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Geachte leden van de Historische Kring Midden Betuwe,


Kort geleden bereikte ons het bericht dat mijn voorganger Juup Bosch is overleden. Ongeveer 4 
jaar was hij voorzitter van onze vereniging die toen nog de Werkgroep Zetten van de Historische 
Kring Kesteren was. Hij is in 1938 geboren in Ermelo en werkte na zijn studie bij chemieconcern 
Bayer als verkoper van geneesmiddelen. Hierna vestigde hij zich in Zetten alwaar hij door zijn 
hobby fotograferen in contact kwam met onze Kring. Hij was een markante persoonlijkheid die 
zich inzette voor het verenigingsleven en werd door veel mensen gewaardeerd.

Moge hij rusten in vrede.


Met een vriendelijke groet van uw voorzitter,

       

                                                                            Daan Tap

  


Van de secretaris:


Opnieuw hebben wij in deze nieuwsbrief niet veel te melden.

Nog steeds hebben we te maken met de corona-maatregelen en kunnen geen lezing of 
anderszins organiseren. Zoals al gemeld kan ook de excursie voorlopig niet doorgaan. 

Zodra dit allemaal wel kan zullen wij u berichten.


Het originele fotoarchief van de heer Teun Versluis, digitaal te bekijken op de website van de 
Gemeente Overbetuwe, is een aantal jaren geleden door de gemeente aan ons in bewaring 
gegeven.

Het is de nu bedoeling dat deze fysieke fotocollectie overgedragen wordt aan Het Gelders Archief. 
Daar zijn betere faciliteiten aanwezig (koude kluis voor fotomateriaal) om de collectie voor het 
nageslacht duurzaam te behouden. Begin oktober komt er een delegatie van Het Gelders Archief 
om dit te bespreken.

De afspraak is dat wij de foto's zelf digitaal in ons eigen archief gaan kunnen inzien.


In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we druk doende zijn om al ons materiaal te digitaliseren en 
te ordenen. Het doet ons plezier te kunnen melden dat de kaartenverzameling die wij van de 
gemeente hebben gekregen inmiddels netjes in de kaartenkast is opgeborgen. Het betreft 
ongeveer 80 kaarten. We hebben ze allemaal voorzien van de benodigde info om snel e.e.a terug 
te kunnen vinden. Op het volgende blad ziet u een voorbeeld van een kaart, de kadastrale 
overzichtskaart van de voormalige gemeente Zetten uit het jaar ±1882 met daarop ook Andelst. 
Behalve kadastrale kaarten bevinden zich in de collectie bij voorbeeld kaarten met daarop 
aangegeven de panden met oorlogsschade in de betreffende dorpen of indelingen voor de 
ruilverkaveling.
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Behalve het droevige bericht van het overlijden van oud voorzitter Juup Bosch is ook ons 
gewaardeerd lid de heer S. Hoekstra is op 25 juli j.l. overleden.

We wensen beide families veel sterkte.


We vragen uw aandacht voor het boek dat ons lid Louis van de Geijn heeft geschreven: "Het 
Geheim van Greet":


Door	Louis	van	de	Geijn	

Een	uitgeknipte	foto	van	een	Renermeisje	in	de	bezeTngsRjd	was	de	aUrap	van	een	speurtocht	naar	‘Het	
geheim	van	Greet’,	de	Rtel	van	een	boek	dat	ik	dezer	dagen	heb	gepubliceerd.	Greet	kwam	op	mijn	pad	
toen	ik	werkte	aan	de	biografie	van	de	roemruchte	Louis	Frequin,	hoofdredacteur	van	De	Gelderlander	van	
1945	tot	1977	(‘Krantenpaus,	de	oorlogen	van	Louis	Frequin’).	Hij	en	zijn	vrouw	namen	haar	als	dienstmeisje	
in	huis.	Ze	zat	in	een	tehuis	voor	kinderen	van	NSB-ers	in	Nijmegen.	

