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Van het bestuur
Nienke Faber
Winter(lees)voer
Dit winternummer van Oud Neis bevat een scala aan onderwerpen.
Zoals een verslag van de lezing door Louis Dolmans op 21 november in Slijk-Ewijk.
Onderwerp was nieuwe teelt van oude granen: Oud is nieuw. Landbouw, niet alleen
in dienst van de mens, maar ook voor een grote variëteit van gewassen, bodemleven,
insecten, vogels. En toch economisch haalbaar.
De Tweede Wereldoorlog heeft veel herinneringen en sporen in ons deel van de
Betuwe nagelaten. Het dagboek van Hein Berns gaat over de periode na Market
Garden, toen hij in Valburg probeerde te overleven.
Een korte impressie van de dagelijkse Sunset March over de brug De Oversteek past
hierbij.
Verder presenteren wij de eerste aflevering van een feuilleton over de familie
Wanders, hoe deze familie in Oosterhout terecht is gekomen en gaandeweg verweven raakte met Oosterhout.
We doen ook verslag van de leerzame excursie op 29 september naar het stoomgemaal De Tuut in Appeltern, naar Megen aan de Maas en naar het textielmuseum in
Tilburg.
Als aardigheidje herhalen we de leuke mythe van Kwoai Alijd.
En er is zoals altijd een passend recept van Dini Huijbers, zij vertelt ook een verhaal
over een popje uit de oorlog.
Leden
Wij verwelkomen de heer J. Jansen en de heer K. Levisson, beiden uit Slijk-Ewijk en
nemen afscheid van de heer en mevrouw Wiersma uit Oosterhout en de exValburgers, de heer en mevrouw Van den Berg uit Wageningen.
Programma 2019
Voor 2019 hebben we al een aantal data vastgelegd:
* De Ledenvergadering is op woensdag 27 maart van 19.30
tot 20.00 uur in Dorpshuis Beatrix te Slijk-Ewijk.
Aansluitend om 20.15 uur geeft onze voorzitter John Mulder
een lezing over de 30-jarige oorlog, met name aan de hand van gegevens uit de
’armenboeken’ van Slijk-Ewijk en Herveld.
* De jaarlijkse excursie vindt plaats op 25 mei. De bestemming wordt tijdig gemeld.
* In het kader van de 75-jarige herdenking van de
Operatie Market Garden in september 2019 vertelt
Frans Spaan op 19 september over John Towle, de
Amerikaanse soldaat die zijn leven heeft gegeven bij de
strijd om de Betuwe bij Oosterhout. Op diens sterfdag,
21 september, wordt de straatnaam John Towle in
Oosterhout onthuld in aanwezigheid van familieleden
en andere genodigden.

* In het weekend van 11 tot 13 oktober was The Island, een herbeleving van de periode na het mislukken van de Operatie Market Garden. Bauke Huisman zou er in dit
nummer verslag van doen, maar kwam er niet aan toe. Dat komt in 2019.
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* Bauke Huisman is met anderen bezig met de
voorbereiding van een nog grootser vervolg van 4 tot
13 oktober 2019 op het landgoed Schoonderlogt bij
Valburg. Het doel is om de oorlogsgeschiedenis van
de Betuwe een plek te geven in het grotere geheel
van gevechtshandelingen, van Market Garden en
Veritable tot aan Bastogne en uiteindelijk de bevrijding. Het gaat niet alleen over de strijd, maar ook hoe
bewoners die periode probeerden te overleven. Zie
ook ons verzoek naar dagboeken.
* Bauke is ook bereid om een rondleiding door een
stukje Betuwe te verzorgen om de geschiedenis in
WO II op een plek toe te lichten. Dat moet nog vorm
krijgen.
* De exacte datum en het onderwerp van een lezing in november wordt in de
volgende Oud Neis bekend gemaakt.
Eventuele nieuwe activiteiten melden wij per mail.
Dagboeken gezocht
De Historische Kring is op zoek naar dagboeken over de oorlogsperiode WOII. Het
gaat vooral om persoonlijke dagboeken die toen van dag tot dag geschreven zijn, die
zijn vaak persoonlijker dan later gemaakte verslagen. Heeft u misschien nog een dagboek uit deze periode, van een familielid bijvoorbeeld, dan houdt de Historische
Kring zich van harte aanbevolen om er een blik in te werpen. Wij willen (fragmenten
uit) deze dagboeken gebruiken voor een boekje over de WOII in onze regio.
Daarnaast is het archiveren en ontsluiten van de informatie van belang voor de historie van onze regio en het bereikbaar houden voor de volgende generaties. Dus meldt
het a.u.b. bij het secretariaat of een bestuurslid.
Uitnodigingen voor lezingen per mail
Tot nu toe stuurden wij de uitnodigingen per post naar enkele leden van wie wij geen
mailadres hebben, of die geen mailadres hebben. Om de contributie laag te houden
en met name om portokosten te besparen, sturen wij de uitnodigingen voor de ledenvergadering, lezingen en de excursie voortaan alleen per e-mail. Uitnodigingen
voor activiteiten worden zoveel mogelijk in Oud Neis bekend gemaakt en staan ook
op de website (zodra die weer in de lucht is). Veel activiteiten bieden we voor publicatie aan in huis-aan-huisbladen en De Gelderlander.
Oproep aan inwoners van Slijk-Ewijk
De Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken wil in het eerstvolgende ‘Oud Neis’ graag een boeiend artikel over het ontstaan en bestaan van de
“ZEVENSTER” opnemen. Uiteraard zijn er inwoners die veel kennis hebben van dit
spraakmakende huizencomplex en zijn bewoners in Slijk-Ewijk.
Wilt u de kennis daarover, foto’s of eerdere artikelen in kranten etc. (tijdelijk) beschikbaar stellen aan Gert Verhaaf, Dorpsstraat 79, telefoon: 0481 – 481882 of
emailadres: gertverhaaf@g.mail.com

Het bestuur en de redactie van de Historische Kring wensen u
gezellige feestdagen en een mooie winter toe.
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Excursie naar de Tuut en Tilburg
Krijno Horlings
Op 29 oktober bracht een goed gevulde bus leden van de Historische Kring naar
Megen, Appeltern en Tilburg. Het weer was plezierig en na de start in Valburg en een
tussenstop in Slijk-Ewijk pikten we de rest van het gezelschap op in Oosterhout. John
Mulder en Fred Koffeman hadden een historisch verantwoorde reis uitgestippeld via
binnenwegen naar het charmante Megen. Onderweg wist Hugo van de Capelleveen
ons van alles te vertellen over het gebied waar we doorheen reden. In Megen liepen
we langs de Gevangentoren naar restaurant ‘Op de poort’, waar we werden voorzien
van koffie met gebak. Daarna reden we richting Appeltern om het stoomgemaal te
bezoeken.
We moesten lang wachten voor de pont over de Maas,
omdat er voor ons een file met bruiloftsgasten de pont
op moest. Met de beperkte capaciteit op het veer gaf
dat hen gelegenheid om de laatste voorbereidingen te
treffen (zie foto rechts). Daardoor kwamen we later dan
gepland aan bij de Tuut, één van de acht stoomgemalen
die het Land van Maas en Waal vrij van water moest
halen. Tot ± 1880 werden hiervoor windmolens gebruikt, maar dit werkte veel doelmatiger.
In drie groepen werden we door enthousiaste
en deskundige gidsen rondgeleid. Ze vertelden
van alles over de geschiedenis, zowel van het
landschap als van de bouw van het gemaal, de
techniek om de pompen aan het werk te zetten, en hoe het geheel was opgeknapt.
Bijzonder leerzaam, al is er eigenlijk nog meer
tijd nodig om alles nog beter in je op te nemen. Bovendien is er horeca in een sfeervolle
setting, een extra reden om er nog eens heen
te gaan. Site: www.de-tuut.nl

Hoog water in de polder

Oven in ‘de Tuut’
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We mochten ook een blik werpen op het ‘schijthok’
achter de schoorsteen, waar arbeiders er even hun
gemak van konden nemen, met een toepasselijk
rijm:

Poepte nie dan ruste tog
kum de baas dan poepte nog!

Daarna reden we terug naar de pont en
naar Restaurant ‘Op de Poort’ in Megen
voor een goed verzorgde lunch.
Met vertraging reden we vervolgens naar het Textielmuseum in Tilburg, waar de
gidsen al geruime tijd op ons wachtten. Door ons oponthoud hadden ze minder tijd
om hun verhaal te vertellen, wat zij en wij jammer vonden, want ze wilden er niet de
kantjes vanaf lopen. Hier waren voormalige textielarbeiders als vrijwillige rondleiders
door het grote en gevarieerde complex.
We kregen een verhaal over
het bewerken van grondstoffen tot allerlei soorten textiel,
van keukendoeken tot mooie
lappen en sjieke kleding.
De machines maakten soms
oorverdovend lawaai, wat helaas wel tot gehoorbeschadigingen leidde.

