met 
elkaar in verband staande, namen gaan 
dragen. Er werd gekozen voor Hoge 
Riem en Lage Riem, 

Vanuit historisch oogpunt bekeken, 
is de keuze voor deze namen, onjuist, 
omdat beide namen bestaande namen 
van percelen op de uiterwaarden zijn. 
Hiermee zijn nu dus buitendijks gele-
gen perceelsnamen ook binnendijks ge-
legen straatnamen geworden.  

2. De Boterhof 
Het plan voor deze wijk uit de 80-er ja-
ren van de vorige eeuw kreeg de naam 
De Boterhof. De naam lijkt op een 
`kunst'woord, waarschijnlijk afgeleid 
van 'boter' in de naam van de nabij ge-
legen boerderij 'De Boterhoek' en de 
aangrenzende Boterhoeksestraat en 
een 'moor woord uit die tijd om nieuwe 
bebouwing aan te duiden: 'hof. 

Twee namen zijn terug te voeren op 
historische perceelsnamen (A), de twee 
andere namen houden de herinnering 
levend aan vroeger agrarisch landge-
bruik in Heteren (B). 

A. HISTORISCHE PERCEELSNAMEN 
Lange Akkers 
Oorspronkelijk lagen hier twee perce-
len met lange, smalle akkers en tussen-
liggende greppels. Een van de percelen 
behoorde tot de eerdergenoemde boer-
derij 'De Steeg' ,de andere tot de, inmid-
dels verdwenen, boerderij `Tullekens-
hof ', gelegen net onderaan de dijk waar 

'de Vluchtheuvel' (= westelijk deel van 
de Kastanjelaan) bij de Rijndijk komt. 

Doordat er een bocht in deze straat 
gelegd is — als verkeersremmer — is het 
zichtbare verband met de oorspron-
kelijke `lange akkers' minder duidelijk 
geworden. 

Elzenpas 
Het perceel dat deze naam droeg, was 
vroeger een 'pas', kennelijk begroeid 
met 'elzen' (voor elzenhakhout?). Een 

'pas' is een laaggelegen, nat stuk land. In 
de Betuwe vaak een gevolg van zware 
kleigrond; elders ook wel ten gevolge 
van afgraven. 
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B. HISTORISCH LANDGEBRUIK 
Om de herinnering levend te houden 
aan een aantal vormen van landbouw 
zoals die hier uitgeoefend werden, zijn 
twee straatnamen gekozen die hiernaar 
verwijzen. 

Tabaksland 
Vooral in de 19de eeuw werd er in de 
Betuwe, ook in Heteren, veel tabak ver-
bouwd. In 1812 waren er in de mairie (= 
de voorganger van de gemeente) Hete-
ren liefst 147 tabaksplanters, die 66 ha 
met tabak verbouwden. Er wafen zelfs 8 
tabaksplanters die meer dan i ha tabaks-
land hadden. Veelal waren het kleine 
stukjes land waarop tabak geteeld werd. 
Het was een intensieve teelt dat handen-
vol werk gaf. Door bijvoorbeeld kleine 
bedrijven en grote gezinnen kon zo wat 
extra's bij verdiend worden. 

De straatnaam Tabaksland herinnert 
zo aan een stukje historie van de land-
en tuinbouw zoals die ooit in ons dorp 
plaatsvond. 

Boomgaard 
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog 
waren er in het dorp nog veel boom-
gaarden, met allerlei soorten fruit: ap-
pels, peren, pruimen en kersen; boom-
gaarden met één soort of met meerdere 
fruitsoorten. 

De fruitteelt in de Betuwe is al heel 
oud. In 1649 was er in Heteren al 9,4 
morgen ( 1 morgen = ca. o,86 ha) met 
`losse' boomgaarden. Daarnaast werd er 
nog fruit geteeld in kleine boomgaard-
jes - zogenaamde huis- of fruitweiden 

- bij de boerderijen. In 1649 waren er 45 
boerderijen en hofsteden die elk gemid-
deld zo'n o,6 morgen groot waren. Zou 
ongeveer een kwart hiervan erf, hof (of 
tuin) en dergelijke geweest zijn, dan zou 
er nog ongeveer 20 morgen land met 
fruitbomen meer geweest zijn. 

Tot het midden van de 2oste eeuw 
werd het fruit voornamelijk geteeld aan 
hoogstambomen. In zulke boomgaar-
den kon ook vee geweid worden. Later 
kwamen ook laagstamboomgaarden in 
gebruik. Tegenwoordig vindt de pro-
fessionele fruitteelt vrijwel uitsluitend 
plaats in boomgaarden met kleine, ge-
makkelijk te snoeien en te plukken, bo-
men. 

De straatnaam Boomgaard herinnert 
dus aan de eeuwenoude fruitteelt in ons 
dorp. 	 • 
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Werkgroep Zetten 

Baukje Hof-Velde 

I

Voorjaarsprogramma 

WG 
Zetten 

De volgende twee lezingen zijn vastge-
legd: 

Dinsdag 15 februari  zoos  
Wapen van Andelst 20.00 uur. 
De heer Mathijssen spreekt over Eenpel- 
grimstocht naar  Jerusalem.  

Dinsdag 15 maart  zoos  
'De Oude School' in Hemmen 20.00 uur. 
Oud-dorpsgenote en documentaire-
maakster Jenne Sipman komt wat ver-
tellen over de oorsprong en achtergrond 
van de film over de Betuwelijn die recent 
is uitgezonden op TV. 

Tentoonstelling 'Zetten-Toen' 
In het kader van Zetten  woo  wordt een 
tentoonstelling voorbereid in de biblio-
theek in Zetten. Enkele leden van de 
Kring en de Werkgroep Zetten zijn be-
zig kaarten, foto's en vondsten te verza-
melen over het verleden van Zetten. De 
opening zal op vrijdag 4 februari 2005 
om 19.00 uur zijn. Daan Viergever zal 
het startschot geven. Twee maanden 
zal de collectie te zien zijn, dus tot eind 
maart, onder de titel: 'Zetten-Toen'. 

Een voorproe  fie:  Wageningsestraat, 
brug over de Linge. 
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Ingezonden brief 

 

Gerrit D. Hendriks, archiefbeheerder N.H.Kerk Kesteren 

I Predikanten in Kesteren  
II  in de achttiende eeuw 

In het artikel van wijlen de heer H. K.  
Budding,  oud-inwoner van Kesteren, in 
de laatste uitgave van de Nieuwsbrief, 
meldt hij op bladzijde 43 dat de admi-
nistratie van de kerk te Kesteren slecht 
werd bij gehouden.Ten dele is dit waar 
als het gaat over de financiën, maar de 
notulen zijn wel bijgehouden, zelfs van-
af begin 1600! Ook zou niet bekend zijn 
welke predikanten er in de kerkelijke 
gemeente zijn geweest. 

Er van uitgaande dat het bij de heer  
Budding  onbekend was dat er in een 
notulenboek een lijst is opgenomen met 
de voorgangers vanaf 1581, wil ik de ze-
ventiende eeuwse predikanten hierbij 
gaarne aan u voorstellen.  

