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Van het bestuur 
 
Afscheid en welkom bestuursleden 
 In 2011 verlieten  twee leden ons bestuur : Mieke van Veen uit Oosterhout  en Ineke van 
Druten. Mieke is tijdens de ledenvergadering begin dit jaar in het zonnetje gezet. Ze blijft 
actief als redactielid van Terugblik. Ineke is per 1 september vertrokken om zich meer 
aan de schilderkunst en aan het geven van cursussen te wijden. Vanaf deze plaats 
bedanken we haar  voor haar tomeloze inzet, haar geweldige inspiratie en creativiteit. 
Onze kraam op de Slijk-Ewijkse zomermarkt zou slechts een schim zijn geweest zonder 
haar aanwezigheid. En dus Ineke  hartelijk bedankt voor alle fijne historische jaren! 
 
Nienke Faber uit Valburg heeft inmiddels de plaats van Ineke als secretaris overgenomen 
en ook Marlous Bervoets uit Slijk-Ewijk is ons bestuur komen versterken. Allebei 
hartelijk welkom. 
 
Statuten gewijzigd 
Het heeft even geduurd, maar de voorstellen van ons bestuurslid Jan Coopmans om de 
statuten van onze vereniging aan te passen aan de huidige tijd zijn door de bijzondere 
ledenvergadering d.d. 12 april j.l. geaccepteerd. Notaris Mr. D.L. Rang uit Zetten heeft de 
wijzigingen formeel doorgevoerd. En als blijk van waardering is hij tevens sponsor van 
Oud Neis geworden.  Hulde!       
 
Welkom aan de nieuwe leden: 
De heer P. Ibes, Boxmeer 
De heer R.J. Noorduyn, Oosterhout 
De heer E. van Kalkeren, Nijmegen 
De heer W. Ras, Nijmegen 
Mevrouw L. Zeestraten, Oosterhout 
Mevrouw J. Versluis, Oosterhout 
Mevrouw W. Kuiper, Nijmegen 
De heer A.H. Minkhorst, Valburg 
De heer W. Tinnemans, Slijk-Ewijk 
Familie de Bijl, Slijk-Ewijk 
De heer C.J. van Noordenburg, Valburg 
De heer C. Hage, Valburg 
Mevrouw Y. van de Logt, Valburg 
Mevrouw R. Bouwman en de heer M. Zeemering (huisgenootlid), Valburg 
 
Onze vereniging telt nu 129 leden (exclusief de huisgenootleden)  
 

 
Ontvangen voor het archief 
Twee boeken geschonken door Ben en Annie Janssen: 
De fatale aanval 22 februari. 1944  Alfonds E. Brinkhuis 
Canisius – Wilhelmina, 66 jaar ziekenhuis. Vaarwel lief ziekenhuis 1993  
 
Via Jan Geurts kregen we van Diny de Bruijn een foto van de Happy Band uit 1966. De 
band bestond op dat moment uit Ded Geurts accordeon, Leida Geurts saxofoon en Jan 
Geurts drums. De foto is genomen in het oude Beatrixgebouw in Slijk-Ewijk, waar zij 
speelden op de bruiloft van Diny Matijssen en Riny de Bruijn. 
 
De heer Jan Geurts uit Slijk-Ewijk heeft een cassetterecorder geschonken. Met dank!  
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Nieuw in de bibliotheek 
De Elster paardenmarkt, 2011 door Frits Hoogveld. 

 
 
Oproep 
Sectie ww2 is op zoek naar gegevens, dus verhalen, foto’s, documenten over WO II. Ook 
naar voorwerpen, die vertellen over de aanwezigheid van de Amerikanen tijdens Market 
Garden. Het gaat met name om het hoofdkwartier, overige verblijven en het vliegveldje 
in Slijk-Ewijk. Heeft iemand gegevens, of weet u iemand die ons verder kan helpen, laat 
het dan weten svp. Mail naar sectieww2@hkosv.nl.   
 

 
 

Een MP op de driesprong Valburgseweg- Akkerstraat 
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Werkgroep Valburg aan de slag 
           John Mulder 
 
Steeds meer Valburgers worden lid van onze historische kring en daar zijn we als bestuur 
uitermate blij mee. Valburg heeft een rijke historie, is een beeld van een dorp, heeft een 
bruisend verenigingsleven en dat willen we zo houden. En wat is er nou nog leuker om 
de geschiedenis van onze dorpen boven water te krijgen en daar  wat mee te doen!  
 
Daarom heeft Valburg sinds kort een werkgroep in het leven geroepen, bestaande uit 
Wim Buitenhek, Nienke Faber, Wim Huijser, Krijno Horlings en Martin Folman. Wat 
hebben ze gedaan en wat gaan ze doen? Voor de seniorenmiddag, georganiseerd door de 
Stichting Zomerfeesten Valburg, is op 26 augustus een foto quiz en een ‘Rondje Valburg’ 
gehouden. Hoe dat is verlopen en dat vertellen we later.  
 
De werkgroep is nog vers en dus nog bezig zich te oriënteren. Omdat in Valburg vrij veel 
kunstenaars wonen, onderzoekt de nieuwe werkgroep om hen in te schakelen bij  het 
‘’opgraven’ van typisch Overbetuwse kunst. We weten hier weinig van en wellicht groeit 
er iets moois uit. Bestuur en werkgroep gaan er een kunstproject van maken. De 
bedoeling is om een paar keer per jaar met deelnemers en belangstellenden bij elkaar te 
komen, informatie uit te wisselen, wat  uiteindelijk moet leiden tot het organiseren van  
tentoonstellingen over oude Betuwse kunst.  
 
Houden jullie van cultuur, van natuur, van ons mooie landschap? Doe dan mee, wordt lid 
van de Historische Kring voor maar €17,50 per jaar, huisgenootleden maar €5,-. Wij 
houden jullie op de hoogte via onze website, Oud Neis en ons gezamenlijke jaarboek 
Terugblik. Jullie steun bij het historische onderzoek is van grote waarde.   
 
Uiteraard worden belangstellenden uitgenodigd om verder mee te doen aan de 
ontwikkeling van onze werkgroepen. Nieuwe ideeën zijn  welkom. Verder is aansluiten 
bij de werkgroep Tweede Wereldoorlog of Streekgeschiedenis of Bodem en archeologie 
opties. Voor vragen en/of opmerkingen: Wim Buitenhek, Achterweem 10, 6675 EG 
Valburg. (telefoon 0488 480089). 
 
