Stichting HISTORISCH MAASBOMMEL

Reis door de tijd
Door Dinie Wijgerse en Jeroen Bergers, 21 november 2021
Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd
wat de geschiedenis was achter de grote oude
boerderij en het aparte hoekige schuurtje die
stonden achter het groen van de bomen op
Velddijk 16.
Voor dit artikel mogen we meelopen door de tijd met de Familie Engelbart die
dit huis vanaf 1950 bewoonde tot 2000.
Albert Engelbart werd in 1939 geboren uit het huwelijk van Franciscus
Engelbart en Gerarda Schonenberg in de Kerkbuurt (nu Raadhuisdijk 15) in
Maasbommel. Het gezin bestond verder uit een oudere zus Thea en een
jongere zus Ida.
Albert Engelbart: “Ondanks het begin van de oorlog waren wij als heel jonge
kinderen ons nog niet bewust van het gevaar van
dit alles, en was het alleen spannend als wij ons
onder het hooi moesten verschuilen voor
overkomende vliegtuigen die schoten op de
schepen in de Maas.
Onze ouders waren er altijd, en aan eten en drinken
hadden we geen gebrek.
In dit gezin en met twee inwonende ooms van
moeders kant: (Wim en Piet Schonenberg)
bracht ik mijn eerste 11 levensjaren door”.
Albert, Thea en Ida 1945

Het was een zorgeloze jeugd, er waren voldoende kinderen om mee te kunnen
voetballen, schaatsen, hoepelen en knikkeren. De buurkinderen van Wijgerse
mochten met hulp van hun grote broers leren zwemmen. Dit ging met behulp
een lang touw vastgemaakt aan een boom. Maar dat mochten wij niet.
Ons bedrijf bestond uit 10 koeien, 3 paarden, 25 kippen, een paar zeugen en 6
schapen en was samen met de pachtgrond ongeveer 10 hectare groot. In 1950
werd ons huis verkocht aan Jan van Dijk, en kochten wij de grote T-boerderij
op de Velddijksestraat 16. “De boerderij was eigendom van Hannes van
Ekeren die daar woonde met zijn huishoudster Driekske.
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Daar liep na enige tijd het aantal bunders (hectaren) samen met de
pachtgrond op naar 27 hectaren en het aantal vee naar rond de 80 stuks.
Tevens werd er ook een varkensschuur bij gebouwd.
Vanaf toen ontstond er een mooie samenwerking en vriendschap met onze
buren, de familie Wessels, welke vriendschap altijd is gebleven.
Helaas heeft ons vader er niet zolang
van mogen genieten, hij is in 1959 op
67-jarige leeftijd overleden.
Albert, die toen 19 jaar oud was, en
de landbouwschool met goed gevolg
had doorlopen, zette samen met zijn
moeder en twee ooms het bedrijf voort.
Foto hierboven, Albert op de McCormick

Er kwam een eerste tractor, een
McCormick van 24 pk. Dit was al een hele
vooruitgang, zeker om te gaan melken, wat
voorheen met de pony kar gebeurde.
En de grote trots was natuurlijk ook de
eerste auto, een Morris Minor”.

Rechts op de foto, Albert op de motorkap.

Foto’s hieronder, gemaakt in 1978 (Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed)
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“Buiten hun boerderij maakte Maasbommel ook de nodige ontwikkelingen
door. In de jaren 50-60 werden veel straten verhard en aan de huisnummers
werden straatnamen toegevoegd. In
tegenstelling tot de straatnamen hadden de
percelen al veel eerder namen zoals ’t Kempke
“t Vliesgat, het Merte of de Driemorgen.
Tevens kwam er ook elektriciteit en
waterleiding. Ook werden de eerste
telefoonaansluitingen een feit, zoals bij de
dokter, pastoor, dominee, gemeentehuis,
postkantoor en een handje vol particuliere
aansluitingen (wij zelf kregen de
telefoonaansluiting in 1966).
De werkgelegenheid
bestond naast de zelfstandige winkeltjes, cafés of
boerderijen, uit werknemers bij de meubelfabriek,
de mandenmakerij of als bouwvakker of veerman.
Daarnaast ging men ook met zogenaamde,
“werkbusjes” naar Daalderop in Tiel, Zwanenberg,
den Hartog en Philips in Oss, of naar de haven in
Rotterdam.

