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Van het bestuur
Welkom aan nieuwe leden
De heer J. Beekmans en Tobias Beekmans, Nijmegen
De heer en mevrouw T. en G. van Ginkel-van Appeldoorn, Homoet
De heer en mevrouw H. en M. van den Berg, Valburg
De heer E. Gierman en mevrouw M. Folmer, Valburg
Mevrouw D. Momberg, Oosterhout
De heer P. Bijvoets, Valburg
Afmelding lidmaatschap
De heer H. Dulos, Oosterhout
Lintje voor Frans Spaan!
27 april 2012: met een smoes meegetroond naar de Grote Kerk in Elst en daar aangekomen was de
verrassing voor hem groot. Uit handen van Burgemeester Tuijnman ontving Frans Spaan de
Koninklijke Onderscheiding van Lid van de Orde van Oranje-Nassau.
Frans verzet veel werk voor onder meer de carnavalsvereniging, de kerk, de DOP, maar bovenal
voor de Historische Kring, zoals archiefwerkzaamheden, veel onderzoek, verschillende publicaties
en niet te vergeten het bestuurswerk. We hopen dat Frans hiermee wordt aangemoedigd om vooral
door te gaan!
Geweldig gezellige jaarvergadering en thema-avond
De jaarvergadering van de Historische Kring, gehouden op 14 maart j.l., is steeds een moment om
bij de activiteiten van het voorgaande jaar en die van het komende jaar stil te staan. Er kan worden
teruggekeken op vele succesvolle presentaties, onder meer op de Basisschool Sam-Sam in de vorm
van een cultuurproject. Op het programma voor het komende jaar staan: het verder werken aan de
identiteit van de Betuwse kunst, de totstandkoming van diverse ‘ommetjes’ en samenwerken met de
gemeente in verschillende plannen zoals Park 15, de Danenberg en de uiterwaarden Oosterhout.
De opkomst was groot, maar werd nog veel groter (ca. 90 personen!) toen het themagedeelte begon
over kroeglopen in de vorige eeuw langs cafés in onze dorpen.
John Mulder gaf een voorzet door te spreken over het gebruik van drank in en bij herbergen en
tolhuizen vanaf de Middeleeuwen.
De heren Eef Merkus, kastelein uit Oosterhout, Geert Janssen ‘De Gar’ en Toon van Heumen uit
Valburg spraken vervolgens onder leiding van Ineke
van Druten over het beroep kastelein en het
kroeglopen. Dit leidde tot vermakelijke verhalen over
het als kind opgroeien in het café, bijzondere
kroeglopers, veldwachters die omgekocht werden en
een gezellige borrel meedronken na sluitingstijd, de
apotheekfunctie van het café waardoor pillen en
poeders, maar ook potjes met duistere inhoud voor
onderzoek op de bar stonden. De drie heren
vertelden prachtige verhalen, de een nog sterker dan
de ander.
Het was een geweldig leuke avond.
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Mijn eerste uitstapje met de Historische kring
Marlies van Dijk
Al een jaar of 20, sinds Valburg 1200, ben ik lid van de Historische Kring Oosterhout- Slijk Ewijk
en, onlangs toegevoegd: Valburg. Aangemoedigd door een steeds groter aantal Valburgers die ook
lid zijn geworden besloot ik om dit jaar, voor het eerst, het jaarlijkse uitstapje te gaan meemaken.
Ik kan u nu al vertellen: het smaakt naar meer.
Dordrecht was het doel van de reis, die gemaakt werd in een bus van de Betuwe-express. Maar liefst
61 mensen hadden zich aangemeld, een recordaantal volgens de organisatoren.
Jan Coopmans en John Mulder, beide uit Oosterhout (waar nog steeds de harde kern van de club
zetelt) waren de reisleiders. Het moet gezegd: de voorbereiding was van een aard geweest die men in
de huidige tijd nog maar zelden ziet. Met hun beider gades waren ze ruim van tevoren afgereisd naar
de stad waar drie rivieren samenkomen om elk plekje dat bezocht zou worden zorgvuldig te keuren.
De trip liep daardoor gesmeerd.Nadat iedereen ingestapt was (de bus was vol) namen de reisleiders
plaats naast de chauffeur, de microfoon in de aanslag. Het motto van de reis was het bekende
gezegde: hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt.
De taakverdeling was als volgt: Jan was de man van de organisatie: het tellen van de inzittenden na
iedere stop, het uitdelen van de waterbuskaartjes, het leiden van de groep naar het restaurant waar
geluncht werd, met een omweg, dat wel.
John, bodemkundige van beroep, vertelde ons onderweg alles over de verzakkingen, de oxydatie, de
kades in het landschap, de afwatering vooral, de veranderende waterlopen, bedijking, inpoldering en
zo meer. Ik heb goed opgelet, maar toch kan hij mij beter niet overhoren.
Aangekomen in Dordrecht zaten we om kwart over 10 al aan de koffie met een enorme punt
appeltaart. Alleen al daarvoor wil je wel mee met zo’n trip. Tot mijn verrassing troffen we in dat
etablissement ook de Valburgse Dordtenaar Wim Huijser aan, die op eigen gelegenheid naar Dordt
was gereisd. Wim, schrijver en publicist van beroep, heeft er zijn levenswerk van gemaakt om alles
wat er van de Dordtse schrijver Cees Buddingh’ bekend is te verzamelen, vast te leggen en uit te
laten geven. De niet meer zo piepjonge lezer herinnert zich Buddingh’ misschien van zijn tvoptredens in de jaren ‘60, zijn grote bril, lange haar en de lijzige stem waarmee hij sprak en
voordroeg uit zijn werk. En op de verplichte eindexamenlijst in die tijd stond het gedicht De
Blauwbilgorgel op de lijst van poëzie zeer waarschijnlijk op 1 (naast het Bittere Kruid van Marga
Minco, het dunste boekje dat bestond, op de prozalijst). Jan Coopmans legde uit dat de grote groep
belangstellenden in drieën verdeeld zou worden, waarvan er één met Wim H. zou meelopen op een
stadswandeling waarbij de nadruk zou liggen op Buddingh’ en nog twee Dordtse schrijvers, Top
Naeff en Jan Eijkelboom. Ik koos voor die groep.
Voor we verdergaan eerst een gedicht van Cees Buddingh’ uit 1943.
Ik ben de blauwbilgorgel,
Mijn vader was een porgel,
Mijn moeder was een porulan,
Daar komen vreemde kind'ren van.
Raban! Raban! Raban!