Na de rondleiding en een kort bezoek aan
de museumwinkel was het alweer tijd om
weer op huis aan te gaan. De terugrit verliep voorspoedig en de buschauffeur zette
ons weer netjes op onze opstapplaatsen
van die ochtend af.
Site: www.textielmuseum.nl.
Al met al was het een goed georganiseerde
en tevens leuke en leerzame dag.
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Terugblik 2018
Strijd om de kansel
Reformatie in de Betuwe
Op 9 november 2018 werd in het Veerhuis in Opheusden het nieuwe jaarboek van de
stichting Tabula Batavorum gepresenteerd en uitgereikt aan oud-rijksarchivaris van
Gelderland Gerrit Mentink. Het onderwerp van deze uitgave is de Reformatie, een
veelbewogen periode in de geschiedenis van Nederland en niet minder ook in die van
de Betuwe. Veertien auteurs verhalen hoe de reformatie in de verschillende dorpen
invloed heeft gehad op het leven van de inwoners. Het geheel is een boeiend en
mooi boek geworden. De leden krijgen dit bij het winternummer van Oud Neis.
Zoals elk jaar werd ook op deze feestelijke bijeenkomst het onderwerp van het volgende jaar bekend gemaakt. Voor 2019 is het thema Verkeer en Vervoer. Een heel
veelzijdig onderwerp, als men alleen al denkt aan vervoer van personen, dan heeft
men al een keur aan onderwerpen: diligence, trein, bus, boot et cetera.
Denkt u een bijdrage te kunnen leveren voor deze nieuwe uitgave, neem dan contact
op met Mieke van Veen-Liefrink, email: liefrinkmieke@hotmail.com of tel. 0243446970.
Het bestuur van Tabula Batavorum wenst u veel leesplezier met ‘Strijd om de kansel’.

Iedereen weer thuisbrengen
Een uitgebreid vervolg op het boek Dijkrijders uit 2017
Een jaar geleden brachten Peter Rutjes, Jan
van Brakel en Daan Viergever Dijkrijders uit,
een boek van 284 pagina’s over het openbaar
busvervoer van na de oorlog tot 1991 in onze
regio. Vanuit Andelst reden de busmaatschappijen VELOX, BSM en de laatste 20 jaar
de Zuid-Ooster.
Hierna bleven Peter en Jan actief met het verzamelen en digitaliseren van veel gerelateerde spullen, voornamelijk uit familiecollecties.
Ze legden binnen twee jaar meer dan tweehonderd huisbezoeken af. Peter Boots betekende in dit traject naar een nieuw boek heel
veel voor Peter Rutjes en Jan van Brakel.
Tijdens de boekpresentatie in Het Pakhuis in
Hemmen is het eerste exemplaar van ‘Iedereen weer thuisbrengen’ overhandigd aan mevrouw Van Hunnik. Zij woonde zestien jaar bij
de stalling in Andelst.
Het boek heeft 420 pagina’s in kleur, met ISBN-nummer 978-90-825255-3-3.
Wie interesse in het boek heeft kan contact opnemen met Peter Rutjes (06-22248909
of rutjesoyztrekkers@gmail.com) of Jan van Brakel (06-23064209 of
JTvanBrakel@hotmail.com).
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Nieuw leven voor oude gewassen
Louis Dolmans laat zien hoe dat kan, als je maar wilt

Krijno Horlings
Lezing over vroegere graansoorten
Louis Dolmans vertelde over het verbouwen van oude graangewassen. Zijn presentatie op 21 november in dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk was meer dan boeiend. Bij
Doornik, niet ver van de Sprok en Zijdewinde langs de Waaldijk, brengt hij oude
gewassen tot leven, met allerlei akkerrandengewassen en andere groeisels. Het
terrein wordt heel gevarieerd en biedt voedsel en onderdak aan allerlei vogels en
andere dieren. Zo herstelt hij de schaal van het vroegere boerenlandschap.
Zo’n veertig bezoekers hoorden een aanstekelijk verhaal hoe enthousiasme en
betrokkenheid de oude waarden van ons cultuurlandschap weer nieuwe impulsen
geeft.
Dit artikel leunt ook op ‘Dynamisch Perspectief’, blad (nr. 4 van 2014) voor
biologisch-dynamische landbouw en voeding.
Zie ook www.bdvereniging.nl/dynamisch-perspectief.
Wie is Louis Dolmans?
Hij werd in 1950 geboren in het Limburgse Itteren,
waar hij vaak bij de rivier de Maas te vinden was. Van
oorsprong bedrijfseconoom, gaf hij leiding bij de
Rekenkamer en bij de provincies Noord-Brabant en
Gelderland, was zelfstandig adviseur voor de overheid
en een periode wethouder in Lingewaard.
Maar natuur, en met name vogels, had zijn hart. Hij
zat in allerlei natuurorganisaties, zoals vogelwerkgroepen, Vogelbescherming Nederland en Sovon.
Onder veel meer leesvoer inspireerde het boek ‘Van
de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ van Olivier Dochy hem. Toen hij de kans kreeg,
greep hij hem met beide handen.
De zegen van Lingezegen
Rond 2007 kwam Park Lingezegen in beeld als buffer tussen het uitdijende Arnhem,
Elst, Nijmegen, Huissen en Bemmel en ontstond een kans. Louis schreef instanties
aan om grond in beheer te krijgen. Park Lingezegen zou onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur worden. Louis Dolmans kreeg in 2010 15 hectare in beheer
toegewezen, in 2012 nog eens 17 hectare. Naast 25 hectare binnendijks kwam daar
in 2015 buitendijks nog 70 hectare weidevogel-natuurgebied bij en in 2017 nog 30 ha
in de Ambtswaard. Zo ontstond een plek voor natuurlijke landbouw.
Natuur wil bos maken
Natuurlijke landbouw is een landbouwmethode waarbij gezocht wordt naar optimale
benutting van de krachten van natuurlijke processen en consequent geen gebruik
wordt gemaakt van chemicaliën, kunstmest en genetische modificatie.
Omdat de natuur in onze omgeving bos wil maken is
natuurlijke landbouw altijd landbouw met bomen en
struiken. Bijvoorbeeld notenbomen in graanakkers
of voederbomen voor koeien. Maar ook heggen en
struwelen als perceelscheiding, of koeien die tussen
hoogstamfruitbomen grazen.
7

En zo ontstonden boer Dolmans en stichting Doornik Natuurakkers. De setting wijkt
af van het traditionele begrip van boerderij. De graanopbrengst is niet het belangrijkste product. Wel traditioneel gevlochten hagen, akkerranden en natte gronden en
wat zich daar allemaal afspeelt: planten, bijen, kevertjes en vogels.

Natuurlijke mechanismes kunnen worden ingezet voor een gezonde landbouw. Zoals
een ‘keverbank’: een strook met een speciaal grasmengsel middenin de akker dat kevers aantrekt. Die kevers behoeden het graan voor te veel belagers. De belangrijkste
producten zijn de ontwikkeling van natuurwaarden, biodiversiteit en een betekenisvol landschap.
Sprong in de tijd
In de jaren negentig zag het er heel anders uit. Kleine akkertjes met hun historische
oorsprong waren samengevoegd tot efficiënte, kale percelen met strakke sloten ertussen. Alle hinderlijke struiken en bomen waren verwijderd: betekenisloos landschap.
Nu is er een rijk gevarieerd gebied met gezonde grond en akkerranden waar van alles
aan flora en fauna leeft. Akkers met graan, lupine en pompoenen. Ook fruit- en notenbomen vinden op de akkers een plaats. Door de natuurlijke landbouw neemt het
aantal broedvogels heel sterk toe. Ook vogels op de rode lijst, zoals patrijzen en
kneutjes, keren verrassend snel in het gebied terug.
Een lange haag is in één dag aangelegd door vrijwilligers. Door een bestelfout stonden 3000 ‘overtollige’ haagplanten op Louis’ erf en moesten snel de grond in. Een
ploeg van spontane boomplanters plaatste binnen een (gezellige!) dag de nieuwe
haag. Louis: “Bij problemen niet dralen. Gewoon doen! Daar geniet ik van.”
Vernatten van graslanden
Vochtig grasland is zeer gunstig voor
weidevogels omdat dit meer voedsel
bevat en beter doordringbaar is voor
de vogelsnavel dan ‘droog’ grasland.
Naast een gedekte tafel voor vogels is
zo’n nat stuk weiland ook gewoon
mooi, voor iedereen die het zien wil!
Natte natuur levert namelijk prachtige bloemen en kruiden op.
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Gratis plagen bestrijden
De natuurboer leert elke dag, zijn hele leven lang. Naarmate hij de natuur beter begrijpt kan hij deze steeds effectiever inschakelen om voor hem het werk te
doen, bijvoorbeeld door met bloemen en kruiden insecten te verwennen, die gratis
de plagen in zijn gewassen bestrijden. Nog beter is het, als hij door zorgvuldig bodembeheer tevens erin slaagt plagen te voorkomen. Hij probeert zijn slimme ingrepen op een zodanig manier te doen dat de natuur zelf er ook nog eens op vooruit
gaat, rijker wordt. De kosten van de boer gaan dan structureel omlaag. Als hij dan
tegelijkertijd voor elkaar krijgt dat zijn opbrengsten omhooggaan, is hij al helemaal
een spekkoper. De praktijk laat zien dat dit kan, maar het is zeker niet eenvoudig,
anders was iedereen natuurlijk al lang natuurboer. Zo kijken we nu tegen natuurlijke
landbouw aan. Stukje bij beetje worden we wijzer, maar ten opzichte van de natuur
past ons vooral bescheidenheid.
In de figuur hieronder wordt in beeld gebracht hoe natuurlijke landbouw zich kan
ontwikkelen:

In de meest productieve vorm van natuurlijke landbouw wordt in diverse lagen voedsel geproduceerd: hoge bomen, lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers
en klimplanten. Ook wordt vee ingezet. Het vertrekpunt kan liggen bij gangbare landbouw, waaraan steeds meer natuurlijke elementen worden toegevoegd, maar het
kan ook beginnen in een natuurlijk bos, door daarin ruimte voor landbouw vrij te
maken. Bron: www.akkernaarbos.nl.
Varkens tegen onkruid

