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Van de besturen 
 
Voor u ligt een bijzondere Oud Neis, een lekker dik nummer 2, in kleur, die samen 
met de Historische Kring Midden Betuwe (HKMB) tot stand kwam. Beide besturen 
vergaderden samen -Corona-proof- om te onderzoeken op welk gebied we samen 
kunnen werken. En al snel kwam ons blad Oud Neis naar voren. De HKMB communi-
ceert via een digitale Nieuwsbrief met haar leden. Wij -beide besturen- besloten om 
samen Oud Neis, nummer 2 van dit jaar te maken –in kleur- waarbij van beide kanten 
artikelen bij de redactie zouden worden ingediend. Als proef. De leden van beide ver-
enigingen beslissen op de komende Algemene Ledenvergadering in september of we 
doorgaan met die samenwerking of niet.  
 
Een bijzondere Oud Neis dus, het omslag is in een nieuw jasje gestoken.  
Wim Huijbrechts bijt de spits af door voormalig wethouder en gemeentearchitect 
Schaars in het zonnetje te zetten. Vele beeldbepalende panden in de voormalige ge-
meente Valburg ontstonden op zijn tekentafel. De prachtige boerderij de Eshof aan 
de Bredestraat-Noord te Herveld in de stijl van de Amsterdamse school is één van 
Schaars’ juweeltjes (zie omslag)  
 
Ed Janssen is de geschiedenis van de brandweer van de gemeenten Valburg en Hem-
men in gedoken. Aan de hand van fraaie, oude foto’s geeft hij een beeld van de ver-
anderingen van het brandweerwezen in onze dorpen. De Waaldorpen Lent, Ooster-
hout, Slijk-Ewijk en Loenen komen aan bod tijdens de Tachtigjarige oorlog, waarbij 
John Mulder en Frans Spaan de lezers van Oud Neis meenemen in de geschiedenis 
van de Staatse verdedigingslinie tussen 1575 en 1648. Vervolgens neemt Wim Huij-
brechts ons mee in een spannend en aangrijpend verhaal tijdens WO II in de omge-
ving van het huidige Fikkersdries, toen boerderij Groenewoud, op de grens van Driel 
en Homoet. Daan Viergever verdiepte zich in de eerste busverbindingen in onze 
streek met een keur van oude foto’s van bussen. Tot slot dook Dini Huijbers weer een 
oud recept op, dat samen gemaakt kan worden.  
  

Aan de leden van de Historische Kring  

Midden-Betuwe  

Daan Tap, voorzitter 
 

Zoals u in de extra nieuwsbrief van juli hebt kunnen lezen is het bestuur in gesprek 
gegaan met dat van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstre-
ken (de HKOSV). Die gesprekken gingen voornamelijk over hoe we van elkaar kunnen 
leren en hoe we in elkaars voordeel samen kunnen werken binnen onze gemeente 
Overbetuwe.  
Zo hebben we samen al drie keer gesproken over de organisatie, over onze bijeen-
komsten, over de verschillende werkgroepen, onze excursies, onze collecties, maar 
ook over de problemen die we tegenkomen en over mogelijke oplossingen. Zo kam-
pen we beide met een groot tekort aan mensen die concreet iets voor onze club kun-
nen en willen doen en zitten we beide op de schopstoel waar het onze huisvesting 
betreft, en zoeken we allemaal naar meer nieuwe leden. 
Het mededelingenblad van de HKOSV, dat wij als zusterclub steeds toegestuurd krij-
gen, ziet er altijd gelikt uit en bevat ook voor ons interessante artikelen. Daarom heb-
ben we afgesproken dat we op fifty-fifty basis (we hebben beide ongeveer 170 leden) 
eenmalig voor onze leden een gezamenlijke uitgave zullen verzorgen van onze digi-
tale nieuwsbrief en hun ‘Oud Neis’. 
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Op de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) zullen we uitvoerig verslag doen 
van onze gesprekken. We zullen u vragen hoe u de gemeenschappelijke uitgave hebt 
ervaren en of er een vervolg kan komen. We zullen ook verder ingaan op de vraag 
hoe we de samenwerking verder gestalte zouden kunnen geven. Hopelijk zien we u 
allen op 21 september op de ALV en op de daaropvolgende lezing van onze Frans 
Tielens over de Romeinen in de Betuwe, waarbij ook de leden van HKOSV van harte 
zijn uitgenodigd. Uiteraard ontvangt ieder lid nog een uitnodiging. 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat op 19 augustus j.l. Daan Tap is overleden. Hij 

was erg betrokken bij de totstandkoming van een gezamenlijk uitgave van Oud Neis.  

 

Aankondiging Algemene Ledenvergadering HKOSV 

John Mulder, voorzitter 
 

Op 28 september a.s. houdt de HKSOV de Algemene Ledenvergade-

ring in dorpshuis Beatrix, Dorpstraat 15 6677 PG Slijk-Ewijk.  

Aanvang: 19.30 uur. In tegenstelling tot die van HKMB vervalt onze lezing door Bauke 

Huisman (over het verhaal over WO II in de Betuwe), die hij aansluitend de ALV zou 

houden. De combinatie van een relatief kleine zaal, de verwachting van een grote op-

komst voor de lezing en de onzekerheid over de besmettingsgraad van Corona  

gaf bij ons de doorslag om de lezing van Bauke uit te stellen… niet af te stellen.  

Nieuwe leden HKOSV: 

Mevrouw M.L.C. Elings-Stevens, Andelst 
De heer W. Huijbrechts, Andelst 
Mister James, food en drinks, Slijk-Ewijk 
De heer E. Janssen, Hemmen 
De heer C. van de Kraats, Slijk-Ewijk 
Mevrouw C. Leiwakabessy, Valburg 
 

Archeologische vondsten op de Hoge Wei: Romeinse weg en kanaal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kanaal zichtbaar als lichtgele baan binnen de bruine natuurlijke ondergrond. 

(Bron: Waterschap Rivierenland). 
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Archeologen hebben in de buurt van Oosterhout bij Nijmegen een weg en een kanaal 
uit de tijd van de Romeinen blootgelegd. De weg en het kanaal zijn ongeveer twee-
duizend jaar oud en zijn aangelegd door het Romeinse leger. Waterschap Rivieren-
land noemt de vondst 'uniek voor Oost-Nederland'. Het kanaal is met een breedte 
van meer dan tien meter groot genoeg voor schepen uit de Romeinse tijd. Waar-
schijnlijk waren dit vooral schepen van het leger die soldaten, maar ook voedsel, 
bouwmateriaal en andere zaken vervoerden. De kans is groot dat dit kanaal Nijme-
gen en de Rijn met elkaar verbond. Nijmegen was in de Romeinse tijd een belangrijke 
stad. De Rijn was toen de grens van het Romeinse rijk. Langs de Rijn waren daarom 
veel Romeinse soldaten gelegerd. De soldaten moesten zich makkelijk kunnen ver-
plaatsen en hadden veel spullen nodig. Het kanaal had dus een belangrijke rol. Net 
als de gevonden weg. 
De gevonden weg is een brede hoofdweg. De weg is aangelegd en gebruikt door sol-
daten om zich snel te kunnen verplaatsen. Romeinse wegen zijn zeldzaam en in Oost-
Nederland al helemaal. Deze weg vertelt archeologen daarom heel veel nieuwe fei-
ten over het wegennet van zo’n tweeduizend jaar geleden. Het oorspronkelijke weg-
dek van grind is nog bewaard gebleven. Normale wegen in die tijd waren niet meer 
dan modderige zandwegen, maar het Romeinse leger legde in een groot deel van Ne-
derland wegen aan met een verhard wegdek. Hierdoor kon het leger zich snel over 
grote afstanden verplaatsen. Een soort Romeinse snelweg1. 

 

Schenking 

Via Arie Moll bereikte ons uit de nalatenschap 
van Gerrit Elings (Gert van Bernd): 
- een schrift met liederen en foto’s naar aan- 
  leiding van de bruiloft van prinses   Juliana en  
  prins Bernard in 1937; 
 - Protestantsch Kerkboek voor LEGER, VLOOT  
   en LUCHTMACHT.  
 
 
 
 
 
Gerrit Elings met links zijn zus Achniet en rechts zijn 
zus Coba 

 
 
 
 

 

1 Uit Nieuws van Omroep Gelderland d.d. 28 juli 2021.  
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Wie was ook alweer Wethouder Schaars van 
de vroegere Gemeente Valburg? 
Wim Huijbrechts 
 
In Andelst kennen we de Wethouder Schaarsstraat. Slechts weinig mensen weten 
nog wie Schaars was. Als je ernaar vraagt kennen mensen soms nog wel Frits Schaars, 
directeur van het voormalige postkantoor in Andelst. "Maar was die man dan ook 
wethouder?", vragen ze dan. Nee dus, dat was zijn vader. Er is een straat genoemd 
naar Wethouder Schaars omdat deze als gemeentearchitect veel voor de voormalige 
gemeente Valburg heeft betekend.  
 

De beginjaren 

In zijn jonge jaren, toen Dorus Schaars nog thuis woonde in Angerlo in de Liemers, 
bezocht hij de ambachtsschool te Doetinchem. Daar behaalde hij zijn diploma als tim-
merman. Hij vond daarna al snel werk bij architectenbureau Siepman in Huissen, 
waar hij al snel aan de tekentafel zat. Daarna verhuisde hij in 1906 naar Gendt om 
daar te werken als brievengaarder (postkantoorhouder) en in 1916 kwam hij naar An-
delst waar hij ook brievengaarder werd. Er was daarnaast een postbode in dienst bij 
het postkantoor Andelst. Al gauw kreeg hij verkering en trouwde hij in 1922 met Nel 
van Workum uit Herveld. 

Afb. 1: Het jonge gezin Schaars.  

 
Hij wordt politiek actief en in zijn vrije tijd bekwaamt hij zich verder in het bouwteke-
nen. Naar verluidt volgt hij in de avonduren een cursus aan de school voor bouw-
kunde. Wekelijks reist hij daarvoor per trein naar Amsterdam. Onderzoek bij de oplei-
ding voor bouwkunde in Amsterdam heeft echter niets opgeleverd. Wel is duidelijk 
dat hij in zijn ontwerpen geïnspireerd is door de stijl van de Amsterdamse School. 
Daar kom ik later nog op terug. 
 

De verzuiling 

Voor een goed begrip van de maatschappelijke situatie rond 1920 even een korte uit-
weiding. Het is nu (gelukkig maar) niet meer goed voor te stellen, maar de tegenstel-
lingen tussen katholieken en protestanten waren honderd jaar geleden enorm. Men 
leefde (misschien een beetje overdreven gezegd) eigenlijk in twee werelden.  
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Je ging (als je kon) als katholiek naar de katholieke bakker, de katholieke slager, enz. 
En voor protestanten gold hetzelfde. Die moesten bovendien vaak niets hebben ‘van 
die Roomschen’ of, erger nog, ‘van die Papen’.  Wederzijds was er wantrouwen; men 
gunde elkaar niet veel.  
 
Anekdote: Het verhaal gaat dat, toen op de N.-H. kerk in Andelst een uurwerk ge-
plaatst zou worden een deel van de kerkenraad er faliekant tegen was dat er ook een 
klok zou komen aan de Herveldse kant van de toren. ‘Die Roomschen hoeven niet te 
weten hoe laat het is’. Uiteindelijk heeft het gezonde verstand toch gewonnen.  
 
Maar op het menselijk vlak hielp men elkaar wel degelijk bij calamiteiten. Het was 
een heel andere tijd, een andere wereld, de tijd van de verzuiling. Zeker in het begin 
van de twintigste eeuw waren de katholieken nog een vrij achtergestelde bevolkings-
groep. Eerst in de twintiger jaren van die eeuw kwam hun emancipatie pas goed op 
gang onder leiding van Dr. Alphons Ariëns. Langzaam werd men zelfbewuster, ging 
men ijveren voor eigen scholen, richtte eigen verenigingen en ook een eigen politieke 
partij op, de RKSP (Roomsch Katholieke Staatspartij), de voorloper van de KVP, die la-
ter op zou gaan in het CDA, samen met de CHU en de ARP. Wie had dat toen kunnen 
denken. 
 

Maatschappelijke betrokkenheid 

Terug naar Dorus en Nel: zij zijn trouwe katholieken. Dorus wordt al snel politiek ac-
tief en lid van de RKSP. Hij is ook al actief in haar voorganger: de R.K. Kieskring. Op 
vele plaatsen houdt hij toespraken, is hij lid van de plaatselijke kieskring en wordt hij 
gekozen in het bestuur, meestal als secretaris. Bovendien heeft Dorus een ‘rood 
hart’. Ook al wil hij het woord socialist (dat in die tijd in de oren van zowel katholiek 
als protestant een scheldwoord was) niet horen, toch ijvert hij op alle fronten voor 
‘de gewone man’. Hij vindt dat een arbeider ook in een ‘mooi’ huis moet kunnen wo-
nen, vecht tegen armoede in het algemeen en doet privé aan liefdadigheid door 
dorpsbewoners, die in de penarie zitten, te helpen met een pan soep of anderszins. 
En dat laatste hoefde niemand te weten. 
 