Ik ben een blauwbilgorgel,
Als ik niet wok of worgel,
Dan lig ik languit in de zon
En knoester met mijn knezidon.
Rabon! Rabon! Rabon!

Ik ben een blauwbilgorgel
Ik lust alleen maar korgel,
Behalve als de nachtuil krijst,
Dan eet ik riep en rimmelrijst.
Rabijst! Rabijst! Rabijst!

Ik ben een blauwbilgorgel
Eens sterf ik aan de schorgel,
En schrompel als een kriks ineen
En word een blauwe kiezelsteen.
Ga heen! Ga heen! Ga heen!
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De start van de wandeling was op een groot plein omgeven door dure nieuwe appartementenhoogbouw, genaamd naar de stadsdichter Jan Eijkelboom, die in 2008 overleed. Buddingh’s naam is
gegeven aan een klein parkeerplaatsje dat ontstond door de sloop van enkele oude panden in de
binnenstad, geheel tegen Wim’s gevoel voor verhoudingen in. Schrijfster Top Naeff moet het met
nog minder doen: een klein paadje waar niemand komt.
Wim Huijser, geboren in Ridderkerk in 1960 heeft lang in Dordrecht
gewoond. Hij vertelt aan zijn aandachtig gehoor wat hij over
Buddingh’ te weten is gekomen tijdens zijn naspeuringen. Onlangs
zelfs nog zette iemand hem op het spoor van een oude dame die in
huize Buddingh’ gewerkt had. Bij het opruimen van zijn schrijvershol,
een brugwachtershuisje, gebruikte ze via het open raam het water als
prullenbak. Wie weet wat voor ’n schat aan materiaal daar nog op de
bodem ligt, mijmert Wim. Dat zijn de mooiste momenten voor een
biograaf: een bron aanboren van gegevens die je nog niet weet. Zijn
verhaal wisselt hij af met het voorlezen van kleine stukjes uit het
verzamelde werk van Buddingh’.Of hij het zich bewust is weet ik niet,
maar als hij Buddingh’ voordraagt, dan hoor je de lijzige stem van de
schrijver.
De wandeling is dermate interessant dat we ons op ’t eind moeten
haasten om op tijd bij de waterbus te zijn, die ons met grote snelheid
naar de Biesbosch brengt. Daar wacht ons een voortreffelijke lunch
waaraan we ons op ons gemak kunnen wijden.
Wim, met rugzak, vertelt over Dordt

Het volgende programmaonderdeel is het varen met een fluisterboot door de Biesbosch. De
kapitein van het schip legt ons uit wat er allemaal te zien is: beverburchten, goed verscholen onder
omgevallen bomen, de vegetatie, de gevolgen van eb en vloed etc. We hebben onze eigen amateurbioloog aan boord, Piet Broekhof, die de feiten over de bevers nog wat aanvult. Even later krijg ik
van hem nog een lesje vogelherkenning aan de hand van het fluiten.
Op verzoek van de reisleiding gaat de terugtocht via Kinderdijk, zodat we (in de verte) vele molens
kunnen zien.

Iedereen is op de terugtocht in de bus wat stil, met uitzondering van de drie op de eerste rij: de
chauffeur, Jan en John. Een komisch trio met een hoog slappelach gehalte.
Naar ik vernam heeft de reisleiding dezelfde avond nog de reis geëvalueerd, wederom met hun
echtgenotes, met vast wel een lekkere hap en een goed glas erbij.
Wat een gouden formule.
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Oproep!
Beste historische vrienden,
Hoe vreemd kan het lopen in het leven? De meeste van jullie weten dat ik momenteel aan de
biografie van de schrijver C. (Kees) Buddingh' werk. Bijzonder was al dat ik in de afgelopen
decennia van Dordrecht richting Oost-Betuwe ben getrokken, in tegenstelling tot de familie
Buddingh'. Kees' overgrootvader (C. Buddingh, zonder apostrof) werd in 1804 geboren in Herveld.
Dat was mij al bekend, maar: enkele weken geleden maakte Rob van Altena mij attent op een
familiebegraafplaats van de Buddingh's aan de Tielsestraat. Of ik die kende? Nee, nooit van gehoord.
Er meteen heen gereden en inderdaad: een smalle begraafplaats, zo'n 50 meter westelijk van het
A50-viaduct. Met een 8-tal oude zerken en een grote tombe onder een treurwilg.
Ik hoorde dat de begraafplaats ook is gebruikt voor anonieme drenkelingen. Natuurlijk ben ik
benieuwd naar de connectie met 'mijn' Buddingh' en ik vraag me vooral af waarom daar een aparte
familiebegraafplaats is.De verantwoordelijke ambtenaar binnen de gemeente kon mij er niets over
vertellen (voor zijn tijd). Er staat daar niemand genoteerd als contactpersoon van de nazaten.
Heeft iemand van jullie een idee van wie ik meer te weten zou kunnen komen over deze Buddingh's?
Tips zijn zeer welkom.
Hartelijke groet, Wim Huijser