Intussen kwam
Albert Rina tegen
Door vriendschap tussen beide families
kenden Albert en Rina elkaar al als jonge
kinderen, tot in 1957 spontaan de vonk
oversloeg en ze echt, ”vaste verkering”
kregen.
Na acht jaar verkeringstijd trouwden ze in
1965 in bij moeder, de twee ooms en zus
Thea.
Thea trouwde in 1967 met Kees Zondag en zij
gingen wonen in Wamel.
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Zus Ida was al in 1964 getrouwd met Sjaak
van Eldijk en woonden sinds hun huwelijk in
Oss. Het was in die tijd heel gewoon dat je bij
ouders introuwde of dat vrijgezelle broers of
zussen bleven inwonen, wat zeker niet altijd
ideaal was voor de jonge stellen.
Wanneer die ‘s avonds een keer gingen
“buurten” en na “tienen” thuiskwamen was
het al snel “wa bende wir loat”. Voor de
goede orde nam je dat dan maar voor lief.

Rina,
Rina werd in 1940 geboren in het
huis naast het noodhuis
(dijkmagazijn) op de Bovendijk in
Maasbommel als oudste dochter van
Wilhelmus Luijpen en Adriana van
Oyen.
Later volgden nog 4 zussen Gerda,
Mientje, Corry en Joke.

De ouders met Joke, Rina, Corry, Gerda en Mientje

Met de andere kinderen van, “de Sluis” gingen ze eerst lopend en later op de
fiets naar de lagere school in de Kerkstraat in Maasbommel (op de plaats waar
zich nu de Agrishop bevindt).
Daarna ging Rina naar de V.G.L.O. (Voortgezet Lager Onderwijs) in Beneden
Leeuwen en volgde later nog een kookcursus in de toen nog nieuwe
huishoudschool in Maasbommel (geopend in 1960).
Toen Rina ongeveer 16 jaar oud was verkaste het gezin naar de overkant van
de dijk. Daar stond het grotere huis wat ook hun eigendom was, en tot dan
door vader verhuurd werd, maar meer mogelijkheden bood voor het
opgroeiend gezin.
Het huis op de dijk werd verkocht aan Hentje van Zwam.
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Vader werkte niet alleen als boer, maar ook nog als grondschatter (grond
taxeren) en bewaarsman (toezicht houden op grond van boeren die er niet bij
wonen). De meisjes moesten ook meehelpen op de boerderij en ook het
melken werd al jong geleerd
waarvoor Rina en Mientje
zelfs een melkdiploma
behaalden. Daarnaast
werden ook buitenshuis
allerlei “dienstjes” opgepakt
om wat extra’s bij te
verdienen. Bijvoorbeeld
door hulp bij kraamtijd, of
oogsttijd bij buren en
kennissen.
Mientje, Rina, Corry, Gerda en Joke.

Voor de goede orde in het dorp zorgden onder het bewind van Burgemeester
Baltussen (1950-1966) eerst veldwachter Beumer en later politieman,
,,pliessie” Broekhuizen. Boeven kregen een stevig verhoor in het gevang onder
het oude gemeentehuis.
Een stoere uitdaging voor de buurtjeugd om water door de spijlen naar binnen
te spuiten.
Medisch
In 1946 kwam er in Maasbommel een nieuwe dokter. Dokter Jules Buijs. Hij
volgde dokter Schaffers op. Dokter Schaffers werkte nog even nauw samen
met dokter Buijs voordat hij vertrok naar Hoofddorp. Dokter Buijs maakte zich
geliefd bij de Maasbommelse bevolking.
Hij was de grote stimulans achter het sport en
verenigingsleven, denk aan de midzomerfeesten,
voetbalvereniging D.B.V. (Door Bevrijding
Verkregen), of biljart vereniging O.D.B. (Ons doel
Bereikt) en Carnavalsvereniging De Bommelaers
waar hij in 1962 in de eerste optocht onder de
naam Prins Laron, de eerste prins van de
Bommelaers was. Met zijn grote Amerikaanse
“slee” een Chevrolet bracht hij de voetbal jeugd
overal naar toe.
Foto links, Dokter Jules Buijs (1918-1964).
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Dokter Buijs met spelers van D.B.V. 1955