In 1918 wordt de landarbeiderswet van kracht. Die wet heeft tot doel om landarbei-
ders aan een huis met een stukje grond (een ‘plaatsje’ heette dat) te helpen tegen 
een betaalbare prijs. En hoewel niet bedoeld als sociale wetgeving (men wilde de 
leegloop van het platteland tegengaan door de arbeiders ‘te binden aan de grond’) 
pakt die wet wel positief uit voor vele bewoners in onze gemeente. In 1921 wordt 
hier de Vereniging tot Uitvoering van de Landarbeiderswet in de gemeente Valburg 
opgericht. En, uiteraard zou ik zeggen, zit Schaars in het bestuur. In de periode tussen 
circa. 1925 en 1940 worden maar liefst 75 van die woningen gebouwd in Herveld, An-
delst, Slijk-Ewijk en Oosterhout. Daarmee wordt de gemeente Valburg (samen met 
Bemmel) kampioen in Gelderland, want zelfs in typisch agrarische gemeenten elders 
in de provincie worden niet zoveel plaatsjes verkocht in die periode. Van vele van die 
woningen zijn Dorus Schaars en zijn collega Wethouder Cees Timmerman de archi-
tect. 
 
Daardoor komt Schaars nogal eens in conflict met de landelijke overheid. Zijn ont-
werpen zijn vaak of veel te luxe of veel te gewaagd qua bouwstijl. Als voorbeeld van 
bijzondere ontwerpen voor landarbeiderswoningen noem ik de woningen met de zo-
genaamde stolpdaken. Daar staan er zo'n vier van in Herveld en Andelst. Zie de wo-
ning gebouwd voor Albertus Schilten aan de Tielsestraat 199 in Andelst, die ook zo'n 
gebogen dak heeft (zie afb. 2). Aan de vorm van de woning is volstrekt niet af te lei-
den dat het hier oorspronkelijk gaat om een landarbeiderswoning. 
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Afb. 2: Tielsestraat 199 Andelst. De aanbouw is van latere datum. (Foto Wim Huijbrechts). 

 
De inspecteur van de Volksgezondheid, om advies gevraagd door de Minister die zijn 
instemming moest verlenen aan de bouwvergunning, denkt daar echter geheel an-
ders over. Hij schrijft in een brief gedateerd 3 juni 1936 aan zijn baas: "…Deze ver-
wording van het bouwvak ten plattelande heeft hier het aanzien gegeven aan gebo-
gen dakvlakken, waarbij het timmermansvak tot het werk van een kuiper wordt ge-
degradeerd". Veel waardering voor het vak van kuiper zal hij dus wel niet gehad heb-
ben. Bovendien maakt de man zich grote zorgen dat de pannen niet zouden blijven 
liggen bij harde wind. In zijn ogen diende het dak een minimale (bij wet zelfs voorge-
schreven) schuinte te hebben, terwijl bij deze daken de laagste pannen juist bijna 
verticaal hangen. Het feit alleen al dat zij er na ruim 80 jaar nog steeds puik op liggen, 
bewijst echter zijn ongelijk. 
 

Schaars als architect 

Dat Schaars sterk beïnvloed is door de Amsterdamse School, kun je prachtig zien aan 
boerderij De Eshof aan de Bredestraat-Noord 36, gebouwd in 1928 (afb. 3, 4 en 5). 
Voorbeelden van de Amsterdamse School vind je in het werk van de beroemde archi-
tecten Michel de Klerk en Eduard Cuijpers, die opkwamen tegen de strakke bouw-
trant van architect Berlage, bekend van de Beurs in Amsterdam. Aan de Eshof is bijna 
geen stukje metselwerk gelijk aan het andere. Er is met verschillende steendiktes ge-
werkt, met de stand van de stenen gevarieerd en er is met verschillende metselver-
banden en met hoogteverschillen en kleuren gespeeld. Kortom we zien hier bijzonder 
rijk metselwerk. Ook de luiken, sommige vloeren, de glas in lood ramen en de poor-
ten zijn op de tekentafel van Schaars ontworpen. Het is dan ook niet voor niks dat 
het pand is aangemerkt als Rijksmonument. Zie de details op de foto's. In zijn huis 
aan de Kerkstraat moet Schaars over een aanzienlijke tekenkamer beschikt hebben.  
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Afb. 3: De Eshof aan de Bredestraat-Noord 36 te Herveld. 

 

Detailfoto’s 

 
Afb. 4: De Eshof: Ingang aan de zijkant, 
rijk metselwerk en veel versieringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Afb. 5: De Eshof: Detail achtergevel met ook hier 
rijk metselwerk. 
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Enkele andere beeldbepalende panden: 

 

 
Afb. 6: Het pand van de Fa. Veens aan de Wageningsestraat, oorspronkelijk ontworpen als 
Veloxgarage voor Harrie Merkus en gebouwd in 1938. Ondanks verschillende verbouwingen is 
het oorspronkelijke concept nog goed te zien (Foto Gem. Archief). Thans ingrijpend verbouwd 
voor de Fa. Van Haarlem-Fischer, maar de contouren zijn nog duidelijk herkenbaar. 

 

 
Afb. 7: Het pand gebouwd in 1926 voor gemeentesecretaris F.J. van Alphen aan de Hoofd-
straat 140 in Herveld, lijkt wel wat op de stijl van de Eshof en wordt in de wandeling dan ook 
wel ‘de Kleine Eshof’ genoemd. (Foto Wim Huijbrechts). 
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Afb. 8: Een van de huizen aan de Oosterhoutsestraat te Oosterhout, ontdaan van zijn fraaie 
rieten kap. 

 

 
Afb. 9: De woning van Gerardus Latta uit 1924, naast het benzinestation aan de Waalstraat 5, 
Andelst. (Foto Wim Huijbrechts). 

 
Daarnaast ontwierp Schaars ook zijn eigen woning annex postkantoor aan de toen-
malige Kerkstraat in Andelst. Het pand is in 1944 totaal door brand verwoest, door 
onvoorzichtig optreden van geallieerde militairen. Ook tekende hij het eveneens 
door brand verwoeste café Geurts aan de Burg. Knoppersweg in Indoornik, dat door 
aannemer Jan Everdij werd gebouwd. 
 
Als voorzitter van het jubileumcomité was hij tevens de architect van het monument 
op de hoek van de Hoofdstraat en de Wageningsestraat opgericht ter gelegenheid 
van het 25-jarig ambtsjubileum van Burgemeester Lewe van Aduard in 1936. Verder 
ontwierp hij een flink aantal woningen aan de Binnenstraat, die als landarbeiderswo-
ning werden gebouwd, ontwierp hij de fraaie riet gedekte huizen aan de Spoorstraat 
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(nu Zandakkers) in Herveld, was hij verantwoordelijk voor de bouw van de woningen 
aan de Wilhelminastraat te Herveld t.b.v. de Woningbouwvereniging. 
 
Ook in Oosterhout liet hij zijn sporen na. De woningen aan de Oosterhoutsestraat net 
buiten de kom van het dorp, die geheel gerenoveerd zijn en van hun rieten kap ont-
daan, dragen onmiskenbaar zijn handtekening. Het voert te ver om alles te noemen 
wat Schaars heeft getekend. Hij heeft ook vele schuren, aanbouwen, bergingen, lood-
sen, verbouwingen, enz. op zijn naam staan, in totaal meer dan 100 gebouwen en ge-
bouwtjes. Je kunt dus met een gerust hart zeggen dat Schaars niet alleen mede vorm-
gegeven heeft aan het aanzien van de dorpen Herveld, Andelst en Oosterhout, maar 
daar ook zijn stempel heeft achtergelaten. Kortom een belangrijk man voor de ge-
schiedenis van onze dorpen. 
 
Ik wil nog één belangrijke bijdrage noemen die niets met zijn architect-zijn te maken 
heeft: de stichting van een Technische school in Andelst, waarvoor Schaars als wet-
houder de grote ijveraar was. Vele jongeren uit de wijde omgeving hebben hier hun 
basis vakkennis opgedaan in de jaren na de oorlog. 

 
Afb.10: De voormalige Technische School te Andelst. 

 

Literatuur 

Huijbrechts, Wim en Herman van Stekelenburg, 2013. Van plaatsjes naar paleisjes. 
Over de bouw van landarbeiderswoningen in de gemeente Valburg. Andelst.  
 
Delen van dit artikel zijn eerder gepubliceerd in de Dorpskrant van Herveld/Andelst. 
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Brandweermaterieel van de gemeente  
Valburg na de Tweede Wereldoorlog 
Ed Janssen  
 
Begin 2020 werd ik gebeld door de heer Kriek van de Vereniging Belangstellenden 
Brandweerwezen (VBB) over een foto die hij gezien had met het brandweermaterieel 
van de blusgroep Valburg. Hij verbaasde zich erover dat er zoveel materieel op stond 
voor zo’n klein dorp. Deze foto is genomen in 1953 toen de brandweergarage net 
klaar was en vanuit hier bediende de brandweer de gehele gemeente Valburg. Hier-
onder volgt in het kort de geschiedenis van de brandweer in de gemeente Valburg. 
 

 
Foto 1: Materieel van de gemeente Valburg voor de nieuwe brandweergarage, 1953. 

 
De gemeente Valburg was een landelijke gemeente in de Betuwe in de provincie Gel-
derland en bestond in 1946 uit zes kerkdorpen te weten Valburg, Andelst, Herveld, 
Slijk-Ewijk, Oosterhout en Zetten en de drie buurtschappen Loenen, Wolferen en  
Homoet met in totaal 7108 inwoners en een oppervlakte van 48 km². Hemmen was 
toen nog een zelfstandige gemeente.  
 

Foto 1a: De nieuwe Chevrolet autospuit 
met als chauffeur politieman Lassche 
en commandant F.J. van Stralen, de 
rest is onbekend. 1933. 

 
De brandweer had de beschikking 
over één autospuit Chevrolet van 
1930 met een opbouw van de 
brandspuitenfabriek A. Bikkers Rot-
terdam, die was gestationeerd bij 
P. Merkus in Andelst. Van hieruit 
werd de brandbestrijding voor de 

gehele gemeente verzorgd. In Valburg, Herveld en Zetten stonden nog brandspuiten-
huisjes. In Oosterhout in de openbare school aan de Dorpstraat was een handpomp 
en blusmaterialen, maar niet alles verkeerde in een optimale conditie. 
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Foto 2: Brandspuitenhuisje uit 1882 in Zetten. Foto omstreeks 1900 (huidige Steenbeekstraat). 

 
In oktober/november 1944 moesten vele bewoners van de Overbetuwe evacueren. 
Dit deel van de Betuwe werd frontgebied en er was de dreiging van het opblazen van 
de dijken, zodat het gebied zou onderlopen. De autospuit en alle materialen bleven 
achter in de gemeente. Op 2 december 1944 werd bij Elden de rivierdijk opgeblazen 
en het gebied tot Tiel liep onder water, tot wel 150 cm hoog. Hierna volgde een 
strenge winter met veel vorst. Toen de evacués in mei/juni 1945 terugkwamen uit 
Brabant en België moest alles weer opgebouwd worden. Veel gebouwen hadden 
schade opgelopen tijdens de gevechten en bombardementen maar ook door het 
hoge water en drijvende ijsschotsen.  
 
De autospuit uit 1930 had het niet overleefd en er moest een noodoplossing worden 
gezocht. In 1946 werd een Beresford motorspuit middelvermogen overgenomen van 
de Inspectie voor het Brandweerwezen te Breda met bijbehorende slangen, straalpij-
pen en andere materialen. Deze werd weer gestald bij garagehouder P. Merkus te 
Andelst. Ook in de dorpen Valburg en Oosterhout was een brandweergroep, van zes 
personen, met in Oosterhout een motorspuit. 
 
In 1947 werd een dumpvoertuig aangeschaft voor het trekken van de eerder aange-
schafte motorspuit van het Ministerie. Deze Engelse Chevrolet was rood gespoten en 
aangepast voor het vervoeren van manschappen en materialen. Het is mij niet geheel 
duidelijk waar deze gestald is geweest in Valburg. In oktober 1951 kreeg de brand-
weer de beschikking over een tweede dumpvoertuig, een Dodge Beep -ook rood- 
omgebouwd tot manschappen- en materiaalwagen en bedoeld voor het dorp Ooster-
hout. Deze beschikte wel over een tweewielige motorspuit, maar niet over een trek-
kend voertuig. Dat kwam meestal van een inwoner uit het dorp die een vrachtauto of 
een ander voertuig had. De Dodge Beep is nooit aangekomen omdat er geen stal-
lingsruimte voor was. In Valburg was evenmin stallingsruimte aanwezig en stond het 
voertuig gestald op de boerderij van de familie Noordenburg. 
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Foto 3: Voorbeeld van een 
Chevrolet C4 dumpvoertuig, 
aangeschaft in 1947. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4: Voorbeeld van een Dodge Beep zoals door de gemeente in 1951 is aangekocht. 