Een Bemmelse zouaaf
Gerard Sommers
Inleiding
Over zouaven zijn diverse publicaties verschenen. Daarin wordt vaak met een mengeling van
bewondering en trots verhaald over deze pauselijke soldaten uit de jaren 1861-1870. Het blijkt dat
foto’s en brieven, maar ook andere aandenkens, enkele generaties later binnen de families nog
zorgvuldig worden bewaard. Mede daardoor kunnen ruim 130 jaar later artikelen zoals deze tot
stand komen.
Italië en de Kerkelijke Staat
Nadat Napoleon Bonaparte in 1814 het veld had moeten ruimen,
werd Italië opgedeeld in diverse koninkrijken en hertogdommen.
Ongeveer in het midden van wat het huidige Italië is, lag de
Kerkelijke Staat. Tot deze staat behoorden aanvankelijk de
gebieden Romagna, Marken en Umbrië, de stad Rome en de
omgeving daarvan. De oppervlakte van de Kerkelijke Staat was in
die tijd iets groter dan die van het huidige Nederland.
Nadat eerdere pogingen gericht op de vorming van een Italiaanse
eenheidsstraat in de kiem waren gesmoord, kreeg dit streven
vanaf 1848 met de komst van Victor Emmanuel II als vorst van
het koninkrijk Sardinië nieuwe impulsen. De ontwikkelingen in de
richting van de eenheidsstaat werden mede beïnvloed door de
strijd tussen Frankrijk en Oostenrijk, die beide belangen hadden
op Italiaanse bodem.
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Mede daardoor kon het gebeuren dat in 1859 Romagna voor de Kerkelijke Staat verloren ging.
De Sardijnse generaal Garibaldi veroverde in 1860 het Koninkrijk der Beide Siciliën. En passant
vielen hierbij Marken en Umbrië, waardoor de Kerkelijke Staat alleen nog Rome en de omliggende
gebieden omvatte. Na een volksstemming werd het gebied van het Koninkrijk der Beide Siciliën bij
het koninkrijk Sardinië gevoegd. Victor Emmanuel II van Sardinië werd op 17 maart 1861 als
koning Victor Emmanuel I de eerste koning van een verenigd Italië.
De Kerkelijke Staat werd in die tijd geleid door Paus Pius IX, wiens pontificaat liep van 1846 tot
1878. Deze had zijn, voornamelijk uit Franse en Belgische militairen bestaande pauselijke leger,
verslagen zien worden bij de strijd om het behoud van Marken en Umbrië.
Toch wilde hij zich niet neerleggen bij aansluiting van Rome bij het koninkrijk Italië. Daarom riep
hij nieuwe vrijwilligers op hem te komen helpen bij de verdediging van het resterende grondgebied
van de Kerkelijke Staat. Dit leidde tot de vorming van het Regiment Pauselijke Zouaven in 1861.
In 1862 mislukte een poging van Garibaldi om Rome in te lijven. In 1865 begonnen de Fransen hun
militaire aanwezigheid in de Kerkelijke Staat af te bouwen. Daarmee nam het belang van het
zouavenleger toe. Tot 1867 bleef het min of meer rustig. In dat jaar waren er twee grote
confrontaties tussen de zouaven en de Garibaldisten. Zowel bij Monte Libretti als bij Mentana
wisten de zouaven daarbij te zegevieren. Toen echter in 1870 de Frans-Duitse oorlog losbrak, zag
het Italiaanse leger haar kans schoon. Zij startte het beleg van Rome. Onder de dreiging van zware
beschietingen zag Pius IX zich gedwongen zich over te geven. Op 20 september 1870 was de
Italiaanse eenheid een feit en een dag later werd het Regiment Pauselijke Zouaven ontbonden.
Het zou nog tot 1929 duren voordat de betrekkingen tussen de kerkelijke leiding en de Italiaanse
regering werden genormaliseerd. Op 11 februari van dat jaar werd met het verdrag van Lateranen de
soevereine staat Vaticaanstad ingesteld. Met haar vierenveertig hectaren is het huidige grondgebied
1% van dat van onze gemeente (Bemmel).
De zouaven
De in 1860 gevormde pauselijke strijdmacht met de naam “Tirailleurs franco-belges” stond onder
bevel van Franse officieren. Deze hadden daarvóór in Franse krijgsdienst in Algerije uniformen
gedragen, waarvan de wijde broek was afgekeken van de dracht van een plaatselijke stam, die met
“zouaves” werden aangeduid. Toen zij voor het pauselijke leger een uniform kozen dat hierop was
gebaseerd, duurde het niet lang of de benaming zouaven werd algemeen gebruikt. Per 1 januari 1861
werd de naam van het bataljon officieel omgezet in “Zuavi Pontici”.
Het karakteristieke zouavenuniform bestond uit een blauwgrijze pofbroek, een vest en een korte jas
met rode tressen. Bij het uniform hoorde een grijze kepi of een hoge kolbak. Boven de lage
schoenen werden beenwindsels of witte slobkousen gedragen. Om het middel droeg de zouaaf een
brede rode ceintuur. Op de rechterborst werd een klein pauselijk wapen aan een kettinkje gedragen.
In de periode tussen 1 januari 1861 en 20 september 1870 werden 11.036 personen als zouaaf
geregistreerd. Nederland leverde het grootste aandeel met 3.181 manschappen, gevolgd door
Frankrijk met 2.964 en België met 1.634. Van de rest van de soldaten kwam het merendeel uit
diverse, veelal Europese, landen. Uiteraard betreft het landen met een katholieke bevolking of
bevolkingsdeel. De omvang van het aandeel werd echter mede bepaald door politieke
omstandigheden en door de inzet van hen die zich ter plaatse met de werving belastten. De
vergoeding was laag.
Het kader bestond hoofdzakelijk uit Fransen, meestal van adellijke afkomst. Slechts acht
Nederlanders brachten het tot officier. Uiteraard vormde de taal hierbij een barrière. De indruk
bestaat ook dat het merendeel van de manschappen van eenvoudige komaf was.
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Het Nederlandse aandeel
Met de komst van de Fransen aan het eind van de 18e eeuw was in Nederland de vrijheid van
godsdienst weer hersteld. Rond 1860 waren er in ons land omstreeks 1.5 miljoen katholieken die
zich nauw verbonden voelden met het wel en wee van de paus en de Kerkelijke Staat.
Aangemoedigd door berichten over de gang van zaken in Italië in de katholieke krant “De Tijd” en
vanaf 1867 ook in het nieuwe tijdschrift “Katholieke Illustratie” meldden velen zich aan. De meer
dan evenredige deelname van Nederlanders sterkte het zelfbewustzijn van het katholike deel van
Nederland.
Veertig procent van de Nederlandse zouaven kwam uit ambacht of middenstand, een kwart was
boer of boerenknecht, tien procent was kantoorbedienden en de rest bestond uit fabrieksarbeiders
en andere beroepen. De meesten van hen maakten voor het eerst van hun leven een reis die hen
buiten hun geboortestreek bracht.
In Nederland was het belangrijkste wervingsbureau gevestigd in Amsterdam. Dit bureau stond
onder leiding van pater C. de Kruijf, een Augustijn die kapelaan was aan de Amsterdamse parochie
“De Star”. Deze was na een reis naar Rome in 1864 overtuigd geraakt van de noodzaak in
Nederland actief te werven voor het zouavenleger en nam hierin met veel enthousiasme het
voortouw. Hij schreef parochies aan, deed een eerste selectie, zorgde voor de benodigde
documenten en regelde de reis en de financiën van de vrijwilligers die zich bij hem aanmeldden. Met
name bij het laatste moest hij de nodige creativiteit aan de dag leggen.
Andere wervingbureau’s waren gevestigd in Maastricht, Tilburg en Oudenbosch. Oudenbosch,
vanwege de naar Romeins voorbeeld gebouwde kerken ook wel bekend als het Brabantse Klein
Rome, was een verzamelplaats voor de vrijwilligers. Pastoor Hellemons van Oudenbosch en broeder
Bernardinus van het daar gevestigde pensionaat St. Louis boden de aspirant zouaven hier een laatste
