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WBL Nieuwsbrief 37-116. Voorjaar 2017

Met het voorjaarsnummer van de WBL 
Nieuwsbrief van april 2012 heb ik mijn de-
buut gemaakt als hoofdredacteur. De op-
dracht was om de Nieuwsbrief zowel qua 
inhoud, vormgeving als leesbaarheid naar 
een hoger plan te tillen. Afgaande op de 
reacties van lezers nu, is deze missie ge-
slaagd. Het eerste lustrum van de Nieuws-
brief ‘nieuwe stijl’, lijkt me daarom het ide-
ale moment om mijn hoofdredacteurschap  
neer te leggen om, zoals dat in het moder-
ne jargon heet: ‘een nieuwe uitdaging aan 
te gaan’. 
In de afgelopen vijf jaar heb ik met veel ple-
zier aan de tot standkoming van de Nieuws-
brief gewerkt. Het spreekt voor zich dat ik 
dat nooit in mijn eentje had kunnen doen.  
In de loop der tijd hebben diverse men-
sen belangrijke bijdragen geleverd. Ik denk 
hierbij op de eerste plaats aan mijn me-
de-redactieleden Wim van der Putten en 
Miranda Spek, die niet alleen als schrijvers 
en fotografen maar ook als medebepalers 
van wezenlijk belang waren. Ik denk daarbij 
ook aan het WBL bestuur en de excursie-
commissie, die de noodzakelijke informa-
tie leverden over het reilen en zeilen van 
de WBL zelf. Dank ben ik verschuldigd aan 
onze ‘vaste auteurs’ Willemien Veldhuizen 
en Peter Both, die ons voorzagen van bij-
dragen op het gebied van de ‘verhalende 
geschiedenis’ van de Lopikerwaard en de 
wandelmogelijkheden in dit gebied. Ten-
slotte wil ik nog graag onze correctoren 
Theo Hattink en Marly Reijnders bedanken, 
die helemaal aan het einde van het produc-
tieproces ervoor zorgden, dat ook de aller-
laatste puntjes op de i werden gezet.
Adieu. Ik wens u allen, de WBL en de Lopi-
kerwaard het allerbeste toe.

Jan Reijnders, hoofdredacteur

Afscheid van de redactie

De Stichting WBL heeft als doel: het be-
houd en de versterking van het eigen ka-
rakter van de Lopikerwaard en naaste om-
geving: te weten de natuur-, landschaps- en 
cultuurhistorische waarden in samenhang 
met de leefomgeving.
De Stichting WBL is een erkende Algemene 
Nut Beogende Instelling (ANBI). 
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Uit het bestuur
In de rubriek ‘Uit het bestuur’ snijdt de voorzitter een of meerdere actuele thema’s aan, die 
van invloed zijn op de ontwikkeling van het cultuurlandschap van de Lopikerwaard. Dit keer 
is er aandacht voor het zogenaamde ‘zuilenproject’ dat beoogt de bodemdaling in het veen-
weidegebied gedurende het afgelopen millennium aanschouwelijk te maken.

Informatiebord op de landschapszuil bij de Ronde Venen Foto: Alexander van de Bunt 

Zoals bekend was de Lopikerwaard rond het 
begin van onze jaartelling een moerasland-
schap tussen meanderende rivieren: een ri-
vierdelta eigenlijk. Talloze riviertjes kronkel-
den door het gebied en zetten daarbij klei 
en zand af. De bekendste en grootste rivier, 
die we nog steeds kennen, was de Holland-
se IJssel. In dit landschap van kleiafzettingen 
en moeras ontstond uiteraard door de af-
stervende vegetatie ook een veenlaag. Deze 
laag was niet zo dik dat hij, zoals in het noor-
delijk deel van onze Provincie in de Ronde 
Venen, afgegraven kon worden.
Op last van Graaf Floris V werd in 1285 bij het 
Klaphek in IJsselstein, een dam aangelegd 
die de Hollandse IJssel afsloot van de Lek. 
De restanten van deze dam zijn nog steeds 
goed zichtbaar. Utrecht wilde ook graag een 
verbinding over water met Rotterdam. Het 
heeft een kanaal laten graven via Jutphaas, 
dat op de Hollandse IJssel aansloot via de 
zogeheten Doorslag. Zo kreeg Utrecht weer 
via de Hollandse IJssel verbinding met Rot-
terdam.
De eerste bewoners in ons gebied leefden 
op de plaatsen waar de oudste verkaveling 

plaatsvond, een blokverkaveling die nog 
steeds zichtbaar is langs de Lange Linscho-
ten en de Hollandse IJssel. De Hollandse IJs-
sel was net als de toenmalige Rijn een forse 
rivier. Hij was groter dan de Lek, die oor-
spronkelijk slechts een klein stroompje was. 
Door de afdamming van de Rijn (rond 1100) 
bij Wijk bij Duurstede en de IJssel bij IJssel-
stein (in 1285) werd er meer water door 
de Lek getransporteerd. Zodoende groeide 
deze uit tot zijn huidige formaat.
De Bisschoppen van Utrecht genereerden 
inkomsten door het land te laten ontginnen. 
Zij gaven daartoe vaste kavels uit, de zoge-
naamde ‘copen’. Er werd gegraven vanaf de 
rivier, bij ons vanaf de Hollandse IJssel, de 
Lek en de Benschopper Wetering. Elke cope 
was 113 meter breed en 1250 meter lang. 
Op deze manier vestigden de eerste kolo-
nisten zich in ons gebied. Lange tijd dacht 
men dat dit cope-landschap uniek voor Ne-
derland was. Maar vergelijkbare cultuur-
landschappen worden ook in Duitsland aan-
getroffen in de buurt van Hamburg bij het 
plaatsje Jork, alsook in Polen. Er ligt een ini-
tiatief voor om de cope-landschappen van 
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de drie gebieden samen op te nemen in de 
UNESCO Wereld-erfgoedlijst. 
Door de afgravingen ontstond er een kunst-
matige afvoer van water via kaden, weterin-
gen, sloten en verschillende vlieten naar het 
laagste punt in de Lopikerwaard, bij de Vlist 
in Haastrecht. Daar werd het water opge-
vangen in meerdere boezems, die bij eb in 
de Hollandse IJssel werden gespuid.
Later, mede doordat onze bodem daalde 
door allerlei processen die hierna nog aan 
de orde komen, werd het moeilijker om wa-
ter uit de boezems te spuien. Daarom wer-
den er windmolens ingezet, die trapsgewijs 
het water in de Vlist pompten, die dat dan 
bij eb kon spuien in de Hollandse IJssel. Het 
pompen werd later overgenomen door een 
aantal stoomgemalen. Tegenwoordig wordt 
dit werk gedaan door elektrische gemalen 
zoals De Koekoek en de Pleijt. Het onttrek-
ken van water als zodanig ging deel uitma-
ken van het proces van bodemdaling.
 
Hoe diep zijn we gezonken?
Hoe kwam het dat ons land ging zakken? 
Deze processen worden door Luuc Mur als 
volgt beschreven: “Eén van de meest opval-
lende wetenswaardigheden van grote delen 
van het West Nederlandse veenlandschap is 
dat het in duizend jaar flink is gezakt, waar-
door het nu onder het niveau van de zee ligt. 
De laatste duizend jaar zijn grote delen van 
het landschap van West Nederland meters 
gezakt. Lag het vroeger enige meters boven 
het zeeniveau, nu ligt het er, afhankelijk van 
de locatie, 1- 6 m onder. De processen die 
geleid hebben tot deze bodemdaling zijn 
nauwkeurig bekend:
• De geologische daling van het gehele 

Noordzeebekken (tektoniek)
• Vertraagd terugveren van de bodem van 

Scandinavië, die eerder gezakt was door 
het gewicht van de ijskap, waardoor 
Scandinavië stijgt en ons gebied zakt. 
(glacioisotatie)

• Het samenpersen van het veen door 
zware lagen daarboven (compactie)

• Het onttrekken van water aan het veen, 
waardoor het volume van de veenlagen 

krimpt (verdroging)
• Het verteren van het veen zodra het bo-

ven het grondwaterniveau komt (veen 
oxidatie)

• Het vervenen, het winnen van veen voor 
de turfproductie.”

 
Landschapszuil
Nu heeft Alexander van de Bunt van Land-
schap Erfgoed Utrecht (LEU) samen met 
Luuc Mur (de geestelijke vader van het zo-
geheten Zuilenproject) een project gestart 
om de bodemdaling zichtbaar te maken. 
De eerste ‘landschapszuil’ die dit proces in 
beeld brengt, is geplaatst in het gebied van 
de Ronde Venen (zie foto).
Het is de bedoeling om meer van dergelij-
ke zuilen te plaatsen in het westelijke deel 
van de provincie Utrecht. Ook in de Lopiker-
waard is er belangstelling voor het plaatsen 
van één of twee landschapszuilen. De WBL 
trekt samen met het LEU op bij het zoeken 
naar een geschikte locatie. 