 
Intussen was in de dorpen van de gemeente Valburg een waterleidingnet aangelegd 
waar de brandweergroepen gebruik van konden maken. De blusgroepen Oosterhout, 
Andelst kregen de beschikking over een fietskarretje met standpijp, slangen en wa-
tervoerende armaturen. 
 

 
Foto 5: Een nieuwe Ford tankautospuit op gereviseerd chassis, 1953. 
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In april 1953 kreeg het dorp Valburg uiteindelijk de beschikking over een nieuw opge-
bouwde Bikkers tankautospuit met een tankinhoud van 3000 liter. Deze was opge-
bouwd op een tweedehands chassis van het merk Ford, geheel gereviseerd en op ge-
coverde banden. Om het stallingsprobleem op te lossen werd een stukje grond ge-
pacht van de Hervormde Gemeente in Valburg. Een slangentoren van 12 meter hoog 
verrees om de vlasslangen te drogen en in november 1953 werd de Brandweerga-
rage in gebruik genomen. De groep in Valburg was uitgegroeid naar elf personen. Dit 
was tevens het einde van de stalling in Andelst: al het materieel en materialen werd 
overgebracht naar de nieuwe accommodatie in Valburg. De overgebleven brand-
weergroep Andelst kreeg een nieuw onderkomen bij carrosseriebouwer Derksen die 
bevelvoerder van deze groep werd. 
 
Intussen was een herindeling gaande tussen de gemeenten Valburg en Hemmen (tot 
dan toe de kleinste gemeente van Nederland). Hemmen had een oppervlakte van 
2,63 km² en op 1 januari 1946 210 inwoners. In dat jaar had Hemmen een brand-
weergroep van negen personen en met een tweewielige motorspuit van Brandspui-
tenfabriek A. Bikkers uit Rotterdam. De motorspuit was in 1934 aangeschaft en werd 
door middel van handkracht getrokken of kon achter een trekkend voertuig gehan-
gen worden. 

 
Foto 6: De nieuwe motorspuitaanhanger van Hemmen met Evert Janssen. 1934.  

 
In 1951 kreeg de brandweer van Hemmen de beschikking over een Willys jeep uit 
WO II die overgenomen werd van landbouwer Bakker uit het dorp. Het geheel werd 
gereviseerd, rood gespoten en in gebruik genomen. Voor de trekker en motorspuit 
kwam een nieuwe stallingsruimte aan de Dorpsstraat in Hemmen. Omdat de motor-
spuit wat gebreken begon te vertonen werd in 1953 een nieuwe motorspuit aange-
schaft, eveneens van A. Bikkers Rotterdam.  
 
Op 1 juli 1955 was de herindeling een feit en werd de brandweer van Hemmen en die 
van Valburg samengevoegd met hun eigen standplaats met als commandant die van 
Valburg en als plaatsvervanger die van Hemmen. De brandbestrijding van het dorp 
Zetten werd toegewezen aan Hemmen. In 1956 was de Dodge Beep TMM (Trekker 
Manschappen Materiaalwagen), die in Valburg was gestationeerd, geruild met de 
Willys jeep van Hemmen. Die verhuisde weer naar Valburg.  
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Foto 7: Voorbeeld van een Willys jeep, zoals gebruikt in Hemmen. 

 

Alarmeringen 

De alarmeringen van de brandweren gebeurden telefonisch. Ze kwamen binnen bij 
de commandanten van de gemeenten en werden mondeling medegedeeld aan het 
opgetrommelde brandweerpersoneel, omdat de beide commandanten naast de 
brandweergarage woonden. In 1952 kreeg de gemeente Valburg een eigen brand-
meldnummer, namelijk 08883-200, later 08883-1200. In 1956 werd het alarmeren 
uitgebreid met sirenes bij de brandweergarages. Hemmen kreeg toen een eigen 
noodnummer: 08880-1515. De sirenes deden eerder dienst als luchtbescherming en 
waren overgenomen van het Rijk. 
 
In 1963 kreeg de brandweergroep Hemmen de beschikking over een tankautospuit 
Bedford KDS TK met een Geesink Weesp opbouw en een tankinhoud van 2000 liter 
ter vervanging van de Dodge Beep. De motorspuit werd naar Valburg verplaatst, de 
Beresford afgestoten en verkocht. 
 

 
Foto 8: Blusgroep Hemmen met de Bedford uit 1963 met M. Jansen, D.J. Bakker, J. van Stralen, 
C. van Dijken, Z. Jansen, P. Polman, J. den Dunnen, W. den Dunnen en G. Achterberg. 
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In 1964 werd het Chevrolet dumpvoertuig vervangen door een Commer Walk-thru 
manschappen- en materiaalwagen, opgebouwd door A. Bikkers te Rotterdam. De 
Ford tankautospuit uit 1953 werd in 1966 vervangen door een Commer tankauto-
spuit van Bikkers en de Willys Jeep verkocht. Voor de fietskarren van Oosterhout en 
Andelst kwam een Fiat 238 bestelbus in de plaats met een tweewielige aanhanger 
voor het materiaal. Zo verdwenen alle fietskarren, dump- en tweedehands voertui-
gen uit beeld en ging de brandweer van de gemeente Valburg een nieuwe fase in. 
 

Materieeloverzicht van 1 januari 1967 

Blusgroep Valburg: personeel 14 leden. 
1 tankautospuit Commer van 1966, tankinhoud 1500 liter en pompcapaciteit 2500  
liter bij 8 bar. 
1 trekker manschappen/materiaalwagen Commer Walk-thru van 1964. 
1 motorspuitaanhanger Ford/Bikkers van 1953, pompcapaciteit 2500 liter bij 8 bar. 
 
Blusgroep Hemmen: personeel 9 leden. 
1 tankautospuit Bedford KDS/TK van 1963, tankinhoud 2000 liter en pompcapaciteit 
2500 liter bij 8 bar. 
 
Blusgroep Andelst: personeel 6 leden. 
1 Fiat 238 bestelbus met een tweewielige materiaalaanhanger. 
 
Blusgroep Oosterhout: personeel 6 leden. 
1 Fiat 238 bestelbus met een tweewielige materiaalaanhanger. 
 

 
Foto 9: Het gehele materieel van de Gemeente Valburg in 1971 op het Europaplein in Andelst. 

 
Het is jammer dat er geen originele foto’s van de dumpvoertuigen zijn. We moeten 
het doen met voorbeelden van de originele legeruitvoering. 
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Kroniek van de verdediging tegen de  
Spanjaarden tussen Herveld en Lent  
tijdens de 80 jarige oorlog 
John Mulder en Frans Spaan  
 
Diverse archieven hebben de afgelopen jaren veel prijsgegeven over onze verdedi-
gingslinie in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Hieronder volgt ‘oud neis’ over uit-
leggers, hoofden en vooral over redoutes bij onze dorpjes aan de Waal. We beginnen 
bij het jaar 1575 en eindigen in 1648.  
 

De troebele jaren vóór 1591 

In januari 1575 verzocht Karel van Lynden, ambtman van de Overbetuwe het Hof van 
Gelre om met de vijand te mogen onderhandelen over de verzakte schaardijken van 
Haalderen en Oosterhout. Het is niet bekend waarover werd onderhandeld, maar het 
Hof adviseerde gunstig op het verzoek1. Twee jaar later gelastte het Hof om soldaten 
van het vendel van de stadhouder enige dagen kwartier te verschaffen in Herveld, 
Oosterhout en Slijk-Ewijk2. 
 
De ambtman van Overbetuwe ontving in november 1580 bericht van het Hof om: 
1.  te zorgen, dat de huislieden in persoon wachthielden en geen knechten meer 
     mochten zenden, en de schouten te gelasten de afwezigen op te tekenen;  
2.  de veerlieden te verbieden soldaten zonder paspoort over te zetten;  
3.  te laten publiceren, dat niemand verding (overeenkomst) met den vijand mocht  
     aangaan;  
4.  inlichtingen in te winnen ‘naar den moedwil door soldaten’ uit Nijmegen te  
     Oosterhout bedreven3 (we hebben nog niet nagegaan wat er aan de hand was).  
 
In november 1581 bleek de schans te Appeltern aan de Maas door hoog water te zijn 
verzakt. Het Hof zond 25 ‘pionniers’ en vanuit Oosterhout een ‘vuijtlegger’ naar Ap-
peltern. Uitleggers waren oorlogsschepen met één of meer kanonnen. Bij Oosterhout 
lag er één in de Waal. Om aan te meren, te laden en te lossen moet een aanlegplaats 
of hoofd hebben gelegen, het Kerkenhoofd? Michael van Isselt maakt in zijn kroniek 
uit 1588 melding van een schans op de dijk van Oosterhout in 1586 (zie hieronder). 
Waarschijnlijk stond die redoubte (afb. 1) er al in 1581 om als onderkomen te dienen 
voor de bemanning van de uitlegger.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1: ‘Redoubte en Kercken-
hoofft’ in 1620. Detail uit 
kaart van Kempinck (afb. 6). 
 

1 GA, 0124 Hof van Gelre en Zutphen. Inv. nr. 826. 
2 GA, 0124 Hof van Gelre en Zutphen. Inv. nr. 646. 
3 GA, 0124 Hof van Gelre en Zutphen. Inv. nr. 828. 
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Op 26 juli 1581 ondertekenden de Staten-Generaal het Plakkaat van Verlatinge en 
zwoeren zij Philips II als koning af. De leiding kwam in handen van prins Willem van 
Oranje, die in 1584 te Delft werd vermoord. Landsadvocaat Johan van Oldebarnevelt 
nam het landsbestuur over. De Staten-Generaal zochten steun bij koningin Elisabeth 
van Engeland. Zij zond in december 1585 Robert Dudley, graaf van Leicester met 
6000 man naar de lage landen. Begin maart 1585 sloeg in Nijmegen de vlam in de 
pan. De katholieke meerderheid opende de stadspoorten voor het leger van Haulte-
penne. Predikanten en garnizoen werden de stad uitgejaagd. Er kwam een nieuw ka-
tholiek stadsbestuur. Stadhouder Adolf, graaf van Nieuwenaar deed een poging Nij-
megen te heroveren, wat mislukte. Nog voor de kerstdagen trok Haultepenne met 
zijn Spaanse troepen de Waal over om de schans in Lent te veroveren4.  

 

Uit de kroniek van Michael van Isselt  

Michael von Isselt (Dokkum 1550-1553? – Altona, Hamburg 1597) verbleef in 1588 in 
Nijmegen en schreef een kroniek over de gebeurtenissen tijdens de woelige jaren 
1585-1587. Hij studeerde aan de Latijnse school te Amersfoort, daarna in Leuven, 
werd er priester gewijd en keerde in 1575 in Amersfoort terug5. Uit zijn kroniek (ge-
drukt in gotisch schrift) blijkt dat hij niet uit de streek kwam, dat hij evenmin tijdens 
de gebeurtenissen in de stad aanwezig was en dat hij koningsgezind was. Hij had het 
allemaal van horen zeggen. Tijd, plaats en handeling lopen nogal eens door elkaar, 
hetgeen ten koste gaat van de betrouwbaarheid.  
 
Van Nieuwenaar kwam eind november 1585 voor de stad Nijmegen, die bezet was 
door Haultepenne. Vanwege het hoge water kon hij de vijand (Nieuwenaar) niet uit 
elkaar drijven. Maar begin december, nadat de sneeuw was weggesmolten en het 
water gezakt, bracht Haultepenne zijn scheepsuitrusting en geschut naar Nijmegen 
om zijn leger over de rivier in de Betuwe te brengen. Van Nieuwenaar kon niets uit-
richten om het hem beletten.  
 
Haultepenne laadde zijn uitrusting in uitleggers (afb. 2) op ponten en gaf bevel 
stroomopwaarts te zeilen richting Bommel (=Bemmel) en Ooij. Daar lagen twee ‘aus-
leger’ van de tegenpartij voor anker, waarvan er één tot zinken werd gebracht. De 
andere verdween heimelijk in de donkere nacht. Vandaar voeren de koninklijken ver-
der en maakten een derde, vijandelijke uitlegger onschadelijk.  
 
De volgende dag kwamen de koninklijken die met hun leger in de Duffelt lagen, rond 
de middag uit het (Reichs)wald. Ze daalden ijlings de berg (stuwwal) af richting Ooij 
en gingen aan boord van hun schepen. De Nijmeegse uitleggers lichtten tegen mid-
dernacht de ankers en voeren onder dekking van het land over de Waal naar de aan-
meerplaats in de Betuwe. Ter aanmoediging van het veldleger losten ze een aantal 
schoten vanuit de vier grote stukken (kartouwen, kanonnen) op de Engelse schans 
(Lent) om de bemanning (soldaten van Leicester) eruit te jagen.  
 