goede maaltijd en een overnachting op hun doorreis naar het keurings- en selectiebureau in Brussel.
Aan zouaven werden diverse eisen gesteld. Het moesten goede katholieken zijn, hetgeen moest
blijken uit een getuigschrift van hun pastoor. Met een getuigschrift van de dokter moesten ze
aantonen gezond te zijn. Daarnaast moesten ze met een officieel document hun naam, voornaam,
ouderdom, geboorteplaats en namen van hun ouders kunnen aantonen. Ze moesten vrijgesteld zijn
voor de militaire dienst of ze moesten deze vervuld hebben. Zouaven moesten ouder zijn dan 16
jaar, maar niet ouder dan 40. De minimumlengte was 1.57 meter. Als ze minderjarig waren hadden
ze goedkeuring van hun ouders nodig. Men kon maximaal voor twee jaar tekenen. Wel kon men
daarna voor perioden van één jaar bijtekenen.
De Nederlandse zouaven klaagden regelmatig over de strenge medische keuring in Brussel. Als ze
daar doorheen kwamen waren ze gegarandeerd kerngezond. Ze konden dan worden ingeschreven en
hun reis aanvangen. Met de trein ging het vervolgens, in meerdere dagen, via Parijs naar Marseille.
Vanuit Marseille ging de reis per boot naar Civitavecchia, waarna het laatste stuk over Italiaanse
bodem per trein werd overbrugd. Uit de correspondentie valt af te lezen dat de kennismaking met
de stad Rome en de vele imposante bouwwerken daar diepe indruk maakte op de meeste zouaven.
De brieven van zouaven verhalen ook over ontmoetingen met de paus. Regelmatig blijkt daaruit, dat
Pius IX een man met een grote uitstraling was, die bovendien de Nederlandse vrijwilligers een warm
hart toedroeg vanwege hun grote toewijding. Verder handelen de brieven over zaken als voeding,
gebrek aan geld en tabak. Niet zelden worden relikwieën en rozenkransen opgestuurd.
Misschien door het taalprobleem lijkt de meeste zouaven te zijn ontgaan hetgeen onder de
bevolking van de Kerkelijke Staat aan spanningen leefde. Dat wil niet zeggen dat zij niet betrokken
waren bij het wel en wee van de plaatselijke bevolking. Vooral in de eerste jaren, waarin nog weinig
militaire activiteiten plaatsvonden, zetten zij zich in, onder meer bij de bestrijding van de pest.
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De eersten die hun leven lieten op Italiaanse bodem, kwamen dan ook als gevolg van dergelijke
activiteiten te overlijden. In totaal keerden 170 Nederlanders niet meer terug. Van hen sneuvelden
30 in de strijd.
Door de dienstneming in vreemde krijgsdienst verloren de meeste zouaven hun Nederlandse
nationaliteit. Zij hadden dat kunnen vermijden door vooraf toestemming te vragen. Individuele
verzoeken hiervoor werden door Koning Willem II in principe met welwillendheid tegemoet
getreden. Vanwege de politieke verhoudingen, met name in de relatie met Italië, kon echter geen
brede, algemene regeling op dit punt worden getroffen. Nog in 1947 werd in de Eerste Kamer over
het Nederlanderschap van de zouaven gediscussieerd. Dat was een jaar ná het overlijen van de
laatste zouaaf Petrus Verbeek uit Rosmalen, die op 27 september 1946 op 95-jarige leeftijd stierf.
De gemeenschappelijke ervaringen en omstandigheden bij hun terugkeer brachten zouaven ertoe om
in veel plaatsen zogenaamde zouaven broederschappen op te richten. Door die broederschappen
werden gezamenlijke belangen gediend, maar ook herinneringen levend gehouden. Dat uitte zich
onder meer in reünies en herdenkingen van doorslaggevende momenten uit de betreffende periode
die op 20 september 1870 abrupt eindigde. In 1891 kregen de dan nog in leven zijnde zouaven van
Paus Leo III de bronzen “Bene Merenti” medaille met oorkonde.
De overkoepelende Algemene Nederlandse Zouavenbond uit 1894 werd in 1946 opgeheven.
Nakomelingen van Belgische en Nederlandse zouaven zijn nog steeds verenigd in “Pro Petri Sede”.
De herinneringen aan de Nederlandse zouaven wordt hoog gehouden door het Nederlands Zouaven
museum in Oudenbosch. Naast een uitgebreide collectie over dit onderwerp zijn hier registers op
naam en op woonplaats aanwezig van alle Nederlandse zouaven.
Het Bemmelse aandeel
Albertus Leonardus Lintsen uit Bemmel was een van de ruim
3.000 Nederlandse zouaven.
Op de (helaas onscherpe) foto hiernaast zien we Lintsen in
zouavenuniform.
De 130 jaar oude foto werd ons beschikbaar gesteld door
zijn familie.Van Lintsen is ook nog een afschrift van het
aanmeldingsformulier aanwezig.
Een kopie van dat in het Frans gestelde formulier is in dit
artikel opgenomen. Daaronder is de Nederlandse vertaling
opgenomen.
Blijkens zijn aanmeldingsformulier was Lintsen 21 jaar toen
hij zich aanmeldde. Zijn diensttijd heeft, volgens de gegevens
die daarover in Oudenbosch bekend zijn, gelopen van 5
januari 1868 tot 13 januari 1870.
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Uit de registers bij het Rijksarchief in Gelderland blijkt dat Albertus Leonardus Lintsen op 25 april
1877 in het huwelijk trad met Maria Hendrina Meurs. Lintsen heeft in Bemmel aan de Groenestraat
(nummer 1) gewoond. Hij had drie kinderen: twee dochters en een zoon. Van Lintsen weten we
verder dat hij op 8 september 1908 op 61-jarige leeftijd is overleden. De overlijdensakte geeft aan
dat zijn beroep tabaksplanter was. De onderscheiding die ook hem in 1891 moet zijn toegekend in
de vorm van een medaille met oorkonde kon niet meer worden achterhaald. Van zijn familieleden
ontvingen wij het afschrift van zijn aanmeldingsformulier. Van het zouaven-museum kregen wij een
duplicaat van de foto van Lintsen in ons bezit. Deze foto was eerder door zijn familie aan het
museum afgestaan.
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Volgens de registers in Oudenbosch zou er nog één andere Bemmelnaar als zouaaf in Italië zijn
geweest. Dit betreft Johannes van Beers. Voor zover bekend is hij op 19 maart 1849 in Elst geboren.
Hij trad in zouaven dienst op 24 november 1866.
Hij was een zoon van Arnold van Beers en Theodora Tijs. Zijn beroep was schoenmaker. Over zijn
woonplaats bestaat echter wel onduidelijkheid, zo blijkt ook uit correspondentie die in Oudenbosch
aanwezig is.
Ook de registers bij het Rijksarchief geven geen nader uitsluitsel. Dit kan verband houden met het
feit dat hij tijdens zijn diensttijd, op 3 juli 1867, in het militaire hospitaal te Rome is overleden.
Waarom hij daar was opgenomen, is evenmin bekend.
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Het Nederlandse Zouaven-museum is gevestigd aan de Markt 31 te Oudenbosch. Het museum is in
de maanden mei t/m september geopend op dinsdag, donderdag, de eerste en de derde zondag, van
14.00-17.00 uur.
In de overige maanden is het museum open op afspraak.
Het telefoonnummer is: 0165-315284.
Geraadpleegde literatuur:
- Uit het epos der 3000, Br. Christofoor, Uitgeverij De Koepel Nijmegen, 1947;
- De vuist van de paus, Wim Zaal, Uitgeverij Aspekt Nieuwegein, 1996;
- Rome tot de dood, Hans Ellenbroek, Arko Uitgeverij BV Nieuwegein, 1997;
- Een handbreed kleiner dan de Heer, Frans Wouters, Uitgeverij Alfa Nijmegen/Grave, 1966;
- Pieter Jong, de held van Lutjebroek, Jos Reynders, Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis Tilburg,
1935.
Dit artikel is eerder geplaatst in het ledenblad van Historische Kring Bemmel in januari 1998 en is geplaatst in
Oud Neis met goedkeuring van het bestuur van Historische Kring Bemmel.