 

 
Bezoek ook eens onze website! Lekker struinen in de historie, oude foto’s, archiefstukken 
www.hkosv.nl  
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Excursie naar ‘Historisch Gelre’ op 28 mei 2011 
Ineke van Druten 

 

 
 
Ook dit jaar verzorgden de gezamenlijke verenigingen van Oosterhout/Slijk-
Ewijk/Valburg en Marithaime uit Elst weer een mooie excursie. De organisatie beloofde 
een tocht door ‘historisch Gelre’, wat maar deels waar was, want we bezochten enkel 
Kloster Graefenthal, Kevelaer en Kleef. Dat hadden ze beter K3 kunnen noemen of in 
de juiste historische termen ‘Opper-Gelre en het Hertogdom Kleef’. Vanwege de 
gezellige en leerzame dag was dat hen al snel vergeven. 
 
Gelre was rond 1350 een Hertogdom, verdeeld in vier kwartieren, oftewel bestuurlijke 
deelgebieden: Nijmegen, waaronder de Betuwe en het Land van Maas en Waal, het 
Kwartier Arnhem, het Kwartier Zutphen en het oudste Kwartier Roermond met de 
steden Roermond, Geldern en Venlo. Dit laatste kwartier werd ook wel Opper-Gelre 
genoemd en het klooster Graefenthal en Kevelaer hoorden daarbij. Kleef was niet 
Gelders, maar een zelfstandig Hertogdom. 
 
Nadat we dit gelezen hebben in het programma, zijn we inmiddels al een eind op weg 
naar het klooster Graefenthal in het dal van de Niers. Ondertussen informeert John 
Mulder ons deskundig over het landschap links en rechts en hoe het ontstaan is. We zien 
een vriendelijk heuvelachtig landbouwgebied, maar geologisch gesproken zijn dit 
Rijnterrassen met hoge, lage en middenterrassen, die door heftig smeltende gletsjers zijn 
ontstaan aan het einde van de voorlaatste ijstijd, verduidelijkt John. Ik denk er meteen 
achteraan dat de mens zich wel verbeeldt het klimaat te kunnen veranderen, maar dat kan 
de natuur gewoon zelf. Wij vervuilen het alleen maar sneller. 
 
Frans vindt dat op al die terrassen maar weinig obers zijn, maar dat komt omdat hij zin in 
koffie heeft. En voordat we er erg in hebben, staan we voor het poortgebouw van 
Kloster Graefenthal en is de koffie nabij. De folder vertelt dat dit klooster werd gesticht 
in 1248 door graaf Otto II van Gelre. En zoals het al vanaf de vroege middeleeuwen 
gebruikelijk was, had ook dit klooster bezittingen in wijde omtrek, waaronder een 
boerderij in Boerenhoek, Angeren.  
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Eenmaal op de binnenplaats heerst er nog altijd een soort van soberheid en kloosterrust. 
Doordat de gebouwen niet over de top gerestaureerd en opgeleukt zijn, proeven we nog 
de sfeer van de kloosterhoeve. Bij een van de schuren staan de grote wagendeuren open 
en natuurlijk gaan we even binnen kijken. In de ene hoek is een expositieruimte en aan 
het andere eind zit een groepje tekenaars een poging te doen om een levend konijn op 
papier vast te leggen. Telkens als het konijn een sprintje over de tafel wil trekken, krijgt 
hij weer wat voer toegestopt en blijft zitten. Ze zullen snel moeten tekenen. Nu toch 
maar gauw naar het restaurant in het gebouw verderop. Daar is het inmiddels 
volgestroomd met de inhoud van onze dubbeldekker, wat toch zo’n 70 mensen zijn.  
 
Een grote mok lekkere koffie en een tenenkrommende mop rabarbertaart verder, is het 
tijd om naar Kevelaer te vertrekken. We hebben nog even een wandelingetje over het 
terrein gemaakt en in de schuur de tekeningen van het konijn bekeken. Het ziet er heel 
goed uit.  
 

 
 
Het poortgebouw van Kloster Graefenthal. 

 
Onderweg staan we eerst nog een half uur in de file. Een ongeluk wordt gevreesd, maar 
het blijken stoplichten bij wegwerkzaamheden. Daardoor komen we niet op tijd voor de 
gidsen die op ons wachten. Overmacht. Maar de begroeting is allervriendelijkst waarna 
we in twee groepen worden gesplitst voor de stadswandeling. 
 
Terwijl we naar het historisch centrum lopen, vertelt de gids dat Kevelaer dankzij een 
Nederlander bedevaartsoord is geworden. De marskramer Hendrik Busman was namelijk  
ergens in 1641 op zijn doortocht naar Geldern in gebed verzonken bij een zogenaamd 
hagelkruis. Die kruisen stonden op veel plaatsen langs de wegen voor bescherming van 
de landbouwgewassen. Terwijl Hendrik daar zo stond, hoorde hij opeens een 
vrouwenstem die hem de opdracht gaf om een kapel voor haar te bouwen. Hij schonk er 
geen aandacht aan en vervolgde zijn weg. De stem gaf echter niet op, want toen hij bij 
zijn volgende doortocht weer bij het kruis stopte, kreeg hij dezelfde boodschap te horen. 
Nu was hij een beetje de kluts kwijt en toen het de derde keer weer gebeurde, kon hij er 
niet meer omheen. Op 1 juni 1642 stond er dus een eenvoudige bidzuil op de plek waar 
Hendrik de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen 
gemeld. In 1647 erkende de kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, waarna  
een bedevaartkerk werd gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil 
de Genadekapel gebouwd, een barokke koepelkapel. De grote Mariabasiliek verrees in de 
negentiende eeuw.  
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Een paar foto’s 

 
Wanneer we de basiliek willen bezoeken, is er net een mis gaande voor de honderden 
meer of minder gehandicapte bedevaartgangers, die begeleid worden door medewerkers 
van het Malthezer Kreuz. Dat is net zoiets als het Rode Kruis, alleen komt het Malthezer 
kruis van de hospitaalridders die in het jaar 1023 een ziekenhuis bouwden in Jeruzalem, 
terwijl het Rode Kruis pas in 1864 werd opgericht op initiatief van de Zwitser Henry 
Dunant. Maar dit terzijde. 
 
Wij begeven ons naar de kaarsenkapel aan hetzelfde plein. Daar hangt het vol met 
herinneringsborden van bedevaartgangers uit alle windstreken, ook uit Oosterhout. Dat 
er meer is tussen hemel en aarde, zien we aan alle krukken, rolstoelen en rollators die hier 
na acute genezing zijn achtergebleven. De gids meldt dat er nog veel meer van dit soort 
hulpmiddelen elders zijn opgeslagen. 
 