Verenigingsleven, plezier en ontspanning
Als jeugd verheugden wij ons altijd op de jaarlijkse kermis, bouwden samen
wagens voor het carnaval, en hielden ons intussen bezig met voetbal, onze
”verkeringen” en “ritjes” met de brommer naar bijvoorbeeld de motorcross in
Bergharen, ploegwedstrijden of een landbouwbeurs. In de winter lekker
schaatsen op de gracht of zwieren op de put met chocomel of een pilsje.
Voor de meisjes was er de korfbalclub (vanaf 1951) M.S.M (Maasbommelse
Sportmeisjes Maasbommel), de eerste dansmariekes in 1963 en het
majorettekorps.
Dan waren er sinds de beginjaren 60, de
Midzomerfeesten waar zelfs André van
Duin en Corry Konings ons deel uit
lieten maken met hun nog prille
carrière.
De fanfare Edelweisz (mede opgericht
en onder leiding van dirigent Jan van
Rossum in Mei 1950), was altijd van de
partij bij feestelijke gebeurtenissen,
later opgevolgd door de Edelweisz
kapel. Het Zangkoor St. Cecilia zorgde
voor muzikale begeleiding bij rouw en
trouw in Maasbommel.
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Toneelvereniging “Voorruit” zorgde jaarlijks voor een prachtige uitvoering in
het Patronaat (nu Raadhuisdijk 38).

Foto’s hierboven van het Patronaat gemaakt in 1957 (Gelders archief)

Religie
Bijna alle kinderen deden in die tijd de eerste en later de plechtige communie,
en moesten voor schooltijd 2x per week naar de kindermis, en ook
catechismus leren en biechten.
De jongens die misdienaar werden, moesten de mis dienen bij rouw en trouw,
dat leek Albert wel iets want dan hoefde je niet naar school, want leren was
toevallig niet zijn hobby.
Deze leerschool kwam hem goed van pas toen hij later paus werd op de
carnavalswagen van de buurtverenging.
De protestantse kinderen gingen met de Zuid Ooster lijnbus naar De Gravin
van Rechterenschool in Appeltern, gingen naar de zondagsschool en later naar
catechisatie als voorbereiding op de belijdenis des geloofs op ongeveer 18jarige leeftijd.
De laatste Dominee die in Maasbommel woonde was Ds. H.G. Van der Vlist
(tot 1971)
En de laatste pastoor die hier woonde tot 2007 was Pastoor C. van de Berg.
Beide pastorieën zijn intussen verkocht voor particulier gebruik.
De Hervormde kerk was als zodanig tot 1984 in gebruik, en werd na sluiting
opgenomen in een groter verband door zich te voegen bij
de Hervormde Streekgemeente West Maas en Waal.
De restauratie van de Sint Lambertuskerk vond plaats in de jaren 2005-2007.
Intussen kwam ook de ruilverkaveling op gang (na 1950) en met de
samenvoeging van her en der liggende percelen werd het allemaal wat
praktischer. Melkmachines en melktanks deden hun intrede en er kwamen
voorbeeldboerderijen o.m. in de Papesteeg in Dreumel, waar ook voor de
boerin voorlichting werd gegeven over gezonde voeding, hygiëne en gebruik
van nieuwe apparatuur zoals mixers, centrifuges en koffiezetapparaten.
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Stamhouder
En zoals bij veel jonge gezinnen in die tijd werd vaak
al in het eerste huwelijksjaar een baby geboren,
temeer omdat samen slapen in de verkeringstijd in
die tijd nog een groot taboe was.
Zo ook bij Albert en Rina waar in 1966 stamhouder
Frank werd geboren.
Buiten dat, was het gebruikelijk dat de jonge vrouwen
na het huwelijk hun betrekking beëindigden en zo dus
klaar waren voor hun rol als huisvrouw en moeder.
Foto hierboven, Frank met zus Anita