 

 

 

4 Schenkels, M. 1992. Lent lang vervlogen tijd. Periodiek historisch cahier. Supplement nr. 15.  
  Historische Kring Lent. Kruit, D. 2020. Reformatie in Lent, een gescheurd dorp.  
  In Terugblik 19: 153-181. 
5 Isselt, Michael von,1587. Kurze Chronick oder Historische beschreijbung der fornehmsten 
  hendel so sich beijde in Religions und Weltlichen sache fast durch die ganze Welt zugetragen  
  haben im Jar 1585 vom Augstmonat an biss auff den September Anno 1586. Köln. Durch  
  Gotfriedt von Kempen auff der Burgmauren.  
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In Nijmegen verzamelde zich een nieuwsgierige menigte burgers op de torens, muren 
en wallen om de schermutselingen aan de overkant van de rivier gade te slaan. De 
Engelsen lieten een slang (soort kanon) afgaan zonder dat het iets uitrichtte. Onder-
tussen staken ongeveer zeshonderd Spaanse ruiters en voetknechten de Waal over 
en voegden zich bij het leger, bestaande uit zesduizend Spanjaarden, Italianen, Duit-
sers en Albanezen zowel te paard als te voet. Het waren goed geoefende soldaten in 
de oorlogsvoering. Toen de Engelsen zagen dat de vijand nader bij kwam, vluchtten 
ze en staken de kerken in Lent in brand. De vorige nacht was een adellijk huis, waar 
graaf van Nieuwenaar zijn onderkomen had, al in vlammen opgegaan.  
 
Vijandelijke (Engelse) bevelhebbers roeiden in een klein schip vanaf ‘Osterholdt’ 
stroomopwaarts (richting Nijmegen), maar draaiden allengs om en sloegen ook op de 
vlucht. En passant staken de Engelsen de kerk van Oosterhout in brand. In het dorp 
hadden ze ook een schans, die veel sterker was dan die andere tegenover Nijmegen.  
 

 
Afb. 2: Voorbeeld van twee uitleggers in actie op de Maas bij Engelen onder Den Bosch.6 

 
Onderwijl stelde Haultepenne zijn leger in slagorde op, moedigde zijn manschappen 
aan om Knodsenburg stormenderhand te belegeren. Al gauw bleek deze door de En-
gelsen te zijn verlaten met achterlating van zes grove stukken geschut en een grote 
voorraad proviand. Nadat het opperbevel vernam dat de vijand op de vlucht was ge-
slagen, zond het een deel van het krijgsvolk naar Slot Doornik om dat in te nemen. Ze 
staken de houten brug in brand en maakten zich klaar tot belegering. De bezetting 
van het slot gaf zich spoedig over. De commandant werd gevangengenomen en ge-
wurgd. Haultepenne gaf het andere deel van het krijgsvolk bevel om de vijand (de En-
gelsen) te volgen. 
 
6 Gruben, Rob, 2015. Engelen ende opmaat naar het beleg van 1629. Angrisa Heemkunde  
   Kring Engelen.  
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Ze namen de vesting in Oosterhout in, samen met het slot Loenen en wurgden alle 
soldaten van de bezetting. Degenen die de koninklijken uit handen wisten te blijven, 
doolden over de Betuwse wegen en namen de vlucht naar Tiel en Arnhem en pro-
beerden zo in leven te blijven. Maar ze werden in geen van deze steden ontvangen. 
Nieuwenaar trok zich gefrustreerd met zijn hoofdmacht in Arnhem terug.  
 

 
Afb. 3: Passage met de kirch und schanz zu Osterholt (uit: Van Isselt 1588). 

 

Maurits neemt het stokje over en stuit op Parma  

Na het debacle van Leicester (1585-1587) begon Maurits het Staatse veldleger in te 
krimpen en te reorganiseren. Hij schermde de Betuwe en de Veluwe af door de aan-
leg van een verdedigingslinie bestaande uit een aantal versterkte steden en een 
reeks redoutes langs Waal, Nederrijn en IJssel en met wacht- en oorlogsschepen. Ver-
der begon hij in april 1591 met de aanleg van een verdedigingswal dwars door de Be-
tuwe tussen Opheusden en Hien, de Nieuwe Dijk. Een maand later zette Maurits 
koers naar het noorden om Zutphen, Deventer en Groningen te belegeren. Op de te-
rugweg was Steenwijk aan de beurt, maar er meldden zich enkele soldaten uit fort 
Knodsenburg, want Parma was met zijn leger de Waal overgestoken en dreigde het 
fort te veroveren. Maurits begaf zich snel naar Lent en wist Parma terug over de 
Waal te drijven. Inmiddels was Spanje in oorlog gekomen met Frankrijk en Philips II 
beval Parma met zijn leger naar Frankrijk te gaan. Maurits bleef voorlopig met zijn le-
ger in de Betuwe. In Lent liet hij zijn leger monsteren: voetvolk 6945 manschappen, 
ruiters 1600, samen 8500 manschappen. Inclusief zoetelaars, vrouwen en kinderen: 
12 000 personen. Op 7 augustus 1591vertrok het voetvolk naar Opheusden om aan 
boord te gaan richting Dordrecht. Daar stak Maurits op 14 september met 200 sche-
pen van wal om Hulst te belegeren. Op 18 september was de klus geklaard en op 4 
oktober lagen de schepen weer langs de Dordtse kaden. 
 
Maurits’ legers op weg over de Waal en over de Waaldijk naar  

Nijmegen 

En dan is Nijmegen aan de beurt. In het journaal van Anthonie Duijck komt de bele-
gering van Nijmegen uitgebreid aan de orde7. Omdat het Rijk van Nijmegen vijande-
lijk gebied was (Slot Doddendaal bijvoorbeeld was in Spaanse handen), besloot Mau-
rits een schipbrug in onderdelen mee te nemen om daarmee even voor Nijmegen de 
oversteek te maken8. Op 8 oktober 1591 scheepte het Staatse leger zich te Dordrecht 
in en arriveerde de volgende dag met voetvolk, geschut en munitie, en de schipbrug 
in Gorinchem. Vandaar marcheerde het voetvolk in een trein van 38 vendels (circa 
vierduizend voetknechten) over de Waaldijk richting Nijmegen. De schepen met ka-
nonnen, munitie en de schipbrug zeilden verder over de Waal. 
 
 
 
7 Duijck, Anthonie van. Journaal van Maurits' krijgsverrichtingen van 1591-1602’.  
8 Zie ook Mulder 2019. Het Staatse leger door de Betuwe en over de Waal in 1591 op weg om  
   Nijmegen te belegeren. In; Terugblik 20: 221-243. 
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Bij te weinig wind maakten ze gebruik van lijnpaarden. Ze bereikten op 14 oktober 
Nijmegen. De pontonniers monteerden de schipbrug tegenover de Lennepenkamer, 
een boerderij in de Nijmeegse uiterwaard.9 Kanonschoten vanuit de stad maakten 
een aantal slachtoffers en dus besloot Maurits om de schipbrug wat verder stroomaf-
waarts te leggen, tegenover ’t huysken van Bronchorst’ in Oosterhout (afb. 4). 
 

  
Afb. 4: Huis Notenstein ofwel ‘t huysken van Bronckhorst’ (Jacob Stellingwerf 1649). 

 
De Waal was daar echter een stuk breder. Vanuit Loenen liet Maurits alle aken, die 
over waren, met trekpaarden naar Oosterhout vervoeren, opdat de schipbrug vervol-
maakt kon worden (afb. 5). De schipbrug was 270 passen lang en opgebouwd uit 56 
schuiten, jachten en aken. De Waal was daar dus ruim 400 meter breed.  
 

 
Afb. 5: Situatie aan weerszijden van de Waal in 1591. 

 
‘s Morgens vroeg op 16 oktober trok het legervolk over de schipbrug: maar liefst 72 
vendels voetknechten, ongeveer 8500 man en 17 vanen ruiters met 1600 paarden 
bereikten de overkant van de Waal. De ponten met kanonnen en munitie legden aan 
in de Nijmeegse uiterwaard nabij de schipbrug, ter hoogte van boerderij de Pelsen 
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Camer (afb. 6). Daar ook maakten de soldaten hun kwartieren. De trein (inclusief ka-
nonnen) trok achter de stad om over de hei (dus via Hees richting Galgenveld, nu Kei-
zer Karelplein). De Knodsenburgers in Lent bestookten de Nijmeegse binnenstad met 
grof geschut vanuit het noorden. Maar Nijmegen gaf geen krimp. Aan de Betuwse 
kant liet Maurits een ‘schanske’ bouwen. Waarschijnlijk was dat de Stroijen redoute 
(met strodak) in de uiterwaard op de grens van Oosterhout en Lent, later ook Kreijen-
wald genaamd (tegenover de Zaligestraat, afb. 6 en 6b). Uiteindelijk gaven de Nijme-
genaren zich eind oktober 1591 over. Maurits joeg het katholieke stadsbestuur de 
stad uit en stelde een staatsgezind bestuur aan. Omdat de Oosterhoutse kerk in 1586 
door de Engelse soldaten in brand was gestoken, kerkten de Oosterhoutse hervorm-
den voortaan in Slijk-Ewijk; de katholieken her en der in schuur- en schuilkerken9. 

Afb. 6: Kaart van B. Kempinck uit 1620 met ten n. van de Waal van l naar r: de (grote) re-
doubte met het kerckenhooft, huijs t Oostrehout, Arndt Sweersens weijwardt met redoubte; 
ten z. van de Waal van l naar r: Pelsen Camer, Lennips Camer en de windmolen10. 

 

De grote redoute en het schanske ofwel Kreijenwald  

 
In Oosterhout stonden dus twee redoutes, eigenlijk maar één: de Grote redoute op 
de Oosterhoutse schaardijk bij het Kerkenhoofd (afb. 1 en 6), die in 1586 door de  
Engelsen werd bemand. Het Schanske stond op Kreijenwald in de Lentse uiterwaard 
nabij Oosterhout (afb. 6 en 6b). Het Kreijenwald was sinds 1523 in bezit van het  
Mariënburg11. Van Duren noemt het perceel in zijn rekeningen (1607-1616) de  
Kreijenweert, Vanden Bergh Kreijenwalt. Aernt Sweers, schepen van Nijmegen 
pachtte Kreijenwald tot 1635. In dat jaar bezweken Sweers en zijn vrouw aan de pest. 
Links afb. 6b: Detail van de kaart van Kempinck uit 1620 met de redoubt in ‘Arndt Sweersens  
weijwardt’ 
 
9  De bewoonster van die boerderij, de weduwe Van Galen en echtgenote van Van Lennep  
    speelde in 1552/1553 een grote rol bij de ‘kribbenoorlog’ tussen Oosterhout en Nijmegen.  
10 Gelders Archief; 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 1271, Verbaalboek II, fol. 317 en  
    Mulder en Spaan 2009. Defensief of offensief bekribben in 1620 op de Waal tegenover  
    Oosterhout? In: Terugblik 10: 79-99. 
11 Cartularium van Mariënburg uit 1546. RAN inv. 2127.  
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Nog een Oosterhoutse redoute op ‘den Langen Weert’ nabij de  

Altena  

Bij de Altena blijkt nog een redoute te hebben gestaan en wel nabij het Altenase 
hoofd op de Lange Weerd. Dat blijkt uit de rekeningen van Vanden Berch.  
De Lange Weerd strekte zich uit van de Altena richting Slijk-Ewijk en was in het bezit 
van Mariënburg evenals de redoute die erop stond. Reijn Hendericksen pachtte de 
redoute voor ruim 110 gl per jaar12. De militaire bezetting was met verlof vanwege 
het twaalfjarig bestand (1609-1621). In 1620 kwam aan het woongenot van Hende-
ricksen een einde ‘om dat daer soldaeten in comen souden …. ’13. Een jaar later -het 
bestand was voorbij- keerde de bemanning inderdaad terug op: ‘die Reduijte opden 
Langen Weert voorschreven alsoo dieselve met soldaeten beset is….’14. Direct na de 
Tachtigjarige oorlog in 1648 huurde Saris Cornelissen de ‘Reduijt op den Langen 
Weert’ voor een half jaar15. Wanneer de redoute op de Lange Weerd is gebouwd, 
weten we niet; in ieder geval vóór 1619. Rentmeester Van Duren maakte in 1607 wel 
gewag van ‘het Altenaesche hooft gelegen boven aen die Lange Weert tot Oester-
holt’, maar niet van een redoute aldaar en ook niet in zijn latere rekeningen.  
 

Stedendwinger Frederik Hendrik aan het roer na de dood van  

Maurits in 1625  

In 1619 werd raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt onthoofd en zes jaar later 
stierf Maurits. Frederik Hendrik volgde hem op. Van april tot half september 1629 be-
legerde hij Den Bosch en er dreigde een inval van de Spanjaarden aan de oostgrens. 
Daarom liet hij in augustus enkele redoutes langs de Waal tussen Tiel en Schenken-
schans door soldaten versterken, onder andere de redoute Donderslag beneden de 
Ewijkse kerk, genoemd naar het perceel de Onderslag (afb. 7). In 1635 veroverden de 
Spanjaarden Schenkenschans, gelegen op het splitsingspunt van Rijn en Waal. Via de 
aanleg van een ‘circumvallatie linie’ (omsingeling van schansen en forten) wist hij 
Schenkenschans te bevrijden16. Nadien probeerden de Spanjaarden Roermond en 
Venlo in te nemen, kortom redenen genoeg om de verdediging langs de Waal te ver-
sterken17. 
 