Kevelaer is niet alleen bekend als bedevaartsoord maar ook als kunstenaars- en 
ambachtsstad. De indrukwekkende deuren van de basiliek bevestigen dat. De levensechte 
driedimensionale bronzen geestelijken die er op zijn aangebracht, ogen middeleeuws maar 
zijn van na de Tweede Wereldoorlog. Op andere plaatsen is het onderscheid tussen oude 
en moderne kunst wel goed te zien maar je moet even goed rondkijken. Dat hebben ze 
mooi gedaan.  
 
Na de rondwandeling staat de lunch klaar in restaurant Weisses Kreuz aan de andere kant 
van het plein. Het is daar erg druk, maar onze plaatsen zijn gereserveerd in een aparte 
zaal. De maaltijd is uitbundig en piekfijn voor elkaar, ook al is de volgorde verrassend. 
We krijgen het welkomstdrankje pas na de soep met excuses van het personeel. Hetzelfde 
geldt voor de forse portie roerei, wat aan het einde van de maaltijd nog haastig wordt 
geserveerd. Toch maar even geproefd en uiteindelijk het schaaltje leeggegeten. Heerlijk! 
Morgen maar weer beginnen met lijnen. 
 
Dan op weg naar Kleef. Daar kunnen we het B.C. Koekkoekhaus bezoeken of de 
Schwanenturm, waar onze mammoetschedel te bewonderen is. Jazeker, ónze schedel, 
omdat die uit de recreatieplas in Slijk-Ewijk werd opgebaggerd. Voor de aardigheid volgt 
hieronder nog eens in het kort de geschiedenis van die schedel (bron: Tabula Batavorum 
nr. 2/1982): 
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Een bijzondere mammoetschedel uit Slijk-Ewijk. 
Met de aanleg van de recreatieplas in 1968 werd een opzienbarende vondst gedaan. 
 
Bij de baggerwerkzaamheden vond men op ca. 20 meter diepte een mammoetschedel, samen met de 
onderkaak en de kiezen. Dat was op zich al bijzonder, veelal worden die apart van elkaar ontdekt als 
niet het hele skelet gevonden wordt. Op dezelfde vindplaats werden ook nog andere skeletresten naar boven 
gehaald, waaronder delen van een steppeolifant, een wolhaarneushoorn, een wisent, een oeros en een wolf. 
Het gaat hier om dieren waarvan bekend is dat zij in de laatste ijstijd leefden.  
Uit onderzoek naar de mammoetschedel, met name de gebitstoestand, bleek dat het om een circa 35 jaar 
oude stier gegaan moet hebben. 
 
Ondanks het feit dat bij het baggeren gedeelten gebroken werden, is deze schedel bijna volledig bewaard 
gebleven en blijkt één van de grootste in Europa gevonden mammoetschedels te zijn. 
 
Daarbij is het bijzondere dat deze mammoet bij zijn leven de linker onderkies is kwijt geraakt en de 
daarop passende kies in de bovenkaak uitzonderlijk uitgegroeid was tot op het bot van de onderkaak.  
 
De onderkaak vertoont sterke afwijking naar links. Krantenberichten van begin maart 1974 maken 
melding van ‘de vondst van een mammoet; een bijna complete schedel bestaande uit een bovenkaak met 
kiezen echter zonder slachttanden en een daarbij behorende onderkaak met een kies. De vondst is gedaan 
omstreeks 1968 in de gemeente Valburg tijdens baggerwerkzaamheden van grind en zand bij de nieuw 
aan te leggen recreatieplas te Slijk-Ewijk.’  
 
De bovenkaak kwam in het bezit van de heer Ham uit Arnhem terwijl de heer Abbink uit 
Maarsbergen de onderkaak had. Na verloop van tijd kwam ook de bovenkaak in het bezit 
van de heer Abbink, die uiteindelijk het geheel heeft overgedaan aan de Geologische 
Arbeitsgemeinschaft in Kleef. In het Geologisch Museum, gevestigd in de Schwanenturm 
van Kleef behoort de complete schedel sindsdien tot de pronkstukken en is er permanent 
tentoongesteld. 
 
Maar omdat ik me in het verleden al diverse keren aan die schedel heb vergaapt, ga ik 
naar het Koekkoekhuis om wat schilderkunst op te snuiven. De sfeervolle, vaak 
gigantische boslandschappen van de familie Koekkoek en anderen, zijn indrukwekkend 
en geduldig geschilderd, maar ik merk dat de moderne kunst mij meer boeit.  
Dan maar wachten op een terrasje tot de anderen terug zijn. Het zonnetje schijnt, 
overigens was het de hele dag prima weer, en het witbiertje glijdt lekker weg terwijl we 
met een aantal reisgenoten terugkijken op een aangename dag. 
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Ergernis over het fluiten en bellen van  
stoomboten op de Waal 

Frans Spaan 
 
Uit de raadsnotulen van donderdag 19 januari 1905 vond ik een aardig stukje over 
geluidsoverlast .    
 
“Ingekomen is eene circulaire van den Burgemeester te Tiel, “Scheepvaart," 
mededeelende: om in vereeniging met andere aan het water gelegen gemeenten een adres 
te zenden aan den Minister van Waterstaat, houdende verzoek, verbodsbepalingen in 't 
leven te roepen, of beperkingsmaatregelen te nemen, tegen het overbodig luiden met 
scheepsbel of gefluit van de sleepstoomboten die des nachts de rivieren bevaren of  des 
morgens zeer in de vroegte zich gereed maken voor den afvaart waardoor vele aan het 
water wonende ingezetenen, worden en geheel in hun nachtrust worden verstoord. 
 
De Voorzitter brengt dit adres in bespreking. 
De heer Breunisse zegt, dat hij zulk een adres uitstekend vindt. Spreker heeft ook zeer 
veel last van het gefluit, vooral des zomers. De sleepbooten liggen dan des nachts 
tusschen Loenen en Nijmegen voor anker en des morgens tegen half 3 begint no. 1 met 
dit onaangenaam en aanhoudend gefluit en gebellen. Is no. 1 klaar, dan is in dien 
tusschentijd no. 2 wakker geworden en het lawaai begint opnieuw en zoo vervolgens, 
zoodat de ingezetenen die wakker zijn geworden, niet meer den slaap kunnen pakken. 
 
Met algemeene stemmen wordt het voorstel om aan de circulaire van den Burgemeester 
van Tiel adhaesie te betuigen, aangenomen. 
 
den 31, ten October 1905.  
De Secretaris, P. van Olden. 
De Burgemeester. M. J. Chevallier.” 
 