In 1969 werden ze opnieuw verblijd met de geboorte van dochter Anita
En was hun gezinnetje compleet.
Vanuit de Katholieke kerk was het wel gewenst dat de vrouw na de bevalling
de kerkgang ging maken naar het altaar om te bidden voor zuivering van het
lichaam.
Levensonderhoud
Voor alles wat je verder nodig had, of over had, kwam er wel iemand langs de
deur. Zoals Jo Las en Rien van den Broek voor de boodschappen en de
“butjeskeal” uit Oss en Piet Steenbruggen met vlees, en de groentekar van van
Emmerloot, Heibezems uit Groesbeek, en de scharensliep voor het scherpen
van messen en scharen.
Maar ook de nonnen kwamen langs voor een aalmoes en zilverpapier voor de
arme kindjes.
De dingen die opgehaald werden waren o.m. konijnenvellen voor geld, en
lompen in ruil voor serviesgoed.
Een teveel aan eieren kon je kwijt bij Hannes Brands en Pietje van Gelder.
De Dieren
Voor de dieren werd goed gezorgd, naast meel en brokken gingen daar alle
etensresten, valfruit en groenteafval naar toe.
Voor de varkens werd soms ook in een grote kookpot het teveel aan piepers
gekookt, wat best lekker rook.
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Eten en Drinken,
Wanneer er een “keuje” of een “beesje” slachtrijp was dan kwam huisslachter
Johan de Leeuw graag langs, en nadat er eerst een goeie hutspot naar de
pastoor of andere notabelen was gegaan, kon men met de verwerking
beginnen. Het vlees werd geweckt, gerookt of vooraf gepekeld in de pekelbak
in de kelder.
In enkele oude huizen in Maasbommel is er nog wel een pekelbak te vinden.
Ook Rina maakte zelf heerlijke hoofdkaas, leverworst, en balkenbrij met
rommelkruid, rozijnen en kaantjes (blijven
over als reuzel gesmolten wordt).
Appels en peren werden gedroogd bij de
plaatselijke bakker. Groenten werden
geweckt, of zoals zuurkool, snijbonen en
sperziebonen gezouten en in Keulse
potten bewaard in de kelder. Uien werden
gedroogd en prei en boerenkool bleven zo
lang mogelijk op het land staan.
Pekelbak in het Oude Postkantoor

Het was ook mogelijk om de slacht of de groentes te brengen naar de
diepvriesverhuur (1964-1971) van de weduwe M. v.d. Geer op Berghuizen 20.
Je kon daar een “kluisje” huren, en met een eigen sleutel ging je dan halen
wat je voor een paar dagen nodig had. Een eigen diepvries hadden de meeste
mensen nog niet”.
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Kalfjes lagen lekker warm in de
ruimte onder de hooiberg
Voor vermeerdering van
varkens kwam Hent Sengers
met de beer langs, en voor de
paarden bracht Broer van
Wijchen de hengst, langs de
fiets mee.
Voor de dorpsstier moest je met
je koe een bezoek naar Piet
Wessels of Karel Heideman
maken.
Was vermeerdering niet gewenst dan was er altijd nog de castreur voor biggen
en veulens.
Voor de verkoop van vee kwam er altijd wel een handelaar langs of je gaf ze
mee aan Hent Sengers voor de “de Bosse mert”.

Stichting HISTORISCH MAASBOMMEL

De karnmolen
In de karnmolen werd
door het rondjes laten
lopen van een paard,
het roersysteem
aangedreven dat
zorgde dat de massa
in beweging bleef en
zo, de boter gekarnd
werd.

Foto’s hierboven “Velddijksestraat 16” gemaakt in 1952 (Nederlands Openluchtmuseum)

“Deze was bij ons rond de jaren 50 al niet meer gebruikt en buiten werking
gesteld.
Met mankracht is deze op een gegeven
moment verplaatst van de zijkant van het huis
naar de hoek van het erf, en werd daar nog
jaren als extra stalruimte gebruikt.
De dag
De dag begon na het melken met wat
boterhammen, soms met spek of smout.
Smout en kaantjes blijven over als je reuzel smelt (voor
de balkenbrij.)