KADASTRALE OVERZICHTSKAART VAN ZETTEN
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Later	trouwde	Greet	en	kreeg	ze	twee	dochters.	Ik	kwam	in	
contact	met	de	jongste	van	die	twee.	Zij	had	een	fascinerende	
foto	van	haar	moeder	als	Renermeisje	in	de	bezeTngsRjd.	
Wat	er	zo	boeiend	aan	was,	was	wat	er	niet	op	stond.	Alleen	
het	spatbord	van	een	grote	auto	was	aan	de	schaar	ontsnapt.	
En	op	haar	schouder	was	een	in	leer	gestoken	handschoen	
zichtbaar.	

De	dochter	had	wel	vermoedens	over	het	oorlogsverleden	
van	haar	moeder,	maar	die	had	alRjd	gezwegen.	Ook	haar	
broers,	de	ooms	van	de	vrouw	die	ik	sprak,	deden	er	
hardnekkig	het	zwijgen	toe.	En	nu	waren	ze	allemaal	dood.	De	
dochter	had	al	lang	last	van	dat	geheim,	en	ze	was	de	enige	
niet.	Veel	na	de	oorlog	geboren	kinderen	hebben	–	of	hun	
ouders	nou	‘goed’	of	‘fout’	waren	-		geleden	onder	
zwijgzaamheid.		

Ik	besloot	om	samen	met	deze	dochter	en	een	neef	in	het	
verhaal	van	Greet	en	haar	familie	te	duiken.	Een	bezoek	aan	
het	NaRonaal	Archief	in	Den	Haag,	waar	Renduizenden	
dossiers	van	de	naoorlogse	Bijzondere	Rechtspleging	liggen,	
maakte	al	veel	duidelijk.	In	de	jaren	die	volgden	heb	ik	–	
tussen		andere	bedrijven	door	–	deze	geschiedenis	verder	
uitgezocht	en	opgeschreven.		

Het	verhaal	van	Greet	voert	ons	mee	van	de	Koloniale	Reserve	in	Nijmegen,	kort	na	de	(vorige)	
eeuwwisseling,	naar	Indië	en	Suriname,	waar	haar	vader	als	KNIL-militair	diende,	en	weer	terug	naar	
Nijmegen,	nu	in	bezeTngsRjd.	We	komen	bij	de	hopeloze	strijd	van	de	Nederlandse	kolonialen	tegen	de	
Japanse	invasie,	en	aan	de	fronten	van	Hitler	in	het	oosten	en	het	zuiden	van	Europa.	En	we	ontdekken	hoe	
een	moeder	haar	zoon	verraadt.	

Greet	blijkt	zich	te	onderscheiden	bij	zwemwedstrijden	die	de	beze@er	organiseert,	en	Rjdens	het	
rampzalige	bombardement	op	Nijmegen	in	februari	1944	redt	zij	een	baby	uit	de	puinhopen.	

‘Over	foute	keuzes	en	de	pijn	van	het	zwijgen’	is	de	onderRtel	van	dit	boek.	Tienduizenden	kinderen	zijn	
gebukt	gegaan	onder	het	zwijgen	van	hun	ouders.	Ze	wisten	dat	er	‘iets’	was,	maar	kregen	nul	op	het	rekest	
als	ze	doorvroegen.	Zo	ook	de	dochters	van	Greet	en	hun	neven	en	nichten.	Zij	waren	zo	dapper	om	mee	op	
zoek	te	gaan	naar	het	weggedrukte,	uitgeknipte	verleden.	Het	verhaal	schokte	hen	maar	ze	waren	ook	
opgelucht.	Het	gezegde	‘spreken	is	zilver,	zwijgen	is	goud’	gaat	niet	alRjd	op.	