De bezetting van de redoutes tussen de Nieuwe Dijk en Bemmel  

In een notitie van 14 juli 1637 liet Diederik van Lijnden, ambtman van Overbetuwe 
aan kapitein Ambrosius van Bronckhorst, compagniescommandant, zijn ongenoegen 
blijken over het feit, dat deze op eigen houtje een aantal soldaten had overgeplaatst 
naar de Bemmelse redoute. De ambtman was als vertegenwoordiger van de Gelderse 
stadhouder (Frederik Hendrik) verantwoordelijk voor de verdediging van de Overbe-
tuwe en voelde zich gepasseerd. Kapitein van Bronckhorst zag zijn dwaling in en 
plaatste de soldaten terug op hun oorspronkelijke redoutes: ‘Jonker Ambrosius van 
Bronckhorst Capitein sall well doen ende lichten sijne soldaten van de redoute 
staende op Meeckerens weerdt, de redoute genoempt de donreslags, ende van de 
cleine Oosterholtsche redoute ende deselve weder doen leggen’18. In november 1637 
hield Van Bronckhorst met zijn compagnie de wacht tussen Nijmegen en de ‘niwen 
dick’. Hieronder volgt een lijst met die redoutes en hun bezetting19. 
 
12 RAN inv. nr. 1617.  
13 RAN inv. nr. 1618. 
14 RAN inv, nr. 1619.  
15 RAN inv. nt. 1647. 
16 Hemmen, F. van, M. Tilstra en J.R. Mulder, 2011. Sleutel van het verleden, sleutel tot de 
    toekomst. Arnhem.  
17  idem. 
18 RAR, toegangsnr. 1087. Inv.nr 1402. 
19 Idem. 
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Ten eerste de redoute op Meeckerens weert bezet met tien man   10 
 
De redoute aan de ‘Hervelschen afwech’ met elf man    11 
 
De ‘Loenensche groete reduit’ met een sergeant en tot hem 14 man met  
Een tamboer om ‘des avens de wacht te slaen en s’ morgens de revelie  16 
 
De ‘Overdilixschen reduit’ met zes man        6 
 
Het ‘Onderslach’ (Donderslag) met tien man     10 
 
De ‘groete Ewicksche reduit staende op de Langhe wert met de  
vendreger ende tot hem 14 mannen’      15 
 
Op ‘het reduitjen den Swarte Hendrick’ met zes man      6 
 
Op de ‘groete Osterholtsche Reduit’ de Capitein ende de sergant met  
13 mannen tot haer ende een tamboir om s morgens als boven de wacht  
te slaen ende ‘s morgens de revelie’       16 
 
Op ‘id reduit aen Kreiewaldt de luitenant met 14 mannen nefens hem’  15 
 
Op Hemmen (domicilie van de ambtman Van Lijnden)       4 
Jongens, drie20           3 
 
Schiet over ies de capitein gesent sijnde sal reiveil ende tijde den eerste  
noet is mackt              8 
         _________ 
                     120 

Afb. 7: Kaart van Van Geelkercken (1639) met de ligging van vijf redoutes vanaf Herveld. 
 

20 Dat waren jongens van 12 -13 jaar voor hand- en -spandiensten.  
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Toelichting bij bovenstaande lijst 

Op afbeelding 7 zijn de redoutes van Herveld, Loenen en Slijk-Ewijk weergegeven. 
Links in de marge van boven naar beneden: afb. 7b, 7c, 7d, 7e, 7f 

- Over de ligging van Meeckerens Weerd tasten we nog in het duister (of ergens bij  
  Wolferen of tussen Gendt en Haalderen nabij het Huis van Van Meeckeren).  
- De redoute aan de ‘Hervelschen afwech’ bevond zich op een terp binnendijks (afb.  
  7b) tussen de weg naar Andelst (nu Waalstraat) en die naar Herveld (nu Dijkstraat). 
  Hij bewaakte beide wegen en de Waalbandijk.  
- De Loenense grote redoute stond op de schaardijk en bewaakte de krib van de  
  Heer van Loenen, de buurschap Nier Deijlick en het Slot Loenen (afb. 7c).  
- de Overdilixsche redoute stond op de schaardijk bij buurschap ‘den Over Deijlick’ 
  (afb. 7d) 
- Het Onderslach of donderslag genaamd bevond zich op een terp in de ‘Smale  
  wertjens’ naast perceel de ‘Onderslagh’.  De redoute beschermde de Gemeinte  
  (Dorpsstraat) en de kerk van Slijk-Ewijk en het nabij gelegen veer (afb. 7e).  
- De ‘groete Ewicksche reduit staende op de Langhe wert’ is vrijwel zeker dezelfde  
  die bij de Altena. Deze redoute bewaakte herberg en her de Altena en het Altenase  
  hoofd (geen afb.).  
- De ligging van het ‘reduitjen den Swarte Hendrick’ is nog niet bekend. Mogelijk de  
  redoute op de dijk ten oosten van de Overdilickse redoute (afb.7f) of ergens tussen  
  de Altena en het dorp Oosterhout. De Swarte Hendrick lijkt zijn naam te danken te  
  hebben kapitein De Swarte.  
- De ‘groete Osterholtsche Reduit’ bevond zich op de Oosterhoutse schaardijk en be-   
  waakte Huis Oosterhout en het kerckenhoofft (zie afb. 1).  
- ‘id reduit aen Kreiewaldt’ in de Lentse uiterwaard en bewaakte de Zaligestraat (zie   
   afb. 6 en 6b).  
 

Wat te doen bij serieuze dreiging van de vijand aan de overkant? 

Als er aan de overzjjde van de Waal ‘den vijant op onse frontieren vergaderingen 
maeckt’ (zich verzamelt) en de dreiging zo groot wordt, zal: 
- overdag niet meer dan twee of ten hoogste drie mannen van elke redoute ‘te gaen 
  arbeijden’ of verlof te geven om ‘in tijt van noot het volck te lichtelicker bij  
  malckander te moegen brengen’; 
- niemand van de redouten zich ook ’bij daeghe moegen absenteren’ en ’s nachts  
  zoveel mogelijk hun rondes moeten doen;   
- ‘noch Capitein noch Lieutenant noch Vendrigh sich buijten haere besettinge  
  moegen begeven sonder alvooren daer toe versocht te hebben consent (toestem- 
  ming) van sijn hoogheijt’; 
Getekend op 3 november 1637 door de ’Heere van Hemmen en Blitterswijck,  
Amptman, Richter en Dijkgreeff commanderende de Redouten van Overbetuwe’.21 
 

Soldaten woonden met hun gezin in de redoutes  

Het was in die tijd gebruikelijk dat vrouwen en kinderen hun soldatenmannen volg-
den, waar ze ook heen moesten om te vechten. Zij vonden samen met de zoetelaars 
onderdak in de kampementen. Soldaten met hun gezinnen bewoonden ook de re-
doutes. In Loenen woonde een korporaal met zij vrouw op de Overdilickse redoute.  
Meester Jacob incasseerde in 1641 tien stuivers ‘wegen het dootkleedt gebruijckt bij 
de begraffenisse van des corporaels vrou in de Overdijlick’.  
In 1647 op 13 januari ontving de armenmeester 10 stuivers ’wegen ’t overluijden van 
eens soldaten kindt op de Lange Weerdt’, drie weken later stierf nog een kind op de-
zelfde redoute en eind februari was ‘seker soldaet op de Lange Weerdt gestorven’22.  
 
21 RAR, toegangsnr 1087. Inv.nr 1402. 
22 Kerkenkasboek van Slijk-Ewijk 1641-1737 (aanwezig in de N.H.-kerk te Herveld).   
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Collecte voor de armen bij het afscheid van kapitein van  

Bronckhorst 

De armenmeester van Slijk-Ewijk ontving in 1645 uit handen van Cornelis Reewinckel, 
sergeant onder kapitein van Bronckhorst, ruim 30 gulden aan armengeld. De kapitein 
nam namelijk afscheid van zijn compagnie en vertrok naar Nijmegen. Daarom waren 
de soldaten op de Oosterhoutse redoutes met de collectebus rond gegaan voor de 
armen van Oosterhout en Slijk-Ewijk. Sergeant Caspar van Maurick en de zijnen haal-
den dit aanzienlijke bedrag op. Dominee Pistorius gaf daarvan vier rijksdaalders ‘in 
specie’ (in klinkende munt) aan Van Bronckhorst op ‘sijn versoeck en aenhouden’, 
want dat had hij beloofd aan ‘sekere schamel vrou te Elst woonende’.  
 

Alle redoutes langs de Waal in de loop der eeuwen verdwenen  

Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog gingen de soldaten van de ‘Oranje Limes’ 
met verlof. De redoutes kwamen in particuliere handen. Uiteindelijk is geen enkele 
redoute langs de Waal gespaard gebleven vanwege erosie van de Waal, door brand 
of sloop. De laatste redoute aan de Waal stond tot september 1945 aan de Kommer-
dijk bij Gendt en deed dienst als herberg. In de Tweede Wereldoorlog is dit gebouw 
door oorlogsgeweld verloren gegaan23. Afbeelding 8 is een foto van een schilderij van 
de redoute van Gendt. Ben Wensink uit Nijmegen heeft aan de hand van deze foto de 
afmetingen van deze redoute bepaald. Het vierkante gebouw aan de Kommerdijk 
moet ongeveer 4 m breed, 4 m diep en 11 m hoog zijn geweest24.  

 
  
Afb. 8: Schilderij van de redoute/herberg bij 
Gendt Kommerdijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     Afb. 9: Dezelfde redoute op de Waal- 
     bandijk in 1639 (Van Geelkercken).  

 
 
 
 
23 Klaassen, H. 2014. Herbergen, logementen, cafés. Deel II. In: Gannita Mare 21, 2: 23-31. 
24 Het verslagje van Ben Wensink is in bezit van de Historische Kring.  
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De strijd om boerderij Groenewoud, begin 
maart 1945. 
Over een vermissing die 77 jaar na dato eindelijk lijkt te worden 

opgelost. 

Wim Huijbrechts 
 
Eind februari en begin maart 1945 vond er een kort maar hevig gevecht plaats om 
boerderij Groenewoud, geïsoleerd gelegen in het veld net ten zuiden van Driel bij  
Homoet, zowel voor de Duitse als de Britse verkenningsdienst van cruciaal belang 
voor hun waarnemingen van de vijand. Er vielen twee dodelijke slachtoffers. De 
vraag waar hun stoffelijke overschotten zijn is nog steeds niet volledig beantwoord. 
 

Wat voorafging 

In september 1944 trachtten de geallieerden vanuit Noord-België het Roergebied te 
bereiken, via Eindhoven, Nijmegen en Arnhem, maar zoals bekend kwam hun offen-
sief, met de codenaam Market Garden, tot stilstand in de Overbetuwe in de laatste 
week van September 1944. Gebruik makend van de angst van de Duitsers voor een 
aanval vanuit de Overbetuwe, probeerden de geallieerden daarna sterke Duitse troe-
peneenheden vast te pinnen op de Veluwe door niet aflatende aanvallen vanuit dit 
gebied. Toen de Duitsers merkten dat zij niet de offensieve kracht hadden om die 
dreiging door wapengeweld te keren, besloten zij op 2 december 1944, toen de wa-
terstand in de rivieren buitengewoon hoog was, de Rijndijk ten zuidwesten van Arn-
hem op te blazen. In razend tempo overspoelde het water de Overbetuwe. Bang om 
door het stijgende water van hun achterhoede gescheiden te worden, verplaatsten 
de geallieerden een groot deel van hun frontlinie naar de hoger gelegen gronden in 
het midden en het zuiden van de regio tussen de Rijn en de Waal. De Duitsers maak-
ten van deze terugtrekkende beweging gebruik door de dorpen Driel, Heteren en 
Randwijk ten zuiden van de Rijn te heroveren. 
 
Ten gevolge van de watervloed kregen de troepen te maken met een fors aantal 
nieuwe problemen. Zo moesten er allerlei soorten vaartuigen worden ingezet, zowel 
om patrouille te kunnen houden, als om de vooruitgeschoven posten te kunnen be-
voorraden in het overstroomde niemandsland. Deze activiteiten werden enorm be-
moeilijkt door de sterke stroming en door de vele obstakels onder water die de lichte 
canvasbootjes gemakkelijk konden beschadigen. Het gevoel uiterst kwetsbaar te zijn 
in die kleine bootjes, omdat ze een makkelijk doel vormden voor de vijand, was ze-
nuwslopend voor de manschappen. Voor de roeiende bemanning leek het alsof in de 
doodstille nacht de plons van hun riemen in het water wel 10 kilometer ver te horen 
was. Juist in die periode werden twee bataljons van de Britse 49ste West-Riding In-
fantry divisie tegenover de Duitse posities geplaatst vlak bij het dorp Driel.  
Vanaf december 1944 had deze divisie het Waal-bruggenhoofd bij Lent verdedigd. 
Bij Elst lag een bataljon van de King’s Own Yorkshire Light Infantry (de KOYLI’s ) en in 
Valburg en Lienden lag een bataljon van het Lincolnshire Regiment. Voor die laatste 
twee zou februari 1945 een tijd van zware ontbering worden. 
 