Natuurlijke landbouw gaat gepaard met een voortdurende zoektocht naar succesvolle combinaties van functies. Kippen produceren eieren en leveren door hun krabben
een bijdrage aan de verbetering van de bodem. Varkens kunnen verkocht worden
voor vleesproductie, maar je kunt ze ook inzetten voor onkruidbeheersing én bodemverbetering. Alle dieren die een natuurboer inzet krijgen een goed leven, eenvoudig
omdat ze daar recht op hebben.
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De natuur als gids
Een kenmerk van natuurlijke landbouw is dat er kleinschalig wordt geproduceerd en
wel voor lokale markten. De boer kan dan onafhankelijk van toeleveranciers en grote
winkelketens zijn weg blijven zoeken, met uitsluitend de natuur als gids. Met onze
oude graanrassen lukt dat goed.
De belangstelling voor natuurlijke landbouw groeit sterk, niet alleen in Nederland,
maar over de hele wereld. Dat geeft hoop voor onze planeet.
Gemeenschappelijk eigendom
Louis voelt zich boer-eigenaar, maar formeel is hij beheerder ten dienste van de
stichting. De stichting beschikt slechts over enkele kleine machines voor onderhoud
van akkerranden, paden en heggen. Voor grondbewerking, zaaien en oogsten werkt
hij samen met collega bioboer André Jurrius van De Lingehof in Hemmen. Voor veel
van het handwerk kan Doornik Natuurakkers rekenen op een groep enthousiaste
vrijwilligers uit de omgeving. De opkomst bij het evenement Toekomst Zaaien is met
zo’n 100 zaaiers ieder jaar weer overweldigend. Zie www.toekomstzaaien.nl.
Geniet, maar gedraag je
Nieuw aangelegde fietspaden maken de landerijen toegankelijk voor recreanten. De paden zijn
in eigendom van Staatsbosbeheer. Het beton is
zo glad, dat ook rolstoelers er probleemloos op
kunnen rijden. Zo kan iedereen genieten (en
leren!) van wat hier aan natuurwaarden wordt
opgebouwd.
Bij leren hoort ook het aanspreken van hondenbezitters. “Mevrouw, ik wil u vragen uw hond
aan te lijnen.” Verongelijkt vragende ogen:
“???” “Dit is mijn land en we ontwikkelen hier
een broedgebied voor vogels.” “Maar ik ben
juist zo blij dat ik hier kan wandelen. Mijn hond
zal niets beschadigen.” “Toch moet ik u dit vragen. Ik màg het u ook vragen, want de regel is ook in het buitengebied - dat je geen dieren loslaat op andermans land.” Verongelijkte blik blijft: “???” Louis houdt voet bij stuk: “Ik mag mijn paarden toch ook niet in uw
achtertuin zetten?” Wanneer hondenbezitters hardnekkig blijven weigeren, is er een
direct lijntje naar de politie.
Toekomst
Louis zit vol plannen en ideeën. Kunnen dergelijke initiatieven in de combinatie van
overheid-boer-gemeenschap renderen zonder gratis werkkracht, zoals bij Doornik
Natuurakkers? Louis ziet een toekomst voor zich waarin de graanopbrengsten het
arbeidsinkomen bekostigen, terwijl de natuurwaarden gehandhaafd blijven middels
gemeenschapsfinanciering, ook al wordt daarop bezuinigd.
Onze tarwe is van eeuwigdurend gras tot eenjarig cultuurgras gemaakt, opdat we
konden selecteren op grootte, op korter groeiseizoen, op vastheid van de aar enzovoort. Er is inderdaad een analogie met vee. Dit was heel nuttig om ons allemaal te
kunnen voeden in de afgelopen 10.000 jaar. Volgens Jeremy is er nog steeds voldoende om iedereen te voeden als er geen verdelingsprobleem bestond. Er is intussen
meer overgewicht dan ondervoeding op onze planeet.
Maar het milieu lijdt onder al dat ploegen, spuiten en bemesten. Misschien is het tijd
om weer verder te gaan met ‘eeuwigdurende’ grassen zodat we de grond, de lucht
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en het water met rust kunnen laten. Eeuwigdurende wilde granen wortelen namelijk
zo diep, dat ze altijd in leven blijven en altijd bij het grondwater kunnen. Een prachtige toekomstvisie op ons brood, brood van eeuwigdurend graan.
Louis wist er zo enthousiast en smakelijk over te vertellen dat de tijd voorbijvloog.
Leuk en leerzaam. Zie ook www.doorniknatuurakkers.nl.
De lessen uit het (nog niet zo verre) verleden kunnen ons helpen aan een duurzame
toekomst te bouwen.
IVN bezoekt de natuurakkers
De afdeling RijnWaal van IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) ging
op 15 december op bezoek bij de Doornikse natuurakkers van Louis Dolmans.
Hieronder een bewerkt deel uit de uitnodiging, in aanvulling op het artikel hierover:
“Er waren in het laatste half jaar zeer veel publicaties dat de grenzen van de intensieve landbouw wel eens bereikt kunnen worden. Dit valt samen met de uitkomst van
het Insectenarmageddon waarbij in een zeer gedegen Duits onderzoek werd vastgesteld dat er een afname van 76% insecten is vastgesteld. Publicaties rond de mestfraude en bodem ’verarming’ door te scherpe mest en stikstof, naast de stikstofdeposities van het verkeer, spreken daarbij boekdelen. Evenals de aanzienlijk afname
van zeldzame en algemene vogelsoorten en een sterke vermindering van plantensoorten. Alles hangt met elkaar samen. Vast staat dat het slecht gaat met de biodiversiteit.
De landbouw is een van de grote factoren die tot een aanzienlijke vermindering van
natuurwaardes leiden door de afhankelijkheid en toename van het gebruik van
pesticides en kunstmest. Omdat het areaal dat de landbouwgebieden in Nederland
beslaat zo groot is en de natuurgebieden zo klein, ontkomen deze gebieden niet aan
de beperkingen die de invloeden van de landbouw veroorzaken. Industrie, verkeer en
onze soort, de homo sapiens op zichzelf al, spelen hierbij grote rollen.
De landbouw kan echter ook een bakermat worden voor een zich herstellende
natuur. Zonder een gezondere landbouw gaat het niet lukken.
Ook minister Carola Schouten is van mening dat het roer om moet, al zal dat niet
makkelijk zijn. Toch heerst er een gevoel dat we op een punt zijn gekomen dat de wal
het schip moet keren. En net als met het klimaatakkoord rijst de vraag of we op tijd
zullen zijn.
De natuurakkers van
Doornik zoals die door
Louis Dolmans zijn opgebouwd, zijn een van de
voorlopers die ons de weg
wijzen naar hoe het anders
kan. 10 jaar geleden was
hij een uitzondering. Nu
praat iedereen over natuur
inclusieve landbouw.”
Deze excursie staat in het
kader van een toekomst
waarbij natuur inclusieve
landbouw het tij zal kunnen keren. Ook in dit jaargetijde zijn natuurakkers een groot
genoegen. Het groene waas van de wintertarwe, de mooie heggen, een mooie zonsondergang en vele soorten vogels, kramsvogels, koperwieken, staartmezen, enz. Er
valt vooral ook veel te genieten.
NIL: Natuur inclusieve Landbouw geeft heel wat sites voor meer informatie.”
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Het dagboek van Hein Berns
Frans Spaan
Het dagboek van Hein Berns uit Valburg over het laatste oorlogsjaar in de
Betuwe bevat een ooggetuigenverslag van 27 november tot 5 december 1944.
Bewoners werden geëvacueerd en toen de dijk bij Delden werd vernield
stroomde het Rijnwater de Betuwe in. Veel ontreddering.
Eerder verscheen dit in het boekje ‘Valburg 793-1993 een beeld van een dorp’.
In 1993 werd het 1200-jarig bestaan van Valburg gevierd en herdacht. Op kleine onderdelen is de tekst iets leesbaarder gemaakt. KH
Zondag 26 november 1944
Eindelijk is dan de beslissing gevallen. Alle
vrouwen en kinderen van Valburg worden
geëvacueerd. Het eerste transport vertrekt
tegen 9 uur. Op wagens en karren worden alle
pakken bijeen gesjouwd. Het is een hele drukte
met ’t militair vervoer en daartussen door de
burgerbevolking. De transportauto’s komen
aan, alles wordt ingeladen, een laatste afscheid en onder tranen vertrekken de
dierbaren met onbekende bestemming. Voor 1 uur vertrekt het tweede en laatste
transport en langzamerhand trekken de achterblijvers naar hun bijna verlaten
haardsteden terug. Enkele dierbare herinneringen worden opgeborgen tot er weer
een betere tijd aanbreekt. De soldaten nemen zoveel als ze kunnen de kamers in
beslag en Valburg is veranderd in een militair kamp.
Maandag 27 november
De kok van de Canadezen vraagt mij of ik mee eet uit de militaire keuken. Dat neem
ik aan. Een particulier verblijf heb ik niet meer. Het is net of ik ook bij de soldaten ben
ingeschakeld. De dag gaat triestig voorbij, geen vrouw meer in huis of op straat. Geen
gelach of gehuil meer van de kleine. ’s Nachts heb ik een akelige droom gehad dat
Gé-tje in een grote stad boven uit een raam werd gegooid en dood neerviel.
’s Middags wordt verteld dat de RK-kerk in brand staat. Ik ga vlug kijken maar de
brand was al geblust. De motor van het orgel was door slordigheid van de soldaten
heetgelopen en in brand geraakt. De soldaten hebben ook onze kamer betrokken. De
gehele dag is er druk verkeer van militaire auto’s. Het begint geweldig te regenen en
tegen de avond komt de Schotse infanterie Valburg binnen.
Dinsdag 28 november
’s Nachts om half 1 vallen er veel granaten. Wij sliepen rustig in de kelder. Steeds
fluiten de granaten langs ons huis. Opeens een geweldige slag en gerinkel van glas en
de soldaten vliegen de kelder in. Eén granaat is in de weg geslagen op 4 pas afstand
van de winkel. De soldaten in onze kamer lagen helemaal onder de glasscherven.
Niemand is gewond gelukkig. De ruiten in onze kamer zijn weer kapot, granaatscherven slaan de muren in de kamer stuk en ook de spiegel is versplinterd. De gordijnen
zijn doorzeefd, ook zijn er enkele gaatjes in de zolder. Veel scherven in de winkel, één
dringt door de deur de kamer binnen. De buitenmuur is erg gehavend. De slaapkamers boven hebben veel geleden, een scherf komt er nog achter in de bijkeuken.
Weer komen er nieuwe soldaten bij. Een Schotse soldaat speelt op de doedelzak
door Valburg heen. De dag gaat verder stil voorbij. Het eten in de soldatenkeuken is
goed. De soldaten slapen niet meer in onze kamer, die heb ik toen maar afgesloten.
In de kelder slapen 4 soldaten, de accu en de grijze kok en 2 anderen.
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Woensdag 29 november
Deze dag gaat naar omstandigheden rustig voorbij. Overal worden kanonnen geplaatst en verder is ’t alweer een triestige dag. Enkele mensen vertellen dat onze
huisgenoten naar België en Frankrijk zijn gebracht.
Donderdag 30 november
Na de middag vallen weer granaten. Wij nemen onze toevlucht weer tot de kelder.
Verder geen bijzonders. Het eten in de keuken is best. Er is veel afval voor de varkens. Het vet heb ik uitgebraden, 2 schotels vol.
De soldaten krijgen veel pakjes van huis gestuurd, wij delen er allen van mee.
Menigmaal denk ik aan vrouw en kind, dat wij hier in weelde leven en zij misschien
armoe lijden. Hoe zou het toch gaan met hun en met Gé-tje? Het is zo akelig in huis,
helemaal geen huiselijke kring meer. ’s Avonds ga ik bij ome Dut zitten.
Vrijdag 1 december
De dag begint weer zoals gewoon, niks bijzonders. Af en toe het hevige gebulder van
de kanonnen die bij Hooier staan. Hooier en Klein zijn opgehaald door de Engelsen.
Men zegt dat Bruil opgepikt is in Neerbosch.
Tegen de avond krijg ik gelukkig bericht van de vrouw. Maar het is niet erg bemoedigend. Als ik geweten had dat ze naar België of Frankrijk werden gebracht was ik medegegaan. Ik vind het vreselijk om zo met vrouwen en kinderen om te gaan. Iedereen
is er kwaad om. Men vertelt dat er in Elst aangeplakt is dat de oud-militairen van
Nederland worden opgeroepen vanaf korporaal tot de officieren. Ik heb nog hoop
dat ik erbuiten val wegens de leeftijd.
Zaterdag 2 december
Er is opgeplakt dat wij de vrouwen en kinderen die in België of Frankrijk zijn, weer
terug kunnen laten komen op Hollands gebied. Ook kunnen wij de beslissing overlaten aan de vrouwen zelf. Wij kunnen onze wensen kenbaar maken bij de burgemeester vóór 5 december. Wij weten niet wat wij doen moeten, maar allen zijn
verontwaardigd dat er zo heen en weer gereisd wordt met onze gezinnen.
Van 2 tot half 4 biecht horen. Onze pastoor is er niet. Er was een kapelaan uit Elst en
die vertelde dat de pastoor ziek was en morgen naar het ziekenhuis wordt gebracht.
Toen ik terugkwam uit de kerk stond er een oproep aangeplakt. Alle militairen van
het voormalig Nederlandse leger, vanaf korporaal tot 2e luitenant, beneden de leeftijd van resp. 40 en 45 jaar moeten zich voor 7 december schriftelijk hebben gemeld
te Nijmegen aan dat en dat adres. Weer gaat er een siddering door mijn ledematen.
Eerst vrouw en kind laten vertrekken, zelf achterblijven om nog zo veel mogelijk te
redden. Nu komt er nog bij alles achterlaten wat ik dacht te redden en misschien in
het leger te gaan zonder vrouw of kind te zien. Iedereen kan zich indenken wat er
dan in een mens om gaat. Steeds wordt het gemis aan vrouw en kind erger. Maar wij
zullen ons offer brengen, zo groot als God dat wil. In de kerk werd het me te machtig.
Ik kan me niet meer inhouden daar in de rustige sfeer. Helemaal afgetrokken van het
oorlogsgeweld, zo stil bij God, daar moest ik mijn leed eerst uitschreien.
Toen ik thuiskwam vertelde de kok dat ze vertrokken naar Bertus Zwartkruis, reden
onbekend. Voor mij is het ’n strop. Jan komt vertellen dat ze alle kippen hebben
gestolen. Wij moeten weer de kelder in voor granaten, ze vallen niet zo heel erg
dichtbij.
Zondag 3 december
Om 9 uur wordt de Heilige Communie uitgereikt door een Engelse aalmoezenier.
Toen heb ik nog eens extra gebid voor vrouw en kind en de andere familieleden.
’s Nachts zijn er weer granaten gevallen bij Arend Vink en daar op de wei.
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Uit de kerk wordt er verteld dat de Duitsers de dijk bij Elden langs de Rijn hebben
opgeblazen over een lengte van 3 km. De soldaten hadden bevel gekregen alles in te
pakken voor vertrek.
Om 10 uur Heilige Mis door de aalmoezenier. De kerk was bijna vol met veel burgers.
De geruchten over de dijk schijnen waar te zijn want alle soldaten zijn druk bezig met
oppakken. Ik heb gegeten bij ome Dut en het is goed, het koken is hem wel toevertrouwd. Na het eten ga ik er op uit om iets te weten te komen. Het water gaat in
Homoet al over de weg. Iedereen is bezig om wat in te pakken en zich gereed te houden voor vertrek. Ik ga gauw naar huis en druk aan het werk. Wat ik meenemen moet
is goed ingepakt en de rest is zo goed als het kan opgeborgen voor het water. De oude majoor komt binnen. Zijn auto zit in het water tussen Elst en Driel en kan niet
meer vooruit. Het water staat daar 60 à 70 cm. hoog en het water wast 3 cm. per
uur. Hij komt mij vragen om een paard om de auto eruit te trekken maar ik kan hem
niet helpen. Hij zei dat hier geen water kwam, het lag hier 4 meter hoger als in Elst.
Hij gaf mij de hand en hij zei tot einde januari. Zouden wij al die tijd zonder vrouw
blijven zitten? Ik onderbreek hier want we moeten al voor de derde keer de kelder in
en ’t is 9 uur, dus we gaan maar slapen.
Maandagmorgen, 9 uur, 4 december
Alle soldaten zijn weg. Op Woutersdijk al ½ m. water. Iedereen probeert nog z’n vee
te redden. Men zegt op eigen gelegenheid vertrekken en redden wat je kunt. Deze
nacht zijn weer veel granaten gevallen. Ik weet niet wat ik doen moet. Men moet
gaan over Elst naar Nijmegen.
9.10 uur. Veel koeien en schapen lopen in Valburg. Het water staat bij De Bruin.
Orders worden gegeven: alles moet weg met medenemen van zoveel mogelijk vee. In
alle haast worden de laatste dingen naar boven gebracht, alles in zenuwachtige spanning.
10.15 uur. We zijn bijna klaar maar ‘t is een hondenweer: regen, hagel, storm enz.
Wat ben ik blij dat vrouw en kind weg zijn. Ik dank Onze L. Heer daarvoor. Het water
wast nog steeds.
11 uur. Konijnen zitten op de stal. Kippen en varkens gaan de smederij in en verder
moeten wij het maar overlaten aan O.L. Heer die toch alles verzorgt.
12.30 uur. Wij hebben net gegeten. Over één uur zal de grote koppel vee uit de buurt
vertrekken. Achter Dorrestein staat alles al blank. Het verzorgen van alles wat
achterblijft is een groot werk. Ik heb alles boven staan. Het is een treurige aanblik, al
dat vee zo door elkaar heen. Men zegt dat ook de dijk bij Pannerden kapot is. Ook
wordt verteld dat de Duitsers weer in Hemmen zijn. Enkele paarden en koeien
moeten achterblijven, door granaatscherven gewond.
13.10 uur. De koeien, varkens, kalf en kippen zijn in de smederij als hoogste punt.
Nog een laatste blik op onze zo dierbare woning en wij vertrekken, voor hoe lang? In
Lienden ligt veel vee dood, bij Willemsen staat al veel water. In Elst moeten we nog
schuilen voor granaten. In Lent suisden de granaten weer over ons heen en 100 m.
verder ploften ze neer. We moeten ons melden aan het klooster. Daar kon iedereen
eerst nog eten. We mochten niet meer de brug over. De koeien zijn bij de Vork allen
bij elkaar gedreven, waarschijnlijk komt daar niks meer van terecht.
Om half 6 werden we door het granaatvuur heen naar burgers gebracht. Voor het
ziekenhuis sloeg nog een hit dood. Het paard van Brooimans wordt gewond. Bij Meis,
onze kwartiergever, wordt eerst goed gegeten en daar zoeken allen een slaapplaats
op ongeveer 15 man. Wij liggen op de plankenvloer en dat is hard. Ik ben erg blij dat
vrouw en kind weg zijn. Steeds vallen er veel granaten kort bij. Jan heb ik ook nog
ontmoet.
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Dinsdag 5 december
07.00 uur. Ik heb heel slecht geslapen en heb hoofdpijn. We doen moeite om zo
gauw mogelijk over de brug te komen.
12 uur. We zijn even naar Valburg gegaan om spek te halen, voorlopig mogen we
toch niet over de brug. We zitten in onze kamer, Hein en ik, een ei te bakken met
spek op het petroleumstel. ’t Smaakt goed en met alle ellende hebben we toch nog
plezier. ’t Water is niet meer gewassen. Veel koeien uit Herveld worden nog naar Elst
gedreven. ’t Liefst bleef ik maar weer hier maar ze zijn bang dat de dijk bij Pannerden
ook nog opgeblazen wordt en dan komt er veel water bij. We gaan maar weer naar
Lent maar daar vallen meer granaten als in Valburg.
Ik heb nog een koffertje met kleren gehaald en het spek, veel kon ik helaas niet meenemen.
Tegen 2 uur zijn we weer in Lent. Overal ligt vee dood langs de weg. In Lent aangekomen hoorde ik dat degenen die geen vee hadden over de brug konden. Ik direct op
pad en weldra had ik het evacuatiebewijs in de zak. Hein van ome Dut gaat ook mee.
Gelukkig dat ik nog wat had gehaald in Valburg, het is wel een heel gesjouw.
Om goed 4 uur zijn we ingeladen en gelukkig gaat het de brug over, op reis naar onze
dierbare vrouw en lief kindje. Onze Jan gaat ook mee. Ik zou nog niet meegegaan zijn
maar ik was te bang dat de Engelsen de Betuwe prijs zouden geven en de moffen
weer zouden komen.
Tegen half 5 zijn we in Neerbosch en begon de ellende opnieuw. Eerst in de poederkamer, daarna voor de dokter en toen voor politiek onderzoek. Nu eerst begrijp ik
wat het is voor een vrouw met kleine kinderen. Het is treurig, wachten en nog eens
wachten. Voor ons is het niet zo erg maar wat het voor m’n vrouw geweest is kan ik
me nu voorstellen. Toen naar de eetzaal. De thee was goed maar het eten heb ik in
lang tijd niet zo slecht gehad, helemaal niks geen vet erin.
Toen de bagage halen en naar de ‘slaapkamer’. Ja, slaapkamer, ’n hokje en dan met 4
man. Je kunt nauwelijks zitten maar sommigen zitten er in met 7 of 8, zelfs 10 en dan
geen licht. Ik hoop dat m’n vrouw het toch beter heeft gehad, anders is het meer dan
treurig. Ik heb er nu alles voor over om bij m’n lieve vrouw te komen.
Om half 9 werd aangekondigd dat Sint-Nicolaas kwam. Ik had er nog niet aan gedacht. Wat ’n Sint-Nicolaas avond. Vorig jaar was ‘t al niet best, maar wat is het nu,
wie had dat ooit gedacht. Toch vind ik het nog een mooie surprise dat ik een bewijs
kreeg waarmede ik het recht kreeg m’n lieve vrouw en zoontje te volgen. Zou SintNicolaas volgend jaar beter zijn? Laten we bidden en hopen dat we dan weer allen
tezamen in ons eigen home zijn.
Van mensen uit Erlecom hoorde ik dat Thé en zijn vrouw, voor 7 à 8 weken terug,
met de bevolking van Kekerdom door de Duitsers zijn geëvacueerd naar Zevenaar en
vandaar verder Duitsland in. Arme stumpers, wat zal daarvan terecht komen?
Het is onderhand 10 uur geworden en we zullen proberen wat te slapen met de hoop
dat we morgen op transport gaan naar Tilburg.
↔↔↔↔↔↔↔
Het water
In de nacht van 2 op 3 december gebeurt er iets waar sommigen al voor hadden gevreesd: de Duitsers hebben de dijk bij Driel opgeblazen. Het water uit de Rijn, extra
hoog door het natte najaar, kolkt met een enorme kracht de Betuwe binnen. De
overgebleven mannen proberen in paniek het vee naar hoger gelegen gebied te drijven. Varkens, kalveren en schapen worden zo veel mogelijk in vrachtwagens geladen
en afgevoerd. Het grotere vee wordt door de mannen veelal langs de hooggelegen
spoorweg naar Lent gedreven om daar via de schipbrug naar het Land van Maas en
Waal te worden gebracht.
15