 
 
De voormalige woning van rentmeester Breunisse op de hoek Waaldijk –Dorpsstraat 

 
_______________________________________________________ 
Bron: 
 Uit de Raadsnotulen van donderdag 19 januari 1905. Archief Frans Spaan  
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Het mysterie rond de verborgen schat van Slijk-Ewijk  
Frans Spaan 

 
In een artikel van de Bredasche Courant uit 1856 las ik een merkwaardig bericht over een 
verborgen schat in Slijk-Ewijk.. Het draait om tabaksplanter W. van Wijck die een witte 
zwevende gedaante gezien heeft en die in het achterhuis een verborgen schat aanwees. Ik 
wilde wel eens weten of dit krantenbericht op waarheid berustte. Eerst heb ik via Genlias 
onderzoek gedaan naar Van Wijck en vervolgens met behulp van de kadastrale kaart 
geprobeerd de locatie van het huis of boerderij op te sporen.     

 
Uit  de Bredasche Courant van 30 februari 1856 
 

 
 

Wie was W. van Wijck?  
Uit onderzoek via Genlias blijkt dat we te maken hebben met tabaksplanter Willem van 
Wijk. Hij werd op 24 augustus 1796 in Slijk-Ewijk geboren. Zijn ouders waren Hendrik 
van Wijk en Derkje Giesen. Willem trouwde op 45 jarige leeftijd op 18 februari 1841 met 
Jacoba Gaasbeek, die op 24 juni 1819 in Valburg  was geboren. Zij was dus 22 jaar jonger 
dan Willem. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, die beiden zeer jong 
gestorven zijn. Zoon Derkje werd niet ouder dan 5 maanden en stierf op 18 januari 1842. 
Willem junior overleed  toen hij 10 jaar was op 30 juni 1860. Genlias vermeldt niet waar 
en wanneer Willem van Wijk en Jacoba Gaasbeek zijn overleden. Mogelijk is hierover in 
het kerkelijk archief van de Nederlands Hervormde kerk meer te vinden.  
 
Waar woonde Willem van Wijck 
De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) behorende bij de kadastrale kaart van de 
gemeente Slijk-Ewijk uit 1811-1832  laat zien dan Willem van Wijk eigenaar was van 
verschillende percelen grond; bij elkaar ruim 2 hectare groot. 
 
No. 278, 279, 282    bouwland 
No. 280    weiland  
No. 281    boomgaard  
No. 283    tuin 
No. 284    huis, erf en schuur  
 
Het was een gemengd bedrijfje met bouw- en weilanden, een boomgaard en tabaksland. 
Perceel nr. 284 wordt omschreven als huis, schuur en erf. Uit de kadastrale kaart blijkt dat 
de boerderij van Van Wijkop de hoek van de Achterstaat en  aan de Loowech stond, nu 
Catharinastraat (nr 2). Op de kaart van Van Geelkerken uit 1634 bevond zich op die plek 
al een boerderij met een hooiberg, mogelijk van Roeleff Jansen. De boerderij zou in de 
18e eeuw zijn gebouwd en is recent door de huidige bewoners Piet en Colinda van den 
Broek – Jansen gerestaureerd. 
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Perceelnr. 284 op de kadastrale kaar van de gemeente Slijk-Ewijk  (1811-1832) 

 

 

 
 
Deel van de kaart van Van Geelkercken uit 1634 met rechtsboven de plek van de boerderij  

 
De verborgen schat  
Volgens overlevering zou  in de nabijheid van de boerderij van Van Wijk een 
‘Stenen Engel’  zijn gevonden. De vorige bewoners, de familie Jansen, werden veelal 
aangesproken met ‘Jansen van de Engel’. Piet en Colinda denken dat die naam geen 
verband houdt met een stenen engel. Ik kom daar later op terug. Misschien was de 
verschijning van ‘eene witte zwevende gedaante’ die Willem een bezoek bracht wel de 
‘engel’ van Slijk-Ewijk.. De predikant die volgens de Bredase krant geen geloof hechtte 
aan de begraven schat moet Hermanus Ruys zijn geweest.  Hij stond van 1844tot 1862 in 
Slijk-Ewijk en Oosterhout op de kansel. Of  Willem van Wijk de verborgen schat ooit 
heeft gevonden zal wel een mysterie blijven. Misschien kunnen de huidige bewoners nog 
eens een poging wagen om die schat te vinden. Hoe het ook zij rond carnavalstijd 
worden nog steeds  zwevende witte gedaantes in Slijk-Ewijk waargenomen.  
 
Het zou heel mooi zijn als in de buurt van deze boerderij de “zwevende witte gedaante” ( als 
kunstobject) weer terug zou keren in Slijk-Ewijk. 
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Foto van de in de 18e eeuw gebouwde boerderij.   De gerestaueerde T- boerderij van Piet en Colinda van den 
      Broek- Jansen   
 

Het mysterie van de ‘ Engel’  
Uit de gemeenteverslagen van BenW van de gemeente Valburg van  zaterdag  29 
november 1890 lezen we het volgende: 
‘Brief van het Polderbestuur te Slijk-Ewijk gericht aan B&W, dat langs den 
scheidingssloot van de vroegere Hofstede ‘de Engel’ gelegen aan den weg van Valburg 
naar Slijk-Ewijk, welke ter plaatsen meer dan 5 meter breed, bomen zijn geplant met een 
ruimte tussen de bomen van 6 meter’. Er heeft dus vroeger vóór 1890 aan de Valburgse 
weg een hofstede met de naam De Engel gestaan. Op de kadastrale kaart uit 1832  is ten 
westen van de Gasthuisbouwing (fam. Van Leeuwen) inderdaad een  boerderijtje 
aangegeven, dat daarna is verdwenen. Het was toen in het bezit van Johannes de Bruin 
uit Loenen, blijkt uit de OAT. Op de kaart van Geelkercken uit 1634 stond het huis er 
nog niet. Volgens overlevering zou op die plek een stenen engel zijn gevonden. Hans van 
Leeuwen weet niet beter  dan dat het verdwenen huis De Engel heette.  
 