HET	GEHEIM	VAN	GREET,	

Over	foute	keuzes	en	de	pijn	van	het	zwijgen.	
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Uitgeverij	Ludovicus	

€	17,95	

Verkrijgbaar	via	de	boekhandel,	de	webwinkels	en	direct	bij	de	uitgeverij.	Meer	op	
www.uitgeverijludovicus.nl	

--	

Louis	van	de	Geijn	(1949)	was	43	jaar	dagbladjournalist	en	schreef	na	zijn	pensionering	enkele	boeken.	Hij	
zit	in	de	redacRe	De	Peperbus,	het	dorpsmagazine	dat	vier	maal	per	jaar	verschijnt	in	zijn	woonplaats	
Heteren.	Hij	werkte	mee	aan	het	blad	Water	en	Vuur	dat	vorig	jaar	tot	stand	kwam	in	samenwerking	met	de	
Historische	Kring	Midden-Betuwe.	Daarin	wordt	het	laatste	oorlogsjaar	beschreven	in	dit	deel	van	de	
Betuwe.	

We	hebben	de	heer	Fred	Hendriksen	uit	Heteren	bereid	gevonden	om	zo	nu	en	dan	een	stukje	te	
schrijven.	Deze	keer	gaat	het	over	de	middenstand	in	Heteren	rond	de	jaren	'50	van	de	vorige	
eeuw:	

Door	Fred	Hendriksen:	

Middenstand	Heteren	anno	1950	

Heteren	vormde	begin	jaren	’50	een	“onbeduidend”	sRpje	op	de	kaart	van	Nederland,	een	klein	
dorp	met	goed	10	straten	en	ca.1800	inwoners.	Veeteelt,	landbouw,	frui@eelt	en	het	maken	van	
stenen	waren	de	belangrijkste	inkomstenbronnen	voor	de	hardwerkende	beroepsbevolking.		
Van	met	name	de	aanwezige	steenindustrie	waren	heel	veel,	toen	vaak	grote	gezinnen,	financieel	
alankelijk.	Van	een	vijfdaagse	werkweek	was	geen	sprake	en	dagen	van	meer	dan	8	uur	waren	
meer	regel	dan	uitzondering.	Daarentegen	waren	de	lonen	karig	en	vierde	de	“lat”	hoogRj	bij	de	
plaatselijke	middenstand.	In	schrille	tegenstelling	tot	vandaag	de	dag	was	Heteren	in	de	begin	
jaren	’50	ruim	bedeeld	met	plaatselijke	middenstand.	Uitgezonderd	de	zogenoemde	Vogelenbuurt,	
had	iedere	straat	in	het	dorp	wel	één	of	meerdere	middenstanders.		
Daarnaast	was	het	ook	van	invloed	dat	Heteren	in	die	Rjd	ongeveer	evenveel	protestantse	als	
katholieke	inwoners	telde,	wat	bijvoorbeeld	ook	van	invloed	was	op	de	middenstand.	Tenslo@e	
had	iedere	geloofsstroming	graag	zijn	eigen	voorkeuren.	Dat	gold	overigens	niet	voor	Kobus	
Lamers,	die	vanuit	de	Polderstraat	aan	alle	gezindten	zijn	veevoer	verkocht.	In	de	Achterstraat	zat	
als	enige	het	Rmmerbedrijf	van	Knillis	Hoogakker.	De	Boterhoeksestraat	was	vertegenwoordigd	
met	kolenboer	Bruur	Arissen,	die	naast	de	handel	in	kolen	ook	zeer	acRef	was	in	het	fruit.	In	de	
Julianaweg	daarentegen	zaten	transportbedrijf	Hent	Timmer	en	de	gebroeders	Piet	en	Frans	
Driessen,	die	ieder	een	eigen	tuinderij	besRerden	waar	groente	en	fruit	werd	verkocht.	Vanuit	deze	
straat	vertrok	ook	wekelijks	de	(rooie)	Derk	Gerritsen	met	paard	en	wagen	om	het	huisvuil	in	het	
dorp	op	te	halen.		
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Ook	de	Flessestraat	kende	een	gevarieerd	middenstand	aanbod.	Bijvoorbeeld	kolenboer	Eet	van	
Dodewaard,	die	op	zijn	karakterisReke	wijze	menig	kolenvoorraad	in	de	winter	aan-	en	bijvulde.	
Iets	verder	zaten	de	gebroeders	Jan	en	Marinus	van	Drempt	in	één	pand	naast	elkaar.		
Jan	was	de	alRjd	opgeruimde	warme	bakker,	die	doorgaans	fluitend	het	brood	bij	zijn	klanten	
bezorgde.	Broer	Marinus	had	een	Centra	kruidenierswinkel	van	waaruit	hij	de	dagelijkse	cliëntèle	
vanachter	een	brede	toonbank	bediende.	De	straat	kende	ook	een	schoenmaker	oUewel	
schoenlapper	want	Geert	Brugman	was	naast	het	vernieuwen	van	zolen	met	name	veel	Rjd	kwijt	
aan	het	(op)lappen	van	schoenen.	Naast	de	schoenmakerij	van	Brugman	zaten	de	gebroeders	Huib	
en	Aart	Vermeer.	Huib	was	de	(ook	hoef-)	die	met	vuur,	hamer	en	aambeeld	het	metaal	in	zijn	
gewenste	vormen	“toverde”.	
Aart	daarentegen	verkocht	in	het	voorgedeelte	van	het	woonhuis	alle	mogelijke	huishoudelijke	
arRkelen.	De	straat	werd	gecompleteerd	met	fietsenmaker	Wim	Hendriksen	die	op	de	kruising	van	
de	O.L.	Vrouwenstraat	en	de	Flessestraat	een	woonhuis	annex	winkel	had.	Daar	weer	naast	zat	
herenkapper	Frits	Hendriks	die	het	mannelijke	deel	van	de	bevolking	doorgaans	van	een	
“bloempotkapsel"	voorzag.	Gezien	vanuit	de	Flessestraat		was	de	warme	bakker	Tinus	Elzenaar	de	