Half december verklaren de geallieerden dit gedeelte van de Betuwe tot militair gebied. Iedereen moet nu verdwijnen en 3000 mannen verlaten ‘hun’ Betuwe die er nu
verloren bij ligt. Alleen de dorpen Oosterhout, Lent en Ressen worden nog bevolkt
door naar schatting 1000 mannen. Dit gebied, aan alle kanten omsloten door het water, krijgt al gauw de naam ‘Mannen-eiland’.
Evacuatie
De Valburgse evacués wisten niet beter dan dat zij in het Land van Maas en Waal
zouden worden ondergebracht. Na een controle op schurft en hoofdluis in
Neerbosch gaat het konvooi op weg. Een aantal van hen krijgt in het Brabantse onderdak, doch vele Valburgenaren worden verder getransporteerd richting OostVlaanderen in België. Men is verontwaardigd.
Na een lange vermoeiende reis arriveert men in Geeraardsbergen. Vanuit enkele grote gebouwen wordt de opvang in Geeraardsbergen en omliggende dorpen georganiseerd. Na aanvankelijk de vreemdelingen, die er verschrikkelijk uitzagen na de reis,
met enige scepsis te hebben bekeken, stelde men spontaan woonruimte ter beschikking. Binnen korte tijd had iedereen onderdak gevonden.
Bevrijding
Dan, op 5 mei 1945, het grote nieuws: Nederland is bevrijd. Na een moeilijke periode
van vele maanden is het dan eindelijk zover: men kan afscheid nemen van de gastvrije Belgen en de reis naar de Betuwe aanvaarden.
Als dank voor de geboden gastvrijheid schenken de geëvacueerden de bevolking van
Geeraardsbergen een monument, ontworpen door A.J. (Tun) Jansen.
De eerste mensen die in Valburg aankomen zijn geschokt: een grote puinhoop is het,
vooral in het buitengebied. Huizen zijn geplunderd, het meubilair is verbrand of ligt
verspreid door het dorp. Varkens zijn geslacht en het afval heeft men gewoon laten
liggen. Ook het rivierwater heeft voor veel schade gezorgd.
Een paar weken na de bevrijding kwamen de evacués in groepen terug.
De aanblik van het dorp drukt iedereen met de neus op de realiteit: hier moet aangepakt worden, tijd om uitgebreid de bevrijding te vieren is er niet. De jonge mannen
komen terug uit Duitsland, verzwakt en ondervoed.
Langzaam herstelt Valburg zich. In 1946 wordt de bevrijding uitgebreid gevierd. Het
dorp is met bogen versierd en er is een danstent en een optocht. In de Tielsestraat is
de Nijmeegse Waalbrug nagebouwd.
Overgenomen uit het boekje ‘Valburg 793-1993 een beeld van een dorp’.
Bevrijding in Valburg
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Geschiedenis van een popje
Dini Huijbers
In de Tweede Wereldoorlog is mijn moeder (Tonia Vink) geëvacueerd geweest in
Wijchen. Ze heeft het daar goed gehad.
Hieronder een uittreksel uit één van haar brieven vanuit Wijchen aan de familie in
Elst.
Beste Moeder, Vader en Nol,
Zo wil ik me dan even neerzetten om jullie een paar woordjes te
schrijven. Allereerst dat wij nog goed gezond zijn. Hetzelfde hopen wij
van jullie ook.
Hoe gaat het bij jullie met de vliegende bommen. Hier komen er veel
over. Wat angstig is dat he. Wisten jullie niet waar Oome Henje zat.
Wij hebben vorige week Coen Hendriks gesproken die zat 14 Km achter
Eindhoven. Hij zei dat Oome Henje daar ook was. Vader schreef over
de koe. Ik weet niet of hij in Wijchen is. Het kan natuurlijk wel maar er
zijn er heel veel over de Maas gebracht hier vandaan. Wij hebben
gisteren twee koeien van Hoppenreis uit Reeth hier gekregen die had
hij gisteren zelf nog gehaald. Nu moet ik gaan eindigen. Wij wensen
jullie allemaal een prettig Kerstfeest toe, laten we hopen dat God geeft
dat we volgend jaar allemaal tezamen thuis Kerstfeest mogen vieren.
Verder zullen wij hier wat aardappelbonnen en melkbonnetjes
insluiten. Ontvang dan nu de hartelijke groeten en tot spoedig
wederzien.
Uwe liefhebbende dochter Tonia
P.S. Denk eraan dat jullie de bonnetjes niet laten verlopen