Werkgroep Natuur & Landschap in Oosterhout
Manon Wille
In 2009 heeft een groep inwoners van Oosterhout (de Dorpswerkgroep) een
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) geschreven. Dit is gebeurd vanuit de informatie die verzameld is
tijdens een startbijeenkomst. Voor de startbijeenkomst waren alle inwoners van Oosterhout
uitgenodigd en zij konden aangeven wat zij belangrijk vonden.
Een van de zaken die door velen genoemd werd was de toegankelijkheid van de uiterwaarden.
Als doelstellingen zijn met betrekking tot Natuur en Landschap in het DOP dan ook een aantal
punten genoemd:
1. Toegankelijk maken van de uiterwaarden
2. Behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in de uiterwaarden
3. Behoud en toegankelijk maken van de groene ruimte zowel in het dorp als er omheen
4. Ontwikkeling van een groene zone rond het dorp
5. Visueel afschermen van gezichtsbepalende elementen in het landschap.
Om de doelstellingen en actiepunten uit het DOP ook te kunnen realiseren zijn er een aantal
werkgroepen aan de slag gegaan. De werkgroep Natuur & Landschap pakt bovenstaande
doelstellingen op. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken en omdat de toegankelijkheid van de
uiterwaarden erg leeft in het dorp, proberen we ons hier eerst op te richten.
We zijn bezig om een wandelroute (ommetje) in de uiterwaarden voor elkaar te krijgen. In
voorgaande jaren wilde de Dienst Landelijk Gebied (DLG) al wat met de herinrichting van de
Oosterhoutse waarden. Nog in 2010 leek het erop dat de wensen van het dorp Oosterhout daarin
verwezenlijkt zouden kunnen worden. Maar in de loop van 2010 ging er een streep door de
financiering van dit DLG-project en vervloog onze hoop.
Gelukkig kwam de gemeente Nijmegen in de 2e helft van 2011 tot de gedachte dat de ontwikkeling
van de Oosterhoutse waarden ook voor Nijmegen-noord een belangrijk item zou kunnen zijn. Al in
de aanlegfase van een deel van de wijk (werkhaven) en ook als groen uitloopgebied voor dit nieuwe
stadsgedeelte zou dit gebied een rol kunnen spelen.
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In het ontwerp van de herinrichting van de Oosterhoutse waarden (en zeker ook de dorpspolder)
krijgt de inbreng van de Historische Kring een belangrijke plaats. Hierdoor gaan we erin slagen om
de geschiedenis van Oosterhout weer zichtbaar te krijgen. We proberen ook veel aandacht te hebben
voor de beleefbaarheid van deze geschiedenis. Het is mooi als zaken zichtbaar worden, maar nog
mooier als de niet-wetende passant ook meekrijgt wat er gebeurd is. Om de geschiedenis beleefbaar
te maken, is de toegankelijkheid van de uiterwaarden een voorwaarde.
De toegankelijkheid zien we op twee manieren. Mensen moeten de uiterwaarden kunnen betreden,
bijvoorbeeld via struinpaden. Maar mensen moeten de uiterwaarden ook mógen betreden. In de
plannen wordt daaraan gewerkt.
Er is alleen één ‘maar’: de verwezenlijking van deze plannen kan zomaar in 2014 of misschien zelfs
nog later plaatsvinden. En als werkgroep Natuur & Landschap zijn we ongeduldig. Bovendien
hebben we in het kader van de leefbaarheid van Oosterhout een bijdrage gekregen van
Woonstichting Valburg om te helpen onze plannen te realiseren. Voorwaarde voor deze bijdrage is
dat de zaken in 2012 gerealiseerd worden. Om op korte termijn al te kunnen genieten van de mooie,
groene omgeving van Oosterhout proberen we aan te haken bij de gemeente Overbetuwe (de heer
B. Colen).De gemeente Overbetuwe probeert in veel kernen zogeheten ‘ommetjes’ te beschrijven.
‘Ommetjes’ zijn korte wandelroutes (max. plm 5 km) met hetzelfde start- en eindpunt (rondjes dus).
Natuurlijk moet de omgeving mooi zijn. De ommetjes worden beschreven in brochures, waar ook
de wetenswaardigheden in staan waar je onderweg iets van ziet.
Om de brochures te kunnen maken, is geld nodig. De bijdrage van Woonstichting Valburg wordt er
voor gebruikt, de gemeente heeft een budget(je) en er is nu ook een subsidieaanvraag gedaan door
de gemeente.
Voor Oosterhout is nog niet precies bekend hoe de ommetjes gaan lopen. Voor de subsidieaanvraag
was een globale beschrijving voldoende. De ommetjes zullen in ieder geval over bestaande wegen en
paden gaan lopen. Omdat we de ommetjes/brochures snel willen realiseren, willen we geen
onnodige problemen met grondeigenaren en -pachters tegenkomen en ook de totstandkoming van
struinpaden neemt wat meer tijd.
Een belangrijk deel van de geschiedenis van Oosterhout ligt buitendijks, in de uiterwaarden. Zowel
voor de ommetjes als voor wandelmogelijkheden in de uiterwaarden geldt dat het prettig is als je
tijdens je wandeling ook even ergens ‘je appeltje kunt eten’.
We willen dus in of bij de uiterwaarden een plek hebben met een zitgelegenheid. Daar zou ook een
element uit de geschiedenis van het dorp (bijvoorbeeld de legende van Kwaoi Alijd) verbeeld
kunnen worden in een kunstvorm. Hoe de realisatie van een pleisterplaats vorm gegeven kan
worden is nog niet duidelijk. Over onze eerste ideeën (iets bij het Vlugje) zijn we in gesprek met
zowel het waterschap (als beheerder van de dijk) en Rijkswaterstaat (als beheerder van het rivierbed).
Ook zijn we in gesprek met de gemeente Overbetuwe (de heer P. Rooijackers) over de wijze hoe we
tot realisatie van een kunstwerk kunnen komen.
Uit bovenstaand verhaal wordt hopelijk duidelijk dat er nog veel open eindjes zijn. Hoewel niet
zichtbaar, werken we er hard aan om de uiterwaarden bij Oosterhout toegankelijk te krijgen en de
geschiedenis van het dorp Oosterhout beter in kaart te krijgen.
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Schoolgebouw “Veldzicht” gelegen aan de Jaffastraat 1 te Andelst