Justus  Heurnius  
Justus  Heurnius was er van 1674 tot 1703. 
Hij werd geboren in Utrecht, datum on-
bekend, en huwt in nov.1683 met Petro-
nella Gillis. Na 29 jaar vertrekt hij naar 
Zuilichem waar hij in 1734 wegens ou-
derdom en zwakte emiritaat verkreeg 
en overleed in 1735. Het gezin bestond 
uit drie kinderen: Petrus Gerardus 
1684, Adrianus Cornelis 1686 en Elisa-
beth Margrita in 1688. Zijn vrouw was 
geboren in Den Haag - de naam Heur-
nius werd ook wel geschrven als  Justus  
Werning - of dit een schuilnaam was 
weet ik niet. In de Synodale Handelin-
gen van Gelderland (1700-1703) zou over 
hem nog iets te lezen zijn. Hoogstwaar- 

schijnlijk zal dit gaan over de vermanin-
gen omtrent zijn drankgebruik. 

Menso Johannes Menso 
De lege plaats wordt opgevuld door 
ds. Menso Johannes Menso van 1704 
tot 1726. Hij was geboren in Castricum 
O p 5-4-1679, huwt in Kesteren op 21-12-

1705 met Hendrijna Suyk, geboren in 
Utrecht. In i686 ze werd aldaar in de Ca-
tharijnekerk gedoopt op 4-5-1686. Het 
gezin had elf kinderen. Gezien dit aan-
tal noem ik deze maar niet. Het waren 
zeven dochters, waarvan er twee jong 
overleden, en vier zoons.  Ds.  Menso 
vertrekt naar Rhenen, doet erintrede op 
26-10-1726. Uit het gezin worden zoons 
ook predikant. Schoonzoons zijn sche-
pen en raadslid te Rhenen en vaandrig 
in het garnizoen te Venlo. Uit het verde-
re nageslacht worden nog vermeld een 
medisch dokter in Rhenen, een lid van 
de Tweede Kamer, een burgemeester en 
een kantonrechter. Een familie met bij-
zondere functies bedeeld uit het gezin 
van de predikant van Kesteren. In Rhe-
nen vinden we de Mensostraat als her-
innering aan deze familie.  Ds.  Menso 
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1ij ei  

Hendrick  Wilbrenninck 
De volgende predikant is  Hendrick  Wil-
brenninck die in 1727 begint en blijft tot 
1745. Hij was geboren in 169 8 te Arnhem. 
De intrede was op 14-4-1727 (2e paas-
dag). De bevestiging werdverricht door 
ds. Gerhardus van Zutphen uit Ochten. 
In de `Boekzaar deel 24 zou nog iets 
van hem te vinden zijn. Hij verlaat de 
gemeente en vertrekt naar Maurik waar 
hij overleed op 16-4-1752 .  Ds.  Wilbren-
ninck zou in een gedeelte van kasteel 

'Ter Lede' hebben gewoond, toen al een 
beginnende ruïne. 
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overleed 31-8-1733 en werd in de Cune-
rakerk begraven, zijn vrouw was reeds 
van hem heengegaan op op 19-11-1728.  

Jacobus van Geelkerken 
Zo werd door zijn vertrek de gemeente 
weer vacant en werd een predikant ge-
vonden in de persoon van Jacobus van 
Geelkerken, die een bijzonder `stempel' 
op het dorp en de kerkelijke gemeente 
zou zetten. Hij begon in1746 en overlij dt 
in 1796,50 jaar aan één stuk in Kesteren 
dat is toch niet niks.  Ds.  Van Geelker-
ken, die in Tiel werd geboren in 1719, 
deed zijn intrede op 13-2-1746. Hij werd 
bevestigd door zijn oom ds. Joh. Brou-
wer uit S chelluine. Hij was gehuwd met 
Geetruyd Camerling afkomstig uit Am-
sterdam. Het gezin bestond uit vijf kin-
deren: drie zoons en twee dochters. Eén 
zoon, Gerhardus, was later predikant 
in Overlangbroek, terwijl een dochter 
huwt met ds.Vossius uit Lienden. Hij 
overlijdt kort na het huwelijk waarna ze  

hertrouwd met Dirk van Eldick uit Do-
dewaard, die rentmeester en dijkschout 
was. Er is geen grafzerk van ds. G eelker-
ken in het kerkgebouw aanwezig. Wel 
is aan de preekstoel een koperen leze-
naar bevestigd met de letters J.V.G wat 
op zijn naam duidt.Zijn handtekening 
werd ook zo geplaatst met de drie grote 
letters duidelijk zichtbaar.  Ds.  Geelker-
ken overlijdt op 13-11-1796, waardoor 
weer naar een nieuwe predikant moet 
worden omgezien. 

Leffert Bakker 
Nadat eenlijst van namen was opgesteld 
met zes personen, werd gekozen voor 
ds. Gerhardus van Geelkerken uit Over-
langbroek. Hij bedankt. Een volgend 
lijstje wordt samengesteld. Beroepen 
wordt ds. Leffert Bakker uit Otterlo, die 
de taak in ons dorp op zich neemt en op 
[8 juli 1797 zijn intrede doet. Hij blijft tot 
16 juli 1802 en neemt dan een beroep aan 
naar de plaats Meeuwen.Hij zal in totaal 
zeven gemeenten dienen. De laatste ge-
meente was Ermelo, waar hij op 22 feb. 
1827 overleed. Hij was 58 jaar oud.  Ds.  
Bakker is niet getrouwd geweest, zodat 
er verder over een echtgenote of gezin 
niets te melden is. 

Zo hebt u toch nog iets kunnen lezen 
van de predikanten die in Kesteren 
in de 18 e eeuw de kerk aldaar hebben 
gediend,toch wel makkelijk dat de ad-
ministratie uit die tijd bewaard is geble- 
ven. 	 • 
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Jan Willem Hendrik 
VAN KLEEF 

arbeider, boonikweker 

* Kesteren 19-02-1851 
t Opheusd.27-06-1930 
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Gerritje 
VAN DODEWAARD  

werkster 

* Kesteren 31-01-1857 
t Opheusd.16-I1-1925 

24-10-1879 

Adolf 
ROODBEEN 

schipper 

* Veenend .21-06-1871 
t Oph. 27-03-1926 

24-05-1889 

Niesje ROODBEEN 

* Arnhem 07-12-1893 
t Opheusden 22-05-1967 

Gerrit Jan VAN KLEEF 

sigarenmaker 

* Kesteren 09-02-1889 
t Kesteren 05-10-1982 

Jantje 
HENSEN 

werkster 

* Dodew. 07-02-1846 
t Opheusd. 31-01-1904 

x Kesteren 

x Kesteren 10-04-1914 

Jan Willem Hendrik VAN KLEEF 

Opheusden 07-07-1917  
fabrieksarbeider 

t Kesteren 06-10-1978 

x Kesteren  

Geertruida 
* Zoelen 

* 
O

ph
eu

sd
.  1

3
-0

6-
18

44
/t

O
p

h.
  2

8-
10

-1
91

1  
N

ie
sk

e  
W

E
V

E
R

S 

Betuwse kwartierstaat: 
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Geertruida van Kleef 
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Tuinmeubelen van hout, 
metaal of aluminium? 

Gigantisch assortiment, direct uit voorraad leverbaar, 
voor de LAAGSTE PRIJS. 1500 m2 tuinplezier! 
Nu showroommodellen voor nog lagere prijzen. 

Hoofddealer van: Preston alu/teak - 
Kettler  Royal  Garden - Smaragd Bankirai - Freeline 
hardhout - K.W.A. Grenen -  Summer  Wood Teak - 

Hartman Mesch 

Van der Sarde 
Dalwagenseweg 17 - OPFIEUSDEN 
Tel. (0488) 44 12 20 
Internet: www.vdgarde.n1  

Eethuis 'De Veerstoep' 
Ochten 

Ook voor bruiloften en partijen, o. a. 
salades, bitterballen enz. 

