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Van het bestuur
Nienke Faber
Voor u ligt het zomernummer van Oud Neis, met artikelen die het inzicht in onze
woonomgeving vergroten.
Zoals een beknopte weergave van de interessante lezing op 27 maart door Joris
Habraken over archeologische opgravingen in de regio. De afgelopen 20 jaar heeft er
veel en grootschalig archeologisch onderzoek plaatsgevonden binnen de regio
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Nijmegen Noord. Aanleiding hiervoor zijn diverse
ontwikkelingen zoals de nieuwbouw van het nieuwe Nijmegen-in-de-Betuwe en
Molenzicht bij Valburg, het bedrijventerrein Park 15 en de geplande verbreding van
de A 15. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis en inzichten in het
archeologisch rijke verleden van ons gebied. Regioarcheoloog Joris Habraken gaf daar
een boeiend beeld van.
John Mulder onderzoekt het grondeigendom en -gebruik aan de hand van gegevens
uit 1832. Van alle percelen is de eigenaar bekend, de bestemming, de waarde en
dergelijke. Met hoogtekaarten (misschien beter: laagtekaarten) wordt duidelijk
zichtbaar welke percelen in vochtig gebied lagen of op drogere gronden. In dit
nummer komt de omgeving van Valburg en Homoet aan de beurt. Vanwege de
subtiele kleuren is Oud Neis nu in kleur uitgevoerd, met een groot middenblad.
Daarnaast besteden we aandacht aan de jaarlijkse excursie en aan een evenement
ter herinnering van de Betuwe in de periode van Market Garden tot de bevrijding.
Het bestuur wenst u veel leesplezier.
Nieuwe leden
Wij verwelkomen als nieuwe leden mevrouw Van Capelleveen uit Elst en de heer
Stellard uit Oosterhout.
Computer
Wij danken Chris Wiersma voor een computer, waarmee de Historische Kring in deze
moderne tijd mee kan komen.
Ledenvergadering 27 maart
De ledenvergadering vond op 27 maart plaats in Valburg. Verheugend is de herverkiezing van John Mulder, hij blijft de functie van voorzitter vervullen. Voor het realiseren van Oud Neis krijgen Dini Huijbers en Krijno Horlings veel waardering.
De penningmeester kon melden dat de financiën van de Historische Kring gezond
zijn. De afrekening 2017 en de begroting van 2018 zijn doorgenomen en er waren
geen vragen of opmerkingen. De kascommissie was zeer tevreden en de penningmeester is decharge verleend.
Voorts werden de activiteiten in 2017 gememoreerd:
1) Zoals de bijzonder interessante lezing ‘In de ban van de dijken’ door John Mulder
en Roel During, werkzaam bij Alterra. De nevengeul bij Varik lijkt inmiddels van de
kaart, maar de strijd over de juiste aanpak van dreigend hoogwater is nog niet
voorbij.
2) Er was een boeiende lezing over Gelderse landgoederen, met name in ons gebied,
door Paul Thissen, verbonden aan de Provincie Gelderland, afdeling Cultuurhistorie
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3) De lezing over Kelten en Ierse muziek is wegens succes herhaald, deze keer in Elst
en georganiseerd door Marithaime namens vier Historische Kringen.
De keltologen Aukje Borkent en Daan van Loon vertelden over de geschiedenis en
cultuur van de Kelten, afgewisseld met Ierse volksmuziek, traditioneel uitgevoerd
door Irish Cream.
4) En tot slot was de excursie naar de watermolen van Singraven, een prima
rondleiding door Huis Singraven en een bezoek aan het prachtige stadje
Ootmarsum, volgens de deelnemers ondanks de regenachtige middag een groot
succes.
Bij de lezingen en excursies zijn ook niet-leden welkom; wellicht worden ze alsnog lid
van de Historische Kring.
Financiën
Hebt u de contributie voor 2018 betaald? Mooi zo! Mocht u dat zijn vergeten en nog
moeten doen: maak € 17,50 of voor een gezin € 22,50 over op bankrekening NL60
RABO 0139 8074 03.
Dank voor uw stem op de Historische Kring in de Rabo Clubkascampagne! Wij kunnen
de hoogte van het ‘gewonnen’ bedrag helaas nog niet melden. In ieder geval zal dit
bedrag worden gebruikt voor een volgende lezing of activiteit. Jammer genoeg
kunnen leden van de Rabobank die in Oosterhout of Slijk-Ewijk wonen, niet
meestemmen omdat hun plaatsen onder Rabobank Nijmegen vallen.
Komende activiteiten
1) De Historische Kring zal op 24 augustus tijdens de opnames Zomer in Gelderland
in Oosterhout acte de presence geven. In de voorbereiding zijn al leuke historische
verhalen aan de organisatie doorgespeeld; wie weet wordt daarvan een als thema
uitgekozen.
2) De jaarlijkse excursie van de Historische Kring vindt op 29 september plaats en is
al in voorbereiding. De bestemming is Amersfoort. Onderweg rijden we een
mooie route, onder meer langs Radio Kootwijk.
3) Een wandelexcursie in de Oosterhoutse Buitenpolder is gepland op 6 oktober.
De start is om 11.00 uur bij de RK Leonarduskerk in de Dorpsstraat. Aanrader: trek
stevige schoenen aan.
4) Van 12 tot 14 oktober organiseert het Betuws Oorlog Informatie Centrum met
Triple-A en Never Forget Them een herinneringsweekend over de Betuwe in 1944
en 1945.
5) Op 21 november houdt Louis Dolmans in Dorpshuis Slijk-Ewijk een lezing over
oude gewassen en granen die hier verbouwd werden.
Het bestuur wenst u een fijne zomer toe!
Oproep van Jan van Brakel
In november 2017 is het boek Dijkrijders gepresenteerd. Het boek heeft als onderwerp het busvervoer door een deel van de Betuwe vanuit Andelst. Het gaat over de
periode van eind jaren ’30 tot 1991. De betrokken maatschappijen zijn VELOX, BSM,
en de Zuid-Ooster. Er zijn plannen voor een vervolg op ‘Dijkrijders’. Hiervoor zoeken
we nog contact met drie werknemers die in Oosterhout wonen/woonden of hun
nabestaanden. Het betreft A. van Mullekom, Sjaak Rippen en Cora Jans(s)en.
Bent of kent u één van deze genoemde personen of hun nabestaanden, wilt u dan
contact opnemen met Jan van Brakel, De Bouwert 8, 6666 DW Heteren
JTvanBrakel@hotmail.com of 06-23064209 mobiel en app.
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Excursie naar Kootwijk en Keienstad
Krijno Horlings
Op zaterdag 29 september gaan
we weer op reis met de bus. Eerst
zoeken we de weg naar de stilste
en ’s nachts donkerste plek van de
Veluwe. Te midden van de bossen
werd op een zandverstuiving in de
jaren ’20 van de vorige eeuw Radio
Kootwijk gebouwd, eerst als langegolf-station, later voor de korte
golf. Hier was de minste verstoring van menselijke activiteiten.
Op 7 januari 1929 opende koningin-moeder Emma de radiotelefoonverbinding met
de onvergetelijke woorden “Hallo Bandoeng, hallo Bandoeng, hoort u mij?”.
De voortschrijdende techniek maakte het mogelijk dat er vanaf 1933 ook uitzendingen kwamen naar Suriname, Curaçao, Noord- en Zuid-Amerika, Japan en de
belangrijkste Europese landen. Vanaf 1935 kwamen ook radio-uitzendingen van de
omroepverenigingen vanuit Radio Kootwijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de bezetters het station voor spionage. Na de oorlog behield Radio Kootwijk
een belangrijke functie als transmissiestation voor de telefonie met de scheepvaart
(Radio Scheveningen), voor het luchtvaartverkeer en voor de Nederlandse radioastronomie.
De uitbreiding van zendapparatuur
ging door tot de opkomst van satellietzenders in de jaren zeventig. Van
1974 tot 1998 werd Radio Kootwijk
alleen nog gebruikt voor lucht- en
scheepvaartverkeer. Op 31 december 1998 ging Radio Kootwijk definitief uit de lucht. In 2000 werd alle
apparatuur verwijderd. In 2009 is
het voormalig zendstation Radio
Kootwijk overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het gebouw is imponerend, zowel van buiten als van binnen, al is het
helaas maar beperkt toegankelijk.
Naar Keienstad Amersfoort
Jonkheer Everhard Meyster (1617
– 1679) ontdekte in 1661 een
7.157 kilo zware zwerfkei op de
Leusderheide en hij schonk de kei
aan de stad Amersfoort. Dat deed
hij op een ludieke manier, die
hem lange tijd niet in dank werd
afgenomen. De jonkheer wedde
met vrienden dat hij genoeg
mensen kon optrommelen om
het gesteente binnen de stadsmuren te slepen.
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Onder groot enthousiasme en met behulp van
veel bier en verse krakelingen klaarden 400
Amersfoorters de klus. Omdat het eigenlijk
allemaal een grote grap was van de jonkheer,
werd de stad er vervolgens om uitgelachen en
bespot.
Uit gêne begroeven de 'keitrekkers' de Amersfoortse Kei op de Varkensmarkt en ze groeven
hem pas in 1903 weer op. Toen de stad eenmaal over de schaamte heen was, werd de kei tentoongesteld als hun symbool van
trots en Amersfoort werd keienstad.
Amersfoort is bijzonder bezienswaardig en je kunt er uren dwalen en verdwalen.
Armando, een onlangs overleden dichter, schilder, violist en bokser, groeide hier op.
Het Kamp Amersfoort inspireerde in de oorlogsjaren het jochie wat later tot zijn
‘schuldige landschappen’ leidde, met bomen die veel kwaad hadden gezien. Het
Armandomuseum is een bezoek waard, maar bewaar dat voor een andere keer.
De excursie kost naar verwachting ± € 48,00; het precieze bedrag wordt later bekend
gemaakt. U kunt zich al aanmelden bij de penningmeester Fred Koffeman of
secretaris Nienke Faber of per mail historischekringoosterhout@gmail.com.
Bij minimaal 40 deelnemers gaat de excursie door.
Het programma voor de excursie is voorlopig en zal zo nodig worden aangepast.
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Ingrepen in de Loenensche buitenpolder
bij Slijk-Ewijk
Krijno Horlings
Tussen de dijk en de rivier liggen de uiterwaarden. Soms smal, soms breed. Een
gebied dat bij laag water vaak weilanden heeft, maar bij hoog water kan overstromen, zoals afgelopen voorjaar.
Bij Slijk-Ewijk ligt de Loenense Buitenpolder. Als je goed kijkt zie je dat het landschap
meer reliëf heeft dan dat het vlak is.
In het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ is hier ook een reeks werkzaamheden in
voorbereiding. Maar alleen afgraven om ruimte voor de rivier te bieden zou veel van
het gevarieerde en ook historisch interessante gebied verwoesten. Juist een versterking van de kwaliteiten en vergroting van de diversiteit (aantrekkelijkheid voor flora
en fauna) is gewenst. Daarom is met betrokken milieu- en historische organisaties en
omwonenden een plan gemaakt, waarin landschappelijke en menselijke elementen
zoveel mogelijk behouden blijven. En met mogelijkheden voor een grotere variatie
van het landschap met kansen voor meer soorten planten en dieren.

