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de gemeente was het een lastig verhaal geworden’

e De mannen werken aan de bewegwijzering en een terrasje bij het museum aan de dijk. FOTO’S WILLIAM HOOGTEYLING

Samen met het Deilse bestuurslid Rien Bouman en De Koning is
hij bezig de bewegwijzering naar
het museum op orde te brengen:
„Mensen zijn echt weer welkom
en dat willen we dus graag laten
zien. Tot eind september zijn we
elke zondag van elf tot vijf uur geopend. En verder op aanvraag.”
Jaarlijks trekt het museum zeker
vijfhonderd bezoekers en dat
neemt toe. De Koning: „Dat betekent dat er hier toch al een paar
duizend mensen geweest zijn
sinds 2012. Ondanks de twee jaar
coronastilte.”

Nieuwe plannen

De coronatijd is benut om alles

weer op orde te brengen en
nieuwe plannen te maken. De Koning: „We horen dat de dijk hier
omgevormd gaat worden tot een
toeristische route, de gastvrije
Waaldijk tussen Gorinchem en
Nijmegen. Ik kan mij goed voorstellen dat wij daar misschien mee
van gaan profiteren.”
Er is onderzocht of een terras bij
het museum mogelijk is. De Koning: „Maar daar hebben we niets
meer van gehoord. Dat kost wel
geld natuurlijk. Wel is inmiddels
toegezegd dat rolstoelgebruikers
ons museum kunnen gaan bezoeken. Bij de dijkverzwaringsmaatregelen die hier komen wordt een
pad voor rolstoelers aangelegd.

Daar zijn wij heel blij mee. En natuurlijk ook dat we hier gewoon
kunnen blijven.”
De ruimte is vrij beperkt, maar
de prachtige locatie vergoedt veel.
De Koning: „Het betekent wel dat
we geen complete schoolklassen
kunnen ontvangen. Maar in kleinere groepen zijn ze zeer welkom
en we geven ook les op scholen. En
we gaan workshops organiseren,
om de prehistorie zo ook te kunnen beleven. Maar we maken het
allemaal niet mooier dan het is.”
Ze vertellen in de Oersprong
geen sprookjes, het moet allemaal
wetenschappelijk wel kloppen. De
Koning, lachend: „Geen fakenews
uit de prehistorie.”

e Harrie de Koning met een echt mammoetbot.

TIEL

Veroorzaker zware aanrijding spreekt van ‘klein foutje’
c De tegenligger
l
moest zwaargewond
Inhalen op een bochtige 60 kilometerweg waar veel bomen en
struiken langs staan: dat klinkt
niet verstandig. En dat was het
ook niet die vrijdag, 2 oktober
2020. Het resulteerde in een
frontale botsing, twee totaal
vernielde auto’s en zwaar lichamelijk letsel voor het aangereden slachtoffer.

Wonderlijk genoeg kwam de verdachte, een 27-jarige Tielenaar, er
zelf zonder noemenswaardige verwondingen vanaf. Deze week
moest hij zich verantwoorden bij
de Arnhemse rechtbank. Daar
spreekt hij van een ‘klein foutje met
grote gevolgen’.

De officier van justitie denkt daar
duidelijk heel anders over. Zij stelt
dat de Tielenaar zeer onvoorzichtig
had gereden op de Lingeweg richting Tiel. Volgens getuigen zeker 90
kilometer per uur. De man zelf bestrijdt dat. Hij zegt ingehaald te
hebben omdat de auto voor hem
bijna stapvoets reed. „Links door de
bomen heen zag ik nog wel een tegenligger aankomen, maar ik dacht
daarvoor nog gemakkelijk weer in
te kunnen voegen.”
De tegenligger, een vrouw uit
Tiel, moest zwaargewond naar het
ziekenhuis. Zij liep onder meer diverse botbreuken, gebroken ribben
en een trauma op. Ze is nog altijd
herstellende en kon daardoor ook

Je mag inhalen op de
Lingeweg en ik reed
niet harder dan daar
is toegestaan
– Verdachte Tielenaar

niet aanwezig zijn op de zitting.
De verdachte had weliswaar een
fruitmand opgestuurd naar het
slachtoffer, maar vindt niet dat hem
al teveel kon worden verweten. „Je
mag inhalen op de Lingeweg en ik
reed absoluut niet harder dan daar
is toegestaan.”

Als de officier van justitie refereert aan een eerdere snelheidsovertreding eind 2019 – van maar
liefst 196 kilometer op een 100 kilometerweg – reageert de Tielenaar
geïrriteerd. „Daar ben ik al voor gestraft, dus dat moet u er nu niet
weer bijhalen.”
De officier van justitie eist nu een
taakstraf van 160 uur plus een rijontzegging van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Sowieso een half jaar niet meer achter
het stuur dus.
De Tielse twintiger vindt dat een
heel hoge straf. „In tien jaar heb ik
één keer te hard gereden en één
keer een ongeluk gehad. En dat heb
ik heus niet expres gedaan.”

naar het ziekenhuis.
Ze liep onder meer
botbreuken en een
trauma op, en is nog
altijd herstellende

Hij zegt bovendien te vrezen dat
een nieuwe rijontzegging – zijn
tweede dan alweer – hem wel eens
zijn baan zou kunnen kosten.
De uitspraak in deze zaak volgt
over twee weken.
– Rob van der Velden