eerste	middenstander	in	de	O.L.	Vrouwenstraat.	Even	verderop	
zat	het	garagebedrijf	met	Caltexpomp	van	Kees	Muijs,	
waarachRg	zich	ook	de	brandweergarage	bevond.	Voor	een	
lekker	stukje	vlees,	gehakt,	soepbot	of	broodbeleg	stond	
slagerij	Theo	Buurman	garant,	die	steevast	vroeg	of	het	ietsje	
meer	mocht	zijn.	Schuin	daartegenover	zat	bakkerij	Fons	(Fun)	
Jansen,	die	daarnaast	ook	nog	een	VIVO	kruidenierswinkel	
had.	Even	verderop	zat	Wim	Jacobs	de	melkrijder,	die	de	melk	
bij	de	boeren	ophaalde	en	naar	de	Camiz	melkfabriek	in	
Arnhem	bracht.	Daarnaast	reed	hij	met	zijn	vrachtwagen	ook	
bodedienst	voor	van	Gent	&	Loos.	De	volgende	dubbele	
woning	was	eigendom	van	de	Gebroeders	Slootweg,	die	een	
eierhandel	hadden.	Grenzend	aan	hun	perceel	liep	een	pad	
richRng	de	dijk	waar	zich	“het	Fort”	bevond.	Een	cluster	van	
een	aantal	huizen	waarin	ook	de	petroleumboer	Wim	Bulten	
met	zijn	paard	en	wipkar	een	plaatsje	hadden.	Aan	de	
westzijde	van	het	pad	bevond	zich	de	bakkerij	van	Wim	en	
Bertus	MenRng	die	daarnaast	ook	een	kruidenierswinkel	
runde.		
Helemaal	aan	het	eind	van	de	O.L.	Vrouwenstraat	was	naast	de	