Betrokken organisaties zijn Waterschap Rivierenland, Waalweelde, Rijkswaterstaat,
de Provincie, Staatsbosbeheer en de gemeente Overbetuwe, met daarnaast aanwonenden in de polder of net achter de dijk.
Frans Smeding is van huis uit bioloog, maar is ook projectleider geweest om hier een
samenhangend plan te maken. Op initiatief van de Historische Kring leidde hij op 2
juni een gezelschap van ongeveer achttien geïnteresseerden door het gebied ten
westen van het pad naar het pontje. Er blijken oude sluisjes te zijn, hogere en lagere,
soms afgegraven, gronden met bijbehorende plantensoorten, plassen waar kansen
voor een nevengeul zijn om meer beweging in het water te krijgen. Zo kan de biotoop (het leefgebied) voor meer soorten vogels geschikt worden. Nu is het eenzijdiger grondgebruik minder aantrekkelijk voor bijvoorbeeld porseleinhoenders en
kwartelkoninkjes.
Er kan een sterkere wisselwerking ontstaan tussen de gebieden buiten en binnen de
dijk, wat het voor iedereen aantrekkelijker maakt, te meer omdat er ook struinpaden
komen met een brug over de nevengeul.
Het was vlak bij Landgoed Loenen, dat al een hele geschiedenis achter zich heeft een
verrassende kennismaking met een gebied vol toekomstmogelijkheden.
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Valburg al vroeg economisch centrum van de
regio . . . en nu weer!
Joris Habraken (bewerkt door KrijnoHorlings)
Met de mogelijke komst van een Railterminal bij Reeth, Valburg en Oosterhout staat
het werkgebied van de Historische Kring volop in de belangstelling. Onze regio zou
uitstekend liggen voor overslag van goederen van regionale vrachtauto op
(inter)nationaal spoor en omgekeerd. Voor historici is dat niet verbazingwekkend,
want duizenden jaren geleden was er in de Betuwe al veel bedrijvigheid. Joris
Habraken, regioarcheoloog, vertelde hier op 27 maart een boeiend verhaal over. De
afbeeldingen maakten het nog duidelijker: Valburg en omgeving was al vroeg
belangrijk.
Boeiend zoekgebied
Joris Habraken heeft een voor
onderzoekers interessant werkgebied: Arnhem, Renkum,
Overbetuwe, Lingewaard,
Rijnwaarden, Zevenaar, Duiven,
Westervoort, Rheden en
Rozendaal. In dit stroomgebied van
Rijn, Waal en IJssel met heuvelland
er omheen was al vroeg bewoning
en economische activiteit.
Landschap Romeinse tijd
En dat laat zijn sporen na in de grond. Waar die niet te veel verstoord is, bijvoorbeeld
door aanleg van wegen en bebouwing, is veel te vinden, wat een beeld geeft van
onze voorgaande bewoners en passanten. In zijn verhaal ging Joris in op Valburg,
Oosterhout en Slijk-Ewijk.
Droge voeten laten sporen na
Mogelijke vindplekken zijn langs oevers van (voormalige) rivieren en op iets hogere
gronden. Zo ligt Valburg op rivierduinen, ontstaan door zand dat in barre tijden uit de
bedding opstoof en in de begroeiing langs de rivier landde en hoogten vormde.
Oeverwallen bestaan uit zand dat door rivieren is afgezet. Dat waren droge plekken
die veiligheid boden en waar sporen van bewoning en grondgebruik te vinden zijn.
Daar wordt eerst verkennend onderzoek gedaan en dat levert een verwachtingskaart
op. Waar veel sporen worden aangetroffen gaat de boor of graafmachine verder aan
het werk. Ook bij de aanleg van wegen, woonwijken en bedrijfsterreinen wordt eerst
de ondergrond in beeld gebracht.
Bronnenonderzoek
De studie van een gebied begint op kantoor, met bronnen zoals al eerder geregistreerde vondsten, onderzoeksverslagen en bouwhistorische gegevens. Luchtfoto’s,
ook uit WO II, geven vaak diepere inzichten. Ook grondeigenaren en Historische
Kringen zijn bronnen van informatie. Het Actueel Hoogtebestand Nederland (zie
www.ahn.nl, door iedereen te raadplegen) geeft heel gedetailleerd het reliëf (hoog
en laag) aan, ook waar wij dat niet zo scherp zien. Met al die bronnen komen oude
rivierlopen en opvallende elementen in het landschap in beeld en kan het onderzoek
zich richten op waarschijnlijke vindplaatsen. Zonder verstoring zitten de oudere lagen
het diepst en de latere afzettingen hoger. Maar waar sloten zijn gedempt, de rivier
ergens is doorgebroken of bebouwing de ondergrond door elkaar heeft gehusseld, is
die volgorde doorbroken. Dat is een belangrijke reden om voorafgaand aan ingrepen
in de bodem die plekken eerst archeologisch te onderzoeken.
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Onderzoek
Vinden is één, onderzoeken is twee en weten is drie. Hoe wordt onderzocht?
- Met de C 14-methode is te dateren hoe oud organisch materiaal is.
- Dendrochronologisch (dendro = boom) onderzoek geeft aan hoe oud het hout van
de boom was aan de hand van de groeiringen.
- Magering van aardewerk toont aan wat voor materialen de bakker van het aardewerk heeft toegevoegd om krimpscheuren te voorkomen.
- Van vuurstenen is de herkomst en het gebruik te analyseren.
- Botresten geven veel informatie over of ze tot een mens of dier behoorden en ook
over zijn of haar gezondheid.
- Vergelijking met andere vindplaatsen laat zien of er overeenkomsten zijn en of er
uitwisseling binnen of tussen culturen was.
- Met bodemmonsters wordt het landgebruik in die tijden geanalyseerd.
- Nieuwe technieken maken de mogelijkheden voor analyse steeds groter. Zo komen
we meer en meer te weten over de geschiedenis van onze voorgangers in dit gebied.
Veldwerk
Dan is het tijd om het veld in te gaan en wordt op een heel systematische wijze
geboord. Waar een vindplek is kan de grond voorzichtig worden afgegraven en
worden sporen van bewoning zichtbaar: paalgaten van boerderijen en hekken, afval,
scherven, munten, graven, alles wat mensen achterlaten en op de een of andere
manier sporen nalaat.
Alles wordt geregistreerd en veilig gesteld in het archeologisch depot van de
Provincie en in databestanden opgeslagen. Dat zijn bronnen voor de toekomst, als
nog meer bekend is over het leven van onze voorouders.
Archeologisch onderzoek in onze regio
Joris Habraken ging in op drie plekken die intensief zijn onderzocht: de Danenberg bij
Slijk-Ewijk, Park 15 bij Oosterhout en Molenzicht in Valburg.
De Danenburg
Op oude kaarten zie je de ontwikkeling van Slijk-Ewijk en omgeving.