 
 
Kadastrale kaart met rechtsboven de Gasthuisbouwing, linksonder hofstede De Engel.  
___________________________________________________________________________________ 
Bronnen: 
Coopmans, J. (red), 2000. Verleden en Heden. Beelden van toen en nu uit Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen.  
Kadastrale kaart en bijbehorende OAT gemeente Slijk-Ewijk, Sectie  C blad 02 en 03 ( 1811-1832) 
Bredasche Courant van 30-02-1856 
B&W verslagen Gemeente Valburg van 29 november zaterdag 1890. 
Genlias 
Salverda, I. en J.R.Mulder, 2003. Het verhaal achter de boerderij. Wageningen. Alterra, Rapport 863.  
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Welkome stukken roest  
Bauke Huisman 

 
Sinds ik me bezig houd met de geschiedenis van ons dorp (Valburg), ben ik op zoek naar 
fotomateriaal en tastbaar bewijs dat hiermee te maken heeft. Specifiek zoek ik foto’s van 
het vliegveldje in Slijk Ewijk, de uitkijkpost bij de Hoge Brug en van Amerikaanse 
Militairen tijdens en na Market Garden. Maar waar vind je die? Waar moet je zoeken of 
wie weet hier meer van? 
 
Kennis en gegevens haal je uit boeken en bijvoorbeeld uit het archief van de HK. Maar 
wat er in de boeken staat, gaat maar summier over onze dorpen. Op enkele hoogtepunten 
of bijzondere gebeurtenissen na word je hier niet veel wijzer van. Maar als je alle verhalen 
moet geloven heeft zich hier toch het een en ander plaatsgevonden, zijn hier honderden 
manschappen gehuisvest geweest, heeft alles vol gestaan met tanks, artillerie en 
tentenkampen. Maar hier staat niets van vermeld in al het naslagwerk en is het zoeken 
naar bewijs lastig. Daarom zoek je contacten en doe je oproepen in dagbladen en ga zo 
maar door, in de hoop dat er iemand reageert.  
 
En gelukkig reageert er wel eens iemand. Zo heb ik contact gekregen met Stef Spaan uit 
Grave. Deze heeft destijds gewoond in het veld langs de Slijk-Ewijksestraat in Valburg 
(thans Reethsestraat) Hij heeft eens omschreven wat hij zoal heeft meegemaakt tijdens 
wo2. Bijvoorbeeld dat hij eens meegevlogen heeft met een vliegtuigje van de geallieerden 
en dat bij hen in de boomgaard militairen (Amerikanen) zaten ingekwartierd. Maar foto’s 
heeft hij niet. 
 
Op internet vind je ook wel eens wat. Zo zijn er rapporten bekend van Engelse Medische 
posten in Valburg, met coördinaten, dus de locaties zijn redelijk traceerbaar, maar er is 
nog steeds geen tastbaar bewijs. Ook zijn er verhalen bekend van burgers uit de buurt die 
in zo’n militair hospitaal gelegen hebben. Derk van Rien is er aan zijn been geholpen, 
mevrouw Hage is hier geholpen en zo zullen er nog meer zijn. Maar nog steeds geen 
bewijs. 
Ook is er een lijst met alle Amerikaanse slachtoffers in de Betuwe. Deze heb ik van 
mensen van de Stichting Never Forget Them. Zij organiseren herdenkingen bij 
monumenten in de Betuwe. Op deze lijst staan o.a. twee Amerikanen die omgekomen 
zijn in Valburg en de datum hiervan, maar verdere gegevens ontbreken. 
 
Je kennissenkring op dit gebied wordt ondertussen steeds groter of je komt bekenden 
tegen waarvan je van elkaar niet wist dat je dezelfde interesses hebt of elkanders interesse 
niet eerder kende. Zo liep ik Ton Timmer tegen het lijf tijdens een lezing. Wat doe jij 
hier? En van het een komt het ander. Ton, bij ieder wel bekend als die fotograaf, stuurde 
me een paar foto’s waar ik misschien wat aan had. En warempel, daar zijn ze……... 
 
Een foto van een Amerikaans Hospitaal in een veld met op de achtergrond een woonhuis 
met een rond raam boven in de topgevel, die moet te traceren zijn en lijkt op het huis van 
(voorheen) Spijers aan de Reethsestraat. Direct er naartoe gereden, helaas, geen rond 
raam. Toch maar even naar de achterkant gaan kijken en dan zie je het, exact als op de 
foto, de bewuste gevel. Dan krijg je wel even een heel apart gevoel en kun je bijna niet 
geloven dat dit waar is.  
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Foto Militair (Amerikaans) Hospitaal in Valburg met op achtergrond huis Spijers 

 
Hierna direct contact opgenomen met de heer Spaan met de mededeling voor hem 
interessante foto’s te hebben, een afspraak direct gemaakt en op een mooie 
zondagochtend kwam hij hier op aan. Vanaf de straatkant samen met hem (en zijn 
hondje) de foto eens bekeken en direct het veld in gegaan om de exacte locatie van het 
hospitaal te bepalen. Stef concludeerde dat de foto vanuit de plek was genomen waar in 
die tijd hun huis had gestaan. ‘Hoe zag dat huis eruit dan’, vroeg ik hierop. ‘Nou, zo en zo 
met een schuur ernaast, maar hier heb ik geen foto van!’. 
 
Hierop hem een tweede foto laten zien, waarschijnlijk genomen in tegengestelde richting 
dan de andere. Weer tenten en ook hier is op de achtergrond bebouwing te zien. Deze 
werd door Stef direct herkend als hun oude woonhuis. En hier werd hij op zijn beurt 
weer stil van. Een oude kaart erbij waar het huis nog op aangegeven staat en het moet en 
kan niet anders dat dit het huis ook daadwerkelijk is. Prachtig wat zo’n foto kan 
betekenen. 
 

 
 
Foto in andere richting met op achtergrond huis Spaan 
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Dan ga je verder zoeken. Waartoe behoorde dit hospitaal en wie zijn deze militairen. 
Hiervoor contact opgenomen met Mark Bando. Dit is een historicus in Amerika die zich 
specialiseert op de 101e Airborne, de betreffende Divisie welke zich in de Betuwe bevond 
tijdens Market Garden. Hij kon geen nadere info verstrekken maar tipte om eens te gaan 
speuren naar medische verslagen of rapporten. Dit bracht me op het idee om de 
slachtofferlijst nog eens goed te bekijken, misschien staat hier meer info op. En ja hoor, 
de compagnie waartoe de twee omgekomen militairen behoorden was dezelfde. Dit 
betekent waarschijnlijk dat deze samen zijn omgekomen en verhalen gaan dat er granaten 
zijn gevallen op een hospitaal en dat er slachtoffers zijn gevallen. De twee namen, de 
sterfdatum en het verhaal van een granaataanval zijn doorgespeeld naar Mark Bando. 
Deze reageerde verheugd. Hij heeft weer een foto van twee maten die ergens in de 
Betuwe samen moeten zijn omgekomen waarvan er een medisch was. In twee van zijn 
boeken doet hij een oproep bij deze foto met de vraag wie dit zijn. En nu komt zo’n 
hobbyist ineens met het antwoord. Een en ander is na te zien op de site van Mark 
“trigger time”. Mooi hoe zoiets kan lopen. 
 