De historie van dit gebouw gaat terug naar 1873 toen het pand werd gebouwd als openbare lagere school op de dorpsgrens van
Andelst en Zetten

Haat en Liefde op de Openbare school “Veldzicht” te Herveld
Frans Spaan
Hoofdonderwijzer A.D. Daniëls had eigenhandig onderwijzer P. Bor op een zijspoor gezet, omdat
hij verliefd was geworden op zijn dochter. Dit werd hem hoogst kwalijk genomen door de District
Schoolopzieners, Arrondissement Schoolopziener en de toenmalige Burgemeester Chevallier. De
kwestie was onderwerp in vergadering van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Valburg
op 17 september 1901. De verstandhouding tussen (schoonvader) Hendrik Daniëls en Pieter Bor zal
uiteindelijk weer goed gekomen zijn, want volgens de gegevens uit Genlias trouwde Pieter Bor op
10-10-1908 op 27 jarige leeftijd met Jacoba Johanna Dirkje Gijsbertha Daniëls, eveneens 27 jaar
oud.
(Bijna) letterlijk overgenomen verslag van bovengenoemde vergadering
Voorzitter deelt mede dat deze vergadering bijeen geroepen is om eene schoolquestie op de
openbare school te Herveld te behandelen. De questie is tusschen het Hoofd der school, de heer A.
Daniëls en den onderwijzer P. Bor. Oorzaak hiervan zijn eenige familie omstandigheden welke het
Hoofd der school hebben gedreven den onderwijzer Bor gedurende ruimen tijd tevoren op alle
mogelijke wijze het leven in de school onaangenaam te maken. Tot jl. woensdag werd hiervan niets
vernomen, ofwel toen werd de maat te vol gemeten en is hiervan mededeeling gedaan bij den
Burgemeester.
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De Voorzitter, aanvankelijk van plan deze zaak in eene vergadering van Burgemeester en
Wethouders te behandelen, werd gisteren middag verwittigd door den heeren Schoolopzieners
(arrondissement schoolopziener van Elst en den District school opziener van Tiel) die er zeer veel
prijs op stelden bij de zitting tegenwoordig te zijn, ten einde beide heeren te hooren.
De zitting met de heeren Schoolopzieners wordt geopend ten 12 ure
Allereerst wordt den onderwijzer Bor gehoord.
Om te beginnen deelt den voorzitter mede dat j.l. Dinsdag door het Hoofd der school voor a.s.
Woensdag vrij gevraagd was, ten einde met de onderwijzers naar Wageningen te gaan.
Reeds vroeger was ook een dergelijk verzoek door Burgemeester en Wethouders toegestaan, en had
de geheele school vrijaf.
Niet wetende dat de klasse van den onderwijzer Bor alleen de school zou bezoeken stond genoemd
College het verzoek toe.
De heer Bor vertelt verder dat hem Dinsdagavond pas ter oore is gekomen dat hij alleen des
Woensdags les moest geven.
Precies op tijd was de heer Bor aanwezig, de lessen begonnen en zoo als gewoonlijk kregen de
kinderen om half elf een vrij kwartiertje. De onderwijzer liet onderzoeken door een jongen of het
buiten nog regende en toen dit nog het geval bleek te zijn gaf hij verlof aan de kinderen om in de
klasse heel bedaard even te spelen. Later bleek het droog te zijn en achtte de heer Bor het
wenschelijk om de kinderen nog even een luchtje te laten scheppen.
In de gang werden de kinderen evenwel terug gejaagd door de vrouw van het Hoofd der school.
De onderwijzer, wetende dat zij hiertoe volstrekt geene bevoegdheid had, dreef de kinderen tegen
hare wil voort, slechts een paar kinderen durfden niet.
Steeds werd hij lastiggevallen door den kinderen met de vraag: meester mogen wij vanmiddag vrij?
waarop door hem geantwoord was: vraag dat aan den Bovenmeester, het kan mij niet schelen dat
jullie vrij hebben.
De kinderen hadden dit laatste opgevat, dat zij ook vrij hadden gekregen.
Na terugkomst van de heer Daniëls zou deze gezegd hebben dat hij niet alleen een ploert was maar
allen uit Opheusden ploerten zijn. Voorts had hij opgemerkt dat de heer Bor niet vatbaar was voor
beleedigingen, waarop de heer Bor geantwoord zou hebben: Niet iedereen kan mij beleedigen, als
een schurk mij beleedigt is dat geene beleediging.
Des morgens zou het Hoofd der school de heer Bor de bevoegdheid tot het geven van onderwijs
ontnomen hebben, hem toevoegende, wij zullen je hier als knecht gebruiken.
Gisteren en vandaag heeft hij den gansche tijd in de school geen onderwijs mogen geven alleen
toezien op het schrijven in de klassen.
Na dit onderhoud richt de heer District schoolopziener eenige woorden tot den onderwijzer Bor:
dat het standpunt tegenover het Hoofd ingenomen geheel verkeerd is en dat hij om half twee
wederom gewoon onderwijs geeft zooals vroeger en dat hij de bevelen door het Hoofd der school in
billijkheid gegeven, heeft te volvoeren.
De heer Bor wordt verzocht even te wachten in een ander locaal.
Daarna wordt de heer Daniëls gehoord
De Districts schoolopziener vraagt naar de oorzaak dat de verstandhouding tusschen hem en den
onderwijzer Bor zoo onaangenaam is.
De heer Daniëls zegt dat hij door den onderwijzer Bor is uitgescholden voor schurk.
De District schoolopziener: In welk verband heeft hij U schurk genoemd?
De heer Daniëls: In verband met eenige aanmerkingen over het geven van onderwijs en dat Bor
Woensdagmiddag tegen de kinderen van zijne klassen zou gezegd hebben dat zij wel thuis konden
blijven, dat het hem niet schelen kon.