Linksonder de dijk met daarboven Slijk-Ewijk, middenonder De Danenburg

In een ver verleden, toen er nog rivierwater stroomde, kende het gebied tussen de
Waal en de A 15 al bewoning. De rivier vertakte zich en veranderde voortdurend van
8

loop, tot de aanleg van dijken daar minder ruimte voor gaf. Ooit slingerde een
rivierarm tot bij de huidige A 15 (de Rietgraaf) met een bocht terug richting SlijkEwijk. Soms forceerde de rivier een doorbraak, soms liep die poging dood en
verzandde de rivier.
Wanneer de rivier jaarlijks overstroomde liet hij een dun laagje slib achter. Als dit
proces zich jarenlang herhaalde ontstond een dik pakket klei, de komgronden,
vruchtbare maar natte grond die zich niet leende voor bewoning, zodat daar minder
sporen van menselijk verblijf te vinden zijn.
In en om de Danenburg heeft niet alleen de rivier maar ook WO II sporen nagelaten.
Er waren met name in 1944 en 1945 30 stellingen voor luchtafweer en schuttersputjes, er was een militair tentenkamp en een tijdelijk vliegveld en er is een vliegtuig
neergestort. Daarvan is, met behulp van foto’s en ooggetuigen, door deskundigen
veel terug te zien, waar ongeoefende ogen gemakkelijk overheen kijken.
Hier komt ‘groen prikkeldraad’, een landschappelijke inrichting om de grens met het
nieuwe bedrijventerrein Park 15 te markeren. Park 15 is voor de bedrijvigheid, vooral
distributie, terwijl het landschapspark een groen gebied blijft met versterking van
natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Zie www.landschapsparkdedanenberg.nl.
Goed dat er voorafgaand bodemonderzoek is gedaan.
Park 15
Bovenaan op de kaart de A15, in
het midden is duidelijk te zien
waar De Rietgraaf heeft gelopen

Waar nu langs de A 15
distributiecentra van de
grond komen, zijn in het
terrein ongeveer 1000
boringen gedaan voor
archeologisch onderzoek.
Met name bij een vroegere
arm van de rivier zijn mogelijke vindplaatsen. Dat blijkt
ook uit de opgravingen. Er was in verschillende perioden bewoning, van circa 3000
(Jonge Steentijd) tot 500 (IJzertijd) voor Christus. Uit de Steentijd dateren stenen
bijlen, vuursteen en aardewerk. Uit de iets latere Bronstijd dateren 19 huisplattegronden, 11 bijgebouwen, 2 waterputten, 5 waterkuilen en tientallen stakenrijen.
Het kleinste huis was 8 meter lang, het grootste 27 meter!
Uit de vroege IJzertijd dateren 3 huisplattegronden van ongeveer 15 meter lang, 13
bijgebouwen en een
aantal waterkuilen.
Zo lieten uit al die
periode mensen hun
sporen na. Het was
blijkbaar een gebied
waar het mogelijk was
om een goed bestaan
op te bouwen, met
voldoende vis en
landbouwproducten
om gezinnen en
families te voeden.
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Een gedeelte van de kaart met 1000 genummerde
boringsplaatsen. In het midden de T-splitsing
Oosterhoutsestraat / Van Balverenlaan

Recenter sporen zijn van WO II, die na de mislukking van Market Garden ook in dit deel van
de Betuwe woedde, tot april 1945.
Enkele vondsten: 11 schuttersputjes, 2 verblijven, 1 munitieopslag, 8 geschutstellingen voor
Britse 25-ponders, 5 Duitse luchtafweerstellingen (Flak = Fliegerabwehrkanone). Op de
vindplekken kan men zien in welke richting
geschoten werd door de onderliggende bestrating en de plek van munitiekisten te reconstrueren.