katholieke	kerk	Café	Hulst	gevesRgd	met	in	het	zelfde	pand	ook	nog	een	SPAR	kruidenierswinkeltje.	
Als	je	vandaar	de	Rijndijk	West	op	ging	richRng	het	dorp	dan	kwam	je	langs	de	meelhandel	van	de		
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gebroeders	Aalbers	en	even	verderop	de	kruidenierswinkel	van	Wim	Buyze,	die	eind	1951	
verhuisde	naar	een	pand	in	de	Dorpstraat.		
Waar	de	Rijndijk	overging	in	de	Kastanjelaan	bevond	zich	het	Rmmerbedrijf	en	de	ijzerwinkel	van	
Alk	Speijers.	Op	de	T-kruising	met	de	Flessestraat	stond	café	Sprokkelenburg	van	Johan	Jansen.	
Met	daar	schuin	tegenover	het	huis	van	Jan	van	Huet,	die	de	kleermaker	van	het	dorp	was.	
Daarnaast	zat	Johan	de	Waal	die	samen	met	zijn	vrouw	een	kruidenierswinkel	exploiteerde.	Schuin	
ertegenover	woonde	Hent	Willemsen	die	middels	een	fietskar	met	groente	en	fruit	het	dorp	
rondging.		
RichRng	huis	vroeg	hij	steevast	de	plaatselijk	jeugd	om	zijn	kar	tegen	de	dijk	op	te	duwen.	Dat	
deden	ze	met	graagte	om	ondertussen	wat	fruit	van	de	kar	te	pakken.			
Op	die	zelfde	Kastanjelaan	bevond	zich	ook	nog	de	fietsenmakerij	annex	taxibedrijf	van	Jan	van	de	
Weerdt	(de	poepert	in	de	volksmond)	en	in	hetzelfde	pand	zat	ook	het	tabakswinkeltje	van	Daan	
Mensing.	Als	laatste	had	je	dan	nog	café	“het	Veerhuis”	van	Ant	van	Ewijk,	die	ook	vanaf	de	
veerstoep	met	zijn	roeiboot	overtochten	naar	de	overkant	van	de	Rijn	verzorgde.		
Door	daarna	rechtsaf	de	Dorpsstraat	in	te	rijden	kwam	middenstander	Hendrik	van	de	Weerdt	als	
veilingrijder	het	eerst	in	beeld.	Gevolgd	door	zijn	zuster	Wisa	van	de	Weerdt	die	een	"Winkeltje	
van	Sinkel"	had	waar	heel	veel	te	koop	was.	Twee	huizen	verder	zat	de	tuinderij	van	Wim	Euling	
waar	je	voor	een	paar	centen	sla	en	koolplantjes	kon	kopen.		
Heteren	had	in	die	dagen	ook	een	heuse	wagenmakerij.	De	broers	Gerrit	en	Floris	van	Schaik	
stonden	in	de	wijde	omgeving	bekend	om	hun	creaRef	en	degelijk	vakmanschap.	Daar	tegenover	
zat	de	tuinderij	van	Jan	Flinterman.	Geert	Bulten	zat	met	zijn	schildersbedrijf	in	een	pand	weer	iets	
verder	in	de	straat,	een	pand	waar	ook	een	zaal	was	voor	bijvoorbeeld	toneelvoorstellingen.	
Daarnaast	bevond	zich	de	manufacturenwinkel	van	Paulien	van	Schaik,	waar	bijvoorbeeld	dames-	
en	herenondergoed	hoog	op	de	verkooplijst	stonden.	Daar	tegenover	zat	de	VÉGÉ	kruidenierszaak	
van	de	familie	Vos	die,	zoals	al	eerder	gememoreerd,	door	Wim	Buijze	werd	overgenomen.	Om	
tenslo@e	geen	enkele	middenstander	uit	die	Rjd	te	vergeten,	dient	nog	vermeld	te	worden	dat	op	
de	Rijndijk	Oost	een	tweede	smederij	(ook	voor	hoeven)	was	gevesRgd	van	Piet	(Book)	Bouwman.	
Hoezo	spreekt	men	wel	eens	met	weemoed	over	de	jaren	vijUig?	

Andelst, september 2020


Marie Elings


Secretaris
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