De twee militairen zijn Joaquin Hernandez en Edwin J. Prezikowski. Joaquin en Edwin 
behoorden tot het 506e parachute regiment. Deze had eind november als taak een 
gedeelte van de dijk bij Heteren en Driel te bewaken. Het hoofdkwartier van de 506e 
bevond zich op Landgoed Schoonderlogt net buiten Valburg. Het is heel verklaarbaar dat 
het bijbehorend hospitaal zich iets teruggetrokken bevond en dus net aan de andere kant 
van het dorp. Joaquin en Edwin zijn omgekomen op maandag 20 november 1944 en 
liggen begraven respectievelijk op Margraten en in Amerika. Saillant detail is dat de 
Amerikanen eind november zijn vertrokken uit Nederland. Beiden behoren hierdoor tot 
de laatste slachtoffers van de in totaal bijna 900 in Nederland tijdens wo2 omgekomen 
Amerikanen van de 101ste Divisie. Beide heren zijn niet ouder geworden dan 21 jaar 
jong. 
 

 
 
Margraten 
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Bijzonder wat je allemaal aan gegevens bij elkaar kunt vinden, voor mij bijna een 
afgerond verhaal. Maar één ding ontbreekt nog, het tastbare bewijs. Het toeval wil dat de 
boomkweker, welke een gedeelte van het terrein had beplant, het veld ging bewerken en 
egaliseren. En wat schetst de verbazing. Tijdens deze werkzaamheden zijn restanten van 
het bivak naar boven gekomen. Een aantal lege munitiekisten waren tussen de machines 
gekomen en door de loonwerker aan de rand van het veld verzameld. Mooi zijn ze niet 
meer en eigenlijk niet meer dan lelijke stukken roest. Maar samen met het verhaal er 
achter en als tastbaar bewijs hiervan zijn dit wel hele welkome stukken roest. 
 

 
 

Met dank aan: Ton Timmer, Stef Spaan, Mark Bando en Stichting Never Forget Them 
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Seniorenmiddag Historische Kring in Valburg 
Nienke Faber 

 
Op 26 augustus j.l. verzorgde de historische kring twee onderdelen voor de 
seniorenmiddag in Valburg. Ondanks de regelmatige stortbuien was de opkomst heel 
aardig, zo’n 110 mensen bevolkten de feesttent op het Molenplein.  
 
De werkgroep Valburg had een quiz bedacht met vragen over historische foto’s van 
Valburg. De foto’s waren afkomstig uit het archief van Frans Mientjes. Van de 80 
deelnemers waren er 14 die alle vragen goed beantwoord hadden en daaruit werden de 
drie prijswinnaars getrokken. De derde prijs ging naar Marijke van Merwijk uit Gendt. Zij 
won de verjaardagskalender met afbeeldingen van kastelen en huizen die ooit in de 
omgeving stonden. De tweede prijs, de canon van de gemeente Overbetuwe, werd 
gewonnen door mevrouw H. Driessen uit Valburg en de eerste prijs ging naar Toon van 
Heumen, eveneens uit Valburg, die onder luid applaus het boek ‘Feesten en Beesten in de 
Betuwe’  in ontvangst mocht nemen.  
 
In het tweede gedeelte namen Krijno Horlings en Wim Huijser ons mee voor een ‘rondje 
Valburg’. Zij begeleidden ons langs een aantal bijzondere historische plekjes en de 
toekomstvisie van Valburg. 
 
Voor de aardigheid hebben we de quiz hieronder afgedrukt: 
 
1. Welke bakkerij was dit?  
 

A. Tax     
B. Maassen 
C. Smids 

 
In dit huis aan de kruising Bakkerstraat – Kerkepad, 
was bakkerij Maassen gevestigd. Het is nu een 
particuliere woning. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hoe heet het gebouw rechts nu?              
 

A. De Potstal 
B. Café Centraal  
C. Het Wapen van Valburg 
 

Het Wapen van Valburg bestaat al vanaf 1892 als café, 
winkel en fouragehandel. In 1939 is het gebouw 
afgebrand en snel daarna weer herbouwd. Vanaf 1952 
worden café en winkel (tot 1962) voortgezet door 
Geert Janssen, in 1986 gaat het bedrijf over in handen 
van Joke en Wim Boswinkel.  
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3. Welke bekende Valburgse politicus woonde hier? 
 

A. Taanman 
B. Timmermans 
C. Witjes 
D. Jansen 

 
Deze herenboerderij stond tot begin 70er jaren van de 
vorige eeuw aan het Kerkplein. C. Timmermans, 
wethouder van Gemeente Valburg, was de laatste 
bewoner. 
 
 
 
 
 
4. Welke bekende boer woonde hier tot voor kort? 
                                        
A. De aardappelboer 
B. De petroleumboer 
C. De eierboer 
 
In de helft van dit boerderijtje aan de Reethsestraat 
woonde lange tijd Jan Vink, alias Jan de Eierboer. Bij 
navraag blijkt dat ook in petroleum werd gehandeld 
door ‘Petroli Vink’. Nog een petroleumhandelaar 
Detje Janssen werkte vanuit de Kerkstraat, later 
vanuit de Bakkerstraat. 
 
 
 
5.  Van welke bekende schrijver was de vader  
bovenmeester aan deze openbare lagere school van Valburg?      
 

A. Karel Lantermans                                                          
B. Jan de Hartog 
C. Adriaan Walraven Engelen 
 

Rond 1850 werd de openbare lagere school aan de 
Tielsche Zandweg opgericht. De bovenmeester was J. 
Lantermans. Het merendeel van de leerlingen was 
katholiek, met het gevolg dat toen de R.K. school in 
1923 werd geopend de openbare school kon worden 
gesloten. Het schoolgebouw is door de R.K. school gebruik tot de opening  van de school aan de 
Kerkstraat in 1958. In Valburg  is van 1882 tot 1988 ook Protestants Christelijk onderwijs gegeven. 
 
6. Welke naam heeft het eerste huisje van links?     
 

A. Rozenhof 
B. Hortensia 
C. Mimosa 
 

Huize Mimosa aan de Tielsestraat  is kortgeleden 
gerestaureerd. In het begin van vorige eeuw werden 
er ladders gemaakt door Willem van Hulst. In het 
kleine huisje ernaast woonden twee gezinnen 
tegelijkertijd. 
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7. Staat dit bord ‘Valburg’ voor of na de huidige  
    rotonde vanuit Herveld gezien?   
 