Wim Boesten

Landschapszuil bij de Ronde Venen Foto: A. van de Bunt



5

Winterwandeling 
zondag 25 februari
Wie wandelt er mee op zaterdag 25 februa-
ri? Het is een wandeling van een kilometer 
of 8 door het mooie Willeskop. Onze gids, 
Leo v.d. Berg vertelt onderweg over vogels 
en bomen die we tegenkomen. We starten 
om 14.00 uur bij familie Verkaik, Blokland 
116 in Montfoort. Na afloop is er gelegen-
heid om een kopje koffie of thee te drin-
ken in de hooiberg. Deelname is gratis en 
geschikt voor alle leeftijden. Drankjes zijn 
voor eigen rekening. Graag vooraf aanmel-
den: Excursies@wbl-web.nl

Kaasboerderij Verweij
zaterdag 25 maart
Eén van de productiefste kaasboerderijen 
in het hart van de Lopikerwaard is te vinden 
aan de Zuidzijdseweg 142a te Polsbroek, 
welke wordt beheerd door de gebroeders 
Cock, Pieter en Jaco Verweij.
De kaasmakerij voor de ambachtelijke boe-
renweidekaas is geheel geautomatiseerd. 
Het kaasassortiment bestaat uit kilokaas-

jes, jumbokazen en gekruide boerenkaas. 
Ook kazen met een totaal andere kleur dan 
geel worden hier geproduceerd.
De ligboxenstallen zijn recentelijk ver-
nieuwd. Zo is er een 2x36 melkput en een 
skybox. Met het automatische voersysteem 
krijgt iedere koe dagelijks wel tot 8 keer toe 
het juist voedermengsel aangeboden.
Er is een rondleiding door de boerderij en 
kaasmakerij. Na afloop is er een mogelijk-
heid om kaas te proeven en eventueel te 
kopen.
De kosten voor de koffie en kaasproeverij 
zijn € 5,-- per persoon. Start 14:00 uur bij de 
Zuidzijdseweg nummer 142a te Polsbroek. 
Opgave voor deelname is gewenst. Graag 
aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl

Rondleiding Huis te Vliet
zaterdag 29 april
De eerste vermelding van dit Rijksmonu-
ment dateert van 1375. Huis te Vliet was 
oorspronkelijk een vrijwel vierkante woon-
toren, omgeven door een gracht. In de 16de 
eeuw werd het Huis getransformeerd tot 
een renaissance kasteel met een uitbouw 
aan de westzijde, een toren met spiltrap en 
een zadeldak met trapgevel. In 1672 werd 
het door de Fransen verwoest. Huis te Vliet 
werd daarna snel herbouwd. Na een af-
braak/brand kreeg het Huis ergens tussen 
1815 en 1856 een totaal ander aanzien. 
Ook hierna is er nog veel aangepast. Zo is 
onder andere de tweede verdieping verwij-

WBL excursieprogramma 2017
De WBL excursies vormen een vast bestanddeel van de activiteitenkalender van de Werk-
groep Behoud Lopikerwaard. De excursiecommissie presenteert het programma voor 2017.

Wilt u deelnemen aan een excursie? 
Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit vooraf 
bij ons aan te melden via het in de ex-
cursiebeschrijving aangegeven e-mail-
adres.

Deelname geschiedt op eigen risico.
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derd. In het tegenwoordige huis is nog veel 
historie zichtbaar. We zijn welkom voor een 
rondleiding door Coby van Lent om 15.00 
uur. Adres: Lopikerweg Oost 167 in Lopi-
kerkapel. Aan deze rondleiding zijn geen 
kosten verbonden. Er kunnen maximaal 25 
personen deelnemen. Graag vooraf aan-
melden via: Excursies@wbl-web.nl

Geitenboerderij van de familie Vlooswijk
zaterdag 6 mei
Familie Vlooswijk uit Papekop heeft een 
echt familiebedrijf. Ze hebben ruim 100 
melkgeiten en ook Blaarkop koeien. Het 
bedrijf is niet gericht op een hoge produc-
tie. Doordat familie Vlooswijk op hun wei-
den agrarisch natuurbeheer toepast en aan 
slootkantenbeheer doet, zijn er veel krui-
dige grassen in hun weilanden te vinden. 
Dit proef je in de boerengeitenkaas uit Pa-
pekop.
Deze excursie is ook voor kinderen een 
aanrader! De excursie start om 14.00 uur 
op Diemerbroek 44-A , Papekop. De kosten 
bedragen: €1,50 per persoon.
Aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl

Wandeling Molen van Cabauw-Kerkepad
zondag 11 juni 
We verzamelen bij het Rustpunt van boer-
derij Kromwijk, Lopikerweg West 88. Om 
15.00 uur starten we met de wandeling en 
lopen we langs de Cabauwse molen. Door-
gaans wordt de doorgang naar de kaai ver-
sperd door een gesloten hek. Speciaal voor 
ons gaat dat hek open en komen we via de 
Achterkaai op het Kerkepad. Via de Achter-
kaai en het Kerkepad lopen we terug naar 
het startpunt. 
Het is een wandeling van ongeveer 6 km. 
Een groot gedeelte daarvan gaat over on-
verharde paden. De wandelroute is ook 
toegankelijk voor honden. 
Aan deze wandeling zijn geen kosten ver-
bonden. De koffie/thee bij rustpunt boer-
derij Kromwijk kost €1,--. Deelname vooraf 
aanmelden via: Excursies@wbl-web.nl 

Donateursdag
zaterdag 26 augustus
Als vanouds wordt de donateursdag door 
het WBL bestuur verzorgd. De uitnodiging 
wordt u te zijner tijd toegezonden via brief 
en/of mailbox. Het programma wordt ook 
aangekondigd op de internetsite: 
www.wbl-web.nl

Wandeling Oudewater-Hekendorp
zondag 24 september
De najaarswandeling gaat dit jaar van Ou-
dewater naar Hekendorp en weer terug. We  
lopen deels over onverharde paden. Het is 
een mooie wandeling van ca. 11 km door 
het landschap van de Hollandse IJssel. Een 
wandeling van 5,5 km is ook mogelijk; de 
terugweg gaat dan per openbaar vervoer, 
de bus van Hekendorp naar Oudewater.
De wandeling start om 13:00 uur bij de 
Heksenwaag te Oudewater. Goede wandel-
schoenen zijn aanbevolen. De deelname is 
gratis.  Graag aanmelden via: Excursies@
wbl-web.nl

Printje maken?

Vindt u het handig om een kopietje 
van het excursieprogramma op het 
prikbord te hangen of op de koelkast 
te plakken, en vindt u het zonde om 
het programma uit dit blad te scheuren 
omdat u dat nog wilt bewaren?
Maak dan een kopietje voor uzelf. Dat 
is simpel te doen door de onderstaan-
de link in te toetsen. U krijgt dan een  
PDF-versie van het excursieprogramma 
te zien die u kunt downloaden en op 
uw eigen printer afdrukken. Een kind 
kan de was doen!

www.wbl-web.nl/excursies2017.pdf



7

Wie heeft het tegenwoordig niet over duur-
zaamheid, transparantie en een schone 
leefomgeving. Onze kinderen en kleinkin-
deren moeten straks ook nog verder kun-
nen met hetgeen wij later achter gaan la-
ten. Iedereen is het daar ook wel over eens 
en begrijpt dan ook dat wij daar allemaal 
een bijdrage aan zullen moeten leveren. 
Wat je als eenling daaraan kunt toevoegen 
is weliswaar minimaal, maar als iedereen 
zo denkt dan komt er nooit een echte op-
lossing.
Alles wat wij afdanken omdat het niet meer 
van pas komt of overcompleet is, zou dan 
ook weer hergebruikt moeten worden. 