Van Meegdenburg 
Van Amersfoort 

Telefoon (0344) 642491 
b.g.g. 642772 

PIET SPIES BV KESTEREN 
Transport - Grondverzet - Machineverhuur 

Zand- grind en grondhandel 
Straatsteen - Rode Split - Containerverhuur 

Tevens voor alle sloopwerken 

(0488) 48 15 20 
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Uit de oude doos 

Uit: Het Nieuws van de Dag Vrijdag 13 october 1933 

I Botsing van militaire vliegtuigen 
Te pletter geslagen boven Lienden in de Betuwe 

RHENEN, 12  Oct.  — Een noodlottig 
vliegongeval is hedenmorgen gebeurd 
in de Betuwe, ongeveer boven de ge-
meente Lienden nabij Kesteren. Om-
streeks halfelf cirkelden vier militaire 
vliegtuigen, afkomstig van het vlieg-
kamp Soesterberg, boven de genoemde 
gemeente. Plotseling vlogen twee der 
toestellen met groote vaarttegen elkaar 
op. Stukken van vleugels gingen door 
de lucht en bijna onmiddellijk stortten 
de beide toestellen van ongeveer 500 m 
hoogte met een geweldige snelheid ter 
aarde. 

Op ongeveer een km afstand van den 
Rijn op een weiland in den Marschpol-
der nabij de tegenover Rhenen gelegen 
steenfabriek van de N. V. S. ten Cate & 
Co. zijn de beide vliegtuigen op onge-
veer honderd meter afstand van elkaar 
neergekomen. Met den neus drongen  

de toestellen in de klei van een weiland, 
juist naast een boomgaard van den heer 
De Kok. 

De slachtoffers van deze vliegramp 
zijn: de reserve le luitenant-vlieger Jhr. 
H. J. M. van Asch van Wijk, en de res. 
ie  luitenant-vlieger Jhr. A. J. van  Coe-
hoorn van Sminia. De beide omgeko-
men sergeant-vliegers zijn: serg.-ma-
joor B. Vermeulen en sergeant W. C. van 
Hardeveld. 

In de weide 'De Marsch' onder  Lien-
den, aan den zijweg van den hoofdweg 
Tiel-Rhenen liggen thans de resten van 
twee militaire postjagers. Het is een 
chaos van in elkaar gestort materiaal. 
Volgens een mededeeling van een oog-
getuige bevonden zich omstreeks tien 
uur vier toestellen in de lucht. Zij ma-
noeuvreerden ongeveer ter hoogte van 
den Marsch-Polder. Op een gegeven 

De bij de vliegramp te Lienden in de Betuwe om het leven gekomen vliegers: van links naar 
rechts luitenant Jhr. H. J. M. van Asch van Wijk, luitenant Jhr. A. J. M. van Coehoorn van 

Sminia, sergeant-W. C. van Hardeveld en sergeant-majoor A. G. Vermeulen. 
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Piet van Walsem 
Opheusden  

Dorpsstraat 2 
Tel. (0488) 44 13 17 

VOOR MEER DAN SFEER 

VOOR KLEURIG WONEN 

*Woon- en projectstoffering 
* Meubelstoffering 
* Slaapcomfort 
* Verf en behang 
* Lijstenmakerij decoratief wonen 

HOOFDSTRAAT 32 

6671 CD ZETTEN 

TEL. (0488) 42 o6 90 

FAX (0488) 42 0645 

Lid van 
UPIEIZ) 

Piet van Walsem  

Peters van Ton  
Elektrotechniek  
Bonegraafseweg 14 
6669 M H Dodewaard 

(0488) 41 12 14 -1 (0488) 41 21 93 
E-mail: elektro@petersvanton.n1  
www.petersvanton.n1  

Elektrowinkel  
Kalkestraat 3 
6669 CK Dodewaard 

(0488) 412685 (0488) 41 04 50 
E-mail: winkel@petersvanton.nl  

Voor machines, 
ijzerwaren, 

gereedschappen, 
dierenvoeding, 

hengelsport 
en nog veel meer naar: 
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moment vlogen twee vliegtuigen hoo-
ger dan de beide andere. Daarbij raak-
ten die twee met de vleugels in elkaar en 
wel zoodanig, dat de een neerstortte en 
de andere enkele seconden daarna viel. 

Het eerste vliegtuig vloog bij den val 
in brand. Het andere kwam ongeveer 
een honderd meter verder op den grond 
neer. De vier vliegtuigen waren uit de 
richting Soesterberg gekomen. Er was 
spoedig een groot aantal dorpelingen 
op het veld, dat diep onder denindruk de 
resten der vliegtuigen gadesloeg. Rijks-
en gemeentep oliti e uit Lienden, alsmede 
de burgemeester van die gemeente, de 
heer H. Houtkooper, waren spoedig ter 
plaatse. Met een aantal menschen werd 
aangevangen tusschen de overblijfselen 
der vliegtuigen naar de inzittenden te 
zoeken. De lijken werden spoedig zeer 
verminkt te voorschijn gebracht. 

De vliegramp bij Lienden heeft in de 
Midden-Betuwe groote ontsteltenis te-
weeggebracht. Van alle kanten stroom-
den de nieuwsgierigen naar Lienden om 
op de plaats van de ramp het rampzalig 
overschot van de beide militaire vlieg-
tuigen waar te nemen. 

De eerste, die bij de neergestorte 
vliegtuigen aankwam, was de veekoo-
per J. van Hattem uit Lienden, die op 
zeer korten afstand op het veld stond. 
Hij hoorde den geweldigen slag waar-
mede de vliegtuigen kort achter elkaar 
ter aarde sloegen. Hij snelde naar de 
plek waar een der toestellen was neer-
gekomen, direct gevolgd door honder-
den anderen. 

De heer A.  Albers,  baas op de steenfa-
briek van de N.V. Ten Cate & Co. heeft 
het ongeluk van zeer dichtbij gadegesla-
gen. Hij stond op het terrein van de fa-
briek te kijken naar de vier vliegtuigen,  

die boven Lienden manoeuvreerden. 
De toestellen vlogen dan weer over en 
dan weer onder elkaar. Plotseling raak-
ten twee der machines met de vleugels 
tegen elkander. Een dertoestellen vloog 
horizontaal, het andere schuin van on-
deren naar boven. De vleugels raakten 
elkaar toen en stukken er van vlogen 
ver door de lucht. Beide toestellen, die 
veel snelheid hadden, stortten op het 
veld. Op ongeveer honderd meter bo-
ven den grond sloeg het eene toestel 
nog eenmaal over den kop. Het kwam 
toen op slechts eenige honderden me-
ters van den heer  Albers  verwijderd, op 
het weiland neer. Het andere toestel viel 
loodrecht naar beneden, dadelijk met 
den kop in den grond. 

Onder de velen, die naar de plaats van 
de ramp waren gesneld, bevonden zich 
behalve de burgemeester van Echteld 
en Lienden, de heer H. Houtkooper en 
de secretaris van de gemeente Lienden, 
de heer G. Hol en dr. H. Wessel. De me-
dicus heeft echter geen hulp meer kun-
nen verleenen. Politie, intusschen op het 
weiland aangekomen, zette onmiddel-
lijk de omgeving af om het terrein vrij 
te houden. Terwijl door de autoritei-
ten terstond de commandant van het 
vliegveld te Soesterberg van de ramp in 
kennis werd gesteld, werd begonnen de 
slacht offers te bergen. De lijken werden 
voorloopig onder lakens op het weiland, 
waar de toestellen zijn neergekomen, 
neergelegd. 