Valburg Molenzicht

In het midden Valburg met links de A50 en middenonder het ‘Gat van Hage’

Voordat de nieuwe wijk Molenzicht naast de naamgevende molen Nieuw Leven werd
gebouwd, is daar de ondergrond grondig onderzocht. Er ligt een hele geschiedenis
onder de grond, van de late IJzertijd, de midden- en late Romeinse tijd en de vroege
Middeleeuwen.
10

In het Romeinse grafveld vond men 34 crematiegraven, meer vrouwengraven (12)
dan mannengraven (2). Niemand was jonger dan 1 jaar en of ouder dan 50 jaar.
Er is ook heel wat aardewerk gevonden.
Uit de laat-Romeinse tijd (±275 tot ±400 na Christus) dateren 2 huisplattegronden,
van 12 en 20 meter, 5 waterputten en 1 spieker (graan-/voorraadschuur). Die lagen
deels boven het midden-Romeinse grafveld. Die vindplekken konden nauwkeurig in
beeld worden gebracht, net als de houding waarin de skeletten lagen, met als
gezelschap aardewerk en een mes.
Uit de laat-Romeinse en Merovingische tijd (5e tot 8e eeuw na Christus) dateren ook
mooie kralen en ander fijn aardewerk.
Was en is Valburg e.o. het economische centrum?
Valburg lag weliswaar vrij centraal, maar er waren in de laat-Romeinse tijd wel zo’n
vijftig nederzettingen in de ruime omgeving aan weerszijden van de Maas, Waal en
Rijn, tot op de Veluwe. Net als toen lag het in een dynamisch gebied, nu bekend als
regio Arnhem-Nijmegen:
1) In de Romeinse tijd was er in de regio een castellum (Meinerswijk) en een stad
(Noviomagus, nu bekend als Nijmegen).
Nu is Arnhem de hoofdstad van de provincie Gelderland en is Nijmegen de stad
met een universiteit.
2) Net als in de Romeinse tijd liggen Arnhem en Nijmegen aan de Rijn en de Waal.
3) In de Romeinse tijd waren er villae, boerderijen en landhuizen bij de stad; nu is het
stedelijk gebied enorm uitgebreid en het aantal boerderijen neemt geleidelijk af.
Het vervoer is fors toegenomen en de distributiecentra (Park 15) in de nabijheid
van Valburg nemen in aantal en omvang toe. De Railterminal bevestigt deze
centrale positie.
4) In de Romeinse tijd was de Limes de grenszone tussen het Romeinse Rijk en de
daar buiten wonende ‘barbaren’. Langs en over die grens waren transport en
handel.
Nu zijn de A 15 en de Betuweroute met de komende Railterminal belangrijke
verbindingen binnen Nederland, tussen Nederland en de rest van Europa, tussen
de Oceaan en het verre achterland (Midden- en Oost Europa).
5) Was in de Romeinse tijd er al sprake van landbouw (de graanschuur), nu is hier
hoogontwikkelde tuinbouw en teelt in kassen, naast de spreekwoordelijke fruitteelt.
Kortom, Valburg en omgeving liggen onmiskenbaar in het economisch centrum van
de ruime regio. Al is eerlijk gezegd het eigen aandeel hierin beperkt.
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Het grondgebruik in Homoet en Valburg
volgens de kadastrale kaart uit 1832
John Mulder
Deze bijdrage gaat over het bodemgebruik in 1832 in de voormalige
heerlijkheid Homoet en het kerspel Valburg. Bron is de Kadastrale Atlas van
Homoet en Valburg uit dat jaar. De atlas is onderverdeeld in drie secties en vijf
bladen:
1. Homoed, één blad
2. de Valburgsche weilanden, twee bladen
3. het dorp Valburg, twee bladen.
Op de kaart zijn de percelen, boerderijen, wegen, waterlopen, kaden, dijken en
dergelijke aangegeven. De kaart is gemaakt door landmeter van de Eerste
Klasse L.C. Machen. De nummers van de percelen verwijzen naar die op de
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T. afb 1). Op deze lijsten staan de
perceelnummers, de soort van eigendom, de grootte, de klassering van de
ongebouwde eigendommen, het belastbaar inkomen van de gebouwde
eigendommen en de naam en woonplaats van de eigenaar.
John Mulder heeft de percelen met de hand ingekleurd naar bodemgebruik. De
toponiemen op de bodemgebruikskaart en in de tekst corresponderen met die
op de kadastrale Atlas en de O.A.T. De kaart geeft een beeld hoe het
landschap van Homoet en Valburg er in 1832 uitzag. Op de middenpagina van
Oud Neis is de kleurkaart afgedrukt (afb. 15). Het bestuur van onze Historische
kring hoopt met deze bijdrage het onderzoek naar de geschiedenis van
Valburg een nieuwe impuls te geven.
Een heerlijkheid is een bezitting van een heer (of vrijheer, in het geval van een
zogenaamde hoge of vrije heerlijkheid) waaraan bepaalde heerlijke rechten zijn
verbonden. Als bestuursvorm kwamen heerlijkheden voort uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen. Met de term heerlijkheid wordt
dan aangeduid het territorium of leen van een landsheer, die in dit gebied de volle
heerlijke rechten uitoefende. En dat waren er nogal wat, van rechtspraak, allerlei
belastingen en andere heffingen, tot het benoemen van de pastoor.
Een kerspel is de Middennederlandse benaming voor een kerkgemeente, een
parochie of een onderdeel daarvan. Het kerspel maakte als territorium van een
parochie of kerkelijke gemeente van oudsher deel uit van de kerkelijke organisatie
van een bisdom. De grenzen dateerden veelal uit de 11e of 12e eeuw.
Een toponiem is de naam van een regio, stad, dorp, gehucht, stuk grond, polder, rivier
en dergelijke. (uit Wikipedia)
1 Sectie A Homoed
De voormalige heerlijkheid Homoet ligt voor het grootste deel ingeklemd tussen de
‘Homoedsche Straat’, de Rijnwetering en de Eldensche Zeeg. Ook het gebiedje van
De Ham links onder de Rijn- en Waalwetering behoorde tot de heerlijkheid Homoet,
maar is opgenomen in Sectie B van de kadastrale Atlas (hoofdstuk 2).
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Afb. 1 Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (O.A.T.), pagina 1 van de Sectie A Homoed

Afb. 2 Sectie A Homoed van de Kadastrale kaart van 1832 in één blad

Het Overbetuwse land tussen de Rijn en de huidige Linge voerde overtollig water af
op de Rijnwetering en de gronden tussen de Waal en de Linge op de Waalwetering.
Er waren dus twee wateren, gescheiden door een strook land. Pas later is er één geheel ontstaan, de Linge zoals wij die kennen.
Het midden en noorden van het gebied bestaat uit De Homoedsche Bouwlanden, het
zuiden uit Het Homoedsche Weiveld met aan weerzijden Het Dorp en Muskus-houw.
De Eldensche Zeeg doorsnijdt het gebied van Muskus-houw van noord naar zuid en
komt bij de boerderij Muskus-houw in de Rijnwetering uit. Over de betekenis van de
naam Muskus-houw tasten we in het duister, wellicht heeft het te maken met gekapt
bos (houwen).
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De Homoedsche Zeeg begint bij Het Dorp, loopt vervolgens pal langs de Rijnwetering
naar het westen om er bij Muskus-houw via een haakse bocht in uit te monden.
De boerderijen en huizen staan aan de randen van de polder Homoed zoals De Kleine
Pol, het Huis aan de Zeeg en de Gouden Elleboog langs de Eldensche Zeeg. De laatstgenoemde boerderij is van Marten Sanders en staat op de grond van het geestelijke
Rentambt van het Ambt Overbetuwe (recht van opstal). Aan de Homoedsche Straat
staan de Adelhof, het Buurthuis, de school, de kerk, de Groote Pol en de overige
huizen daar ten zuiden van. De meeste boerderijen staan op huisterpen evenals de
kerk van Homoet, hoewel dit niet uit de kaart blijkt.
Bij de Dries ten noordwesten van Het Dorp heeft de landmeter drie gebouwen
ingetekend. Ze zijn via een uitweg bereikbaar. De bovenste, een krukboerderij, is van
rietdekker Geurt Klappers.
Een krukhuisboerderij of krukboerderij is een boerderij met een dwars geplaatst
voorhuis. Vaak is dit voorhuis, het woongedeelte van een boerderij, bij een krukhuisboerderij van een verdieping voorzien. Voor de bedrijfsvoering is een krukhuis niet
nodig, het is veelal een teken van welstand. Een krukhuisboerderij heeft de vorm van
een liggende L. Een variant is het T-huis, wat de vorm van een liggende T heeft.
Krukboerderijen vindt men veel in de Betuwe, maar ook daarbuiten komt dit type
vaak voor.(uit Wikipedia)
Het huis daaronder is van Evert van Wel, arbeider uit Elst. Het huis weer daaronder is
van Jan Klappers, maar de grond is van Geurt Klappers: recht van opstal volgens de
O.A.T.. De Steenen Brug over de Rijnwetering en de Houten Brug over de
Waalwetering verbinden de Homoedsche Straat met de Logtsche Straat.
Tussen de beide weteringen bevindt zich de smalle, kilometerslange Weteringswal
(afb. 3), die op de kadastrale kaart niet is genummerd, maar waarschijnlijk in gebruik
was als weiland. Bij de boerderij tegenover Muskus-houw lag een bruggetje over de
Rijnwetering naar de Weteringswal.