Kringloopwinkels en rommelmarkten spe-
len daar gelukkig op in. Op Koningsdag kan 
iedereen met goed fatsoen op een matje 
voor zijn huis gaan zitten met zijn overcom-
plete garderobe, speelgoed of meubilair. 
Het geheel krijgt zelfs een feestelijk tintje 
en koper en verkoper gaan ‘s avonds weer 
met een goed gevoel naar huis.
Helaas gaan toch vaak heel wat goederen 
naar de afvalberg. Elke gemeente heeft wel 
een locatie gereserveerd waar al deze afge-
dankte kostbaarheden gescheiden in con-
tainers worden verzameld. 
Vooral defecte elektrische- en elektroni-
sche apparatuur, waar veel huizen vol mee 

Burgerinitiatief: recycling in Lopik
Bij eerdere gelegenheden hebben we in deze Nieuwsbrief al aandacht besteed aan de posi-
tieve maatschappelijke effecten die uitgaan van burgerinitiatief. Zo was er aandacht voor de 
gemeenschappelijke activiteiten rond de restauratie van de Holle Brug in Lopikerkapel, de 
renovatie van de bruggen over de Lopiker Wetering en de bouw van de Jeu de Boulesbaan 
in het centrum van Lopik. Hier schenken we aandacht aan de bijdrage aan de verduurzaming 
die wordt geleverd door Arie Middelkoop en Bertus Versluis uit Lopik.

Bertus (l) en Arie (r) op zoek naar bruikbaar materiaal Foto:  Wim van der Putten 
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staan, worden niet meer gerepareerd, 
omdat er geen vakmensen meer voor zijn 
en reparatie vaak te kostbaar wordt. De 
nieuwwaarde is soms aanzienlijk billijker 
dan de kosten van repareren. Het apparaat 
belandt bijgevolg op de afvalberg.
Twee Lopikse dorpsgenoten hebben daar 
geheel vrijwillig op in gespeeld. Bertus Ver-
sluis werd als postbode geveld door een be-
roerte en kon zijn beroep niet meer uitoe-
fenen. Toen hij weer wat herstelde heeft hij 
de taak op zich genomen om al het bruik-
bare materiaal dat in eerdergenoemde con-
tainers was beland te verzamelen en aan te 
bieden op diverse rommelmarkten in ons 
dorp. Kerken, scholen en gemeenschap, 
maar ook al de kopers profiteren ervan. He-
laas bleken bij thuiskomst nogal wat elek-
tronische- en elektrische apparatuur zoals 
stofzuigers, broodroosters, boormachines, 
koelkasten, etc. toch niet te werken. 
Gelukkig kwam Arie Middelkoop, die in-
middels ook al enige tijd met pensioen was, 
op zijn pad. Een zeer ervaren en vooral 
ook deskundige elektricien. Dat had hij in 

zijn hele werkzame leven al bewezen. Arie 
stelde zich ook vrijwillig beschikbaar om de 
taak van reparateur op zich te nemen. Dag 
in dag uit staat hij nu van ‘s morgens vroeg 
tot ‘s avonds laat in zijn schuurtje al deze 
defecte apparaten te repareren. Elke twee 
weken zie ik hem en zijn maat Bertus Ver-
sluis met een volgepakte aanhanger met 
gerepareerde vracht richting opslag voor 
rommelmarkten rijden.
Dit duo (een zeventiger en een tachtiger) is 
nu al minstens 15 jaar bezig om hun steen-
tje bij te dragen om de enorme afvalberg 
wat te verkleinen. Niet alleen het algemeen 
belang is daarmee gediend. De gerepareer-
de producten worden verdeeld over de Ge-
reformeerde Gemeente en de Hervormde 
Gemeenten in Lopik en Jaarsveld, die deze  
op hun beurt weer via rommelmarkten 
doorsluizen naar de hergebruikers. Zodoen-
de zijn er ook heel veel tevreden kopers die 
voor een luttel bedrag met de mooiste spul-
len huiswaarts keren.  

Wim van der Putten 

De perfecte ordening van Arie’s werkplaats Foto:  Wim van der Putten 
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Teunie groeide op als boerendochter, sa-
men met twee broers. Zij is de middelste 
van de drie. Inmiddels zijn haar man, haar 
broers en haar vriendinnen van vroeger 
overleden. Dat is moeilijk en heel erg voor 
haar, maar zij moet hierin berusten, vindt 
zij. Het is niet anders. Een eeuw lang leven, 
dat lijkt enorm, maar als Teunie terugkijkt, 
lijkt het ‘een zucht’, zo snel is de tijd voor 
haar voorbij gegaan. De 100-jarige vertelt 
vol humor en wijsheid haar verhaal.

Met mijn ouders op de boerderij 
‘Mijn vader is geboren en getogen in Eem-
nes maar daar had hij het niet zo naar zijn 
zin. Via zijn schoonvader kon hij een boer-
derij kopen in IJsselstein, aan de Lage Dijk. 
Mijn moeder werkte volop mee op de boer-

derij. Wij als kinderen verrichtten thuis ook 
wat hand- en spandiensten maar wij kre-
gen zeker ook de ruimte om te spelen en te 
genieten van de natuur om ons heen. Mijn 
ouders hadden meestal rond de twintig 
koeien die natuurlijk met de hand gemol-
ken werden. Zoals bijna elke boer, hadden 
wij ook een paar varkens. Ik heb altijd ge-
noten van de vrijheid in de natuur om ons 
heen, al was daar door het drukke werk 
weinig tijd voor. Vooral de boomgaarden en 
de slootjes er om heen vind ik fantastisch. 
Steeds maar weer de aanblik van de ver-
schillende jaargetijden waarbij de lente er 
voor mij uitspringt. 
Wij aten ons eigen fruit zoals appels, peren 
en pruimen zolang de voorraad strekte. Ik 
was gek op appels. Er waren toen natuurlijk 

Honderd jaar in IJsselstein
Honderd jaar geleden, op 8 februari 1917, werd Teunie van der Eijk-Kool geboren in IJssel-
stein aan de Lage Dijk. Zij werd Teuntje Goverdina genoemd naar haar beide opoe’s. Nu 
noemen de meeste mensen haar Teunie. 

Burgemeester Van Domburg komt Teunie feliciteren met haar honderdste verjaardag. Foto:   Lysette Verwegen
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nog lang geen sinaasappels, bananen en ki-
wi’s. En veel later toen dat fruit er wel was, 
bleek het voor ons te prijzig. Als ons fruit 
op was, pakten we soms een stuk van een 
rabarbersteel om op te kauwen. Je kreeg er 
enorm schrale lippen van. Maar zuur had je 
nodig. In die tijd was het niet gewoon dat 
je met kinderen van een andere kerk con-
tact had. Er woonde naast ons een katho-
liek gezin met twee leuke jongens, maar 
mijn ouders maakten duidelijk dat er echt 
geen contact mocht zijn tussen ons. Geen 
denken aan! Mijn ouders hadden maar 
één meid en daar waren ze zuinig op. Thuis 
waren wij Nederlands Hervormd. Ach, wat 
maakt het uit, er is maar één God. Zo is het 
toch?’

Eigen stek aan de Achtersloot
‘Als meisje wilde ik graag doorleren, maar 
daar werd door mijn ouders niet over ge-
peinsd. Er was geen geld en als meid zou je 
tóch gaan trouwen. Daarvoor was immers 
geen studie nodig. Zo simpel was het. 
Ik ben opgegroeid in een tijd waarin de man 

het voor het zeggen had. Later zei men wel 
eens gekscherend; “Het enige recht van de 
vrouw is het aanrecht.” Nou, dat hadden 
wij nog niet eens, een aanrecht. Je kookte 
op een gasstelletje en waste af in een teiltje 
op tafel. 
Het was niet de gewoonte om te praten 
over dingen. Uitpraten werd vroeger wel 
eens vergeten. Zand erover, een heleboel 
zand erover, zo ging het vaak. Ik heb me 
echter niet onder laten sneeuwen. Ik pro-
beerde mijn eigen mening te uiten. Toen ik 
21 jaar oud was, ben ik getrouwd, nu al bij-
na 80 jaar geleden. 
Wij gingen aan de Achtersloot wonen. Mijn 
man en ik hadden ongeveer 30 koeien die 
we uiteraard met de hand moesten mel-
ken. Al onze koeien hadden namen. Wij 
hadden ook varkens voor de slacht. Wij gin-
gen ’s morgens altijd zeer vroeg -rond een 
uur of vier- op pad naar de koeien. Als ik 
samen met mijn man van het werk terug-
kwam, liepen we meestal onze buurman 
tegen het lijf. Die kwam wat later uit de ve-

Teunie vlak voor haar trouwen Foto: Archief Teunie 

Teunie als kleuter Foto: Archief Teunie 
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ren. Soms maakte ik er een spelletje van. Ik 
vond het een uitdaging om als eerste met 
melken klaar te zijn. Ik was een vroege vo-
gel. Na het melken werd de hele boel weer 
schoongemaakt, klaar voor de volgende 
ronde. De melkbussen werden aan de weg 
gezet.
Gelukkig was het niet zo’n poespas als te-
genwoordig met allerlei regels en toestan-

Alle andere klussen in en rond de boerderij 
spraken me meer aan. Het overschot van 
de melk na het kaasmaken, wei genaamd, 
ging naar de varkens. Nooit werd er iets 
van etenswaren of schillen weggegooid. Ze-
ker niet in de oorlogstijd. Wij hadden zelf 
tijdens de oorlog voldoende te eten. Alles 
kwam van onze eigen boerderij zoals fruit, 
boter, melk, kaas, eieren, groente en vlees 
van de varkens. We maakten ook zelf ons 
brood. 
Er kwamen bij ons mensen vanuit de stad 
langs die vroegen om voedsel. Vaak konden 
we iets geven. Soms kon dit niet of hadden 
we spijtig genoeg maar heel weinig om weg 
te geven. Toch was die tijd ook mooi door 
de onderlinge verbondenheid. 
Wij hebben trouwens verschillende onder-
duikers opgenomen tijdens de oorlog. Mijn 
oudste dochter is in 1940 geboren. Zij is nu 
75 jaar. Mijn man en ik hebben vier doch-
ters gekregen. Een zoon van ons, Leendert, 
is overleden toen hij 5 maanden oud was, 
waarschijnlijk aan wiegendood. Zijn ge-
boortedatum en de sterfdatum vergeet ik 
nooit meer.’