Een gevechtsoefening 
Van bevoegde zijde deelde men ons 
mede dat de manoeuvres boven Lienden 
een gevechtsoefening golden. Er is geen 
sprake geweest van luchtacrobatiek. 

De vernielde vliegtuigen zijn de 304 
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Boeken, bijbels 
Kantoorartikelen  

CD's  
Kado-artikelen 

Speelgoed 

' 

Nedereindsestroat 7 - 4041 XE &storm 
Telefoon 0498 -432226 's maandags gesloten 

ALTIJD EEN VERTROUWD ADRES 

L.. 
BOVAG 
• nieuwe auto's 
• occasions 
• onderhoud en APK-keuring 
• roetmeting 
• accessoires 
• gecertificeerde alarminbouw 

AA  
• banden en accu's 
• autoruitenlijn 
• ombouwen tot automaat 

met Click 'n Go 
• schadereparatie 
• financiering en leasing 

Gespecialiseerd in Citroën 
Al 30 jaar uw vertrouwd adres voor: 

Ommerenveldseweg 67 — Ommeren — Telefoon (0344) 60 16 32 
Donderdag en vrijdag geopend tot 21.00 uur 

Zaterdag geopend voor kleine reparaties tot 14.00 uur 

LOODGIETERS- EN VERWARMINGSBEDRIJF 

Ochten Telefoon (0344) 641793 

VAKGARAGE  ZAAYER v.o.f. 
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De  ruble  van een der neergestorte vliegtuigen in een weiland onder Lienden 

en 324. Het laatste lag onderstboven met 
de wielen omhoog. Eenzaam lag op vijf 
meter achter den staart het vrijwel in-
tact gebleven stoeltje van den bestuur-
der. Volgens mededeeling van inwoners 
uit de streek zijn er stukken van de ver-
ongelukte vliegtuigen honderden me-
ters verder gevonden. 

Om halféén arriveerde een vijftal 
vliegofficieren. Zij begaven zich naar 
de plaats, waar het stoffelijk overschot 
van hun kameraden onder lakens lag en 
brachten het militair saluut. 

De drukte op de landwegen nam 
steeds toe. Blijkbaar was het bericht van 
de ramp tot ver in den omtrek doorge-
drongen. 

De Nederlandsche militaire lucht-
vaart heeft door deze ramp een zeer 
groot verlies geleden. 

Jhr. Van Asch van Wijk was een der be-
kwaamste vliegers. Hij was o.a. houder 
van het Nederlandsche hoogterecord. 
Op 8 Juni j.l. startte hij van het vliegveld 
Soesterberg met een Fokker-jager type  

D.XVI, uitgerust met een Armstrong 
Siddeley  'Panther'  motor voor een me-
teorologische hoogtevlucht. Op deze 
vlucht bereikte hij een hoogte van 9587 
meter, waarmede hij het Nederlandsche 
hoogterecord op zijn naam bracht. 

De drie andere overledenen stonden 
ook bekend als bekwame en dappere 
vliegers. 

De reserve-luitenant-vlieger jhr. A. 
J. M. van Coehoorn van Sminia van de 
Jachtvliegtuig-afdeeling, behaalde zijn 
brevet op 23 Augustus 1932. Hij diende 
vroeger bij de cavalerie. 

Sergeant-vlieger W. C. van Harde-
veld, 31 jaar oud, kwam in 1922 in mili-
tairen dienst Op 9 Juni 1924.behaalde hij 
zijn brevet. Hij behoorde eveneens tot 
de Jachtvliegtuig-afdeeling 

Vliegtuigmaker sergeant-majoor A. 
G . Vermeulen werd geboren in 1892 en is 
in 1912 in militairen dienst getreden. Op 
20 Apri11923 behaalde hij zijn brevet. • 
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De jonker van Duinenstein 

Redactie 

I Presentatie 
i van het boek op lokatie! 

Op vrijdag IS december was het zover. 
'De jonker van Duinenstein' was gereed 
en het eerste exemplaar kon worden 
overhandigd. 

Dit gebeurde op de lokatie die in het 
boek een hoofdrol speelt: 'Huijs Teister-
bant' te Kerk-Avezaath. 

We werden die middag met onze gas-
ten hartelijk ontvangen door Anneke 
Stevens en Hans van de Griend, die ons 
een blik gunden in de prachtig gerestau-
reerde kamers en keuken van dit heren- 

'Het origineel' 

huis. Indrukwekkend is de restauratie 
van het portret van de hoofdfiguur uit 
het boek:  Matthias  Johannes Versteegh. 
Om daar een indruk van te geven is het 
afgebeeld in de staat waarin het werd 
verkregen en de gerestaureerde versie, 
waarvan ook een afbeelding in het boek 
is geplaatst. 

Het eerste exemplaar van 'De Jonker' 
werd overhandigd aan Wim Veerman, 
archivaris van het Regionaal Archief 

Gerestaureerde versie 
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Rivierenland, om daarmee zijn ver-
diensten als archivaris te onderstrepen, 
alsmede zijn rol als intermediair tussen 
de lokale historische verenigingen en 
het Regionaal Archief Rivierenland. 

Het Regionaal Archief Rivierenland 
beheert van een groot aantal gemeenten 
uit ons werkgebied de gemeentelijke ar-
chieven, waardoor wij regelmatig con-
tact hebben met het Regionaal Archief. 

De inhoud  
Matthias  Johannes Versteegh werd in 
1829 benoemd tot burgemeester en se-
cretaris van Zoelen en de beide Aveza-
then. Hij volgde Johan Adriaen Heuff 
op, die in 1828 op 52-jarige leeftijd stierf. 
Deze beide mannen waren allebei groot-
vader van de schrijver Johan Adriaan 
Heuff, die in 1897 onder het pseudoniem  

Wim Veerman 
ontvangt het eerste exemplaar 

'J. Huf van Buren' het boek lonker van 
Duinenstein' schreef. 

Fictief, maar met kennis van zaken en 
in hoofdzaak waarheidsgetrouw, pre-
senteert hij in deze zeden- en tijdroman 
zijn opa van moederszijde,  Matthias  
Johannes Versteegh van Teisterbant, en 
beschrijft hem als een Betuwse patri-
arch, een prominent landheer, gezins-
hoofd, dorpsburgemeester, heemraad, 
grootgrondbezitter, leidsman en aan-
voerder. Versteegh werd in 1854 dijk-
graaf van het gehele Ambt Neder-Betu-
we en was lid van de Provinciale Staten 
van Gelderland. Hij had samen met zijn 
vrouw Gerarda Jacoba van Rijnberk 
twaalf kinderen.  

Matthias  Johannes Versteegh staat in 
de Jonker van Duinenstein model voor 
de romanfiguur Floris Darvelt, hereboer 
van een oude Betuwse familie onder de 
vele andere vooraanstaande boerenfa-
milies zoals Verbrugh, Van Rijnberk, 
Van Steenis, Van Wijk en de familie 
Heuff. Daar is altijd geld en er zijn altijd 
reserves. De armen zijn bereid tot het 
zware boerenwerk, wat voorspoed vo or 
de 'grote boeren' en een zwaar bestaan 
voor de armen betekende. 

In het boek gunt de auteur ons op 
overtuigende wijze een kijkje in de plat-
telandsgebeurtenissen rond de oogst-
tijd in 1846. Het tijdsbeeld is compleet, 
met aandacht voor beeldbepalende na-
tionale en ook Europese zaken van die 
dagen, inclusief de Arabische dreiging, 
die toen uitging van de terrorist Abd-el 
Kader, de toenmalige  Bin  Laden.  