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Waarop door den heer Daniëls hem onder het oog werd gebracht dat hij hiertoe geen recht had,
temeer hij als openbaar onderwijzer onder een leerplichtwet valt.
De District schoolopziener: Bent U daar bij geweest?
De heer Daniëls: Neen
De District schoolopziener: Waar was U dan?
De heer Daniëls: in Wageningen.
De Arrondissement schoolopziener : Waarom was Bor juist de uitverkorene?
De heer Daniëls: Omdat Bor de laagste klasse heeft en het niet noodzakelijk was deze klasse vrij te
geven.
De District schoolopziener: Ojasses!
De heer Daniëls wil met het oog op deze uitdrukking van de heer Districts schoolopziener de
aanleiding tot deze hoorzaak vertellen: dat Bor zijne dochter het hoofd op hol heeft gebracht, zoo
zelfs dat het huiselijk geluk verdwenen is, dat Bor door deze handelswijze hem heeft aangetast in het
dierbaarste wat hij heeft. Spreker vraagt of dan een ander koel zou blijven. Daarbij komt nog dat Bor
hem gebrutaliseerd heeft door te zeggen: Een schurk zooals U bent kan mij niet beleedigen.
Ook waren er meerdere klachten van ouders binnen gekomen dat Bor sloeg.
De Arrondissement schoolopziener vraagt of werkelijk de woorden: Een schurk zoal U bent kan mij
niet beleedigen gebezigd zijn, ofwel de woorden: wanneer een schurk mij beleedigt is dit geene
beleediging.
En ook door den heer Daniëls gebezigd is de uitdrukking: Wij zullen jou als knecht gebruiken. De
heer Daniëls kan het zich niet herinneren de woorden in zijn drift geuit te hebben.
De Voorzitter vraagt waarom er door hem aan Bor de bevoegdheid tot het geven van onderwijs
ontnomen is.
De heer Daniëls zegt: dat den klasse geheel in de war loopt, Bor kan geen orde houden.
De district schoolopziener vindt naar alles wat hij gehoord heeft het optreden van het Hoofd der
school kleingeestig.
De beleedigde vader heeft het hoofd op hol gebracht van het Hoofd van de school.
Waarom hebt U den nieuwen onderwijzer Janssen niet de klasse van Bor gegeven en deze laatste bij
U in de klasse gezet, daar U van de overtuiging uitging dat Janssen beter las gaf dan Bor? Waarom
bent U zoo buiten uw boekje gegaan om den onderwijzer Bor de bevoegdheid tot het geven van
onderwijs te ontnemen?
Waarom toen Uw verlof was toegestaan op Woensdag j.l. om naar Wageningen te gaan, niet
geschreven is aan de schoolopziener, opdat niet meer gebeuren kon zooals Mijnheer Pabst en ik
twee jaren geleden is overkomen, dat wij voor een gesloten deur kwamen.
Nimmer had ik kunnen denken dat een man als mijnheer Daniëls zoo kleingeestig was, U, die de
clementie van het gemeentebestuur en van den schoolopziener zoo noodig hebt.
De Arrondissement schoolopziener vraagt of Hendrika van de Linden nog in de klasse van Bor zit.
De heer Daniëls antwoordt bevestigend.
De arrondissement schoolopziener vraagt voorts: Waarom die wekelijksche lijsten steeds door den
onderwijzer Janssen geteekend zijn en niet door Bor, die toch feitelijk de kolom had moeten
teekenen, als zijnde de onderwijzer der klasse.
Dit heeft plaats gehad vanaf 1 Januari, spreker zoekt naar de bedoeling. Wat kunt U hiermede voor
gehad hebben? Deze lijsten zijn toch authentieke stukken. Door deze handelswijze heeft het Hoofd
als ’t ware valsheid in geschriften gepleegd.
Waarom hebt U op de wekelijksche lijst vermeld dat een kind geslagen was?
Waarop de heer Daniëls zegt niet te weten onder welke rubriek het anders te hebben kunnen
brengen.
De arrodissement schoolopziener meent dat dit niet de manier is dergelijke zaken ter oore van een
schoolopziener te brengen.
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Zou het feit van ernstige aard zijn, dan ware het wenschelijk dit onmiddellijk te berichten aan de
schoolautoriteiten en omgekeerd als het van geen ernstige aard is, dit geheel weg te laten.
Spreker vraagt opheldering van den heer Daniëls inzake de onderteeking der lijsten.
De heer Daniëls antwoordt niet.
De district schoolopziener: omdat de heer Bor niet meer bestond. De heer Bor was geen
onderwijzer meer in de oogen van den heer Daniëls.
U begrijpt Mijnheer Daniëls, om half twee vanmiddag staat Bor wederom in zijne klasse en doet
weer zijne gewone werkzaamheden zooals vroeger.
Gaat U ‘s Woensdagmiddags nog steeds vroeger naar Nijmegen?
De heer Daniëls antwoordt bevestigend.
De district schoolopziener: Mag ik U er dan attent op maken dat het nieuwe leerplan niet in werking
getreden is, zoolang het niet door mij bekrachtigd is en het oude steeds tot dat oogenblik van kracht
blijft.
Spreker stelt voor om het onderzoek te staken en vraagt den Voorzitter of den heer Bor binnen zal
komen om beiden heeren bij monde van den Voorzitter toe te laten spreken.
De voorzitter verzoekt de heer Bor binnen te komen.
De Voorzitter zegt dat van beide heeren onderwijzers verlangd wordt dat de verstandhouding der
beide heeren tot de school zoo moge blijven dat zij niet nadeelig op het onderwijs werkt.
Beide heeren moeten beseffen dat zij ambtenaren der gemeente zijn en dat zij steeds door de
gemeente als zoodanig gerespecteerd moeten blijven.
Wij verlangen van U Mijnheer Bor dat U vanaf hedenmiddag uwe werkzaamheden weerderom
hervat zooals te vooren!
En hiermede Mijne heeren sluit ik deze zitting.
Secretaris Van Olden