Afb. 3 De Weteringswal ergens tussen Doornenburg en Bemmel
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Bodemkaart
De bodemkaart van de ruilverkaveling Over-Betuwe-Noord (afb. 4) laat zien dat de
Polder Homoet voornamelijk is opgebouwd uit stroomruggronden (code Sw) al dan
niet bedekt met een laag komklei (code Ks) en in het zuiden uit komgronden (code k).
De stroomruggronden maken deel uit van een voorloper van de Rijn die van Elst naar
Heteren stroomde. Ze dateren van ver voor het begin van de jaartelling en zijn in de
Bronstijd en IJzertijd bewoond geweest. Oude bewoninggronden (code P) komen
voor in het zuidoostelijke deel van Homoet. De stroomruggronden van Homoet
liggen nu ongeveer tussen 7,5 tot 8 m + NAP.

Afb. 4 Bodemkaart van Homoet met stroomruggronden en komgronden (Zegers 1958)

Een stroomrug is een in het landschap zichtbare voormalige rivierloop met oeverwallen, gekenmerkt door de verhoogde ligging. Oeverwallen vormden zich langs een
rivier, doordat het gebied rond de rivier regelmatig overstroomde. Hierbij nam de
oppervlakte van de watermassa toe en dientengevolge de stroomsnelheid af. Het
gevolg was dat de rivier haar meegevoerde sedimenten afzette. In de buurt van de
rivier zelf stroomde het water sneller, hier werden alleen de grotere deeltjes afgezet
en ontstond een oeverwal. De kleine deeltjes, zoals rivierklei, werden tot verder bij de
rivier vandaan meegevoerd en meer landinwaarts in de komgronden afgezet.
De grote afzettingsdeeltjes in en direct om de rivierbedding hoopten zich in de loop
der tijd steeds verder op. De rivier met de oeverwal kwam hierdoor langzamerhand
hoger dan zijn omgeving te liggen. Op een gegeven moment kwam het geheel zo
hoog te liggen dat de rivier door zijn oeverwal heen brak en een nieuwe loop koos. De
klei die wat verder van de oude rivier af bezonken was, klonk meer in dan het zand en
de grovere deeltjes van de oeverwal; hierdoor kwam de oude rivierloop extra hoog
ten opzichte van het omringende kleigebied te liggen. De oude nederzettingen op de
hoger gelegen stroomrug vertonen soms een lintbebouwing.
Komgrond bestaat hier uit zware rivierklei. De laaggelegen gronden achter stroomruggen van onbedijkte rivieren werden vroeger regelmatig overstroomd. Verder van
de rivier was de stroming minder snel. Daardoor werden hier de zeer fijne kleideeltjes
afgezet die de komgronden vormen. Deze gronden zijn vaak nat en moeilijk te
bewerken. Vroeger waren ze vooral in gebruik als grienden, eendenkooien, en
hooilanden. Tegenwoordig is het meestal weiland vanwege de geringe draagkracht
van de bodem, en vooral de hoge grondwaterstand. Ontwatering is niet goed
mogelijk vanwege klink. (uit Wikipedia)
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De restbeddingen (code B) van dit systeem zijn in de loop der eeuwen geleidelijk
verland en zijn nu nog in het landschap zichtbaar als geulvormige laagten. De
komgronden in het zuidelijke deel van de Polder Homoet waren eens uitgestrekte
moerassen, die ver van de rivier af lagen en alleen overstroomden bij hoge
waterstanden. Na de bedijking eind 13e, begin 14e eeuw zijn ze verkaveld. Ze liggen
nu ongeveer tussen 6,5 tot 7,5 m + NAP.
Het bodemgebruik van de Polder Homoet (afb. 15) in 1832 bestaat voornamelijk uit
bouwlanden (bruin) op de stroomruggen en uit weilanden in de komgronden
(lichtgroen).
Op perceel de Rauwes Pas ten noorden van Muskushouw komt elzenbos voor
(donkergroen) dat eigendom is van Mr J. Ruu, regter aan de regtbank te Arnhem.
Rondom de erven van de boerderijen (rood) vinden we tuinen (moestuinen, paars)
en boomgaarden (legergroen). De kerk, pastorie en school zijn blauw ingekleurd. Op
de kadastrale kaart is ook de vorm van de boerderijen aangegeven. De Kleine Pol en
het Huis aan de Zeeg waren krukboerderijen, de overige hallenhuizen.
Een hallenhuis is van oorsprong een langgestrekt, driebeukig gebouw met voorin het
woonhuis, daarachter de deel en de stallen weerszijden. De boerderijen waren ooit
met stro of riet gedekt en hadden lemen wanden. Toen de welvaart op het platteland
steeg werden de muren van steen en kreeg het dak dakpannen. Voorin is doorgaans
het woongedeelte, daarachter is de deel met de stallen, afgescheiden van het
voorhuis door een brandmuur. Boven de deel is de hooiopslag, bij kleinere boerderijen
vaak op balken. Het hooi kan van boven de deel makkelijk in de stallen aan weerszijden van de deel worden gelegd. De stal was soms van het type potstal, soms was er
een stal met een grup waar de koeien naast elkaar stonden met de kop naar de deel.
In het hallenhuis werd de oogst oorspronkelijk op de zolderbalken bewaard. Bij het
ankerbalkgebint werden de uiteinden van de zolderbalken iets verlaagd tussen de
standers aangebracht. Daardoor werd de zolderruimte groter en kon men spaarzamer met het beschikbare bouwmateriaal omgaan. (uit Wikipedia)
De Polder Homoet bestond in 1832 uit een open landschap met in de zomer uitgestrekte korenvelden. In het zuiden kwamen wei- en hooilanden voor. Hoogstamboomgaardjes en andere opgaande erfbegroeiing markeerden de boerderijen langs
de Homoedsche Straat en de Eldensche Zeeg. De kerk van Homoet is gebouwd op
een terp en torende boven alles uit.
2 Sectie B de Valburgsche weilanden
De beide bladen van sectie B (afb. 5) beslaan vrijwel geheel De Valburgsche
Weilanden (nu De Meilanden genaamd), in het noorden begrensd door de Rijn- en
Waalwetering en de daaraan parallel lopende Lyndensche Zeeg, alle gescheiden door
een wal. In het oosten vormt de Logtsche Straat de grens, in het zuiden de Valburgse
Straat (met het Dorp en het Hoog) en de Broekstraat met daar langs de Togtsloot.
In het westen op de grens met Herveld lopen de Verloren Zeeg en Veldzeeg
gebroederlijk naast elkaar om bij de Ham in de Waalwetering uit te komen. De
Valburgsche Weilanden zelf worden ontwaterd door de Broekzeeg, die even onder
De Ham uitkomt in de Veldzeeg. De Togtsloot langs de Broekstraat komt uit in de
Eimerensche Zeeg. De Woutersdijk (midden op de kaart van rechts naar links)
doorsnijdt het gebied van zuid naar noord en reikt net niet tot aan de Waalwetering.
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 Noordpijl
Afb. 5 Eerste en tweede Blad van Sectie B de Valburgsche Weilanden (het noorden is links)