A. Voor de rotonde  
B. Na de rotonde 

 
Het bord op deze foto staat net vóór het bruggetje 
naar het N.H. kerkhof aan de Tielsestraat. De  huidige 
rotonde ligt tussen de begraafplaats en de eerste 
huizen van Valburg. 
 
 
 
 
8. Wat is momenteel in het gebouw links gevestigd?       
 

A. Fietsenmaker 
B. Kinderopvang 
C. Supermarkt 

 
Op de plaats van Café Dorpszicht dat tijdens de 
oorlog in vlammen opging, staat het nieuwe ‘Hotel De 
Viersprong’, later ‘Hotel Zwartkruis’, nu café ‘De 
Viersprong’.  In het gebouw links was achtereen-
volgens een bakkerij, een kleermakerij en een super-
markt gevestigd, nu Kinderdagverblijf ‘Klavertje Vier.  
 
 
9. Welk kruispunt is dit?                                                   
 

A. Tielsestraat/Reethsestraat 
B. Tielsestraat/Stationsstraat 
C. Tielsestraat/Kerkplein 

 
Deze foto is net na de oorlog genomen, het Café 
Dorpszicht was vernietigd, Hotel De Viersprong was 
nog niet gebouwd. De weg links op de foto is de 
Tielsestraat richting Elst, met de werkplaats van 
Jansen. Rechtaf is de Reethsestraat.  
 
 
 
10. Welk beroep had het hoofd van dit gezin?                 
 

A. Aannemer 
B. Kleermaker 
C. Herbergier 

 
In dit huis aan de Reethsestraat woonde de familie 
Zwartkruis, onder meer de kleermaker Bertus 
Zwartkruis. 
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Uit de oude keuken 
Con Koffeman  

       
Wanneer ik aan de oude keuken denk, zie ik ook sappen en jams voor me staan. Ik bied u 
een variant daarop aan. Beugelflesjes met olie of azijn als smaakversterkers voor het eten. 
Het leuke is dat u daaraan actief kunt deelnemen door net als vroeger een kruidentuintje 
aan te leggen of in een grote bloempot dichtbij de keuken of zelfs in huis kruiden kunt 
houden. Met kruiden uit de tuin en olie en azijn uit de voorraadkast kunt u de komende 
tijd aan de slag en maakt u eenvoudig een kruidenolie en kruidenazijn voor de  nazomer- 
en herfstrecepten. Over enkele weken combineert u deze kruidige smaakmakers  tot 
bijzondere dressings voor salades of in andere gerechten. Geniet ervan! 
 
 
Kruiden- Olijfolie: dit heeft u nodig:  
Een theelepel verse of gedroogde tijm 
Een theelepel verse of gedroogde oregano 
Een theelepel verse of gedroogde lavendel 
Een theelepel peperkorrels 
3 laurierblaadjes, 3 teentjes knoflook en 0,75 liter olijfolie. 
Wanneer u verse kruiden gebruikt, spoel deze dan goed af. Vul een schone beugelfles of 
fles met kurk met verse of gedroogde kruiden en teentjes knoflook. Schenk er de olijfolie 
bij.  
Sluit de fles goed af en laat de olie minimaal twee weken trekken. 
 
Salie- Zonnebloemolie: dit heeft u nodig: 
5 takjes verse salie en 0,75 liter zonnebloemolie. 
Spoel de takjes salie goed af, dep ze droog en laat ze gedurende drie dagen drogen. Doe 
de salie vervolgens in een schone fles en giet de zonnebloemolie erbij. Na twee weken 
trekken is de olie klaar voor gebruik. 
 
Gemengde kruidenazijn: dit heeft u nodig: 
Een theelepel verse of gedroogde koriander 
Een theelepel verse of gedroogde tijm 
Een theelepel verse of gedroogde basilicum 
Een theelepel peperkorrels 
3 teentjes knoflook, 5 kruidnagels en 0,75 liter wijnazijn. 
Meng de azijn met de kruiden en de knoflook in een schone fles, sluit het geheel goed af 
en laat de azijn vervolgens anderhalve week trekken. 
 
Dragonazijn: dit heeft u nodig: 
4 takjes dragon en 0,5 liter witte wijnazijn. 
Spoel de takjes dragon af en dep ze droog. Doe de dragon in een schone fles en voeg de 
wijnazijn toe. Laat de azijn vervolgens minimaal twee weken trekken. 
 
Ook wil ik u deze ouderwetse gewoonte niet onthouden: 
Appelmoes van valfruit.  
Appels die zijn aangetast door rupsjes die wormstekigheid veroorzaken vallen op de 
grond voordat ze oogstrijp zijn. Dat betekent niet dat ze ongeschikt zijn om te worden 
geconsumeerd. Van het rijpste valfruit van veel appelrassen kan men heerlijke appelmoes 
maken. Heeft u veel appels? Doe dan een deel van de appelmoes in afsluitbare bakjes en 
bewaar deze in de diepvries. De appelmoes is maanden houdbaar. 
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West-Kurier meldt zware verliezen geallieerden   
door dijkdoorbraak te Elden   

 John Mulder 
 

Oorlogsverslaggever  Kurt Hübner schreef een stukje  in de propagandakrant van de 
Wehrmacht, de West-Kurier genaamd, over het succes van de ‘Deichsprengung’ bij 
Elden. Het krantje dateert van 9/10 december 1944. Volgens Hübner was de operatie 
moeilijk uitvoerbaar geweest,  maar het resultaat mocht er zijn. Door de dijk op 2 
december tijdens hoge Rijnstanden op te blazen, kwam een groot gedeelte van de Betuwe 
blank te staan. De  vijand (de geallieerden) werd gedwongen zich terug te trekken op de 
hogere gronden. Het krantje vond ik jaren geleden in de bibliotheek van de Stichting 
voor Bodemkartering (nu Alterra) in Wageningen. Ik heb er toen een kopie van gemaakt 
en die in een map opgeborgen. Pas geleden vond ik hem weer terug. Vanwege de slechte 
kwaliteit  van de foto’s heb ik geprobeerd om het origineel in Wageningen Universiteit te 
pakken te krijgen, zonder resultaat.  Dan maar roeien met de riemen….  Hieronder is 
afgedrukt het artikel van Hübner in de West-Kurier met uitvergrote Duitse tekst en 
daaronder de Nederlandse vertaling (met dank aan Stefanie Hoss en Paul Franzen). 
Internet was mij behulpzaam om meer te weten gekomen over  Kurt Hübner.  
       