Op de 12de februari 1945 werden er bij daglicht boten uitgestuurd om te patrouille-
ren en om schuilplekken te vinden waarin de vijand zich vanwege de overstromingen 
had teruggetrokken ten noorden van de Linge, het riviertje dat ruwweg de scheidslijn 
vormde tussen de strijdende partijen. Bovendien had de 146ste Brigade, waar de 
Yorkshire en de Lincolnshire regimenten toe behoorden de order gekregen extra druk 
op de vijand uit te oefenen als steun aan het Rijnland-offensief, dat op 8 februari 
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begonnen was. Zo hoopten de geallieerden te voorkomen dat de Duitsers hun troe-
pen uit de Overbetuwe zouden terugtrekken om hun Rijnlandse troepen te verster-
ken. 
 

De eerste patrouille: Op verkenning 

Afb. 1: Een stormboot met soldaten van het Lincolnshire regiment bij Homoet.  
Foto uit Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe. Ferdinand van 
Hemmen, Kesteren 1995 

 
En zo kon het gebeuren dat in de tweede week van februari eenheden van de 146ste 
Brigade op pad gingen door praktisch onbegaanbaar terrein richting doelen ver ten 
noorden van de Linge. Deze patrouilles vertrokken of van Elst via de Hollander-
broeksestraat naar Driel, of van Valburg langs de Homoetsestraat naar Heteren. Een 
goed beeld van de uitzonderlijke omstandigheden van die operaties krijgen we uit 
het verslag van Luitenant Kolonel G. Barker Harland, die het commando voerde over 
de eenheid die zich naar Driel begaf. Volgens Harland konden de soldaten niet voor-
uitkomen in hun boten in het diepere water vanwege het gevaar meegesleept te 
worden door de sterke oost-west stromingen. Daardoor waren zij gedwongen dicht 
bij de hoger gelegen wegen te blijven, die ‘slechts’ ongeveer één meter onder water 
stonden. En terwijl zij vochten tegen de ook daar nog sterke stroming en voorzichtig 
elke meter van de onzichtbare weg probeerden af te tasten, manoeuvreerden zij hun 
aanvalsboten beladen met rantsoenen, wapens en materiaal door het ijskoude wa-
ter. Voortdurend was er de angst voor ontdekking door de Duitsers die in de buurt 
waren, omdat ‘iedere beweging die niet uiterst traag ging het water luid deed rui-
sen’. 
 
In de loop van deze acties slaagden de Lincolnshires en de Yorkshires er in posten in 
te richten dicht bij de vooruitgeschoven Duitse posities in Heteren en Driel om van 
daaruit observaties te verrichten ten behoeve van de geallieerde artillerie. Het was 
niet alleen het natuurgeweld dat de Britse pogingen parten speelde, maar ook het 
vakmanschap van de vijand, die in weerwil van beperkte voorraden een krachtige 
verdedigingslinie had opgebouwd in het gebied rond Heteren en Driel. Tegenover de 
Britten lagen een aantal compagnieën van het Festungs-Maschinen-Gewehr bataljon, 
die onder bevel stonden van de 2e Fallschirmjäger divisie, die verantwoordelijk was 
voor verdediging van de hele Overbetuwe en die zijn hoofdkwartier had in Ooster-
beek. Enkele Duitse compagnieën hadden posities gekozen ten zuiden van de Rijn. Zo 
had de 3e compagnie, die in en om Driel lag, zijn commandopost in de kelder van een 
huis in het dorp. De eenheid werd ondersteund door artillerie van het Fallschirm-
jäger-regiment, wier kanonnen onzichtbaar voor de Britten verspreid stonden 
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opgesteld op de hoger gelegen en dichtbeboste Veluwerand. Bovendien kon de 
Duitse verdediging rekenen op vuursteun van een mortiereenheid. Vanaf de hogere 
Veluwezoom, maar ook vanuit de twee kijkgaten in de kerktoren van Driel hadden de 
Duitsers een goed overzicht over het landschap ten zuiden van het dorp. Per (draad-) 
telefoon en of via radiocontact stonden de Duitse uitkijkposten ten zuiden van Driel 
in verbinding met hun commandopost. Britse noch Duitse bronnen maken in die peri-
ode melding van enige activiteit bij een verlaten boerderij die Groenewoud werd ge-
noemd. Deze boerderij lag ten zuidwesten van Driel aan het eind van een doodlo-
pende landweg. De bebouwing bestond uit een woonhuis, dat aan de westkant werd 
geflankeerd door een grote schuur en een houten keet. Aan de oost-, zuid- en zuid-
westkant lagen boomgaarden, die het uitzicht op Homoet, waar Britse troepen lagen, 
moeten hebben belemmerd.  

Afb. 2: Kaartje situatie boerderij Groenewoud. 
We zien Driel rechtsboven en Homoet linksonder. Boerderij Groenewoud ligt in het centrum 
van het kaartje. Links loopt van boven naar beneden de Homoetsestraat en tweede van rechts 
van boven naar beneden de Hollanderbroeksestraat. Duidelijk is dat Groenewoud alleen via de 
weg bereikbaar is vanaf het noorden. 

 
Groenewoud was een nogal geïsoleerd gelegen plek tussen de wegen waarlangs de 
Yorkshires en Lincolnshires zich bewogen tijdens de boven beschreven operatie. Hoe-
wel zij er een uitstekend zicht hadden op Driel en omgeving hadden de Britten er de 
voorkeur aan gegeven geen patrouilles te sturen naar deze boerderij tijdens de hoog-
waterperiode, waarschijnlijk omdat een directe verbindingsweg naar het zuiden ont-
brak. De Britse verkenningseenheden zouden dan gedwongen zijn geweest de boer-
derij te benaderen over ontoegankelijk terrein, terwijl hun boten aan de genade van 
de sterke stroming overgeleverd waren. Dat deze stroming een enorme belemmering 
vormde voor de bootverkenners maakt een ervaring van enkele Yorkshire manschap-
pen duidelijk. Zij werden gegrepen door de stroom en volledig machteloos tegen de 
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kracht van het water weggesleept van Hollanderbroeksestraat naar de positie van de 
Lincolns ver ten westen van hen. 
 

De tweede patrouille (voor een meerdaagse verkenning) 

Op 4 maart maakt het logboek van de Lincolnshires melding van de terugkeer van 
een patrouille die de hele dag in ‘het huis Groenewoud’ de Duitse troepenbewegin-
gen ten noordwesten van Driel had geobserveerd. Door de inmiddels lagere water-
stand was de boerderij kennelijk toegankelijk en omdat er geen melding wordt ge-
maakt van vijandelijkheden, is het aannemelijk dat de boerderij niet in Duitse handen 
was. Waarschijnlijk hadden de Duitsers afgezien van de inname van de boerderij uit 
angst voor een onverwachte aanval vanaf de wegen ten oosten en ten westen ervan. 
Ook is het mogelijk dat zij nog niet ontdekt hadden dat eenheden van het Yorkshire 
regiment zich al op 27 februari hadden teruggetrokken uit de directe omgeving. Om 
19.00 uur op 5 maart vertrok een verkenningspatrouille van de Lincolnshires met het 
doel drie dagen in de boerderij te blijven. De eenheid bestond uit een officier en elf 
manschappen, aangevuld met een dragersgroep van 12 man, die waarschijnlijk de ex-
tra benodigdheden vervoerde zoals rantsoenen en uitrusting, waaronder een veldte-
lefoon, een afstandsmeter en een mortier. Zwoegend door de regen in een pikdon-
kere nacht duurde het tot 4 uur ’s nachts voor de hele patrouille kwartier kon maken 
op Groenewoud, hetgeen betekent dat het hen negen uur gekost had om de paar ki-
lometer af te leggen om hun positie te bereiken. De Britse eenheid op de boerderij 
had radiocontact met de commandopost in Homoet. Die nacht sloeg het noodlot toe 
voor de Lincolnshires. Terwijl de Britse patrouille op weg was naar Groenewoud, had-
den de Duitsers in de avonduren ontdekt dat ‘de tot nu toe geobserveerde vijandige 
posities niet langer bezet waren’. Het is duidelijk dat zij in de eerste plaats op een 
groep huizen dicht bij Driel aan de Hollanderbroeksestraat doelden van waaruit de 
Britten een mogelijke Duitse bezetting van Groenewoud zouden kunnen bedreigen. 
Maar, zoals boven al gemeld, hadden de Britten Groenewoud reeds eerder verlaten. 
Toen hun verkenning van Groenewoud geen aanwijzing opleverde dat de boerderij in 
vijandelijke handen was, besloten de Duitsers om er in de vroege uren van 6 Maart 
een patrouille van 12 manschappen heen te sturen om het pand in te nemen. Uit 
voorzorg tegen mogelijk door de Britten achtergelaten boobytraps, namen zij ook 
twee mijnenzoekers mee. Op zeker moment, toen de Lincolnshires druk bezig waren 
de verdediging van hun nieuwe uitkijkpost in te richten, slaagden de Duitsers erin om 
ongezien de boerderij binnen te komen. Ze troffen niemand aan op de benedenver-
dieping, maar toen hij de kamers boven doorzocht, stond korporaal Tim plotseling 
oog in oog met een groep vijanden. Zonder aarzeling schreeuwde hij: “Hände Hoch”. 
Hij slaagde erin een van de Lincolns zijn wapen te ontfutselen. Met zijn snelle actie en 
met behulp van enkele kameraden, die bij het horen van zijn schreeuw hem te hulp 
schoten, dwong hij de Britse soldaten zich over te geven. Zo verwierf de Duitse ver-
kenningspatrouille niet alleen een rijke buit, maar nam zij ook 13 man gevangen die 
zonder mankeren naar Driel werden afgevoerd. De leiding van de D-compagnie was 
zich er niet van bewust dat hun plannen betreffende Groenewoud waren doorkruist. 
 

De derde patrouille (de verbindingseenheid) 

Toen hun patrouille gevangen werd genomen, had deze geen kans gehad een nood-
sein uit te zenden. En dus was het niet verwonderlijk dat later op die 6e maart de 
Britten een verbindingseenheid naar Groenwoud stuurden om een telefoonlijn aan te 
leggen. Om 21.00 uur verschenen die voor de boerderij, waar het Duitse detache-
ment inmiddels was aangevuld tot 17 man. Omdat de Duitsers hen aanzagen voor 
een ontzettingseenheid lieten ze de eerste leden naderen tot op 10 meter. Toen pas 
riepen ze “hands up” en toen de Britse soldaten daar geen gehoor aan gaven open-
den zij het vuur. ooraan liepen John, J. McNee, John I. Hyde en Harry Reeves, de 
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laatste toen nog maar 18 jaar oud. Hyde werd in zijn hoofd getroffen en was op slag 
dood. John McNee werd in zijn buik geschoten en overleed enkele uren daarna in de 
schuur waar de Duitsers de slachtoffers tijdelijk hadden neergelegd. Reeves werd in 
zijn dij geraakt en de volgende dag door de Duitsers in een kruiwagen naar de Rijn ge-
reden vanwaar hij naar een hospitaal in Arnhem werd gebracht. Dat werd zijn red-
ding. De volgende dag zou de schuur in brand worden geschoten. De twee ernstig 
verminkte stoffelijke overschotten zijn later in de voortuin van de boerderij begraven 
en in april 1948 herbegraven op de Britse erebegraafplaats in Oosterbeek. Er was nog 
een vierde gewonde, soldaat W. Evans, die erin slaagde terug te keren naar de basis.  
 
Compleet verrast door deze onverwachte confrontatie trok de verbindingseenheid 
zich haastig terug naar Homoet. Noodgedwongen hadden ze drie makkers moeten 
achterlaten, waarvan twee dood, en twee gewonden die gevangengenomen werden. 
Nog steeds beoordeelden de Britten in Homoet de situatie op Groenewoud totaal 
verkeerd. Ze gingen ervan uit dat de beschieting van de verbindingseenheid berustte 
op een verschrikkelijk misverstand van hun eigen mensen op de boerderij, omdat ‘de 
patrouille op Groenewoud niet ingelicht was over de komst van de verbindingseen-
heid vanwege een probleem met de radioverbinding aldus het krijgslogboek. Maar in 
dit onbegrip kwam snel verandering. Op 7 maart gaf de Britse staf blijk van zijn ach-
terdocht door twee sluipschutters naar Groenewoud te sturen om de identiteit van 
de bezetters vast te stellen. Maar deze twee soldaten hadden niemand kunnen waar-
nemen, hoewel ze meerdere keren hadden geroepen. Waarschijnlijk weigerden de 
Duitsers wijselijk te reageren om zo de vijand in het onzekere te laten over de juiste 
situatie in hun uitkijkpost. De verdachte doodse stilte op Groenewoud bracht de Brit-
ten echter tot de conclusie dat hun verre uitkijkpunt in vijandelijke handen gevallen 
moest zijn. 
 