Afb. 6 Bodemkaart van de Valburgsche Weilanden (Van der Schans en Steeghs 1957).
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Vrijwel het gehele gebied van De Valburgsche Weilanden bestaat uit komgronden,
opgebouwd uit een dikke laag zware klei (afb. 6, code k) en in het centrale deel ligt
de laag komklei zelfs op veen (code Kw3v, bruin). Dit uitgestrekte, voormalige
moeras werd ver voor het begin van de jaartelling van oost naar west doorsneden
door een zijgeultje van het Homoetse systeem, dat richting Herveld stroomde.
Op de bodemkaart is dit systeempje als een smalle, groene baan weergegeven. De
ondergrond bestaat uit geulzand. Kennelijk is de ontginners van De Valburgsche
Weilanden deze stroomrug niet opgevallen, want de stroken- of slagenverkaveling
loopt er gewoon over heen. Pas nadat de komklei in de omgeving door de verbeterde
ontwatering is gaan inklinken, begon dit oude stroomruggetje geleidelijk aan boven
het omliggende komkleilandschap uit te steken. De komgronden van de Valburgsche
weilanden liggen nu ongeveer tussen 7,0 en 7,5 m + NAP. Op de recente hoogtekaart
(afb. 7) zijn de lagere komgronden (blauw) en de hogere stroomruggen (groen) van
elkaar te onderscheiden. Valburg en de omgeving van de Mellard liggen duidelijk
hoger.
Afb. 7 Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN) van Homoet en Valburg (links A 50,
onder A 15)

De boerderijen en huizen in De
Valburgsche weilanden zijn op de
vingers van één hand te tellen. In
het uiterste noordoosten bij de
Houten brug staat de boerderij
met schuur van het Burgergasthuis
uit Nijmegen. Verder in het zuiden
komen we de krukboerderij Het
Straatje tegen en verderop langs
de Broekstraat het huis van de
Hervormde pastorie, het latere
Wilhelminahuis (T-boerderij). Dan
volgt nog Het Houten Wames van
arbeider Leendert Jacobs met
daaronder een eenzame hooimijt.
En dan houdt het zowat op. Langs de Woutersdijk is geen huis te bekennen en toch …
een opmerkelijke verschijning is het huis van Daniel de Leeuw, landbouwer te Elst:
het kon net op de smalle wal tussen de Verloren Zeeg en de Veldzeeg. We eindigen
met krukboerderij De Ham in het noordwesten van De Valburgsche weilanden. De
meeste boerderijen stonden op huisterpen.
Over het bodemgebruik van de Valburgsche weilanden (afb. 15) in 1832 kunnen we
kort zijn, want al wat men ziet, waar je ook kijkt: weilanden. In landschappelijk
opzicht hadden De Valburgsche weilanden in 1832 weinig variatie te bieden:
uitgestrekte weilanden met in het noorden aan de verre einder de contouren van de
Weteringswal, waarachter iel de kerktoren van Homoet bovenuit priemde en in het
zuiden de begroeide hoogte van Valburg. Rondom de erven van de boerderijen
vinden we moestuinen (paars) en boomgaarden (legergroen).
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Afb. 8a 1832 Sectie C, dorp Valburg, eerste blad

Afb. 8b Sectie C, dorp Valburg, tweede blad

21

3 Sectie C het dorp Valburg
Het eerste blad van sectie C bestaat uit het Mellaardsche Hoog en de daaronder
liggende polder (afb. 8a) en het tweede blad uit het Laaksche Hoog, het Dorp, De
Leut en de daaronder liggende polder (afb. 8b).
Rivierduin of Reuzenberg?
De kern van Valburg ligt op een natuurlijke hoogte, een zogenoemde pleistocene
opduiking, aan het eind van de laatste ijstijd, het Weichselien, ontstaan door
verstuiving van de toenmalige nabije riviervlakte. Zo ontstond het rivierduin van
Valburg bestaande uit zandgronden (afb. 9 en 10). Het steekt een paar meter boven
het omliggende kleilandschap uit en ligt op circa 10 tot 11 m + NAP. Op het rivierduin
ontwikkelden zich drie kernen: Het Dorp, het Laaksche Hoog en het Mellaardsche
Hoog.
Een andere verklaring: er waren drie reuzen die last kregen van de kleine mensen. Ze
besloten op een eiland gaan wonen en groeven daarom de Waal en de Rijn. Op weg
door de Betuwe naar de Wageningse Berg kreeg één reus zand in zijn klomp en
schudde deze uit. Daar staat nu de Valburgse molen. Het wiel van de kruiwagen van
de tweede reus brak en er morste zand van zijn kruiwagen. Daar staat nu de
Valburgse kerk. De derde keek om waar zijn broers bleven en toen viel de kruiwagen
om. Al het zand viel op de grond. Daar is nu het Mellardsche Hoog. Knillus (van de
klomp) staat bekend als de stichter van Valburg. Dit zou nu een ‘alternative fact’
heten. (uit Wikipedia)

Afb. 9 Hoogtekaart(AHN) van Valburg met de drie hoogten

Stroomruggen en komgronden
Ten oosten en ten zuiden van het rivierduin komen stroomruggronden voor (afb. 10).
Ze maken deel uit van het Homoetse systeem (De Leut) en van het Eimerense
systeem en dateert uit de IJzertijd. In die tijd stroomde de Rijn van Elst naar Driel.
Nabij Brienenshof in Elst splitste zich een tak van de Rijn af, die via Eimeren, zuidelijk
langs Valburg richting Loenen en Herveld naar Zetten stroomde: het Eimerense
systeem dus. De gronden liggen op ca. 8 tot 9 m + NAP. De restbeddingen vinden we
terug als geulvormige laagten in het landschap (zie bodem- en hoogtekaart, afb. 7 en
10). Ten westen van het rivierduin van Valburg en de Eimerense stroomrug komen
komgronden voor.
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Hieronder komen eerst het Mellaardsche Hoog, het Laaksche Hoog en het Dorp aan
bod, daarna De Leut en omgeving en tot slot de Eimerense stroomrug met de
komgronden.