Matthias  Johannes Versteegh is ook 
de stichter van de particuliere begraaf- 
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VOOR WELKE VORM 

VAN RECLAME U OOK KIEST, 

van Dorland Multi-Mediaservice 

Jasmijnstraat  12 

6666 XH Heteren 

Tel.: (026) 474 26 85 

Fax: (026) 472 29 48 

E-mail: vdmm@wxs.n1  

ook als u zakelijk op 
internet wilt adverteren 

privé: (026) 472 36 03 

mobiel: (06) 51 29 43 01 
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E 

www.vanhelden.n1 

DE  NIEUWE  

CATALOG US 

REKLAMEARTIKELEN & 

RELATIEGESCHENKEN 

MET DUIZENDEN 

ARTIKELEN VOOR 

BEDRIJVEN, 

INSTELLINGEN & 

VERENIGINGEN 
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JONKER VAN 
PUIriElISTEI 

plaats naast de Agatha Kapel in Kapel-
Avezaath. Hij liet dit kerkhof in 1854 
inrichten, twee jaar na de dood van zijn 
vrouw. Zij werd als eerste (her)begraven 
op dit kerkhof. 

We kennen de schrijver Johan Adri-
aan Heuff uit vele publicaties. Hij 
schreef over geschiedenis in de Gelder-
sche Volks-Almanak en in Bijdragen 84. 
Mededelingen van de Vereeniging Gel-
re, waarvan hij een van de oprichters 
was. Maar daarnaast verwerkte hij zijn 
verhalen in toneelstukken en schetsjes. 
Hij liet een indrukwekkend aantal wer-
ken na, waarvan in het boek een lijst is 
opgenomen. In het boek staat ook een 
biografie van de schrijver. 

Sleutelroman 
Het boek is een sleutelroman, waardoor 
de romanfiguren zijn terug te voeren op 
personen die werkelijk bestaan hebben. 
Kort voor het verschijnen van het boek 
vernamen we van de heer Gerrit Men-
tink, voormalig Rijksarchivaris in Gel-
derland, dat zich in de nalatenschap van 
de heer Van Schilfgaarde een exem-
plaar moet bevinden waarin een brief 
ligt die de sleutels tot de romanfiguren 
bevat. Dit archief is echter nog niet ge-
inventariseerd. en op dit moment niet 
toegankelijk. In het exemplaar van het 
G elders Documentatiecentrum in Arn-
hem staan enkele sleutels vermeld op 
het schutblad. Voor zover bekend zijn 
de sleutels reeds vermeld in het boek. 
We doen verder onderzoek en houden 
u op de hoogte. 

Verkooppunten 
Het gebonden boek telt 432 bladzijden 
en kost E 16,-. Het is op de volgende 
adressen verkrijgbaar: 

Boekhandel Arentsen in Tiel; 
Bruna in  Tie!;  
Bruna in Geldermalsen; 
Boekhandel Van der Meijden Kesteren; 
Boekhandel B.O.S. in Zetten; 
Boekhandel Herberts in Eist; 
Supermarkt Keij in Kerk-Avezaath; 
C-l000 in Maurik; 
Van Beusichem in Lienden; 
Supermarkt Zoelen; 
De Spar Ingen; 
Super de Boer  Eck  en Wiel;  
Budding  Postkantoor Echteld; 
Blitterswijk Dodewaard. 

Leden die niet in de buurt wonen en het 
boek willen hebben kunnen het even-
eens voor E 16,- (inclusief verzendkos-
ten!) bestellen bij ons:  
E-mail:  info@aic-betuwe.n1  
Tel. (0488) 48220.5 (tijdens openingsuren). 
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Tabula Batavorum 

04t.,  

 

Kobus van ingen 

 

I 

Jaarboek 2005 Aanbieding 
i Jaarboek 2006 Voorbeschouwing 

 

Inmiddels heeft u als lid het vijfde jaar-
boek weer door de bus gehad. We zijn 
als redactie best wel een beetje trots op 
het resultaat, Terugblik 5, 'Van boeze-
roen en hoge zije', de Betuwe in de 19e 
eeuw is, zover we de reacties mogen ge-
loven, een mooi jaarboek geworden. In 
zestien hoofdstukken worden typische 
ie eeuwse gewoonten, beroepen en ge-
beurtenissenbehandeld,diedelezereen 
goed beeld geven van de dagelijkse rea-
liteit in de Betuwe. Het viel dit jaar niet 
mee om de begroting sluitend te hou-
den. De druk- en alle bijkomende kosten 
worden jaar najaar hoger en de afdracht 
per lid van de vereniging is nog steeds 
op het nivo van 2001. In voorgaande 
jaren konden we nog een beroep doen 
op fondsen, dat zat er echter voor deze 
uitgave niet in. Alle aanvragen die we 
hiervoor deden werden jammer genoeg 
afgewezen. Toch was er een lichtpuntje 
in deze financieel moeilijke situatie; 
dhr. Willem van Hermelen van druk-
kerij Ochten, die het boekje nu al voor 
de vijfde keer voor ons drukte, schonk 
de stichting een bedrag van maar liefst 
500 Euro! Hiermee wist hij ons voor een 
financiële tegenvaller te behoeden. 

Op donderdagmiddagi8novemberj.l. 
werd het eerste exemplaar van dit jaar-
boek op het Geldermalsense gemeente-
huis overhandigd. Burgemeester mr. J.S. 
van Schaijck overhandigde het eerste 
boek aan de heer Rochus Timmer, een  

bekende auteur uit de regio Geldermal-
sen die al zeer veel historische artikelen 
op zijn naam heeft staan. Dhr. Timmer 
is tevens een van de oprichters van de 
Historische Kring West Betuwe en 
heeft binnen die bloeiende vereniging 
een enorme staat van dienst. Het was 
die middag heel gezellig en we willen 
hierbij nogmaals onze dank uitspreken 
naar het gemeentebestuur die ons op dit 
fraaie gemeentehuis wilde ontvangen. 
In het dankwoord van onze voorzitter 
dhr. John Mulder werd ook nog stilge-
staan bij al het werk dat in de afgelopen 
vijf jaar is verzet door (onze voorzit-
ter) Folkert Schuurman. Hij verzorgde 
al die jaren de opmaak van het boek en 
wist door zijn vakmanschap deze uit- 

De heer Rochus Timmer ontvangt 
het eerste exemplaar uit handen 
van burgemeester Van Schaijck. 
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gave een bijzonder professioneel en een 
(bijna vanzelfsprekend) fraai uiterlijkte 
geven. Inmiddels is het boek vrijwel ge-
heel uitverkocht, naast de leden bleken 
ook de boekhandels zeer in hun nopjes 
met het product! 

Tabula breidt uit 
Het gaat trouwens goed met de Stich-
ting Tabula Batavorum. Was het twee 
jaar geleden de Historische Kring West 
Betuwe die zich aansloot, afgelopen no-
vember melde zich ook de Historische 
vereniging Pasqualini uit Buren en mo-
menteel zijn we ook nog in onderhan-
deling met de vereniging Den Ouden 
Dijk uit Herwijnen. We maken dus een 
behoorlijke groei door en dit zal zeker 
ten goede komen aan de financiële situ-
atie en natuurlijk de variatie in de bij-
dragen. 