In die evacuatietijd ontmoette
mijn moeder een Engelse soldaat
(George Finch). Hij was in Wijchen
gelegerd. Ze hadden een band
met elkaar en werden goede
vrienden.
In de tijd in Wijchen had George
een popje met een porseleinen
hoofd en ledematen. Het had een
Schots legeruniform aan. George had dit popje
altijd bij zich als mascotte. Hij heeft dit popje aan mijn moeder gegeven, die het altijd
heeft bewaard. Het stond bij ons thuis altijd te pronken op de kast.
Na de oorlog heeft George (voor ons kinderen oom Sjors) nog jaren met zijn gezin
hun zomervakantie bij ons in Elst doorgebracht. Het waren leuke weken, zijn
kinderen gingen dan met ons mee naar school zolang wij nog geen vakantie hadden.
Dat gaf soms hilarische misverstanden omdat Engels niet altijd makkelijk was.
Omdat mijn moeder heel jong is overleden (47 jaar) had dat popje voor mij extra
waarde en is het met mij meegegaan toen ik het huis uitging. Altijd heb ik het
jammer gevonden dat het popje na mijn overlijden in de container terecht zou
komen. Het had zo’n bijzondere geschiedenis.
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Een paar jaar geleden stond er in de krant een artikel over ‘The Island’, het oorlogsmuseum in Heteren (www.betuwsoorlogsmuseum.nl). De geallieerden noemden de
Betuwe 'the Island', het eiland. En als je op de kaarten kijkt klopt dat ook. De Betuwe
is een gebied omgeven door water, de Waal en de Neder-Rijn. Het eerste obstakel
om de Betuwe te bereiken is rivier de Waal. Een imposante rivier om over te steken,
al helemaal tijdens het periodieke hoge water. In die tijd gebeurde dat nog veel met
bootjes en ponten. In 44-45 lagen er namelijk nog niet zoveel bruggen richting de
Betuwe.
Nadat ik dat artikel had gelezen, kwam het idee in me op dat de mensen daar het
popje misschien wel zouden willen hebben voor het museum. Dus ben ik daar eens
gaan kijken.
Wat een geweldig museum. Ieder stuk heeft zijn eigen verhaal dat de eigenaar, de
heer Ten Böhmer, ook helemaal weet te vertellen. Hij weet over wie het gaat en
waar alles vandaan komt. Met sommige nabestaanden heeft hij nog contact.
Het was een heel boeiende middag.
Waar ik erg blij mee was, hij wilde het popje graag hebben. Al pratende bleek dat hij
ook nog wel bonnen wilde hebben voor het museum en toevallig had ik ook een blikje dat hij nog niet had.
Het popje moest een maand in quarantaine, om zeker te zijn dat er geen mot in de
kleertjes zat, want dat kun je in een museum met zoveel uniformen natuurlijk niet
hebben.
Toen het popje in het museum een plaats had kreeg ik hier een foto van. De heer Ten
Böhmer heeft bij de dochter van George Finch in Engeland navraag gedaan naar het
popje. Het bleek gemaakt te zijn voor een festival van Laurel en Hardy in Schotland,
vandaar het bijzondere gezicht.
Afgelopen lente sloeg ik Hét Gemeentenieuws op en stond er op de voorpagina een
artikel over het Betuws oorlogsmuseum met een foto van het popje. Ik moest wel
even een brok in mijn keel wegslikken.
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Sunset march
Krijno Horlings
Sinds 19 oktober 2014 lopen elke avond rond zonsondergang veteranen en belangstellenden van nabij de Vasim in Nijmegen over de brug De Oversteek richting Lent.
Op de brug gaan steeds twee lantaarns aan, wat je in een redelijk looptempo goed
kunt bijhouden. De in totaal 48 paar lantaarns staan voor de 48 militairen van de 82e
Airborne Divisie die hier tijdens de Operatie Market Garden sneuvelden terwijl zij
met canvas bootjes de Waal over peddelden naar de Betuwe. Ze wilden de verkeersbrug over de Waal in handen krijgen en moesten een omweg maken, omdat de
Duitsers die brug streng bewaakten. De brug viel uiteindelijk in hun handen, maar
met veel menselijke offers.
Ik wandel weleens mee met de ‘Ruimtewandeling’, een initiatief van de Grote Kerk in
Elst. Naast de kerk is een ontmoetingsgebouw, de Ruimte. Elke eerste vrijdagmiddag
van de maand organiseert Feike Vlas, ook bestuurslid van de Historische vereniging
Marithaime in Elst, vanaf de Ruimte een wandeling in de wijde omgeving. Maar dit
keer kwam de 23e november de meesten beter uit voor deze bijzondere wandeling.
Ik ontmoette de meelopers rond
16.30 uur onderaan De Oversteek
en we liepen de trap op naar het
beginpunt op de brug. Daar
kwamen twee veteranen van de
groep die het jaar rond elke dag dit
eerbetoon aan de gevallenen
brengt. Al snel ging de verlichting
op de aanloop naar de prachtige
overspanning aan en toen begon de
wandeling. Met de twee veteranen
en zo’n twintig meelopers liepen
we in stilte over de brug. Het is een
mooi gezicht als steeds vlak boven
je weer een lantaarn gaat branden,
tot we het 48e tweetal bereikten.
Daar gingen we de trap af naar het
monument op de dijk, dat aan deze
heroïsche actie herinnert. De
veteranen en oud-militairen brachten een saluut aan de gevallenen en daarna praatten we nog even na. De veteraan, nu buschauffeur, vertelde dat er onlangs twee 101jarigen in een rolstoel meereden. Zij waren indertijd bij de oversteek in de canvasbootjes.
We liepen weer terug over de brug,
een indrukwekkende ervaring rijker.
Wie meer wil weten of wil meelopen,
dit kan elke dag bij zonsondergang,
zie ook www.sunsetmarch.nl.
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Hoe de landbouwers Wanders uit Oosterhout
verdwenen
John Mulder en Frans Spaan
Dit vervolgverhaal gaat over de geschiedenis van de landbouwfamilie Wanders uit
Oosterhout. In 1870 betrok het kersverse echtpaar Bartholomeus Wanders uit
Zyfllich en Johanna Saaijer uit Oosterhout de Stadsbouwing tegenover de Altena (nu
Monique Erkens). Ze kregen negen kinderen, waarvan er twee vroeg stierven. In de
loop der tijd verwierven ze de Zandhoek (nu familie Tergouw) en Welkom (Balveren).
Ze waren de grootste boeren van Oosterhout. Na Wereldoorlog II werd hun grondgebied steeds kleiner en uiteindelijk was er niets meer van over. Hoe kwam dat? We
hielden vele interviews met Theo en Greet Wanders (beiden inmiddels overleden),
Wilhelmien Kampschreur-Wanders (*1) (nu 95 jaar oud) en Annie Visker-Van den
Hoogen, een volle nicht uit Beuningen. Het leverde een schat van gegevens op aan
foto’s, akten en mondelinge informatie. We kregen een fantastische inkijk in het reilen en zeilen van de familie Wanders en hun plaats in de Oosterhoutse samenleving
sinds het eind van de 19e eeuw.
We beginnen in deze editie van Oud Neis met een korte beschrijving van het
Oosterhoutse grootgrondbezit aan de hand van de kadastrale kaart uit 1832.