de Burgemeester M. J. Chevallier.

Enige gegevens:
Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk (Teun Versluis)
Archieflocatie: Gelders Archief
Algemeen: Toegangnummer 0207, inventarisnummer 7928, Gemeente Apeldoorn
Soort akte: Huwelijksakte, aktenummer 183, datum 10-10-1908
Bruidegom: Pieter Bor, leeftijd 27 jaar, geboorteplaats: Kesteren, beroep onderwijzer
Bruid: Jacoba Johanna Dirkje Gijsbertha Daniëls. leeftijd: 27 jaar, geboorteplaats: Valburg, zonder
beroep
Vader bruidegom: Ahasuerus Bor, geen beroep vermeld
Moeder bruidegom: Maria Roth, zonder beroep.
Vader bruid: Hendrik Daniëls, hoofd van een school.
Moeder bruid: Maria Henrietta Theissen, zonder beroep.
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Verdere informatie:
Er wordt op 15-06-1916 echtscheiding uitgesproken in Zutphen 15-06-1916
Pieter Bor trouwt op 19-07-1921 opnieuw met Johanna Hendrika Koers, leeftijd 33, geboren te
Apeldoorn.
Pieter Bor overlijdt op 09-12-1950 te Apeldoorn op 70-jarige leeftijd.

Het Nieuws van den Dag 15-06-1901

Ouders klagen over Meester Daniëls
(Bijna) letter overgenomen verslag van de vergadering B&W gehouden op 5 maart 1904
Er is een brief bij B&W binnen gekomen met enige bezwaren van ouders van schoolgaande
kinderen te Herveld, over het Hoofd der School Daniëls. Zij willen dat de schoolpomp weer voor
gebruik wordt opengesteld, en dat de deuren tijdens de lesuren niet afgesloten maar open blijven.
En dat geduurende de wintertijd en bij koude vochtige dagen de kinderen de klompen aan den
voeten kunnen houden.
Hoofdonderwijzer Daniëls wordt bij de Burgemeester geroepen over deze kwesties.
Meester Daniëls zegt dat hij de pomp heeft afgesloten omdat deze defect was en de kinderen er
misbruik van maken door water te morsen en te gooien.
Over de klompen aanhouden heeft hij een eigen mening, al 14 jaar worden de klompen uitgetrokken
in de klassen, de kinderen mogen gerust pantoffelen of schone klompen aanhouden.
Opheffing O.L. School Veldzicht in Herveld /Andelst.
Dinsdag 26 februari 1924.
Voorzitter deelt mede dat door de opheffing van de O.L. school Veldzicht in Herveld/Andelst, de
overgebleven kinderen op kosten van de Gemeente met een autobus naar de O.L. School in SlijkEwijk vervoerd.
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Nieuwe Rotterdamsche Courant 09-09-1924

Opmerking: Ploert: Schurk, zelfstandig naamwoord, meervoud van schurk, slechte, gemene vent. Een
gewetenloze schurk heeft haar bruut vermoord. Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schurken
Bronnen:
Archief Gemeente Valburg : B&W en Raad – verslagen.
Foto’s: archief Gemeente Valburg, Teun Versluis.
Kranten: Nieuwe Rotterdamsche Courant 09-09-1924, Het Nieuws van den Dag 15-06-1901
Genlias: Geneologisch onderzoek
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Van alles van vroeger …….
Dini Huijbers
Mijn opoe maakte vroeger heel vaak zelf een traktatie voor bij de koffie of thee.
Een biscuitje met cacaoboter erop en een beetje hagelslag, mmmmmmm
Met feestelijke gelegenheden maakte ze beschuittaart, het was voor ons een traktatie.
Daar kan geen gebakje van tegenwoordig aan tippen.
Beschuittaart
Custardpoeder
Melk
Suiker
1 à 1½ Pak beschuit
Jam (rode jam staat erg feestelijk)
Zelfgemaakte appelmoes (niet tot pap gekookt)
1 à 1½ Pak biscuitjes (vierkant of rond, de goedkoopste soort)
Slagroom (geen spuitbus)
Maak de custardpudding volgens de aanwijzing op de verpakking. Gebruik wat minder melk en
maak de custard liever iets te dik dan te dun. Leg de beschuiten zodanig op een (bak)plaat dat ze
geheel klem liggen en verdeel de pudding erover. Leg de biscuitjes erop, leg ze dicht tegen elkaar.
Verdeel de warme appelmoes over de biscuitjes. Leg er weer een laag biscuitjes op, leg ze weer dicht
tegen elkaar. Maak de jam even warm in een pannetje en verdeel dit over de biscuitjes. Laat het
geheel in een koele, afgesloten ruimte (maar geen koelkast) een nacht staan. Dek het eventueel af
met aluminiumfolie. Klop de volgende dag de slagroom stijf en spuit deze erop met een spuitzak.
De taart is nu gemakkelijk aan te snijden omdat alles zacht is geworden. Het feest kan beginnen!
Uit: Oma’s receptenboek, met inbreng van opoe Vink
Vlees grilleren
Vlees wordt in de grill sneller en donkerder bruin als men
er een beetje suiker over strooit. De suiker verliest in de
grill zijn zoetmakende eigenschap, zodat de smaak van het
vlees niet wordt aangetast.
Thee
Bij warm weer drinke men bij voorkeur hete thee.
Hiermee koelt het lichaam wat af en wordt de dorst gelest.
Kaas zachter maken
Hard geworden kaas wordt weer zacht als men het een
etmaal in melk laat liggen.
Kaarsen op te kleine houder plaatsen
Dit kan met een foefje. Als de onderzijde van de kaars te
dik is voor de kaarsehouder, kan men dit deel van de kaars
in kokend water houden en zó kneden totdat hij past.
Gedichtje uit mijn Poesie album

Tips uit: Oma weet het beter
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Sponsoren
Deze uitgave van Oud Neis wordt mede mogelijk gemaakt door:

Assurantiekantoor Derksen B.V.
te Oosterhout
M.H.A.A. (Ria) Derksen

Grafisch Bureau A&K te Andelst

Landwinkel De Grote Doorn te Loenen

Bosland Adviesbureau te Slijk-Ewijk
(voor al uw bos > 100ha)
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