Jaarboek 2005 

Jaarboek 6 zal in het teken staan van 
'Religie in het rivierengebied'. Een zeer 
breed onderwerp waarin allerlei facet-
ten die betrekking hebben op geloof, 
kerk, predikanten, pastoors, afschei-
dingen, gebouwen, bezittingen, collatie 
en noem maar op kunnen beschrijven. 
Bij deze willen wij u vragen wanneer u in 
dit jaarboek zou willen publiceren con-
tact op te nemen met Joke Honders of 
ondergetekende. Als de auteurs bekend 
zijn willen we graag met hen over de 
plannen van gedachten wisselen, dit ter 
voorkoming van doublures in de aange-
leverde bijdragen. 

Laat u zich door deze wat andere wij-
ze van redactionele benadering zeker 
niet weerhouden van publiceren, we 
doen dit om ook het volgende jaarboek 
weer een aantrekkelijk geheel te laten 
worden. 	 • 

  

Brief hoofd 

  

Redactie 

 

  

D. J. SMITS 
Timmerman - Aannemer 

RIJSWIJK (Geld.) 

REKENING VOOR....... 	............. . 

van 0. D. J. SMITS 

Wegens gedane Werkzaamheden en Leverantién. 
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Betuwse kastelen 

 

Ed Bruinvis 

 

I 

Driel: 
1 De vloedschuur van Den Oldenhof 

Van 'Den Oldenhof', een van de twee 
kastelen die het dorpje Driel rijk was, 
valt niet veel meer terug te vinden.' Er 
is nog de `Oldenhofselaan', thans een 
voetpad dat haaks op de Rijndijk staat 
en in vroeger tijden de verbindings-
weg vormde van het oude goed met de 
rivierdijk. Er is een nieuwbouwwijkje, 
oostelijk van deze laan, dat de naam 
`Oldenhof heeft meegekregen als her-
innering aan het oude hof. En er is het 
woonhuis op het voormalige kasteel-
terrein zelf, dat in de gevel in steen nog 
de naam  'Olden  Hof' draagt. De vierde 
en meest tastbare herinnering aan deze 
historische plek is echter de oude vloed-
schuur. Met zijn imposante hoogte to-
rent het gebouw van gepleisterde bak-
steen ver boven de omliggende huizen 
en boomgaarden uit. Niet alleen is deze 
schuur van zichzelf fors, hij staat ook 
nog eens op een terp van anderhalve 
meter hoog, zodat de rieten kap jaren-
lang een oriëntatiepunt was voor de 
omgeving. 'Was', want op 28 oktober 
2002 kwam deze kap in een vliegende  

storm omlaag. Het houten staketsel van 
stammen en balken bleef nog wel over-
eind, maar de rieten bedekking schoof 
aan beide zijden als een laag zand naar 
beneden, waarna een van de zijmuren 
van de schuur het ook nog eens begaf. 
Eigenaar en fruitteler Gerard Vos over 
die gebeurtenis: 'Die zondag begon het 
steeds harder te waaien en mijn zoontje 
was buiten. Opeens kwam hij naar bin-
nen gehold en riep dat er een groot gat 
in het dak van de schuur was gekomen. 
Ik geloofde hem eerst niet, maar toen ik 
toch even ging kijken, was het meteen 
paniek. In de schuur stonden de machi-
nes en ik heb er direct de tractor en de 
spuiten uitgereden. De kinderen wilden 
dat we de geiten uit het hok haalden dat 
tegen de oostelijke muur aan was ge-
bouwd.Maar het was te gevaarlijk om er 
dichtbij te komen, want de muur schom-
melde heen en weer in de stormwind. 
Een uur later viel die muur om waarbij 
een deel van de dakconstructie mee om-
laag kwam. Maar de geiten overleefden 
het, omdat precies op de plek waar hun 
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hok stond een stuk muur bleef staan. 
Het hok had als stut gewerkt. We heb-
ben van wat er die zondag gebeurde nog 
een video gemaakt.'2  

Toen de storm was gaan liggen, res-
teerde van de trotse schuur uit 1829 
slechts een trieste bouwval. Om te 
voorkomen dat spelende kinderen uit 
de buurt het slachtoffer zouden wor-
den van verdere instorting, werd er 
een noodhek omheen geplaatst. Met de 
rivier op tweehonderd meter afstand 
hadden vee en oogst er bijna twee eeu-
wen lang veilig kunnen worden gestald 
en tot 1978 hadden in de schuur nog de 
koeien gestaan. Maar na die storm kon 
er nog geen lege kist meer in worden be-
waard. Wind en regen kregen vrij spel. 
Den Oldenhof dreigde zijn laatste his-
torische restant te verliezen. 

Het huis 'Den Oldenhof' 
De Nijmeegse leenacten melden dat 
Den Oldenhof als `Dat goet to Driel met 
sijnen tobehoren' voor het eerst wordt 
genoemd in 14o2.3  In dat jaar werd na-
melijk Robert van Dorenweert met Den 
Oldenhofbeleend. In1419 ging het goed 
over op Dirck van Wisch en in 1426 ver-
volgens op Stevina, vrouwe van Homoet 
en Wisch. Zij droeg het huis in 1431 over 
op Rudolf Mom.' Het geslacht Mom 
heeft tot ver in de 17e eeuw de scepter 
over Den Oldenhof gezwaaid, vandaar 
dat men het hof op kaarten uit die tijd 
terugvindt als  'Moms  huys'.5  

Een ander geslacht van naam dat Den 
Oldenhof in bezit kreeg, was Van Bal-
veren. Dat gebeurde in 1711, maar lang 
zouden de Van Balverens er niet blijven, 
want op 9 december 1768 werden huis 
en goed verkocht aan Jan van Bemmel 
die daarbij als zaakwaarnemer optrad  

voor zijn minderjarige neef Jacobus Jan 
van Ommeren. Van die overdracht is 
een protocol bewaard gebleven waarin 
'het goet den Oldenhoff ` beschreven 
wordt als 'een roijale heerebehuijsingh 
voorsien met verscheijdene boven- als 
benedenvertrecken, coockeuken, four-
nuijsen, backoven, wijn- en bierkelders, 
kleer- en turffsolderingen en hetgeen 
verder tot een commote behuijsingh 
behoort off vereijst wordt. Voorts twee 
ruijme schueren en brouwerij met der-
selver ketel, cuijpen en verder gereet-
schap mitsgaders  hove,  boomgaerde' en 
het nodige bouwland waarvan een uit-
puttende opsomming wordt gegeven in 
het protoco1.6  

Het standaardwerk over de monu-
menten in het rivierengebied 'De Be-
tuwe' meldt dat het huis 'in het midden 
van de 19e eeuw is gemoderniseerd en 
van kolommen voorzien'.7  Dit detail is 
van belang, omdat die bewuste vloed-
schuur van Den Oldenhof (volgens een 
gevelsteen) in 1829 werd gebouwd, met 
andere woorden, ten tijde van het toen 
nog bestaande omgrachte landhuis. 
Omstreeks 188o is het huis gesloopt, al-
dus Theo Essers in zijn boek over Driel, 
waarbij hij nog als bijzonderheid geeft, 
dat de Oldenhofselaan een ijzeren hek 
had dat afgesloten kon worden en ter 
hoogte van het tegenwoordige wacht-
huisje voor de bus aan de dijk stond.8  