Dan volgden de nodige werkzaamheden, zoals zaaien, maaien, hooien e.d.
’s Middags werd er warm gegeten en zo nodig naar het land gebracht, dan
werd er voor melkenstijd tussen 4 en 5 uur, weer brood gegeten en om met
een goed gevoel te gaan slapen, kwam rond 8 uur de koekenpan met
gebakken piepers of overgebleven eten op tafel.
Waren er veel eieren, dan werden die geklopt en rauw gedronken, voor de
kinderen met wat suiker, voor de ouderen met een scheut brandewijn. Rond
een uur of tien ging de petroleumlamp uit en de vensters dicht om de
volgende morgen weer vroeg uit de veren te kunnen”.
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De vis club, de Putrijders, de
oudervereniging en biljartvereniging
bestonden al wat langer.
Om dat alles goed te laten functioneren
werd er in 1973 begonnen met de bouw
van het nieuwe Gemeenschapshuis De
Hanze. Mevr. Hillenaar (de vrouw van Burgemeester W. Hillenaar (1966-1972)
legde hiervoor op 14-9-1973 de eerste steen.
Het beheer werd toevertrouwd aan Wim en Riek Brands die dit vanaf het
begin tot oktober 1988 gedaan hebben, en dit toen overgedragen hebben aan
Jo en Gerda de Leeuw,
die dit vervolgens weer
deden tot aan de
opening van het nieuwe
“Hanzehuis”, MFA het
Hanzehuys in mei 2019.
Beiden hebben dit altijd
gastvrij en met veel
inzet gedaan.
Foto rechts, Gerda leert van
Riek de fijne kneepjes van
het vak

De Sint Lambertusschool (waar nu Agrishop is gevestigd) en de kleuterschool
(waar nu Prinsenhof is) worden samengevoegd en gaan in 1979 vanuit de
Kerkstraat naar de nieuwe school in de kampstraat. Met er naast het
Kinderkietje voor de jongste kindjes.
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Intussen in het dorp.
Halverwege de jaren ’70 kwamen er in
Maasbommel veel activiteiten van de
grond, denk aan buurtverengingen,
jeugdkamp, zeskamp, koersbal, enz.

Terug bij het gezin Engelbart
“Toen Frank en Anita hun studie erop hadden zitten en beiden een goede
baan hadden, Frank in de logistiek en Anita in de ziekenhuiszorg gingen die
hun eigen weg.
Frank trouwde met Desiree, en kregen drie zonen en Anita trouwde met Arno
en kregen twee zonen
Albert en Rina kregen meer tijd om er op uit te gaan en maakten in het begin
met Harry en Mien en Otto en Dinie menig dagtochtje.
Altijd ging de thermosfles met koffie en brood met gebakken ei mee.
Later gingen ze een stukje verder weg en met het hele gezin naar de
wintersport of andere buitenlandse bestemmingen.
Ook werd er altijd tijd gemaakt om aandacht te besteden aan speciale datums
in familie en kennissenkring.

Heel gezellig was het dat Sjaak en
Ida in 2006 een stacaravan
kochten op het molenstrand en ze
er samen de zomermaanden door
konden brengen”.
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Maar ook in het bedrijfsleven kwamen er verschuivingen:
Transportbedrijf v.d. Kamp gaat in 1984 naar Druten, Loonbedrijf Dekkers gaat
met het huwelijk van Jan en Gerda in 1977 mee naar den Hoedweg, Slagerij
Steenbruggen krijgt in 1977 een nieuwe winkel op de hoek van de Kampstraat
en Jan van Zwam neemt in 1970 zijn intrek in de voormalige bakkerij van
Harrie van Gruijthuijsen aan de Kapelstraat en start een S.R.V. winkel met
rijdende bus. Familie van Gruijthuijsen maakt in Beneden leeuwen een
doorstart met Bakkerij de Peel.
Op de Raadhuisdijk waar eerder de winkel van August Las was kwam een
heuse videotheek.
De “nijen bakker” (Fr. Janssen Steenberg) bakte de eerste friet met als snack
een gebakken ei, ook nieuw waren bij Joop Steenbruggen de gehaktballen en
Koenvisser nasi uit blik.
Buiten het dorp rukt de recreatie op en ontstaan door zandwinning de eerste
contouren van de Gouden ham en de jachthaven.
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Evacuatie1995
“Dan komen we bij het ingrijpend gebeuren van de hoogwater evacuatie van
februari 1995.
Vanaf de Ooij polder tot de Bommelerwaard moesten de mensen hun huis en
haard verlaten.
Zo ook de familie Engelbart, in allerijl werd vervoer gezocht, in de eerste
plaats voor het transport van de levende have.
Gelukkig werd voor de dieren een veilige plaats gevonden bij een boerderij in
Sevenum. Zelf konden ze terecht bij dochter Anita in Elst.
Maasbommel bleef leeg en donker achter, alleen de brandweer bleef om een
oogje in het zeil te houden en achtergebleven dieren als katten of gevogelte te
verzorgen.
Gelukkig duurde de dreiging van overstroming niet zo lang en konden we na
vijf bange dagen weer terugkeren naar huis”.
Plan F3b
Intussen dreigde er al jaren een andere “waterramp” n.l. de grootschalige
ontzanding in de polder van Maasbommel genaamd Plan F3b.
Voor die grote plas die landelijke bekendheid kreeg, waren er al landerijen
aangekocht en enkele boeren verkast. Toen…… op het laatste moment door
fel protest van de bevolking, Stichting Comité Waakzaamheid plus een cruciale
procedurefout in den
Haag alles op het
nippertje en tot grote
vreugde van de bevolking
van Maasbommel
afgeblazen werd.