De vierde patrouille (de gevechtseenheid) 

Om 01.00 uur in de nacht van 8 maart vertrok een gevechtspatrouille bestaande uit 
een officier en zeventien manschappen om de vijand op Groenewoud te vernietigen 
en de vermiste patrouille te vinden’’. Het viel de Duitsers op dat om 02.00 uur die 
nacht de zoeklichten, die normalerwijze zorgden voor een soort kunstmatig maan-
licht over de Britse frontlinies, uitgezet werden. Het was nu zo donker dat je letterlijk 
bijna geen hand voor ogen kon zien. Eén uur lang had er doodse stilte geheerst in de 
gitzwarte omgeving van Groenewoud tot gefluisterde commando’s en zachte gelui-
den de Duitsers in de hoogste staat van paraatheid brachten. Een soldaat van de 
Britse patrouille was tot op 30 meter van de boerderij geslopen en riep luid: “Are you 
there ?”. Zijn vraag bleef onbeantwoord. Waarop de patrouille nog wat meer maar 
voren schoof en de roep werd herhaald. Meteen daarna schoot een Duitse soldaat 
een lichtkogel af, die de omgeving van Groenewoud in een fel licht zette en de Duit-
sers duidelijk maakte dat de vijand van het westen, het noordwesten en het zuidwes-
ten oprukte naar hun versterkingen. Toen ze zagen dat de Britten tot op 50 meter 
waren genaderd openden zij het vuur met mitrailleurs en automatische wapens. De 
Lincolnshires beantwoordden het vuur met hun brens en andere lichte wapens. Tij-
dens die hevige vuurwisseling en onder dekking van de duisternis slaagden meerdere 
aanvallers erin dicht bij de boerderij te komen. Op zeker moment stond de grote 
schuur waarin de Duitsers meerdere mitrailleurnesten hadden, aan alle kanten in 
brand. Het rieten dak had vlamgevat door de spoormunitie en de ernaast staande 
schuur was getroffen door fosfor handgranaten en een PIAT (soort anti-tank wapen).  
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Afb. 3: Een draagbaar anti-
tankwapen, de PIAT MK 1,  
(Projector Infantry Anti Tank) 
in gebruik van het Britse  
leger tussen 1942 tot 1850. 
Foto: Wikipedia. 

 
 
 

Bovendien legde een Britse fosforgranaat een Duitse mitrailleurstelling het zwijgen 
op die vanuit een bunker ten zuiden van de boerderij opereerde. De bemanning er-
van bleef echter ongedeerd. In de schuur, waarin het vuur gretig om zich heen greep, 
stond inmiddels bijna al het Duitse materieel in brand.  Slechts één mitrailleur die de 
boomgaarden ten westen en ten zuidwesten bestreek bleef afdoende werken. 
 
Ondanks grimmig Duitse verzet duurde het echter niet lang voordat ook een tweede 
schuur, waarschijnlijk de houten keet, vlamvatte en in lichter laaie stond.  
Om 03.10 uur meldden de Duitsers aan hun commandopost dat zij van alle kanten 
werden aangevallen. De compagniescommandant gaf daarop zijn mortiereenheid het 
bevel een vuurscherm te leggen ten westen, zuiden en oosten van Groenewoud. Na 
overleg met de staf van het Festungs-Maschinen-Gewehr bataljon in Oosterbeek 
werd besloten dat het detachement in Groenewoud zich terug moest trekken als de 
beschieting een langer verblijf in de boerderij onmogelijk maakte, of als de ontsnap-
pingsroute in onmiddellijk gevaar kwam en de Britten de Duitse terugtocht zouden 
kunnen afsnijden. Bovendien kreeg de Duitse artillerie de opdracht zich in de strijd te 
mengen door een vuurgordijn aan te leggen ten zuiden van de verkenningspost. Al 
snel werd de situatie, die al een tijd hachelijk was, voor de Duitsers onhoudbaar. De 
compagniescommandant in Driel, ontving een bericht dat de post niet langer behou-
den kon worden, omdat het vuur als een razende om zich heen greep. Daar kwam 
nog bij dat tegen die tijd alle mitrailleursnesten totaal waren uitgebrand. 
Deze penibele situatie dwong de compagniescommandant het bevel te geven aan 
zijn manschappen zich terug te trekken naar veiliger gebied. Zodra de laatste Duitser 
erin geslaagd was de post te verlaten onder dekking van artillerie en mortiervuur en 
verdwenen was in de duisternis en de Britse patrouille nog verder was opgerukt, 
werd het Duitse vuurscherm gericht op Groenewoud zelf.  
 
Op de aanvallende Lincolnshires moet de loop der gebeurtenissen bijzonder sinister 
zijn overgekomen: de hevig brandende gebouwen, de kakofonie van exploderende 
munitie, de intensieve Duitse bombardementen en het hevige mitrailleurvuur, terwijl 
er tegelijkertijd geen vijand te zien was. Het is duidelijk dat dit pandemonium van ex-
plosies en beschietingen de Britten ervan weerhield om de boerderij te doorzoeken 
op sporen van de vermiste patrouille en dus bleef het mysterie van haar verdwijning 
onopgelost. Om 04.00 uur keerde de Britse gevechtseenheid terug van zijn korte, 
maar hevige ontmoeting met de vijand. Het is verbazingwekkend dat er tijdens deze 
gevechten geen slachtoffers vielen aan Duitse kant. Ook de Britten meldden geen 
verliezen. 

 

Het verdere verloop 

Hoe later in maart de gevechten om het bezit van de boerderij verliepen is niet ge-
heel duidelijk, omdat de verslagen hierover ontbreken. Duitse archieven geven alleen 
informatie over de periode tussen 5 maart en 8 maart. Toch is het mogelijk in grote 
lijnen de gebeurtenissen te beschrijven rond Driel gedurende de week die daarop 
volgde. Nog voor het midden van maart werden de Yorkshires en de Lincolnshires 
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afgelost door andere troepen van de 49ste West-Riding divisie. Enkele wekenlang 
verplaatste de frontlinie ten zuiden van Driel (voornamelijk langs de Linge) zich niet. 
Door sterk verbeterde weersomstandigheden rond het einde van maart werd de 
Over-Betuwe, die lange tijd nauwelijks te doorkruisen was geweest, beter geschikt 
voor grote militaire operaties en begonnen de Geallieerden een aanvalsmacht op te 
bouwen die dat deel van de Betuwe moest veroveren dat nog in Duitse handen was. 
Op 2 april startten Britse en Canadese eenheden een aanval met de codenaam ‘De-
stroyer’. Binnen enkele dagen was de hele Over-Betuwe in geallieerde handen en 
was Driel een van de weinige plaatsen waar de Duitsers nog weerstand boden. Nog 
geen dag later, op 3 april, slaagden de Canadezen er al in de weerstand te breken. 
Toch zou het nog twee weken duren eer het dorp geheel uit de vuurlinie geraakte. 
 

Kanttekeningen 

Afb. 4: Op de voormalige 
boerderij links voor het hek 
van het huidige waterpomp-
station Fikkersdries in Driel 
bevindt zich deze plaquette 
die herinnert aan de tragi-
sche gebeurtenissen in de 
nadagen van de Tweede We-
reldoorlog zoals hierboven 
beschreven.  
Die plaquette, daar geplaatst 
op initiatief van Coby den 
Hartog, hangt er ter herinne-
ring aan John I. Hyde en John 
J. McNee (Jack voor intimi), 
leden van het 4e Bataljon 
van het Lincolnshire Regi-
ment, die op 6 maart 1945 
omkwamen in een vuurge-

vecht met Duitse soldaten bij boerderij Groenewoud. Hun lichamen zijn helaas nooit 
officieel geïdentificeerd, ter plaatse begraven en in april 1948 herbegraven op de ere-
begraafplaats in Oosterbeek als ‘unidentified soldiers’. Van soldaat John Hyde zijn 
geen nabestaanden gevonden. Van hem is ook geen foto bewaard gebleven. 
 
De tekst op de plaquette luidt:  
‘Ter herinnering aan J.I. Hyde en J.J. McNee van het 4e bataljon van het Lincolnregi-
ment. Op 6 maart 1945 verloren zij hun leven in een gevecht met de Duitsers die 
deze boerderij bezet hielden. Hun lichamen werden nooit teruggevonden’. 
 
Opmerking 1: In die situatie is inmiddels verandering gekomen door onderzoek van 
Anthony Denton. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn hun stoffelijke 
overschotten in april 1948 herbegraven op de erebegraafplaats in Oosterbeek. Zeker-
heid kan alleen verkregen worden door DNA-onderzoek. 
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Het Engelse Oorlogsgraven Comité staat dat echter niet toe. Voor hen is ‘eeuwige 
rust’ ook echt eeuwige rust. Van J.I.Hyde zijn geen verdere gegevens bekend.  Van 
hem zijn nooit familieleden of nabestaanden gevonden. 

 Afb. 6: Jack in 1945, inmiddels gehuwd en vader 
van twee jonge kinderen. (Foto Familie Denton) 

 
Afb.5: Jack McNee in 1937  
(Foto: familie Denton) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 7: Harry Reeves (rechts) in 1998 bij de plaquette 
(Foto Familie Denton) 
 

 
Opmerking 2: Deels vertaald uit het Engels (naar een onderzoek door Ferdinand van 
Hemmen en later door Anthony Denton), aangevuld met aantekeningen van Anthony 
Denton en Coby den Hartog. 
Ferdinand van Hemmen behoeft mijns inziens geen verdere introductie, bekend als 
hij is van vele publicaties ook over WOII.  
Anthony Denton is gehuwd met Jacqueline, de dochter van J.J. McNee, één van de 
twee gesneuvelden bij boerderij Groenewoud. Zij proberen jaarlijks een bezoek te 
brengen aan de plaquette bij de boerderij. 
Coby den Hartog heeft samen met haar man, Geurt den Hartog, veel onderzoek ge-
daan naar omgekomen en vermiste geallieerde militairen (voornamelijk in de directe 
omgeving van de gemeente Valburg). 
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Met de bus naar de stad 
70 jaar autobuslijndiensten vanuit Andelst (1920-1990) 

Daan Viergever 
 
Omstreeks 1920 zien we alom in ons land autobusbedrijfjes ontstaan, die in veel ge-
vallen hun diensten uitvoerden met een dan populaire T-Ford. Eigenlijk een vracht-
wagen-chassis waarop een eenvoudige houten carrosserie is gebouwd die plaats 
bood aan 12 tot 15 passagiers. Zo vroeg ook Piet Merkus in Andelst, die tot dan toe 
een zaak in rijwielen en motorfietsen had, in 1919 een vergunning aan om lijnbus-
diensten te verzorgen. Aanvankelijk alleen op marktdagen naar Arnhem en Nijmegen 
en ook naar de wekelijkse markt in Tiel en de veemarkt in 's Hertogenbosch. 
De in 1920 begonnen wekelijkse diensten groeiden al snel uit tot een dagelijkse 
dienst naar Arnhem en Nijmegen, zij het met slechts één retourrit per dag. 

 
Door een steeds 
toenemend aantal 
reizigers groeide de 
dienstverlening al 
snel naar meerdere 
ritten per dag, met 
in de loop der jaren 
modernere en gro-
tere bussen, o.a. 
van het merk 
G.M.C. 
 
 
 

Foto 1: De T-Ford aan het eindpunt Molenstraat in Nijmegen 
 
 

Foto 2: De toen nieuwere en grotere bussen voor de garage. 
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De dienst van Andelst via Herveld, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout -dus door het 
gebied van (thans) ons beider Historische Kringen- bereikte de stad Nijmegen via de 
veerpont bij Lent en had in zijn tijd het eindpunt in de Molenstraat. Ook andere bus-
diensten zoals o.a. die van de Maas Buurtspoorweg (M.B.S.) hadden daar in de jaren 
twintig en dertig hun standplaatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: Bus-
standplaats 
Molenstraat, 
midden jaren 
dertig. 

 
Uiteraard werd vanaf 1936 over de nieuwe Waalbrug gereden. Aldus zou Merkus 
vele jaren met zijn busdiensten ons gebied bedienen. Zij het met vier of vijf retourrit-
ten per dag, wat in die jaren heel normaal was.  

 
Foto 4: Advertentie van 
P.J. Merkus. 