Afb. 10 Bodemkaart van het rivierduin Valburg en de Eimerense stroomrug

Het Mellaardsche Hoog, Het Laaksche Hoog en het Dorp
Op de kadastrale atlas van 1832 komt het kleinschalige landschap van het
Mellaardsche Hoog, het Laaksche Hoog en het Dorp goed tot uiting: kleine kavels,
relatief veel paden en wegen, en veel boerderijen en huizen (afb. 11a en 11b). Op het
Mellaardsche Hoog neemt landhuis de Mellaard van landmeter Geurt de Hartog
(1798–1866), toenmaals burgemeester van Valburg met zijn landerijen, allee en
vijvers, een prominente plaats in. Voordien was Hendrik Engelen (1755–1826),
president van het Hooggerechtshof in ’s-Gravenhage, eigenaar van de Mellaard, zoals
de O.A.T. aangeeft. De Veldzeeg, nu Mellardsestraat, vormt de zuidgrens van het
landgoed. In het noorden van het Mellaardsche Hoog loopt de Togtsloot evenwijdig
aan de Broekstraat op de grens van De Valburgsche Weilanden.
Vanaf het begin van de Broekstaat loopt midden over het rivierduin het Hoogsche
Pad naar de R.K. kerk aan de andere kant van het rivierduin. Aan weerszijden van het
pad vinden we op het Mellaardsche Hoog verscheidene boerderijen (met het woonhuis naar het Pad gericht), evenals aan de Broekstraat. Het Straatje (nu Julianastraat)
vormt de grens tussen het Mellaardsche Hoog en het Laaksche Hoog en ook daar
komt een aantal boerderijen en huizen voor. Verder nemen de oude Hervormde kerk
en de school in het centrum van het dorp een belangrijke plaats in. Langs de
Ewijksche Straat richting dorp torende de Valburgse Molen (op een werf) van Steven
van Egeren hoog boven het omringende landschap uit.
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Op het rivierduin van Valburg vinden we hallenhuizen, krukboerderijen en T-boerderijen. Sommige zijn voorzien van één of meerdere hooimijten. Het kaartbeeld uit
1832 wekt de indruk toen al met een aantal gezellige buurtjes te maken te hebben.

Afb. 11a Uitsnede Sectie C, eerste blad met het Mellaardsche Hoog

Afb. 11b Uitsnede van Sectie C, tweede blad met het Laaksche Hoog en Het Dorp
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Tabak
Het bodemgebruik van het rivierduin (afb. 12) bestond in 1832 vooral uit tabaksland
(oranje), verder uit (moes)tuinen en boomgaarden met verspreid hier en daar een
weide en bouwland. Langs het westelijke deel van de Broekstraat stond een singel
met opgaande begroeiing. De willigenpas aan het begin van het Hoogsche Pad
beschermde de tabaksgronden van het Mellaardse Hoog tegen de zuidwester.
Niet op de kadastrale kaart staan de vele heggen, die de afscheidingen tussen de
tabakslanden vormden, als bescherming tegen weer en wind. In de wijde omgeving
waren de hoogten van Valburg met zijn boomgaarden, heggen en singels duidelijk
zichtbaar met als hoogtepunten natuurlijk de beide kerken en de Valburgse molen.

Afb. 12 Uitsnede bodemgebruik kaart 1832 met het rivierduin van Valburg

De Leut en het gebied van de Eimerense stroomrug
De Leut is ruwweg het gebied ten oosten van het dorp Valburg. De Valburgsche
Straat en Agter het Logtsche Bosch vormen de noordgrens, de Logtsche Straat en
Kloosterstraat de oostgrens. De Zant Weg (nu Tielsestraat) doorsnijdt het gebied van
oost naar west. Bij De Leut ligt het splitsingspunt van de Homoetse en Eimerense
stroomruggen. De Ewijksche Zeeg en de Eimerensche Pijp dragen zorg voor de
afwatering van het gebied.
Bebouwing is in De Leut in 1832 haast niet te vinden. Wel staan tegen het dorp
Valburg aan langs de Ewijksche Straat enkele boerderijen met hooimijten (afb. 8b).
De Reethse Straat was er nog niet. Langs de noordzijde van de Zant Weg (nu
Tielsestraat) vinden we de boerderij van Johannes van Ellekom met daarnaast een
rijtje van vijf huizen. Ze zijn gebouwd op de grond van Van Ellekom met recht van
opstal. Op de hoek Zant Weg/Logtsche Straat staat eenzaam en alleen de boerderij
van Hendrik Degen. Aan het begin van de Logtsche Straat liggen de restanten van de
kasteelgracht van De Mussenberg. De gracht staat in verbinding met de Togtsloot. In
plaats van het gesloopte kasteel staat daar in 1832 boerderij De Mussenberg van
Jacob Godfried Herx, rentenier uit Duisburg. Langs de Valburgsche Straat, die voorheen leidde naar het ‘Huys to Valborch’, vinden we twee afzonderlijke huisjes op de
grond van het Dorp Valburg (recht van opstal). Dit waren gemeenschappelijke gronden. Langs de Laan, nu Stationsstaat, was er in 1832 geen bebouwing.
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Het bodemgebruik van De Leut en omgeving bestond hoofdzakelijk uit bouwland
(afb.15 midden pagina). Verspreid komen wat percelen weiland voor. Nabij de hoek
van De Laan en de Valburgsche Straat ligt in het weiland een ‘kolk’: mogelijk een
restant van de gracht van Huis Valburg? De percelen aan de oostzijde van de
Ewijksche Straat, ter hoogte van nu Berta’s Hof, zijn in gebruik als tabaksland. En op
de hoek met de Zant Weg (nu Viersprong) staat een boomgaard. De Mussenberg is
omgeven met tuingronden en boomgaard. Een smalle strook bos maakt duidelijk
waarom de smalle wei langs de Valburgsche Straat Agter het Logtsche Bosch heet.
Het open landschap van De Leut bestond in de zomer uit uitgestrekte korenvelden,
hier en daar afgewisseld met opgaande begroeiing zoals langs de Valburgsche Straat
en erfbeplanting en een hoogstamboomgaard rondom de boerderijen.
Het gebied van de Eimerense stroomrug ten zuiden van het dorp Valburg
Op afbeelding 8a en 8b vinden we het zuidelijke gebied van Sectie C uit 1832. De
Eimerensche Pijp en de Verloren Zeeg vormen de westgrens. Ze lopen een heel stuk
gebroederlijk naast elkaar, maar wel gescheiden door een wal. In het uiterste zuiden
van het gebied zorgt de Slijk-Ewijksche Pijp voor de afwatering. Langs de Ewijksche
Straat loopt de Veldzeeg die halverwege met een scherpe bocht naar het westen
afbuigt richting de Mellaard.

Afb. 13 De Hoge
Brug in de jaren
vijftig van de
vorige eeuw

Valburgers die naar Slijk-Ewijk wilden of andersom, moesten de Verloren Zeeg
oversteken via de Hoge Brug. De Zand Weg (nu Tielsestraat) leidde de reiziger naar
Herveld. Even ten westen van boerderij de Leigraaf (nu Watergoed) begint de
Houtakkerstraat.
Het gebied bestaat uit stroomruggronden en komgronden (afb. 10). De verlande
restbeddingen tussen de stroomruggen zijn nog duidelijk als geulvormige laagten in
het landschap zichtbaar (zie ook de hoogtekaart, afb.7).
Over de bebouwing kunnen we kort zijn: het gebied is onbebouwd met uitzondering
van boerderij de Leigraaf, een T-boerderij met hooimijt van Johannes Hendrikus
Hoogveld, landbouwer te Valburg volgens de O.A.T..
Bouwlanden op de stroomruggronden, weiden in de kommen, dat is het beeld op en
rond de Eimerense stroomrug. In het westen prijken nog twee percelen elzenbosch
boven het open landschap uit. Ze zijn in het bezit van Het Predikanten Weduwenfonds te Nijmegen. Een miniem willigenbosch houdt boerderij de Leigraaf uit de
wind.
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Afb. 14 Uitsnede van de hydrografische kaart van
L.A. Reuvens uit 1871