De vloedschuur als monument 
Het hedendaagse Driel is niet rijk meer 
aan monumenten. Het dorp kwam na 
de luchtlandingen rond Arnhem in 
september '44 in de vuurlinie te liggen, 
waardoorhet cultuurhistorisch erfgoed 
op slag werd gereduceerd tot drie hal-
lenbo erderij en en die ene vloedschuuur. 
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Terecht maakte de Bond Heemschut 
zich dan ook zorgen over wat er met de 
resten van de schuur zou gaan gebeu-
ren na die bewuste storm. Herbouw in 
authentieke vorm zou €345.000 gaan 
kosten, terwijl de verzekeringsmaat-
schappij voor niet meer dan € loo.000 
had willen verzekeren gezien de toch 
al bejaarde leeftijd van het bouwwerk. 
Jan Reijnen van de Bond: 'Eigenaar 
noch gemeente toonden veel animo om 
de vloedschuur, althans wat er van over 
was na die storm, voor het nageslacht te 
bewaren. Pas to en het dak eraflag kon j e 
zien wat voor een bijzonder bintenstel-
sel er onder het riet zat. Er zijn nog maar 
weinig vloedschuren in het rivierenge-
bied over en het neerhalen van zo'n bij-
zonder gebouw zou doodzonde zijn.' 9  

De eerder aangehaalde eigenaar Ge-
rardVoszagdattoenanders.Hetgebouw 
was oud en als stalling van fruitkisten 
of tractoren inefficiënt. Voor €40.000  

zou hij er een moderne schuur kunnen 
neerzetten. Verslaggever Marco Peters 
van de Gelderlander citeerde hem een 
half jaar na die storm: `Ik begrijp wel 
dat men de schuur graag wil behouden, 
maar ik zie niet in waarom ik dat alleen 
zou moeten betalen. Ik wil wel een ton 
voor aan de weg zetten. Kan iedereen er 
geld in doen voor de restauratie van de 
schuur. Maar ik vrees dat de mensen dan 
niet thuis geven.'10  Daar kon de fruit-
teler wel eens gelijk in hebben, want 
ook voor veel nuchtere Betuwnaren is 
'wat moet je met die oude troep?' een 
retorische vraag. De vloedschuur stond 
echter op de lijst van gemeentelijke mo-
numenten en dus was sloop verboden. 
Toen de eigenaar zich tot de gemeente 
Overbetuwe richtte met het verzoek 
om de schuur van die lijst af te voeren, 
diende de Bond Heemschut dan ook met 
succes een bezwaarschrift in. 
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Impasse 
Met dat succes was de schuur zelf echter 
nog niet gered. Sloop was dan weliswaar 
van de baan, maar geld om hem te her-
bouwen was er niet. Jacques Zwartkruis, 
ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht 
bij de gemeente Overbetuwe waar Driel 
sinds de gemeentelijke herindeling on-
der valt: 'De gemeente heeft bezuinigd 
op haar monumentenbeleid en beschikt 
nu nog maar over een jaarbudget van 
€ 20.000. Omgerekend is per monument 
waar onderhoudswerk aan moet wor-
den gedaan, maximaal €3.400 per jaar 
beschikbaar. En dan gaat het niet om 
herbouw of renovatie, maar om meer-
kosten bij het in stand houden van een  

monument zoals authentiek materiaal-
gebruik of het financieren van bepaalde 
detailleringen.'11  Wel had de gemeente 
in het geval van de vloedschuur een be-
drag van €2.000 uitgetrokken voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar herstel-
mogelijkheden. Voor alle betrokkenen 
was echter duidelijk dat een bedrag van 
€3.400, eventueel met een aanvulling 
van de kant van de provincie, nog niet 
eens voldoende zou zijn voor het stut-
ten van het gebouw. Daarmee was de im-
passe compleet. De verzekering wilde 
wel betalen, maar dan nog niet eens de 
helft van de schade. De eigenaar wilde 
wel ook wel bijleggen, maar niet meer 
dan dat hij zou moeten betalen voor een 



nieuwe schuur. En de gemeente wilde 
de schuur ook graag behouden maar be-
schikte niet over voldoende middelen. 
Ondertussen kraakte het bouwwerk 
aan alle kanten en scheurden de muren 
alsmaar verder. Het zou nog slechts een 
kwestie van tijd zijn voordat het uit zijn 
verband gerukte monument het hele-
maal zou begeven. 

Compromis 
Het is najaar 2004 wanneer alle betrok-
kenen toch nog tot een compromis gera-
ken. Het idee om de schuur een bestem-
ming te geven die op de een of andere 
manier in de toekomst renderend zou 
kunnen zijn, slaat aan bij de gemeente. 
Weliswaar haalt het voorstel van de ei-
genaar om de schuur van binnen om te 
bouwen tot woning het niet, omdat de 
bestemming van het gebouw daar niet 
mee in overeenstemming is, maar he-
lemaal van tafel wordt het idee nu ook 
weer niet geveegd. Journalist Marco 
Peters citeert wethouder Jan Brouwer  

van de gemeente Overbetuwe: 'Ik kan 
onmogelijk in de toekomst kijken.Maar 
wie weet is er rond die tijd in Driel be-
hoefte aan woningen in die omgeving. Ik 
weet het niet, maar stel dat het wel zo is, 
dan zou het misschien alsnog mogelijk 
zijn een woning in de schuur onder te 
brengen."2  Nogmaals Jan Reijnen van 
de Bond Heemschut: 'Het is de kunst om 
in dit soort situaties creatief te denken. 
Aan de zuidzijde van de vloedschuur 
woonde voorheen ook iemand; aan de 
kozijnen en de omlijstingen in de ge-
vel is dat nog te zien. Je zou er dus een 
bedrijfswoning in kunnen bouwen die 
binnen het bestemmingsplan past. De 
combinatie schuur met bescheiden 
woning zou dan uitvoerbaar zijn. Sa-
men met het verzekeringsgeld en on-
dersteunende subsidie van gemeente 
en provincie had je dan een heel eind 
kunnen komen'.13  Eigenaar Gerard Vos 
over dit idee: 'Als het bestemmingsplan 
nu zo veranderd was dat zoiets moge-
lijk was geweest, dan had ik er zelf ook 
meer geld in kunnen steken. Nu is er 
€70.000 in een tijdelijk herstel gesto-
ken, €50.000 van de verzekering en E 
20.000 van mijzelf. Maar in plaats van 
bijvoorbeeld een pannenprofiel, zitten 
er nu lelijke zwarte platen op het dak. Je 
zou met de gemeente de afspraak moe-
ten kunnen maken dat een woon-werk 
combinatie in de toekomst mogelijk is 
in die schuur, dan weet je waar je naar-
toe kunt werken. Maar de gemeente wil 
zich nergens op vastleggen en laat ons 
in feite maar ronddobberen. De betref-
fende ambtenaar kan dan wel van goede 
wil zijn, maar als de gemeentelijke poli-
tiek andere belangen heeft, wordt zo'n 
man ook weer teruggefloten en schiet 
je niets op'.14  
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Inmiddels heeft een bouwbedrijf een 
steunconstructie binnen de schuur aan-
gebracht en is het dak gedicht.De eige-
naar kan hem weer als stalling gebrui-
ken en de historische vloedschuur is 
daarmee van de ondergang gered. Maar 
om bij de woorden van de Bond Heem-
schut te blijven: zou 'creatiever denken' 
alle betrokkenen niet bij een betere - en 
vooral ook mooiere - oplossing hebben 
gebracht? 

Noten 
1. Het andere kasteel van het dorp is het even-

eens verdwenen Vredestein (eertijds Vrind-
stein  geheten). Meer ten westen van het dorp 
stond dan nog het kasteel De Rode Toren, 
terwijl ten oosten van het dorp nog het kas-
teel De Nevel stond. Overigens dient men 
Den Oldenhofte Driel niet te verwarren met 
De Oldenhof (de Olde Hofstad) in het nabij 
gelegen schuur Gerard Vos (16 november 
2004). 