 
Vanaf eind jaren 
twintig probeerden 
de Nederlandsche 
Spoorwegen vat op 
het streekvervoer te 
krijgen middels doch-
terbedrijf A.T.O. (Al-
gemene Transport 
Onderneming). Zo 
ook in de Betuwe, 
met name in de regio 
Tiel - Geldermalsen - 
Culemborg. Een 
A.T.O.-lijn bereikte 

enige tijd ook Opheusden. Die opzet veroorzaakte veel weerstand en onrust onder 
particuliere ondernemers. In 1937 kwam de rijksoverheid met de Wet Autovervoer 
Personen (W.A.P.). Via deze wet kwam het tot een geconcentreerde vergunningver-
lening: nu landelijk en niet meer provinciaal. Een en ander werd geregeld door de 
Commissie Vergunningen Personenvervoer (C.P.V.) per 15 februari 1937. Het streven 
was om tot grotere levensvatbare bedrijven te komen. Toch werd de vergunning van 
Merkus door de C.V.P. verlengd. Mede daardoor durfde hij het aan om in 1939 een 
gloednieuwe busgarage te bouwen tegenover zijn bestaande bedrijf aan de Wage-
ningsestraat. 
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Foto 5:  
De nieuwe 
garage 
met de 
nieuwste 
bus, 1939. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alles leek, ook nadat in mei 1940 de Duitsers ons land bezetten, op dezelfde voet 
door te gaan, zij het dat de benzineverstrekking door de bezetter zeer beperkt werd 
en dientengevolge de bussen al snel met een zogenaamde. gasgenerator op de weg 
verschenen. In zo'n met kolen, hout of turf gestookte installatie werd een gas gepro-
duceerd waarop de motoren draaiden. Ook werd wel gebruik gemaakt van cylinders 
persgas. Dan, per 15 mei 1942, werden alle bestaande vergunningen van overheids-
wege ingetrokken. 
 
Inmiddels zat de A.T.O. niet stil en nam overal in den lande grotere of kleinere busbe-
drijven over. Begin 1942 richtte de A.T.O. twee nieuwe bedrijven op, waarvan één 
onze streek raakte. Dit waren ‘De Rijnstreek’ in Zuid-Holland en de ‘N.V. Velox’ te 
Arnhem. Deze laatste onderneming zou een groot gebied rondom Arnhem gaan be-
dienen, waaronder de Veluwe tussen Apeldoorn, Deventer, Ede en Arnhem en de 
Overbetuwe. Probleem was dat deze nieuwe onderneming bij lange na niet genoeg 
bussen had om dit grote gebied te bedienen. Het gevolg was dat de bestaande bedrij-
ven, zij het onder de vlag van N.V. Velox, op de Veluwe bleven rijden en dat we 

‘echte’ Veloxbussen alleen in de 
Over-Betuwe zagen rijden. Zo 
werd in mei 1942 de dienst Arn-
hem - Huissen - Bemmel - Nijme-
gen van de Geldersche Tramwe-
gen overgenomen. Per 15 mei 
1943 raakte Merkus zijn, tijdelijk 
verlengde, vergunning kwijt aan 
deze N.V. Velox. Merkus zou 
daarvoor een vergoeding van  
f 50.000,00 ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 6: Rekening van door de A.T.O. 
betaalde vergoeding aan Merkus. 
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Vanaf die tijd zien we op de twee lijnen die vanuit Andelst gereden werden de A.T.O.-
kleurige bussen (grijs met donkerblauwe raampartij) naar Arnhem en Nijmegen rij-
den. De bussen waren tweedehands uit de A.T.O.-stal. Deels afkomstig van de 
G.A.D.O. uit Groningen. Dit alles vanuit de dan pas enkele jaren oude Merkus garage, 
welke door de Velox werd gehuurd. Garagechef werd hier de van Merkus overgeno-
men Henk van Dijken. Met nog drie andere chauffeurs van Merkus, Th. van Gestel,  
G. Koendertse en H. de Ruyter traden zij bij de Velox in dienst, zodat we toch nog re-
gelmatig een bekend gezicht achter het stuur van de bussen zagen. De bussen van 
Merkus werden door de Duitsers gevorderd en gebruikt op en om de vliegbasis 
Deelen. Slechts de nieuwste bus werd na de oorlog daar teruggevonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7:  
Veloxbus 575 in 
de garage.  
Erachter Mw. Van 
Dijken. 1943. 

 
Wat nieuw was? De Velox plaatste halteborden en alleen daarbij kon je in- of uitstap-
pen, terwijl je bij Merkus gewoon op elke willekeurige plek langs de route je hand op 
kon opsteken om in te stappen. Ook reed de Velox met conductrices, die als je je zit-
plaats had ingenomen je een kaartje verkocht, waarop zij met een kniptang het tra-
ject, de datum en het tarief aanknipte. Bij Merkus kocht je een kaartje bij de chauf-
feur, die met een blauw potlood het traject aanstreepte. Ergens in die tijd werd het 
punt van aankomst en vertrek in Nijmegen verplaatst naar het Kelfkensbosch.  
En.... wat was er als kind nou mooier dan om met de bus naar Nijmegen te rijden en 
dan bij het Hunnerpark over te stappen op de tram en via het z.g. bergspoor naar 
Berg en Dal te gaan voor een dagje speeltuin! 
 
Vanaf omstreeks ‘Dolle Dinsdag’ -5 september 1944- was het nauwelijks nog mogelijk 
met de bus te reizen. Ook werd in die tijd de een na de andere bus door de Duitsers 
gevorderd. Bij thuiskomst na de evacuatie in de winter 1944/1945 was er in de zomer 
van dat bevrijdingsjaar in Andelst geen Veloxbus meer over. 
 

In de winter 1945/'46 kon de Velox 
weer enkele busdiensten aanbieden, 
gereden met noodbussen, de z.g. 
‘Bellewagens’. Van de Londense 
brandweer afkomstige wagens, 
waarin houten banken waren ge-
plaatst voor achttien zitplaatsen. 
Maar in de praktijk werd er vaak min-
stens het dubbele aantal passagiers 
ingepropt. 
 

Foto 8: Austin Bellewagen. Aan het stuur H. van Dijken. 
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In de zomer van 1946 kwamen er geleidelijk ‘echte’ bussen beschikbaar. Zo reed 
Volvo-bus 628, die van de Salland uit Deventer overkwam vaak op de lijn van Andelst 
naar Nijmegen. 

 
Foto 9: Volvo-bus Velox 628 aan het Kelfkensbosch te Nijmegen. 1946. 

 
Vanaf de zomer van 1947 stroomden steeds meer nieuwe bussen in, nu in de toen al-
gemeen gangbare groene kleur van de N.S.-dochterbedrijven. Ook kon er in de vol-
gende jaren steeds frequenter gereden worden. Via een regelmatige twee-uursdienst 
naar een uurdienst. Ook werden er lijnen vanuit Andelst naar Tiel, Wageningen en 
Elst geopend. De bussen van het merk Scania Vabis en later DAF zouden vele jaren 
het beeld in onze streek bepalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 10: Velox 
Scania Vabis voor 
station Tiel. Voor 
de bus conduc-
trice Van Elst en 
chauffeur Ver-
haaf. 

 
Vanaf midden jaren vijftig begon een terugloop in het aantal passagiers o.a. door de 
komst van de bromfiets en later de eigen auto. De N.V. Velox werd administratief on-
dergebracht bij de grotere N.S.-dochter de Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij 
(N.B.M.) te Zeist. Toen in 1966 de financiële positie nog nijpender werd, werden in 
het rivierengebied drie busbedrijven, t.w. Van Ballegooien uit Haaften, E.T.A.O. uit 
Tiel en N.V. Velox uit Andelst samengevoegd tot de Betuwse Streekvervoer 
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Maatschappij (B.S.M.) die het hele gebied tussen Arnhem, Nijmegen en Gorinchem 
bediende. Dit alles onder de paraplu van de N.B.M. 

Foto 11: B.S.M.-bus op de Rijndijk nabij het Drielse Veer. 

 
Dit bleef zo tot december 1970 toen, weer om financiële redenen, de B.S.M. werd 
overgenomen door de Zuid Ooster (Z.O.) te Gennep. Nog steeds werd er vanuit ga-
rage Andelst gereden met in de loop der jaren steeds vaker geel gekleurde bussen, 
zijnde de toen nieuwe kleur van het openbaar vervoer. Toch nog meestentijds be-
stuurd door chauffeurs uit onze eigen streek. Dus bekende en vertrouwde gezichten. 
Dit zou zo blijven tot 26 mei 1990, de laatste dag dat de ‘Stalling Andelst’ van de Zuid 
Ooster in gebruik was. 

Foto 12: Laatste dag van garage Andelst 26 mei 1990. Met aankomende en vertrekkende  
bussen van de Zuid-Ooster. 
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Voortaan werden de Betuwse lijnen bediend vanuit Tiel en Nijmegen. Garage Andelst 
werd verkocht aan de firma Veens in agrarische gereedschappen en machines. Nu is 
er, na een ingrijpende verbouwing en modernisering het autobedrijf Hafi (Van Haar-
lem & Fischer) gevestigd, terwijl aan de overzijde van de weg de firma Schimmel in 
het, ook gemoderniseerde, oorspronkelijke pand van Merkus zijn bedrijf uitoefent. 
Maar als ik er heden ten dage met Brenglijn 35 langskom zie ik daar in gedachten nog 
altijd de Velox, zoals die in mijn jonge jaren van daaruit functioneerde. 
 
Bronnen: 
- Jan Erik Grunveld, 1987.  Per A.T.O. en Spoor, Utrecht. 
- Gesprekken met wijlen Harry Merkus, zoon van P.J. Merkus (circa 2012) en infor- 
  matie via mevrouw. M. van Meerten-Merkus, kleindochter van P.J. Merkus; 
- Eigen herinneringen van de schrijver. 
- Foto's: Familie De Ruyter, Familie Van Dijken, collectie H.K.M.B. via Ed Janssen. 
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 Van alles van vroeger……. 
Dini Huijbers 
 

SAMEN 

Dit is een speciale Oud Neis, die is gemaakt door Historische Kring Oosterhout, Slijk-
Ewijk, Valburg en omstreken ‘samen’ met Historische Kring Midden-Betuwe. 
Het is toepasselijk als er dan een recept geplaatst wordt dat ‘samen’ gemaakt kan 
worden.  
Dit is een heel oud recept, mijn oma maakte deze beschuittaart altijd met verjaarda-
gen of andere feestelijkheden, wat heb ik daar altijd van gesmuld! 
De taart is samengesteld uit diverse laagjes, die je ‘samen’ kunt beleggen. Als je de 
afgekoelde beschuittaart daarna opeet, heb je er ‘samen’ plezier van. 
 
Beschuittaart (uit: Oma’s receptenboek) 
 
Benodigdheden:  
Custardpoeder 
Melk 
Suiker 
1 á 1 ½ pak beschuit 
Zelfgemaakte jam (rode jam is erg feestelijk) 
Zelfgemaakte appelmoes 
1 á 2 pakken biscuitjes (de goedkoopste soort) 
Slagroom 
 
Maak de custardpudding volgens de aanwijzing op het pak.  
Gebruik ca. 7 ½ dl melk en maak de custard liever iets te dik  
dan te dun. Hetzelfde geldt voor de zelfgemaakte appelmoes. 
Leg de beschuiten zodanig op een (bak)plaat dat ze geheel klem lig-
gen en verdeel de pudding erover. Leg de biscuitjes erop (dicht tegen elkaar) en ver-
deel de stevige warme appelmoes erover.  
Leg hier weer een laag biscuitjes over en. 
Maak de jam even warm in een pannetje en verdeel de jam over de 
biscuitjes. 
Laat het geheel in een koele, afgesloten ruimte (géén koelkast) een 
nacht staan. Dek het eventueel af met aluminiumfolie. Klop de vol-
gende morgen de slagroom stijf en spuit deze erop met een spuitzak. 
De taart is nu gemakkelijk aan te snijden omdat alles zacht is geworden. 
 

Zo maar een tip: Allium cepa (ui)  
Een ui kan worden gesnipperd en een nacht in wa-
ter worden geweekt, het drinken van dit sap op de 
nuchtere maag helpt tegen wormen.  
Tegen hoest: 500 gram gesnipperde ui even koken 
met honing en suiker. Dit middel doet wonderen. 
 
Waarschuwing: een teveel aan ui houdt andere 
mensen op een afstand.  
Tsja…. Het is maar wat je wilt en je kunt zelf kiezen. 
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Zoekplaatje 

 

Wie weet de namen van de personen met ? 

Foto: Werknemers van het huis Hemmen rond 1935. 
V.l.n.r. staand: ?, ?, Hannes Reijnen, Willem van de Brink, Toon Cornelissen, ?,  
Martien Robbers, ?.  Zittend: Gerrit Huibers, ?. 
 Mail uw oplossing naar het secretariaat van een van beide Historische Kringen. 
Voor mailadres: zie Colofon bij secretariaat.  

 
 
 
 
 
Sponsoren 
Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
 
 
 

           

          

 

 

          

 

         Assurantiekantoor  

   Derksen B.V. te Oosterhout                Grafisch Bureau A & K 

       M.H.A.A. (Ria) Derksen                            te Andelst 

          