Foto links, Leen van der Sar
maakte het heugelijke nieuws via
t.v. Gelderland bekend
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Het monument naast de schandpaal werd daarna onthuld door oud
gedeputeerde Hans Boxem.
S ’Avonds volgde er voor een ieder een groot feest bij De Dijkgraaf, waar Leen
van der Sar de presentatie verzorgde. Op het programma stond een feestrede
van Burgemeester Steenkamp. “Kobus van de Bergse” haalde wat oude
“ontzandingskoeien” van stal, en er was muziek van dweilorkest Tog Nog en
Invisible Touch uit Alphen. Naast de gratis koffie met wat lekkers, hapjes en
twee consumptiemunten van de gemeente kon de avond niet meer stuk.
Verkoop
“Intussen was de tijd rijp geworden om het
wat rustiger aan te gaan doen en om de
boerderijdeur achter zich te gaan sluiten.
Die mogelijkheid kregen ze in 2000 door de
verkoop van de boerderij aan Frans van
Haren uit Druten.
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Op zaterdag 5-7-2003 volgde na
de Oecumenische dienst in de
Sint Lambertuskerk de
zegetocht naar de Kapiteinweg,
waar het plan watergoed in een
koker in een doodskist werd
gestopt en door oud-wethouder
Hans van Zwam met een ferme
zwaai op de brandstapel
belandde.
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Ze verhuisden zelf naar het mooie en comfortabelere huis op de Kreijendijk,
en mochten in 2015 met hun gezin en vele genodigden bij Eeterij de Pont hun
vijftigste trouwdag vieren.
Plan Appelgaard. Als de boerderij enkele jaren leegstaat komt de eigenaar in
2004 met het plan om er een vakantiepark van te maken, met 22 landelijke
huisjes met in elk huisje vier appartementen. Dit wordt het plan Appelgaard
genoemd. Het stuit echter op fel bezwaar van omwonenden, en ook na
herhaalde pogingen van de eigenaar krijgt het plan geen voet aan de grond.

De Boerderij.
Intussen blijft de boerderij leeg
staan en raakt zodanig in verval
dat er niks meer van te maken
valt.
Met als gevolg dat in 2021 alles
met groot materieel wordt
afgebroken en tot puin vermalen.
Wat overblijft zijn slechts enkele
trotse bomen, en een groot
braakliggend perceel met een
ongewisse bestemming”.
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Op deze plaats eindigt onze wandeling door de verleden tijd van Maasbommel
zoals verteld door Albert en Rina Engelbart.

Het is natuurlijk geen compleet beeld, er is vast veel meer gebeurd, maar
mogelijk geeft dit artikel, voor de oudere een glimlach van herkenning, en
voor de jongere een waardevolle terugblik op het verleden.
Een heel hartelijke dank aan Albert en Rina voor de spontane medewerking
aan deze wandeling door Maasbommel.
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