 

 
  
West-Kurier december 1944, bladzijde 8 en 9 
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Boven Duitse tekst; onder Nederlandse vertaling   
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Dijk opgeblazen bij Arnhem 
PK.1 De vijand heeft de hoop nog niet opgegeven om vanuit de regio Nijmegen via 
Arnhem door te stoten richting Zuiderzee, ondanks het falen van de op 18 en 19 
september bij Arnhem gelande 1ste Engelse luchtlandingsdivisie. De vijand lijkt nog steeds 
het doel te hebben om onze troepen in West-Nederland en langs de Rijn-Maasmonding 
in te sluiten om zo vrije baan te krijgen voor een aanval op het noordelijk Rijksgebied. 
Het moeilijk begaanbare terrein tussen de Rijn en de Waal dat door de Engelse para’s 
overbrugd had moeten worden, moet men nu met behulp van zware wapens en tanks 
beveiligen. 
De naderende grote aanval op dit voor onze troepen zo belangrijke punt in het 
“Hollandfront” was voor de Duitse legerleiding de reden om een actie voor te bereiden 
die de vijand ongetwijfeld op een gevoelig punt zou raken. Door op grote schaal 
explosieven in te zetten is de hele operatiebasis van de vijand tussen Nijmegen en 
Arnhem onder water gezet. 
Voor onze genietroepen was het geen gemakkelijke klus. Een kaartstudie en een grondige 
verkenning in het veld leerde dat er slechts één geschikte plek was om het Rijnwater 
maximaal schade te laten berokkenen. Deze plek bevond zich vlak bij Arnhem, direct aan 
het front. Hierheen moesten duizenden kilo’s springstof getransporteerd worden en 
zonder dat de vijand het merkte begraven worden. Zware artilleriebeschietingen in de 
nabijheid mochten het plan ook niet doorkruisen. Het steeds stijgende water in de Rijn 
bemoeilijkte het werk van de genie, die hier opereerden onder leiding van een ervaren 
officier. Onze genisten hebben een buitengewone prestatie geleverd. Op 2 december was 
het zover dat de Rijndijk in de nacht opgeblazen kon worden. Na de explosie stroomde 
186 miljoen kubieke meter water het lager gelegen vijandelijke gebied in. Dit dwong de 
vijand om zich met achterlating van zijn zware wapens terug te trekken op de hoger 
gelegen delen in het terrein. Door beschietingen van onze artillerie leed de vijand daar 
vervolgens zware verliezen. Met deze actie is het plan van de vijand om een groot 
offensief naar het noorden te lanceren verijdeld. 
Oorlogsverslaggever Kurt Hübner 
 
Tekst onder de foto’s:  
1 Kort na het opblazen. Over een lengte van meer dan 100 meter stroomt het water  
   van de Rijn door het gat van de opgeblazen dijk naar de stellingen van de vijand  
2 In de avondschemering is het land, dat enkele uren geleden nog een uitgebreid  
   stelsel van Canadese loopgraven verborg, veranderd in een grote watervlakte. 
3 Alles is gereed. Over enkele seconden zal de dijk opgeblazen worden. 
4 Op de resten van de dijk staat een Duitse wachtpost 
 
 
De dijkdoorbraak bij Elden op de luchtfoto van 14 maart 1945  
Op de luchtfoto van 14 maart 1945 zijn de gevolgen van de geforceerde dijkdoorbraak op 
2 december 1944  goed te zien. Er is achter de bandijk een fikse krater geslagen. Het 
overslagzand  is als een waaier om de kolk afgezet. Door de enorme stroming werden 
enkele schepen het gat ingezogen. De spoorbrug was al  een ruim voor die tijd verwoest. 
De plek om de dijk te laten springen was uitstekend gekozen, precies daar  waar de 
landdijk van Elden overgaat in de schaardijk (een dijk zonder voorland).  Het effect van 
het hoge water op de Rijn was optimaal. Op de luchtfoto zien we dat de Rijn zich weer in 
zijn bedding heeft teruggetrokken.  
Meer informatie over de onderwaterzetting van de Betuwe: Ooievaar brengt zondvloed 
door F. van Hemmen. Historische Kring Kesteren e.o. Osenvorenreeks nr 52 (1995).    

                                                 
1
 Propaganda Kompanien. 
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Luchtfoto van 14 maart 1945 met de dijkdoorbraak . rechts de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. 
 

 
Het Rijnwater stroomde  met grote kracht de Betuwe binnen.  
 
Wie was Kurt Hübner   
De oorlogsverslaggevers van de Duitse wehrmacht waren journalisten, fotografen, 
cameramannen, radioverslaggevers die men in een uniform stak en die vervolgens deel 
uitmaakten van de ‘Propaganda Kompanien’, kortweg de PK genoemd.  Hoe ze bij de 
PK zijn gekomen? Vrijwillig of op bevel?  Toen de oorlog uitbrak waren ze er ineens en 
daarna verdwenen ze in het niets.  
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Kurt Hübner in 1981     circa 2005 
 
Kurt Ludwig Hans Hübner werd op 30 oktober 1916 in Hamburg geboren. Na zijn 
eindexamen aan het Christianeum te Altona in 1938 volgde hij een toneelopleiding aan 
het Deutsche Theater in Berlijn, toen de oorlog uitbrak. Hij moest in dienst, werd  
luitenant bij de luchtafweer en daarna oorlogsverslaggever onder andere in Noord-Afrika, 
Malta en West-Europa. Na een kort krijgsgevangenschap werd hij in 1947nieuwslezer, 
later  radioverslaggever. Zijn passie was echter het theater en in Hamburg voerde hij 
talloze stukken op als speler en als regisseur. Later werd hij theatermanager o.a. in Ulm en 
in Bremen. Maar eerst trok hij naar Berlijn, waar hij onder meer samenwerkte met Rainer 
Werner Fassbinder. Hübner ontwikkelde zich tot een invloedrijke theater man en gold als 
een grote wegbereider voor het moderne theater in Duitsland. Hij had een goede neus 
voor het opsporen van talent zoals Peter Stein en Peter Zadek. Kurt Hübner is negentig 
jaar geworden en stierf op 21 augustus 2007 in München. Naar hem is een theaterprijs 
genoemd, de Kurt-Hübner - prijs en de stad Bremen heeft hem geëerd door de aanleg 
van de Kurt Hübner Platz.     
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