Hoe word je honderd? 
‘Ik zou zeggen dat ik een doodgewoon le-
ven heb gehad, een leven met rust en re-
gelmaat. Wij aten als vanzelf altijd gezond 
van het eigen land. Ik heb ervaren dat een 
grapje af en toe het leven lichter kan ma-
ken. Gelukkig heb ik van mezelf een posi-
tieve levensinstelling. Die heeft mij sterk 
gemaakt. Dat is me gegeven. Dat moet je er 
wel bij schrijven. Je kunt niet altijd met “de 
kop tussen de benen lopen” zeg ik maar. 
Er is een liedje dat ik mooi vind met de 
regels “tel je zegeningen, tel ze één voor 
één en vergeet er geen”. Dat ik nog leven 
mag, daarvoor ben ik heel dankbaar. Ik heb 
pittig verdriet meegemaakt en ook veel 
mooie dingen, die in het licht mogen staan. 
Ik woon nu 25 jaar in een aanleunwoning 
bij het woon-zorgcentrum Ewoud, al vanaf 
mijn 75ste jaar. Het is wennen dat ik niet 
meer zo snel ben als vroeger en het is lastig 

den. Het is heerlijk om altijd buiten te mo-
gen zijn hoor, maar ook pittig. Zelfs in de 
meimaand heb ik wel eens zitten melken 
terwijl de sneeuwvlokken me om de oren 
dwarrelden. Dat is nu wel anders. De boe-
ren met robots kunnen bij wijze van spre-
ken nu gewoon op bed blijven liggen, een 
knop indrukken en hup de koeien worden 
gemolken. Maar ik besef wel dat er nu an-
dere zorgen zijn, hoor. Eigenlijk moet je nu 
als boer wel minstens 100 koeien hebben, 
anders verdien je wel een boterham maar 
een boterham zonder iets erop. 
Het was heel gewoon in die tijd om als boe-
rin kaas te maken. Ik had daar een hekel 
aan. Altijd maar weer dat omdraaien van de 
kazen. Dus ik heb dat werk nooit gedaan. 

Emmers weer spik en span Foto: Archief Teunie 
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voor mij om afhankelijk te zijn van anderen. 
Ik ben heel blij met mijn dochters die man-
telzorg verlenen. Voordat ik samen met 
mijn dochter boodschappen ga doen, gaan 
we vaak een stukje rijden. We rijden dan 
bijvoorbeeld naar Lopikerkapel en zo, door 
de polder of langs de Achtersloot of de IJs-
seldijk. Daar ben ik opgegroeid en daar heb 
ik gewerkt. Hiervoor voel ik veel dankbaar-
heid. 
Ik ben lichamelijk gezond en mijn geheugen 
is goed. Ik gebruik dus geen medicijnen. 
Alleen is het jammer dat “mijn benenwa-
gen” het laat afweten. Ik probeer dagelijks 
te oefenen op mijn “homefietsje” onder de 
salontafel zodat de benen in een redelijke 
conditie blijven. In ieder geval loop ik elke 
week op vrijdagavond naar het grote huis 
waar de dominee de weeksluiting voor ons 
verzorgt. Voor mij is dat een heel stuk lo-
pen maar ik móet bewegen. Natuurlijk heb 
ik thuishulp maar als mijn vaste huishoude-
lijke hulp er niet is, blaas ik gewoon twee 
keer door de kamer en weg is het stof. Ik 
voel me namelijk vertrouwd met haar en ik 
wil geen invaller: geen probleem voor mij, 
hoor.’

Tia Maria
‘Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd 
gaat. De weken vliegen voorbij en ik verveel 
me nooit. Het is voor mij heerlijk om een 
bezigheid te hebben. Ik vermaak me goed 
al gaat alles zo langzaam als bij een schild-
pad. Daar ben ik inmiddels op ingesteld. Ik 
brei lapjes voor dekens die naar de mensen 
in Roemenië gaan. Ik vind het heel fijn dat 
ik dit nog kan doen. Verder speel ik spelle-
tjes Rummicup met mijn buurvrouw. 
Tot voor enkele jaren terug maakte ik zelfs 
nog Tia Maria, een heerlijke likeur. Via een 
kennisje kwam ik op het recept. Leuk om 
het recept hier even door te geven voor de 
lezers van dit blad:
Benodigdheden: Een half pak koffiebonen, 
3 pond bruine kandijsuiker, 20 zakjes vanil-
lesuiker en een vijf liter jenever. 
Alle ingrediënten door elkaar husselen in 

een jerrycan, op een donkere plek laten 
staan en elke dag een keertje schudden. Na 
zes weken is de likeur gereed om te drinken. 
Proost!’

Koning en koningin
‘Willem en Maxima zijn mijn favorieten. 
Wat een heerlijk stel is dat en wat een mooi 
gezin hebben zij samen opgebouwd. Ik ben 
gek op hen. Kijk maar naar alle foto’s aan de 
muur in de gang en in de woonkamer. Elke 
dag weer vind ik het bijzonder om naar fo-
to’s te kijken. Een foto van Amalia staat zelfs 
tussen de foto’s van mijn (achter)kleinkin-
deren. Ik heb bewondering voor hen omdat 
zij zo menselijk zijn en een mooie uitstraling 
hebben ondanks het feit dat er altijd bevei-
liging bij hen in de buurt is. Wanneer ik zo-
als nu naar hen kijk, denk ik dat wij allemaal 
arbeider zijn in dit leven. Allemaal hebben 
we een taak. In wezen is niemand meer of 
minder. Als iedereen dit nu eens zou kun-
nen zeggen in deze onrustige tijd. Dat zou 
mooi zijn.’

Willemien Veldhuizen

Teunie vertelt Foto:  Willemien Veldhuizen 
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Toen Noor Tielens (72) in 1981 samen met 
haar man Gé en twee kinderen vanuit Am-
sterdam naar Uitweg verhuisde, had ze 
geen enkele ervaring met tuinieren. Ster-
ker nog, ze had nog nooit een tuin gehad. 
Maar hun nieuwe huis op het Korte Zand-
pad stond op ruim 2.000 vierkante meter 
grond en dus had ze ineens een megatuin. 
‘Tja, hoe ga je zo’n enorme lap grond inrich-
ten? Ik had echt geen idee’, bekent Noor 
lachend. ‘Het enige dat ik wist, was dat ik 
vlakbij het huis een bloementuin, moes-
tuin en een boomgaardje wilde. Tijdens de 
verbouwing graasden er schapen op het 
perceel en kon ik de beslissing nog even 
uitstellen. Maar toen ons huis klaar was en 
we er echt woonden, moest ik er toch over 
gaan nadenken.’

Grove schetsjes
Noor liet zich niet uit het veld slaan door 
haar onervarenheid en ging aan de slag met 
wat grove schetsjes. ‘Mijn vader was archi-
tect en tuinarchitect. Ik ben als kind dus wel 
grootgebracht met aandacht voor compo-
sitie, tuinen en groen. Midden op ons per-
ceel staat een schuur. Ik had bedacht dat ik 
het deel vóór de schuur wilde inrichten als 
bloemen- en moestuin. Mijn man wilde het 
andere deel, dat doorloopt tot aan de Lek-
dijk, inrichten als vogelvriendelijke, park-
achtige tuin met veel bomen en hagen. Ik 
begon met kleine stroken, waarin ik bloem-
borders aanlegde en een wat groter, vier-
kant stuk voor de moestuin. De verschillen-
de beukenhagen gaven de tuin structuur en 
een meer besloten aanblik.’