Nawoord
Deze bijdrage is -hopen we- het begin van meer publicaties over de kadastrale kaart
uit 1832 van onze dorpspolders en heerlijkheden. De ambitie is groot, dat wel, maar
we verwachten als bestuur van onze club de nodige steun in woord en daad om de
geschiedenis van onze streek op de kaart te zetten. Op de plank liggen de Kadastrale
Atlassen van Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen uit 1832 klaar om ingekleurd en beschreven te worden. Die van Homoet en Valburg krijgen nog een vervolg. Voor een
beter begrip van de waterstaatkundige situatie in combinatie met bodemgesteldheid
en verkavelingspatroon van onze dorpen kunnen we verder gebruik maken van de
hydrografische kaart van A.L. Reuvens uit 1871 (afb. 14). De kaart geeft een fantastisch beeld over de ingewikkelde afwatering van de Overbetuwe.
Kortom: werk aan de winkel . . .
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De Betuwe, eiland in de oorlog
Krijno Horlings
In de oorlogsjaren heeft Market Garden in september 1944 een grote indruk achtergelaten. De geallieerden werden als bevrijders welkom geheten. Voor zuidelijk
Nederland klopte dat, maar ten noorden van de Waal werd de Betuwe bijna 200
dagen frontgebied tussen de geallieerden in het zuiden en de Duitsers in het noorden
en westen. De bevolking van Arnhem moest weg na de verloren Slag om Arnhem en
in oktober moesten de bewoners van Huissen na strijd en bombardementen hun heil
elders zoeken.
Niet ver van het dijkmagazijn bij Elden hebben de Duitsers de dijk moedwillig doorbroken om de Betuwe onder water te zetten, zodat de geallieerden er moeilijk door
konden. Ongeveer 60.000 bewoners moesten weg; alleen een groep mannen bleef
op het ‘Manneneiland’ achter om voor het vee te zorgen. Pas in mei 1945 of soms
nog maanden later konden de bewoners naar hun grotendeels door water,
geallieerden en Duitsers verwoeste dorpen en boerderijen terugkeren.

Bauke Huisman uit Valburg en Robert Braam uit Gendt willen deze periode en dit gebied veel meer dan nu onder de aandacht brengen en hebben het Betuws Oorlog
Informatie Centrum opgericht, om met andere partijen de onderbelichte geschiedenis meer bekend te maken. Zie ook www.boic.nl .
In het Herinneringsweekend van vrijdag 12 tot en met zondag 14 oktober zijn in
Heteren onder het motto ‘herdenken, beseffen, beleven’ tal van activiteiten: een
militair kamp zoals het toen was, historische voertuigen, (schijn)gevechten, een
speurtocht voor kinderen en parachutesprongen.
Ook u bent daar van harte welkom om te zien, te horen en mogelijk ook uw kennis te
delen, kortom: om de geschiedenis levend te houden.
Overigens wordt nu ook al gewerkt aan een grootse herdenking van Market Garden
in september 2019, dan 75 jaar geleden. Frans Spaan van onze Historische Kring is
daar bij betrokken.
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Op zoek naar de oude kerk van Oosterhout
Krijno Horlings
Ooit was Oosterhout een dijkdorp langs de Waal, tot dijkdoorbraken in 1820 daar
een eind aan maakten. Van de 65 woningen waren 18 onherstelbaar beschadigd en
negen mensen kwamen om. Meer landinwaarts werd Oosterhout herbouwd, ook de
kerk. Al eerder, in 1585 had Leicester de toenmalige kerk in brand gestoken; het was
in de 80-jarige oorlog.
De Historische Kring zoekt waar de vorige kerk precies heeft gestaan. Dat is ergens in
de huidige uiterwaarden, vrij ver van de dijk. Er is nog vaag een dijklichaam zichtbaar,
bedolven onder brandnetels. Op 7 april gingen we daar boren met een delegatie van
de ‘overkant’, de Stichting ter bevordering van het historisch besef van de gemeente
Beuningen. Daar waren John Mulder en ik recent geweest om het ‘Weurtse straatje’
te bezoeken, een oude weg ook dichter bij de Waal dan de huidige dijk.
Het boren gaat met een handdraaiboor,
waar steeds een verlengstuk aan wordt
gezet. Op zeker diepte wordt er een guts
aan gezet, waarmee je een laag van het
bodemprofiel kunt losschrapen. Aan elkaar
gelegd geeft dat een goed beeld van de
ondergrond. Wij vonden eerst omgewoelde
grond (van de dijk), later werd het soms
zandiger en dan weer kleiiger. Nu eens wat
zwarter, dan weer bruinig of meer naar
blauw. Op zeker moment werd het echt
papperig en kwamen we bij het grondwater. Geen stenen van de kerk helaas. We
noteerden de precieze locatie en daarna is er nog een paar keer op een zaterdag
geboord.

Ook al vind je niet wat je zoekt, het is boeiend en leerzaam om te zien wat er in de
loop der eeuwen onder je voeten aan veranderingen is geweest. Bij de
wandelexcursie op 6 oktober krijgt dit verleden ook de nodige aandacht.
31

Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers
Balletjes van vlees, vis en groenten zijn van alle tijden, zo getuigen de heerlijke
Romeinse gehaktballetjes in dit gerecht. Ze hebben de typische hartig-zoete smaak
die in de oudheid zo geliefd was. Een ideaal borrelhapje waarmee je je vrienden anno
nu een verrassend smakelijk gerechtje voorzet. (www.eetverleden.nl)
Romeinse gehaktballetjes (Isicia omentata) uit het kookboek van Apicius
Benodigdheden:
1 liter rood druivensap
2 witte boterhammen, zonder korstjes
50 ml rode wijn
500 gram gehakt
100 gram moerbeien
1 eitje
50 gram pijnboompitten
1 eetlepel garum (vissaus)
1,5 theelepel gemalen zwarte peper
Wijn in de Romeinse keuken
Wijn was verreweg de meest prestigieuze drank in de Romeinse tijd. Het werd puur
gedronken, vermengd met water of op smaak gebracht met kruiden, specerijen, fruit
en honing, zoals de bekende mulsum en conditum. Maar wijn was ook een belangrijk
ingrediënt in de keuken. Het werd gebruikt in sauzen, stoofpotten, marinades en
dressings voor zowel hartige als zoete gerechten. Vaak werd wijn of wijnmost ook
ingekookt tot een soort dikke zoete siroop dat defrutum, sapa of caroenum werd
genoemd, afhankelijk van hoe ver het was ingekookt.
Varkensvlees werd het meest gegeten in de oudheid en het geeft de balletjes ook dat
lekkere vet mee wat ze goed kunnen gebruiken.
Bereiding:
Kook in een pannetje de 950 ml druivensap tot 1/3 in, tot het iets stroperig wordt.
Dit gebruiken we als caroenum.
Breek het witbrood in stukjes en week het in de 50 ml wijn tot het zacht is.
Meng het gehakt met het ei, geweekt witbrood, pijnboompitten, moerbeien, garum
en peper en maak er kleine gehaktballetjes van.
Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de caroenum (het ingekookte
druivensap) in een ovenschaal. Leg de gehaktballetjes in de ovenschaal en zet circa
25 minuten in de oven. Keer ze regelmatig om, tot ze gaar zijn en rondom een mooie
roze gloed hebben.
Doe de inhoud van de ovenschaal in een bakpan en bak de balletjes op hoog vuur.
Het vocht dikt in tot een kleverige saus. Roer regelmatig, zodat de balletjes helemaal
omgeven zijn door de lekkere kleverige zoete saus.
Serveer ze warm, dan zijn ze het lekkerst!
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Sponsoren
Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door:

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

Grafisch Bureau A & K
te Andelst

Op goede gronden

Voor al uw bos > 100 ha
Bosland adviesbureau
Waaldijk 24
6677MB Slijk-Ewijk
0481-482556
bosland@wxs.nl

Hier had uw
advertentie kunnen staan
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