Bartholomeus Wanders

Het rivierduin Zyfflich

en

Johanna Frederica Saaijer

Boerderij van de familie Wanders
(foto uit 2007)

(*1) De familie heeft later de naam Kampschreur veranderd in Kampschöer

20

Kadastrale kaart uit 1832 van Oosterhout met de bezittingen van Cornelis Sanders Gz
(gearceerd), Willem Frederik Saaijer (fijne puntjes) en Cornelis Sanders Pz (kruisjes)

De grootgrondbezitters in Oosterhout in 1832
De kadastrale kaart uit 1832 met de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) (*2)
geeft een beeld van de perceelsgrootte, de plek van de gebouwen, de infrastructuur,
het grondbezit, de bewoners en het bodemgebruik in Oosterhout. Daarvóór vonden
twee ingrijpende gebeurtenissen plaats die een forse impact hadden op het
Oosterhoutse landschap. In de winters van 1809 en 1820 braken de Oosterhoutse
dijken door en ontstonden de Waaijensteinkolk, Verburgtskolk en de Zandkolk. De
bandijk werd teruggelegd, waardoor een flinke hap van het Oosterhoutse binnendijkse gebied in de uiterwaard kwam te liggen. Landmeter Beijerinck ontwierp een kaarsrechte dijk zoals die nu nog in het landschap zichtbaar is. De dijk was toen ongeveer
3,50 m hoog, nu ongeveer 5,50 m (*3). In 1822 verscheen even ten oosten van de
huidige R.K. Leonarduskerk een zogenaamde Waterstaatskerk (afb. e), die in 1855
werd uitgebreid (*4).

(*2) Aanwezig in het archief van onze historische kring
(*3) Mulder J.R., F. Spaan en J. G. C. de Wolf, 2002. In de ban van de Betuwse dijken. Deel 2
Oosterhout. Wageningen, 2002.
Derksen, J.T.M, 2001. Dagboek van een watervloed.. Osenvorenreeks 68. Kesteren.
(*4) Spaan, F. 2004. De bouw van de Oosterhoutse Waterstaatskerk in 1822. In Terugblik 5:
83-91. Tabula Batavorum.
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(afb. e) 1832 ‘R.K. Kerk en Pastorie

(afb. d) Schets uit 1552 met het dijkdorp
Oosterhout en kerk

Het middeleeuwse dijkdorp met kerk lag aan de Oosterhoutse schaardijk pal langs de
Waal (afb. d) en is door dijkdoorbraken in de loop der tijd verzwolgen. De kerk is vermoedelijk in 1586 door soldaten uit het leger van de Engelse graaf van Leicester geplunderd en in brand gestoken. Na de reformatie kerkten de katholieke
Oosterhouters in het klooster te Eimeren en later in een schuilkerk aan de Groenestraat (nu familie Greveling). De hervormden uit Oosterhout gingen naar Slijk-Ewijk
(nu het witte kerkje (*5).