Droomtuin in wit, geel en bont
Strakke hagen, kleurrijke borders, boomgaardjes, grindpaden, verrassende doorkijkjes, 
moestuinen, terrassen met bloembakken. Je komt het allemaal tegen in de vele tuinen van 
de Lopikerwaard. In een nieuwe reeks geven tuineigenaren u een inkijkje in hun tuinleven.

De rozen waar Noor zo dol op is, beginnen al weer uit te lopen. Foto: Miranda Spek
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Noor Tielens in haar voormalige moestuin, die zij omtoverde tot miniterras in het gras. Foto: Miranda Spek
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Veel geleerd
‘Ik herinner me nog dat ik radijsjes aan het 
inzaaien was en dat mijn buurman, meneer 
Berg, kwam kijken. Op mijn knieën zat ik 
zaadje voor zaadje in de grond te stoppen. 
‘Dat doe je helemaal verkeerd buuf’, zei hij. 
En hij deed voor hoe je het zaad gewoon 
met je hand over de aarde moest uitstrooi-
en. Wat dat betreft was ik echt nog een 
groentje.’ Lachend herinnert ze zich nog 
een voorbeeld. ‘Op een gegeven moment 
kwam er in de bloemperken allemaal van 
dat leuke, frisse groene blad op. Ik wist niet 
wat het was en durfde het niet zomaar weg 
te halen. Ik vroeg de buurvrouw of zij een 
keer wilde komen kijken wat het precies 
was. Ze gierde van het lachen en zei ‘Dat 
is zevenblad, een gehaat onkruid onder 
tuiniers. Veel succes ermee’. Al snel had ik 
door wat ze daar mee bedoelde… Ja, ik heb 
heel veel geleerd van meneer Berg en zijn 
vrouw.’

Steeds wat erbij
In de loop der jaren pakte Noor er steeds 
weer een metertje bij en langzaam wer-
den haar kleine bloemstroken volwassen 

borders. ‘Ik tuinier vooral voor mijn eigen 
genot. Het voelt alsof ik elk seizoen weer 
mooie schilderijen maak. Ik ben dol op ro-
zen en op tere bloemen, die op een neer 
gaan in de wind. In het begin stond er van 
alles door elkaar. Maar op een gegeven 
moment had ik behoefte aan houvast en 
structuur en ben ik op kleur gaan werken. 
Hoe ik mijn tuin zou omschrijven? Ik denk 
als een droomtuin met witte, gele en bonte 
kleurpaletten. Vanuit het huis kijk ik op drie 
grote borders, waarvan er een helemaal 
wit-geel is. Daartegenover ligt een bont-
gekleurde, waar geen wit en grijs in mag. 
En de laatste is helemaal blauw, roze, rood, 
paars en grijs. Vroeger was ik ontzettend 
streng qua kleur. Als er dan bijvoorbeeld in 
de wit-gele border een blauwe of roze Ake-
lei verscheen, dan moest die eruit. Nu ben 
ik daar iets makkelijker in hoor. De blauwe 
mogen blijven staan, maar een zalmkleuri-
ge of roze moet er nog steeds uit.’ 

Geen tuinclub 
Naast vaste planten, is Noor dol op eenjari-
gen. ‘Ik vind die zo iets fantastisch. Van die 
tere plantjes die alles op alles zetten voor 

In de nu nog kale borders, steekt langzaam van alles de kop op. Foto: Miranda Spek
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één seizoen. Het spuit eruit en dat vind ik 
echt indrukwekkend! Ik ga elk seizoen naar 
Huiting in Vianen om ze uit te kiezen. Dat 
is een fijn, overzichtelijk tuincentrum waar 
zulke aardige, bekwame mensen werken en 
ze zijn goedkoper dan die grote tuincentra. 
Ik ben er al jaren kind aan huis. Waarom ik 
geen lid ben van een tuinclub? Oh nee, ik 
zou daar heel zenuwachtig van worden. Ik 
tuinier echt voor mijn eigen plezier. Daar 
heb ik geen pottenkijkers bij nodig.’

Stapje terug
De drukke tijd breekt weer aan. Hoe gaat 
Noor daar mee om? ‘Helaas wordt tuinie-
ren wel steeds zwaarder naarmate je ou-
der wordt’, bekent Noor. ‘Daarom heb ik de 
moestuin op een gegeven moment opge-
geven. Op die plek heb ik nu mijn eenper-

soons terrasje in de zon. Ik heb daar ver-
schillende soorten grassen aangeplant en 
zit daar graag met een wijntje te genieten 
van mijn tuin. Ik vrees de dag dat ik opzie 
tegen het voorjaar, omdat ik dan de tuin in 
moet. Hopelijk komt het niet zover. Ik ben 
de afgelopen jaren wel makkelijker gewor-
den en daardoor hou ik het denk ik langer 
vol. Vorig jaar heb ik voor het eerst een 
tuinman gevraagd om alle heggen te doen. 
Wie weet vraag ik hem in de toekomst wel 
om meer te doen. Maar voorlopig geniet ik 
er nog met volle teugen van. Ik doe de din-
gen wat langzamer en werk vaker laag bij 
de grond. Lekker met mijn knieën op een 
matje.’

Miranda Spek

Blik op de schuur, die de tuin in tweeën deelt. Foto: Miranda Spek

Groene vingers gezocht
Tuinen zijn er in allerlei vormen, kleuren en maten. Kent u iemand met een tuin 
(klein of groot) die een redactioneel stuk in dit blad zeker verdient? Of wilt u zelf een 
keer meedoen aan deze rubriek? Stuur dan een berichtje naar haar e-mail adres:
miranspek@gmail.com. Zij neemt vervolgens contact met u op.
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De Engelsen noemen haar de Mad Cow Di-
sease, haar officiële naam is Bovine Spongi-
forme Encefalopathie, meestal afgekort als 
BSE.
Wij zijn het misschien al weer vergeten, 
maar 20 jaar geleden zorgde deze ziekte 
voor een beangstigende ontwikkeling. Niet 
omdat er massaal koeien aan dood gingen, 
maar jaren na de uitbraak ervan bij koeien 
bleek deze ziekte overdraagbaar te zijn op 
mensen. Helaas altijd met dodelijke afloop. 
Toen de eerste menselijke slachtoffers zich 
in Groot-Brittannië aandienden, hielden de 
wetenschappers hun adem in. Dit zou tot 
een dramatische afloop kunnen gaan lei-
den, met misschien wel een miljoen men-
selijke slachtoffers. 
Gekkekoeienziekte, niemand had er ooit 
van gehoord, ook de dierenartsen niet. 
Waar kwam het vandaan en -nog belangrij-
ker- hoe konden we er weer van af komen? 

Het was voor de eerste keer in de geschie-
denis dat deze vreemde ziekte zich zo mas-
saal had aangediend. Misschien was er in 
het verleden wel eens een enkel geval van 
voorgekomen, maar was dan aan ieders 
aandacht ontsnapt en nooit op een juiste 
wijze gediagnosticeerd. Zij was nog niet 
bekend als ziekte. En kwam ze dan eens in-
cidenteel voor dan werd zij bij sectie vast 
voor een andere aandoening aangezien.
Mond-en-klauwzeer, runderpest en nog 
vele andere ziekten bij koeien hadden al 
eeuwen lang geheerst. Ze vormden echter 
nooit een risico voor de mens. Toen Robert 
Koch ontdekte dat rundertuberculose wel 
besmettelijk was voor mensen had men dit 
probleem snel onder de knie. 
Vooral in Groot-Brittannië werd het in de 
jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw een 
groot slagveld onder de koeien. Er vielen 
een paar honderdduizend officieel geregis-

Gekkekoeienziekte, ook in Lopik
De naam doet carnalavesk aan, maar de Gekkekoeienziekte (BSE) is een aandoening die niet 
alleen de veestapel aantast, maar die ook voor mensen levensbedreigend is. De bron van 
de ellende blijkt te liggen in het mengen van diermeel onder het krachtvoer voor koeien. 
Zonder verder nadenken werden hiermee twee fundamentele wetten van de biologie over-
treden. 