3. Register op de Leenactenboeken, Kwartier  

van Nijmegen nr.68 (uitgave Vereniging 
Gelre). 
Stichting Tabula Batavorum,1987. 
Kijken tussen de dijken - Stichting Tabula 
Batavorum, nr.3,1990. 
Protocol 103, 3 juni 1769 (Uit: Protocol van 
bezwaar kerspel Driel 1759-1779). 
De Betuwe (R.F.P. de Beaufort/H.M. van de 
Berg), Staatsuitgeverij, Den Haag,1968. 
Driel, de geschiedenis van een dorp in de 
Overbetuwe -Theo Essers,1989. 
Telefonisch interview door de auteur met 
Jan Reijnen van de Bond Heemschut (13 no-
vember 2004). 
Drielse vloedschuur mag niet gesloopt - de 
Gelderlander, 5 augustus 2003. 
Interview door de auteur met Jacques 
Zwartkruis van de gemeente Overbetuwe 
(to november 2004). 
Voortbestaan van karakteristieke vloed-
schuur twintig jaar verlengd - de Gelderlan-
der,18 oktober 2004. 
Telefonisch interview door de auteur met 
Jan Reijnen van de Bond Heemschut (13 no-
vember 2004). 
Interview door de auteur met eigenaar van 
de vloedschuur Gerard Vos (16-11-2004). 

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  
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Levering en 
montage van 

systeemplafonds 
en wanden 

Bezoek onze showroom 
met meer dan 
50 plafonds 

Voor meer informatie: 
Gijsbert Stoutweg 11 
(Industrieterrein 
Latenstein) 
TIEL 

'n Goed boek 
haal je bij 

'n goede zaak 

Gespecialiseerde 
boek- en kantoorvakhandel 

B. 0. S.  
Hoofdstraat 84 
6671 CC Zetten 

Telefoon: (0488) 451360 

ZAAD- EN PLANTENHANDEL 

Firma 
S.A.H. van Binsbergen & Zn. 

Broekdijk 31a 4041  CT  Kesteren 
(0488) 48 13 43 

Uw adres voor: 

• Tuinbloemen, landbouwzaden 
en bestrijdingsmiddelen; 
• Alle soorten pootaardappelen, 
planten en meststoffen. 
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z,, U", 
vanaf 1935  

MU. DE  BETUWE  N. TIE_ 

Aanbieding 
Redactie 

Flipje, het Fruitbaasje van Tiel 
Vanaf 1935 

Dit boek, dat recent is verschenen, 
geeft een overzicht van 70 jaar Flipje, 
het meest bekende marketing item van 
Nederland. Iedereen heeft de jam vig-
netjes gespaard om aan de boekjes en 
andere atributen te komen. Er zijn veel 
nog nooit gepubliceerde tekeningen en 
feiten in het boek opgenomen. 

Vergroot A4 formaat, gebonden met 
stofomslag  loo  pagina's  full color.  

Winkel verkoopprijs €22.50 verzend-
kosten € 3.5o. 

Onze leden kunnen het boek franco 
thuis gestuurd krijgen als men €22.50 
euro overmaakt op giro 88.13.14 t.n.v. 
Boekhandel Arentsen, Voorstad 9,4001  
LS  Tiel. 

Vul wel alle adresgegevens juist in op 
de betaling. Zodra de betaling binnen is 
wordt het boek verstuurd. 	• 
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GEOP,ND. Dt.'SM,VRtE VAN 5 go Uti.,1 	'5..30 (Mr, - 

tt,'( WW  

RAR 
Reg.  Archief  Rivierenland 
Paul Huismans 

I

Postbus 169 4000 AD Tiel - Telefoon (0344) 6122 30  

E-mail:  info@regionaalarchiefrivierenland.n1  
Website: www.regionaalarchiefrivierenland.n1 
Bezoekadres: St.Agnietenstraat 28 - Di t/m vrij 9.00-16.30 uur 

Expositie 
Tot eind januari kunt u de tentoonstel-
ling 'Archiefschatten in het Rivieren-
land' bezoeken. Kleurrijke, verrassen-
de en opvallende archiefstukken uit de 
gemeentearchieven van het werkgebied 
zijn tentoongesteld. 

Locatie CULEMBORG 
Achterstraat 38 
TIJDELIJK GESLOTEN 

Locatie BUREN 
Achterbonenburg 
Woensdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

Locatie NEDER-BETUWE 
Burg. Lodderstraat 20 

Donderdag  ná  tel. afspraak 
9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur 

Historische foto's 
Redactie 

De enige aanwijzing voor de foto hier-
naast is de aanduiding op de achterkant: 
Maart 1917. Kan iemand aanwijzingen 
geven over het gebouw of de personen? 

Geopend: 
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur. 
Toegang gratis. 	 • 
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Kjerssterre 
te koop 

De keinder die bij mij aon de deur 
kwame zeuge er aauwerts ut. Ze 
leke un bietje op Ot en Sien. De twee 
hadde un soortement bolderkarre-
ke bij der, da'ze volgelaoje hadde 
met rooie en witte kjerssterre. 

ik doch bij mijn eige: 'Die keinder 
hemme al vroeg iets veur hullie club 
of school over'. 

Natuurlijk koch' ik een kjersster, 
want keinderdeurstuure, doe ge nie 
gaauw. Veural nie keinder die iets 
vur een vereniging over hem me. En 
een kjersster  vein'  ik nog mooi ok. 
De blom koste twee euro vijftig. 

Naodat ik nog iets extra's ha gege-
ve vroeg ik: 'Vurwelke club zijn jullie 
blomme aon 't verkope?' De twee 
keke mekaore aon en begonnen een 
bietje zenuwechtig te giechele, toen 
't jonkske zeej: 'Da doen we vur ons 
eiges. Vur de cente meuge we van 
papa een neije fiets koope... 

'Ze keeke een bietje schichtig toen 
ik stikkent van de  !aches  nog een 
blumke viet en ze een mooie fiets in 
het neije jaor toewenste. 

En jullie allemaol wens ik ok veul 
heil en zege toe in het neije jaor • 

r  
Redactie 

De dubbele cd-rom met vijf regio-
naal-historische tijdschriften is nog 
steeds te koop bij onze vereniging of via 
Joke Honders (0488) 413o 31. 	• 

Wijblikkenvaakterug,maarkunnen 
niet in de toekomst kijken. Daarom 
wenst het bestuur en de medewer-
kers van de Historische Kring Kes-
teren en het Arend Datema Instituut 
u allen een bijzonder goed 2005! 
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Zakendrukwerk, rekeningen, briefpapier, zakenkaartjes, 
enveloppen, folders, boekjes, kettingformulieren enz. 

Familiedrukwerk, geboortekaartjes, verlovings- en 
huwelijkskaarten, jubileumkaarten enz.  

Full-colour  drukwerk, o.a. brochures. 

Eigen ontwerpstudio. 

kleurenkopieën, A4 en A3 formaat, 
vergroten en verkleinen. De allerbeste kwaliteit! 
Klaar terwijl u wacht. 

Wij staan nog niet in de 
geschiedenisboekjes. 
U kunt nog steeds bij ons terecht: 

Drukkerij Ochten 
Mercuriusweg 5 
4051 CV Ochten 
Industrieterrein 'De Heuning' 
Tel. (0344) 64 41 62 
Fax (0344) 64 38 69  
E-mail:  druk.ochten@ciceronet.n1  

OCHTEN 

 

offset & digitale druk 
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