(afb. f) Perceel nr. 234 van de stad Nijmegen,
waar later de Stadsbouwing kwam

(afb. g) Dijk- en veerhuis van J. Rijnders
bij de Zandkolk

We keren terug naar de kadastrale kaart uit 1832. Er stonden 60 boerderijen, groot
en klein, verspreid over Oosterhout. Van een dorpshart in Oosterhout was toen nog
geen sprake. De stad Nijmegen had zo’n 75 ha grond in bezit. Op het weiland van
perceel 234 (afb. f) werd rond 1850 de boerderij Stadsbouwing gebouwd. T. baron
van Lamsweerde uit ’s Gravenhage bezat zo’n 80 ha grond. Het bijbehorende huis
Oosterhout was bij de doorbraak van 1820 verwoest (*6).
Baron van Wijkerloot van Weerdenstein uit Haarlem, kamerheer van koning Willem I,
had vooral bezittingen in de Oosterhoutse uiterwaarden (ca. 60 ha). Het dijkhuisje
aan de oude bandijk ten oosten van de Zandkolk doorstond de dijkdoorbraak van
1820. Jan Rijnders pachtte het dijkhuisje evenals het Oosterhoutse veer ‘De Goede
Vrouw’ dat in handen was van August van Nagel Vrijheer Doornik Vorholt. Dit was
een voetveer naar Weurt/Beuningen. Verderop stroomafwaarts bevond zich het
marktveer naar Nijmegen met als veerhuis en herberg de Altena.
(*5) Mulder et al, 2002
(*6) Mulder et al, 2002
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(afb. h) Boerderij van Cornelis Sanders Gz op Balveren met daaronder de Hoge Hof.
De weduwe Kosterman woonde aan de Grift, die 25 jaar eerder in 1607 tussen
Arnhem en Nijmegen was gegraven (nu familie Ras). Zij had ongeveer 63 ha grond in
bezit. De grootste grondbezitter in Oosterhout was Cornelis Sanders Gz,
(Gerardzoon) die met Hendrika Willemsen was getrouwd. Ze woonden op het Hofke
nabij het voormalige kasteel Balveren (nu hoek Balverense Straat en Oosterhoutse
Straat) (*7). Hun areaal grond was ongeveer 90 ha groot. Zij bezaten onder andere de
Hoge Hof, een oude woongrond die in 1932 als bouwland in gebruik was. De boerderij het Hofke is afgebroken ergens tussen 1871 en 1900. Hun dochter Hendrika
Sanders trouwde met Willem Frederik Saaijer, die in 1832 een middelgrote boerderij
(20 ha) bezat aan de Oosterhoutsestraat (nu Rust en Vrede). De dochters Johanna en
Hendrica Saaijer kregen verkering in Zyfflich. Johanna trouwde met Bartholomeus
Wanders (1870) en Hendrica met zijn broer Theodorus (1871).
Bij ons onderzoek heerste verwarring over Cornelis Sanders. Er bleken er twee in
Oosterhout grond te hebben, de hierboven genoemde Cornelis Sanders Gerardzoon
en Cornelis Sanders Peterzoon. Laatstgenoemde was arbeider, woonde in Ressen en
had zo’n 4 ha grond, waaronder de Hondsvoet (nu Dorpshuis). Hij had ook een
dochter die Hendrika heette, maar die trouwde niet met Willem Saaijer.
Dit is deel 1 uit een serie over de familie Wanders. Wordt vervolgd.

(*7) Ruyten, E.C.W.M. (ed.), 1989. Van Ostreholt tot Oosterhout. Geschiedenis van een
Betuws dorp. Oosterhout.
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‘Kwoai Alijd’, de tooveres van Oosterhout
Frans Spaan
Oosterhout stond centraal in het tv-programma ‘Zomer in Gelderland’ van omroep
Gelderland op 24 augustus 2018. Eén van de opdrachten die Oosterhout moest uitbeelden was de dorpstovenares van Oosterhout ‘Kwaoi Alijd’. Veel Oosterhouters
hadden dit verhaal niet eerder gehoord.
Net als veel andere kerkdorpen in de Betuwe heeft ook Oosterhout een mysterieus
dorpsfiguur gekend, namelijk ‘Kwaoi Alijd’, de dorpstovenares uit de 16e eeuw. In de
Geldersche volksalmanak uit het jaar 1870 las ik jaren geleden een verhaal over haar
van J.C. Groothuis. Het leest na even wennen heel gemakkelijk.
Of dit verhaal zich ook daadwerkelijk hier in Oosterhout heeft afgespeeld is niet bekend. Ondanks dat, vind ik het de moeite waard om dit verhaal in zijn oorspronkelijke
tekst te publiceren. Zo hoop ik dat ‘Kwoai Alijd’ blijft voortleven in Oosterhout.
Het verhaal van Kwoai Alijd door J.C. Groothuis (Valburg 9 juni 1869)
Wie uit onze Geldersche bergstad eene voetreis heeft gedaan langs den rechterWaaldijk naar het Loenensche bosch, moet zijn blik wel met welgevallen hebben
laten weiden over de bevallige Betuwsche beemden en boomgaarden, waartusschen
van afstand tot afstand eenzame landwoningen verscholen liggen. En ook het kerktorentje van het landelijke Oosterhout zal wel zijne aandacht niet ontgaan zijn. In dit
dorpje willen wij onze lezers een oogenblik binnenleiden.
Te Oosterhout was voor eeuwen de gewoonte in zwang, dat de dorpelingen zich bij
zomeravond, als het weder dit maar eenigszins toeliet, vereenigden onder den zwaren lindeboom voor een huis dat sinds onheugelijke tijden door een smid bewoond
werd. Gelijk het grove aambeeld erfelijk was bij de achtervolgende bezitters deezer
nederige woning, zoo scheen alsmede op den eigenaar van dit huisje de gave te zijn
over gegaan, om door gezellige kout de meeste dorpsbewoners onder de schaduwrijke linde te lokken.
De smid, die daar woonde in den aanvang der 16e eeuw was dan een rechte praatgraag; iemand die van alles wist meè te praten wat er vóór eeuwen en in zijne jeugd
gebeurd was; die volkomen bekend was met het nieuws van den dag ; en die, als
deze rijke bronnen hem geene stof tot een praatje gaven, -wat evenwel niet dikwijls
gebeurde-, het zelfs durfde wagen, om een kijkje in de toekomst te doen; zoodat het
hem nooit aan hoorders, en zijn hoorders nooit aan een geschiedenisje ontbrak, dat
zij bij hunne terugkomst op hunne beurt aan hunne huisgenooten verhalen konden.
Die talrijke bijeenkomsten hadden den goeden smid onder de verplichting gebracht,
wilde hij niet al de stoelen uit zijn huis op straat zien dragen, om hulp van zijn overbuurman den timmerman in te roepen, die hem langs den voorgevel van zijne woning aan weerskanten der voordeur eene rechte bank had gefabriceerd -en eene dito
halfcirkelvormige aan den stam van de
eeuwenoude linde.
De weg tusschen het huis en den boom
was dus gewoonlijk ‘s avonds aan weerskanten bezet; en het behoeft dus niet
gezegd, dat wie daar passeerde, òf een
praatje mee moest maken òf er eene
veer moest laten. Wel konden de niet
talrijke voorbijgangers aan de andere
zijde van den boom over het kleine
marktplein gaan: maar alleen schuchtere
jonge meisjes maakten van dien omweg
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gebruik; de meesten voelden zich aangetrokken naar den kring van den gezelligen
smid. Zoo gebeurde het in het jaar 1517 op een lieven zomeravond, dat de beide
banken voor de smidswooning weder bezet waren. Nog was het gesprek gemeenschappelijk, en liep over koetjes en kalfjes, en verwachtte men dat de smid daaraan
eene bepaalde richting zoude geven, door een of ander verhaaltje uit “de ouwe
doos” op te dischen, of de gebeurtenissen van den dag op zijn hem eigene d.i.
boeiende wijze te bespreken. Reeds had een der aanwezige den naam van Johanna
Tetzel [vrouw van een prediker die aflaten verkocht om de bouw van de Sint Pieter in
Rome te financieren - kh] genoemd, over wien de smid het `s avonds te voren zoo
druk had gehad, dat men over elven pas scheidde; toen de komst van eene boerendeerne aller aandacht tot zich trok, en de oorzaak was dat de vraag betreffende den
aflaatkramer onbeantwoord bleef. Schreiend kwam zij aanloopen, en bedekte haar
gezicht met beide handen. Nog was zij drie huizen van het gezelschap verwijderd,
toen haar geweldige huilen, door snikken afgebroken, den smid en alle gezellen
overeind en haar te gemoet joeg. Wat deert oe, Jens klonk het uit verscheidende
monden te gelijk. Maar Jens scheen troosteloos, en had geen antwoord en wilde
voort, en duwde met de ellebogen links en rechts om zich een doortocht te banen;
maar de aanwezigen, meest jongelieden, deels door medelijden, deels door nieuwsgierigheid gedreven, lieten niet af voor zij plaats had genomen op eene der banken.
En nu kwam Jens langzamerhand tot bedaren, en hare tong werd los.
“Jao da’ gleuf ik wel da’ ik grien,” was het antwoord op de eenparige vraag wat toch
de oorzaak was van hare smart.
“Daor hedde die mooi zwartbonte koei van ons, geen schonder in heel Oosterholt en
de beste gaefster van de stal, die is me daor
behekst, jao. En daor is niks niemendal aan
te doen, zeit de pastoor. Ik kom dor krek van
hem af, en ie zeit `t eenigste da me doen
kanne zeit ie, det is, de heks verbranden, die
`t gedaon heit; dan kan ze `t niemer veur den
tweeden keer doen.” “Wa zeg de daor? de
heks?” riep men als met één vervaarlijk
stemgeluid, als was men bang niet gehoord
te zullen worden. Nu bestond daar ook wel
een beetje vrees voor.
Want toen de stem van onze boerendochter eens het snikken overwonnen had,
stroomde er zulk een stort vloed van woorden over hare dikke lippen, dat een dichter, als hij daar aanwezig was geweest, stellig aan de voortgezweepte golven van de
Waal bij noodweer had gedacht. “Jao zeker, de heks, kwoai Alijd. En wie anders zou `t
geprakkezeerd hebben om zoo`n schoone koebeest te beheksen?
Gisteren kwaamp ze bij ons om een wispe kerremelk. Nou, we hadden der maor
weinig; maor ons muike gaf ze toch een kwakske en daor trok ze mee af met een lang
gezicht als merrege den heelen dag. Maor wie ha’ nou gedacht daor ze in `t voorbijgaan de koei aan de vuelde, da ze, ze zou behekst hebben.
Maor jaowel, daor van merrege ons Trieneke ze gong melleke, daor tijt me die koei och en zoo`n zeeg beesje anders aoltij- daor tijt me die koe te stampen en loeijen en
stooten: en `t broes stao op eren bek van nijdigheid. Daor en nou es die beste koei
voor immer an aoltij bedurven.”
Weer biggelden tranen als knikkers over de roode bolle wangen van de boerin, en
eene diepe stilte onder de boeren getuigde, zoowel van hun medegevoel voor de
smart van Jens als van hun onvoorwaardelijk geloof aan alles wat zij over de beheksing gedebiteerd had.
”Die leelijke prij, die ouwe tooverkol” zei een der boeren, toen Jens vertrokken was.
“Jao jao, `t gaaf me niks geen wonder da kwaoi Alijd het gedaon ha.
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Daor hedde onzen bruinen hengst van verleden jaor, Bartels! daor ge toen nog es
ene stamp van gehad hèt bij `t beslaon, eenen edelen beest, da zulde zelvers moete
bekenne, nie? nou, die hèt ze toch ook maor kreupel gemaokt, toen ie dieë kleinen
leelijken taksthond van haor es een tikske gegeven ha’, dat ie daor lei te spartelen as
ene kikkert in de kalkput. We hebben`t schoone paerd voor een prikske motte verkoope. Maor ze moesten die nijdige heks ver……..”. Verbranden wilde de spreker
zeker zeggen; maor hij mocht niet uitspreken, want drie of vier der omstanders te
gelijk vielen hem in de rede, ieder met eene beschuldiging tegen kwoai Alijd. Boer
Kalisch met zijne stentorsten stem behield de overhand en schreeuwde nu uit: “och,
hou maor op! we weten `t ummers allemaol, da’ die heks de vloek van de gemeente
is. Maor ik vraog `t oe: is `t geen schande, da’ zoo`n pest nog in lèven is? Wa’ zei
onzen ouwe pastoor zaoliger in zijn sermoen toen Alijd -`t is al lange jaoren geleeënden heelen oogst ha’ vernield door hare tooverije?
”De tooveresse en zult gij niet laoten lèven (EX XXII:18). Da’ had God zelvers zoo verordineerd, zei onzen ouwe pastoor en die wist het wel. Ik zou wel eens willen weete,
wa’ de pastoor, die we nou hebben, der wel van zeit.” ”Wel, da’ zel ik oe wel zeggen”
zeide nu de voormalige eigenaar van de bruinen hengst. “Verleden jaor toen zeid ie
al teugens me, dat et groote zonde waar, da zoo`n tooveresse in `t lèven bleef.
Jaoren lang heit ze al geen absolutie gehad: ze gaot dus toch verloren, want een tooveresse kan geen kristemensch zijn.” “Wel,” zei nu de smid, “dan weet ik ene goeien
raod. Ge klaogt ze doodeenvoudig aan bij de rechters; die weten der wel weg mee.
Nao de eerste beschuldiging de beste wordt de heks gevat - maor zoo da ze geheel
end al van den grond gebeurd wordt; anders kriegt ze deur ‘t aonraoken van den
grond opnieuws kracht deur den bijstand van den duvel deren maot, da weete wel.
Nou, as ze dan vierkant opgebeurd is dan wordt ze nao den toren van Slijk-Ewijk gedraogen. Daor blieft ze zitten brommen tot over een paor daogen, as ze veur de heeren mag kommen. Maor omdat de rechter zie nie in der faocie mag zien (anders zou
ze hum misschien ook kunnen betooveren) wordt ze ruggelings binnen gebracht. Dan
ondervraogt haor de rechter, en wil ze nie daodelijk bekennen, welnou, dan wordt ze
naor de toren teruggebrocht en krijgt ze de instrumenten van de torture te zien, om
afgeschrikt te worden, zie, en da’ ze maor bekennen zou. Want daor is ‘t maer um te
doen. En daor komt het dan ook gemeenlijk wel toe, as ze van de foltertuigen wat afgeschrikt bunne. En anders, wel dan wordt ze gepienigd, en dan is ze zoo goed nie of
ze zal der wel rond voor uet kommen, dat ze omgank met den boozen heit. Ik heb ‘t
es bijgewoond te Bommel, -ik was zoo nog maar ene jongen- dat er ook zoo’n heks
ha’ geprueft van de torture, en daor gaot ze alles zegge: da ze een tooverzalfke van
den duvel ha’ gekregen, da’ ze op ene vrijdagnacht met em op eenen bezemsteel
naar de Bloksberg was gereën: en da’ ze daor met Diana en Herodias ha’ gedansen.
En zoo as ze toch den duvel beschreef, met zijn horens, en zijne staort, en zijn bokspooten, en zijn klaauwen, en zijn groote tanden en vurige oogen, kiek, zoo precies,
alsof ie daor in levenden lieve veur oe ston. -Nou maor wat ik maor wou zeggen, zoo
zal ons Alijdje ook wel vertellen van der fraoie parture, en heit ze 't eenmaal bekend,
welnou dan is de zaok beklonken, net as de leste spieker aan een paerd zijnen hoef:
dan hoeft ze nog maor verbrand te worden.”
Hier zweeg de man van het aambeeld, en zag zijne
hoorders aan met een blik, die de vraag te kennen
gaf of ze nog meer ophelderingen verlangden.
Maar men was voldaan, en na nog wat over en
weer kavelens werd er besloten om, al was ‘t wat
laat, en corps um naar den eigenaar van de behekste koe te gaan, met het dubbele doel om het ongelukkige beest te zien; en den boerte beduiden, dat
hij Alijd moest gaan aanklagen.
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Het gezelschap bracht zijn opzet zóó wel ten uitvoer, dat Alijd reeds 's anderendaags
te Slijk-Ewijk in den toren zat. Daar werd ze dag en nacht zorgvuldig bewaakt, opdat
de duivel haar niet zou kunnen ontvoeren, en reeds twee dagen na hare gevangenneming kwamen de rechters, vergezeld van bedienden uit Nijmegen, naar Oosterhout,
om de getuigen tegen de tooveres te hooren. Deze kwamen in vrij grooten getale op;
en daar niemand zich voordeed om de zaak voor Alijd op te nemen, bekende deze
spoedig haar omgang met den booze en de haar ten laste gelegde feiten, en werd zij
nog denzelfden dag op het marktplein te Oosterhout verbrand.