BSE: zieke koe heeft de controle over haar achterlijf verloren. Foto:  NU.nl/Tom Block
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treerde gevallen ten prooi aan deze tot dan 
nog onbekende ziekte. Er waren echter ook 
nog vele honderdduizenden dieren die niet 
officieel werden geregistreerd. Het waren 
altijd de wat oudere melkkoeien die plotse-
ling angstig en schrikachtig werden en in de 
loop van enkele maanden verlamd raakten 
met de dood als gevolg. Al snel bleek dat 
de ziekte het gevolg was van een aantas-
ting van de hersenen, vergelijkbaar met de 
ziekte van Creutzfeldt-Jacob bij de mens en 
scrapie bij schapen en geiten. Creutzfeldt 
en Jacob waren twee Duitse zenuwartsen 
die in 1920 deze aandoening bij de mens 
hadden vastgesteld. De ziekte komt spon-
taan en gelukkig zeer incidenteel voor bij 
oudere mensen: ongeveer één geval op de 
miljoen mensen per jaar. Angsten, demen-
tie, evenwichtsstoornissen, verlammingen 
en uiteindelijk na een half jaar de dood. 
Bij sectie blijken de hersenen van de over-
leden mensen de structuur van een spons 
gekregen te hebben. De ziekte komt zo wei-
nig voor dat één op de tien huisartsen deze 
maar eenmaal in zijn leven meemaakt. 
Bij sectie van de dode koeien bleken de her-
senen aangetast te zijn. Zij hadden ook de 
structuur van een spons gekregen. Zowel 
bij de mens als het rund werd de weten-
schappelijke naam daarom: Spongiforme 
Encephalopathie. Bij het rund werd het Bo-
vine Spongiforme Encepalopathie afgekort 
als BSE (Bovine wijst op rund).

De uitbraak
Heel Europa kreeg met de BSE te maken, 
ook Nederland, maar de massale sterfte 
onder runderen beperkte zich vooral tot 
Groot-Brittannië waar, zo al snel bleek, ook 
de bron van de ziekte gelegen was. Het eer-
ste gediagnosticeerde geval deed zich daar 
voor in 1986 en er volgden nog honderddui-
zenden in de jaren daarna. In 1992 en 1993, 
op het hoogtepunt van de epidemie, ging 
het om 1000 officieel vastgestelde gevallen 
per week. De wetenschappers stortten zich 
op het probleem en al snel kwam de oor-
zaak boven water. De ziekte bleek niet be-
smettelijk en kon dus niet overgaan van het 

ene rund naar het andere.  Meestal betrof 
het ook maar één rund per bedrijf. Al snel 
bleek de oorzaak van de massale uitbraak 
van de zogenaamde Gekkekoeienziekte in 
de voeding van het rund te zitten. Alleen 
runderen die ooit krachtvoer gegeten had-
den, kregen de ziekte. De boosdoener in 
het krachtvoer bleek het toegevoegde dier-
meel te zijn.

Diermeel
Alle dode landbouwhuisdieren zoals de var-
kens, kippen, schapen, geiten en runderen 
worden vervoerd naar een destructiebe-
drijf waar ze gekookt en gedroogd worden 
en vervolgens vermalen tot diermeel. Het 
gaat over enorme hoeveelheden. Het ge-
droogde diermeel wordt weer verwerkt in 
het voer voor onze landbouwhuisdieren. 
Hoogwaardig eiwitrijk voedsel, zonde om 
weg te gooien, passend in duurzaam on-
dernemen en het principe van hergebruik. 
Het grote risico is natuurlijk wel dat op deze 
manier dieren bij het consumeren van hun 
eigen dode soortgenoten ook besmet kun-
nen raken met soorteigen ziekteverwek-
kers. De kadavers zijn dan wel gekookt, ge-
malen en gedroogd, maar het blijft toch een 
vorm van kannibalisme. En op kannibalisme 
rust niet voor niets een biologisch taboe. Je 
weet maar nooit hoe soorteigen ziektever-
wekkers het koken kunnen overleven. Op 
deze manier is men mogelijk dodelijke ziek-
teverwekkers aan het toedienen. Zo is de 
laatste varkenspest epidemie in Nederland 
begonnen nadat varkens gevoerd waren 
met restanten van worst, die in Azië bereid 
was uit varkens die ook aan varkenspest ge-
leden hadden. Hieraan zijn toen 10 miljoen 
varkens in Nederland te gronde gegaan.
De tweede biologische wet die men over-
trad, was het gegeven dat het rund een ab-
solute planteneter is, die niet in staat is om 
vlees te verteren. Het dier kan daar darm-
technisch niet mee omgaan; laat staan met 
de ziekteverwekkers, die daarin terecht ge-
komen kunnen zijn. 
Dus door aan het krachtvoer van koeien het 
diermeel toe te voegen waarin ook dode 
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koeien verwerkt waren, overtrad men twee 
wezenlijke biologische wetten. Geen won-
der dat het dan ook zo is mis gegaan. 
Maar waarom in Groot-Brittannië en niet 
in Nederland en andere Europese landen? 
Men had in Groot-Brittannië de kadavers 
weliswaar gekookt, maar een tweede hit-
tebehandeling van 130 graden Celsius met 
stoom onder druk van 3 atmosfeer werd 
sinds enige tijd achterwege gelaten. Dit om 
kosten te besparen. In Nederland gebeur-
de die tweede hittebehandeling wel. Je zou 
verwachten dat een uur koken voldoende 
zou zijn om alle tot nu bekende potentiële 
ziekteverwekkers te doden. Maar in het ge-
val van BSE speelde achteraf een wel heel 
bijzondere ziekteverwekker de hoofdrol.

Het prion
De oorzaak van deze ziekte is niet zo maar 
een bacterie of een virus maar een ‘prion’. 
Enkele jaren voor de uitbraak van BSE had 
de Amerikaanse wetenschapper Stanley 
Prusiner de ziekteverwekker ontdekt. Hij 
gaf deze de naam ‘Prion’. Stanley Prusiner 
deed al jaren onderzoek naar de ziekte van 
Creutzfeldt-Jacob bij de mens en gebruik-
te daar schapen voor. Bij schapen komt al 
eeuwen scrapie voor, een Creutzfeldt-Ja-
cob-achtige ziekte. Iedere schapenhouder 
kent haar en noemt haar ook wel schuur-
ziekte of jeukpest omdat de schapen een 
afschuwelijke jeuk krijgen, verlamd raken 
en vervolgens sterven. Schapenhouders 
weten ook maar al te goed dat scrapie 
niet besmettelijk is voor mensen. Ook de 
hersenen van deze schapen zien er uit als 
een spons. Prusiner kookte deze hersenen 
van de aan scrapie overleden schapen en 
kon met dit gekookte hersenmateriaal nog 
steeds gezonde schapen infecteren. Ook zij 
kregen scrapie. De oorzaak van de ziekte 
kon dus onmogelijk een virus of bacterie 
geweest zijn, want deze overleven het ko-
ken niet. Prusiner toonde zodoende aan, 
dat de verwekker geen ‘langzaam virus’ kon 
zijn, zoals men tot dat moment dacht, maar 
dat het moest gaan om een bepaald eiwit. 
Hij noemde dit ziekmakend eiwit een ‘pri-

on’. Een prion is een eiwit en geen levend 
micro-organisme dat zich kan delen. Het 
ziekmakende prion onderscheidt zich van 
al die andere goede eiwitten doordat het 
op een andere manier is gevouwen. Alle ei-
witten in het lichaam -en daar zijn er wel 
100.000 verschillende van- zijn nodig voor 
opbouw en functioneren van het lichaam. 
Zij liggen op een bepaalde manier gevou-
wen vanwege hun lengte. Komt het prion in 
de hersenen dan dwingt dit de goed gevou-
wen eiwitten ook tot een verkeerde vouw. 
De verkeerd gevouwen eiwitten zijn niet 
langer actief, het is dus eigenlijk afval. De 
hersencellen zijn echter niet in staat zoveel 
afval weg te werken, met als gevolg dat ge-
zonde hersencellen afsterven. Gaan er heel 
veel hersencellen dood, dan gaat het mis 
en ontstaat het sponsachtige weefsel. 
Toen Prusiner met deze ontdekking kwam, 
viel de hele wetenschappelijke wereld over 
hem heen. Toen hij echter later toch gelijk 
bleek te hebben, ontpopte zijn bevinding 
zich tot de grootste microbiologische ont-
dekking van de vorige eeuw. Stanley Prusi-
ner werd in 1997 beloond met de Nobel-
prijs voor geneeskunde. 

Het ziekteverloop
Tussen het eten van het besmette kracht-
voer en de ziekteverschijnselen van de koe, 

Stanley Prusiner Foto: Sandwalk
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de incubatietijd, kunnen vele jaren verstrij-
ken. Het duurt minstens 3 jaar, maar het 
kan ook 10 jaar duren. Zoveel overcapaci-
teit hebben de hersenen. Pas wanneer ze 
door en door aangetast zijn, gaat de boer 
het merken. De enorm lange incubatietijd 
zorgde ervoor dat het, toen men stopte met 
het voeren van het besmette diermeel aan 
de koeien, nog jaren geduurd heeft voordat 
het aantal ziektegevallen minder werd. 
Het diermeelverbod voor runderen kwam 
er natuurlijk snel. Zo voorkwam men dat de 
gezonde runderen nog restanten van hun 
eigen zieke soortgenoten binnen kregen. 
Tenminste dat dacht men! Maar aanvanke-
lijk mocht dit diermeel nog wel aan varkens 
en kippen gevoerd worden, omdat deze er 
niet ziek van werden. Maar dat bleek ach-
teraf toch niet zo te zijn. Steeds maar weer 
bleken nieuwe runderen besmet te zijn. 
Achteraf ontdekte men dat dit kwam door 
versleping van besmet diermeel. Het be-
smette voer dat bestemd was voor de kip-
pen en de varkens kwam toch op de een of 
andere manier weer bij de koeien terecht. 
Tijdens het transport, maar ook tijdens de 
productie van krachtvoer werden er ver-
gissingen gemaakt omdat de productie van 
al dat krachtvoer voor runderen, varkens 
en kippen meestal bij dezelfde meelboer 
plaatsvond. Maar ook op de boerderij zelf 
kon er te gemakkelijk besmet krachtvoer 
voor de varkens of kippen bij de koeien te-
recht komen. Restanten van besmet voer 
bleven ook achter in silo’s, vrachtwagens en 
dergelijke. Daarom is er sinds 2001 een al-
geheel verbod op het voeren van diermeel 
aan welk landbouwhuisdier dan ook. Al 
het diermeel wordt nu verbrand, ook geen 
ideale oplossing! Nadat het totale verbod 
op diermeel werd ingesteld, werd het snel 
minder met de Gekkekoeienziekte. 

Gekkekoeienziekte in Nederland
Ook in Lopik was een geval van Gekkekoei-
enziekte. Een rund dat de verschijnselen 
vertoonde, werd onderzocht. Bij sectie 
werd de diagnose BSE bevestigd. 
In Nederland heeft geen enkel rund dat 

geboren is na 2001, dus na het totale dier-
meel verbod, nog de Gekkekoeienziekte 
gekregen. In ons land zijn alle Gekkekoeien-
ziektegevallen, dat waren er 88, het gevolg 
geweest van het eten van via versleping be-
smet krachtvoer ontstaan. Dus met besmet 
krachtvoer dat bestemd was voor varkens 
en kippen dat op de een of andere manier 
bij de koeien terecht gekomen is. Aan het 
voer voor varkens en kippen mocht tot 2001 
nog wel diermeel toegevoegd worden. 
Dat de Gekkekoeienziekte zolang bleef 
doorgaan ondanks alle verboden was voor 
een groot gedeelte het gevolg van nog 
niet goed georganiseerde controles. Deze 
moesten in alle Europese landen opgezet 
worden omdat er wel onderlinge uitwisse-
ling was van voer en vee. Je zou niet weten 
hoeveel van dat diermeel versleept werd 
over Europa. Vaak wist niemand waar het 
vandaan kwam en waar het heen ging.

Uitbraak bij mensen: de variant Creutz-
feldt-Jacob
Het is woensdag 20 maart 1996. Er zijn pre-
cies 10 jaren verstreken sinds het eerste ge-
val van Gekkekoeienziekte. Grote opschud-
ding in Groot-Brittannië en de rest van de 

Bericht uit het NRC van 12 juli 2005
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wereld: de eerste gevallen van een vari-
ant Creutzfeldt-Jacob worden bij mensen 
in Groot-Brittannië gediagnostiseerd. De 
normale vorm van Creutzfeldt-Jacob komt 
meestal voor bij oudere mensen, maar de 
laatste jaren werden er 10 gevallen vast-
gesteld met een wat ander verloop. Het 
ging daarbij om veel jongere mensen en de 
ziekte had een trager verloop dan normaal. 
Sommige van de slachtoffers waren nog 
maar teenagers. Ook hier gedragsstoornis-
sen, verlammingen en sterfte na een jaar. 
Heel Europa maar vooral Groot-Brittannië 
had jaren vlees gegeten van besmette run-
deren die op dat moment nog gezond leken 
en nog geen zichtbare ziekteverschijnselen 
hadden. Zoals gezegd, kon de incubatie-
tijd van deze ziekte bij koeien wel 10 jaar 
in beslag nemen. Alle runderen zonder 
zichtbare ziekteverschijnselen waren al die 
jaren gewoon geslacht en voor menselijke 
consumptie gebruikt. Aanvankelijk kwa-
men al deze runderen nog bij de slager en 
vervolgens op het bord van de consument 
terecht. Tot nu toe had de politiek gesug-
gereerd dat het geen kwaad zou kunnen, 

omdat de ziekte niet overdraagbaar zou zijn 
op mensen. Maar nu bleek dat de Gekke-
koeienziekte wel degelijk op de mens over-
draagbaar was: een angstaanjagende ont-
dekking. Mensen hadden zich al jaren voor 
het krijgen van de ziekteverschijnselen be-
smet, want ook bij mensen is de tijd tussen 
besmetting en ziek worden een kwestie van 
vele jaren. Zou dit dan het begin van een 
omvangrijke epidemie gaan worden waar 
misschien wel een miljoen mensen aan te 
gronde zouden kunnen gaan?
Er werden draconische maatregelen ge-
troffen. Alle runderen in Groot-Brittannië 
ouder dan 2,5 jaar werden vernietigd. Er 
kwam in Europa een totaal importverbod 
op rundvlees uit Groot-Brittannië. De En-
gelse boeren waren, en zijn geloof ik  nog 
steeds, daarom enorm boos op Europa. De 
klappen voor de boeren waren bijzonder 
hard. Zij zullen daarom vast ook wel voor 
een Brexit gestemd hebben. Uiteindelijk 
konden de boeren er ook niets aan doen. 
Zij waren de dupe geworden van industri-
eel gerommel en onwetendheid. 
Ondertussen bleef men maar maatregelen 

Hans Gerhard Creutzfeldt (l) en Alfons Maria Jakob (r) Foto:  Medscape
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geen nieuwe besmettingen meer bij. Ook 
Gajdusak kreeg de Nobelprijs voor zijn on-
derzoek. Ook hier was kannibalisme de oor-
zaak. Gajdusak dacht nog dat de oorzaak 
een ‘traag virus’ was, omdat sommige men-
sen pas 20 tot 30 jaar na besmetting ziek 
werden en overleden. Dat dit niet klopte en 
ook hier een prion in het spel was, maakte 
voor die Papoea’s niet zoveel meer uit. 

Hersenen en ruggemerg
Uiteindelijk bleek het vlees van de besmet-
te runderen niet de oorzaak te zijn van de 
humane variant Creutsfeldt-Jacob besmet-
tingen. Het waren de hersenen en het rug-
genmerg. Vooral mensen die hersenen een 
lekkernij vonden, liepen veel risico want 
een half theelepeltje daarvan kon de ziek-
te al overbrengen. Tijdens het slachtproces 
van een rund wordt de wervelkolom met 
daarin het ruggenmerg gespleten. Dan kan 
het vlees gemakkelijk bezoedeld worden 
met resten daarvan. Dat is dan ook de re-
den dat deze organen van elk geslacht rund 
meteen verbrand worden.
Hoe het diermeel in Groot-Brittannië be-
smet geraakt is met de verwekker van Gek-
kekoeienziekte, is niet meer te achterhalen. 
Men denkt dat er toch spontaan af en toe 
ook bij koeien een geval ontstaat net zoals 
Creutzfeldt-Jacob bij mensen. Een dergelij-
ke besmette koe zou dan in het diermeel 
terecht gekomen zijn. De besmetting heeft 
zich langs deze weg geleidelijk kunnen ver-
spreiden. Het is ook mogelijk dat de ver-
wekker van het veel voorkomende scrapie 
bij schapen en geiten zich aangepast heeft 
aan het rund. 
De Gekkekoeienziekte is weer uit beeld en 
langzamerhand worden de regels in de EU 
weer wat versoepeld. Al met al was de Gek-
kekoeienziekte een wijze les voor de des-
kundigen. Het overtreden van biologische 
wetten is niet zonder risico, het is zeker dat 
er ellende uit gaat ontstaan. Alleen weet je 
soms nog niet uit welke hoek.