Noot 1: De Maurikse onderwijzer J.C. Groothuis voltooide rond 1885 een spraakkunst
en een woordenlijst van het Nederbetuwse dialect. De woordenlijst werd gepubliceerd, maar de spraakkunst niet. De hoge kwaliteit ervan was voor het Arend Datema
Instituut (dat zich bezighoudt met de Betuwse cultuur en geschiedenis) aanleiding
om het werk, aangevuld met Groothuis' woordenlijst en een korte biografie, alsnog
uit te geven. De spraakkunst, waarin nauwelijks is ingegrepen, bevat informatie over
uitspraak en woordvorming, en behandelt de afzonderlijke woordsoorten.
Noot 2: Dick van Altena heeft op de cd ‘De Hoge Hof’ een mooi lied over Kwoai Alijd
gezongen.
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Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers
Na de geweldig interessante lezing van Louis Dolmans moet er natuurlijk een
recept komen met granen, maar het moet ook van vroeger zijn, dus wordt het
een recept uit de oorlogstijd met granen.
Goede voeding in oorlogstijd
De Nederlandse bevolking is nog nooit zo goed gevoed geweest als in de eerste twee
jaren van de Tweede Wereldoorlog. Granen, peulvruchten en volle zuivel, aangevuld
met groenten en fruit domineren het menu. Oorlogskookboekjes bieden de vrouw
des huizes handvatten voor zuinige voedzame maaltijden.
Gort en haver zijn populaire basisingrediënten.
In 1940 verscheen het kookboekje ‘Ons dagelijksch brood. Goede maaltijden in
oorlogstijd’ van C.J. Ooms-Vinckers en A.J. Reiding. Een boekje vol stevige voedzame
kost, met soms heel aardige recepten.
Hierbij het recept voor krachtrondjes
Benodigdheden:
(Voor ongeveer 10 koekjes)
150 gram havermoutvlokken
1 ei
3 eetlepels karnemelk
1 eetlepel tomatenpuree
snuf peper
snuf zout
1 theelepel Aroma *)
50 gram belegen kaas
Bereiding:
Doe de havermout in een kom. Roer in een andere kom het ei los met de karnemelk
en voeg de tomatenpuree, peper, zout en het aroma toe en meng goed door elkaar.
Giet dit mengsel op de havermoutvlokken en schep het goed om, zodat de vlokken
volledig bedekt zijn met het mengsel. Laat het zo een half uurtje afgedekt staan. Rasp
in de tussentijd de kaas. Voeg deze na een half uurtje toe aan het mengsel en roer
goed door elkaar. Vorm er met je handen kleine rondje koekjes van. Het mengsel
goed aandrukken!
Doe wat boter in de pan en bak hierin de rondjes op halfhoog vuur tot ze goudbruin
zijn, aan beide zijden.
*) Met Aroma werd een kruidenmengsel bedoeld. Je kunt het nog steeds kopen in de
supermarkt in een klein geel busje onder de naam Aromat. Het is een poedertje van
vooral gedroogde uien en zout. Het is sterk van smaak en wordt vaak genoemd als
ingrediënt in gerechten in het kookboekje ‘Ons dagelijksch brood’.
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Sponsoren
Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door:

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

Grafisch Bureau A & K
te Andelst

Op goede gronden

Bosland adviesbureau
Waaldijk 24
6677MB Slijk-Ewijk
0481-482556
bosland@wxs.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan !

Voor al uw bos > 100 ha
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