Wim van der Putten

treffen om besmetting te voorkomen. Geen 
diermeel meer voor landbouwhuisdieren 
en elk geslacht rund moest worden getest 
op Gekkekoeienziekte. Eerst moest er ech-
ter een test ontwikkeld worden, die snel 
werkte en niet al te duur was. Alle runde-
ren ouder dan 2,5 jaar werden in Neder-
land, maar ook in de rest van Europa na het 
slachten getest op Gekkekoeienziekte. Ook 
werd (en wordt) het risicomateriaal van 
runderen, hersenen en ruggenmerg van elk 
geslacht rund verbrand. 
In Groot-Brittannië waren er honderddui-
zenden gevallen van Gekkekoeienziekte. In 
Nederland bleef het aantal gevallen beperkt 
tot 88. Meestal betrof het ook hier slechts 
één rund op één bedrijf, maar wel werd uit 
voorzorg het gehele bedrijf geruimd. Later 
werden alleen de risicodieren geruimd. De 
besmetting is in alle gevallen gelopen via 
geïmporteerd diermeel uit Groot-Brittan-
nië, dat gevoerd werd aan de kippen of var-
kens, maar dat toch door versleping bij de 
koeien terecht gekomen was. Al de andere 
landen in Europa die besmet voer hadden 
geïmporteerd, en dat waren de meeste, 
kregen met de ziekte te maken, vooral Por-
tugal en Zwitserland. Buiten Europa bleef 
het bij een individueel geval, maar altijd 
was er een link met Groot-Brittannië aan te 
wijzen.
In Groot-Brittannië liep het aantal menselij-
ke variant-Creutzfeldt-Jacob ziektegevallen 
op tot een kleine 200. In Nederland bleef 
het bij 3 gediagnosticeerde humane geval-
len beperkt.

Kuru
In het verleden was er ooit massale sterf-
te opgetreden bij mensen ten gevolge van 
Creutzfeldt-Jacob. Dit was bij de Fore, een 
Papoea-stam in Nieuw-Guinea. Zij noem-
den de ziekte ‘Kuru’. De sterfte trad alleen 
op bij vrouwen en kinderen. De Amerikaan-
se onderzoeker Gajdusak vond in 1959 de 
oorzaak. De ziekte ontstond door het ritu-
eel dat vrouwen en kinderen de hersenen 
opaten van moedige overleden stamgeno-
ten. Toen zij daarmee stopten, kwamen er 
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Het begin
Het startpunt is vanaf de parkeerplaats aan 
de Statenland / Utrechtse Straatweg bij 
de bushalte tegenover het zwembad. Hier 
steekt u de Provinciale weg over (voorzich-
tig drukke weg) en gaat linksaf. Na circa 100 
meter ziet u een markering (blauwe pijl op 
oranje ondergrond) naar rechts. U gaat dan 
tussen twee huizen door de Tiendweg op. 
Deze houtkade/tiendweg bijna 5 km uitlo-
pen tot aan knooppunt 40 en daar op de 
Hoenkoopse Rijweg rechtsaf naar knoop-
punt 90. Eerst tot aan de Provinciale weg 
N228 en daar rechtsaf het fietspad op. Na 

400 meter linksaf bij het ANWB bord Heken-
dorp (voorzichtig bij oversteken). Hier kunt 
u eventueel op bus 107 van Syntus richting 
Utrecht stappen en dan bij het startpunt in 
Oudewater uitstappen. (Een wandeling van 
6 km).

Verder
Fietspad uitlopen tot aan de ophaalbrug 
over de Hollandse IJssel. Aan de overkant 
van de brug staat knooppunt 90. U kunt in 
Hekendorp iets gaan drinken door een stuk-
je rechtdoor te lopen en bij de weg linksaf 
te gaan. Dan ziet u bij de sluis het café Goe-

Wandelen in- en rond Oudewater
Dit artikel is de zevende aflevering in een serie over de wandelmogelijkheden in de Utrecht-
se Waarden. Hierbij wordt iedere keer een ander startpunt genomen. Vanuit deze startpun-
ten kunt u zelf bepalen hoe lang u een wandelroute wilt maken. ‘In- en rondom Oudewater’ 
is een TeVoet wandeling door de prachtige natuur in de Lopikerwaard en het natuurgebied 
ten noorden en oosten van de stad. De wandeling kan bestaan uit drie afstanden: 6, 11 en 
15 km. 

Oudewater: Sint Michaëlskerk Foto: Jan Reijnders 
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janverwelle. 
De route vervolgt u door terug te gaan naar 
de ophaalbrug en daar bij knooppunt 90 
linksaf naar knooppunt 59 te gaan wande-
len. Een prachtig pad langs de Hollandse IJs-
sel. Dit pad is bijna 4 km lang. Bij knooppunt 
59 kunt u via de Noord IJsselkade rechtdoor 
gaan naar Oudewater (knooppunt 54) en 
vandaar via de Molenwal naar knooppunt 
72. Via de Molenstraat komt u bij de Provin-
ciale weg en daar linksaf weer bij het start-
punt. (Een wandeling van 11 km). 

Nog iets verder
Bij knooppunt 59 gaat u linksaf naar knoop-
punt 57, eerst door een woonwijk, Papen-
hoeflaan, en daarna zigzaggend door een 
natuurgebied. U volgt de oranje bordjes 
met de blauwe pijl. Bij knooppunt 57 gaat 
u rechtsaf naar punt 55, eerst over de Rui-
ge Weide en daarna steekt de Jonkheer 
Vierbergerweg over (oppassen drukke 
weg). Hier moet u een kort stukje linksaf 
tot u rechts een pad ziet dat achter het in-
dustrieterrein loopt. Op deze kade loopt u 

Oudewater heeft ruim 10.000 inwoners, 
die verspreid wonen over de kernen Ou-
dewater, Snelrewaard, Hekendorp en Pa-
pekop. 
De oorsprong van de naam Oudewater 
is niet bekend. Het meest waarschijnlijk 
is dat het een verbastering is van ‘oude 
(uiter)waarden’. Het ontstond omstreeks 
1100 in een meanderbocht daar waar de 
Lange Linschoten samenkomt met de Hol-
landse IJssel. Oudewater was door zijn lig-
ging op de grens van Holland en het Sticht 
(Utrecht) een belangrijke grensvesting. De 
stad verkreeg rond 1265 stadsrechten. Ou-
dewater nam op 19 juli 1572 met elf andere 
steden deel aan de Eerste Vrije Statenver-
gadering in Dordrecht. In deze vergadering 
werd de basis gelegd voor de Staat der 
Nederlanden onder ‘leiding’ van het Huis 
van Oranje. De stad werd als reactie hierop 
op 7 augustus 1575 door een Spaans Leger 

uitgeroeid, volgens de overleveringen wis-
ten slechts drie inwoners deze slachting te 
overleven die bekendstaat als de Oudewa-
terse Moord.
Oudewater was in de zestiende en zeven-
tiende eeuw een belangrijke producent 
van touw. De omgeving produceerde daar-
toe de grondstof hennep. De inwoners van 
het stadje heten tot op vandaag Geelbui-
ken, omdat de touwslagers gelige gedroog-
de hennepvezels om hun buik wikkelden. 
Oudewater heeft een touwmuseum: De 
Baanschuur.
Oudewater heeft veel monumenten. De 
binnenstad is voor een groot deel be-
schermd stadsgezicht. Bekend zijn:
• De Waag, die sinds de 16e eeuw 

dienstdoet als heksenwaag;
• Grote- of Sint-Michaëlskerk uit de 15de 

eeuw, een driebeukige hallenkerk met 
zadeldaktoren uit circa 1300;

• Stadhuis van Oudewater met gevel in 
renaissancestijl uit 1588;

• Hervormde begraafplaats Oudewater, 
waarvan het toegangshek en het mau-
soleum de status van rijksmonument 
hebben;

• Borstbeeld van Swiebertje, de zwerver 
uit de NCRV-televisieserie, dat in 2003 
werd onthuld door de acteur die deze 
rol speelde: Joop Doderer. In het stadje 
en omgeving zijn destijds veel buiten-
opnames voor de serie gemaakt.

Oudewater: Raadhuis uit 1588 Foto: Jan Reijnders
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naar knooppunt 55 en daar rechtdoor naar 
punt 58. Op de kade gaat u na 500 meter 
rechtsaf een bruggetje over een natuur-
gebied in tegenover het industrieterrein/
woonwijk. Er zijn in dit gebied weinig mar-
keringen maar het is alsmaar rechtdoor. Bij 
twijfel zo veel mogelijk links aanhouden tot 
u weer op een verharde weg komt. Op die 
weg met een bocht mee naar rechts en dan 
het 1e weggetje linksaf. Bij punt 58 gaat u 
rechtsaf op de Noord Linschoterweg rich-
ting Oudewater alsmaar rechtdoor richting 
knooppunt 78. U wandelt langs het rivier-
tje de Lange Linschoten naar de stad, en 
via de Kromme Haven, Donkere Gaard en 
Korte Havenstraat naar knooppunt 78. Daar 
gaat u via de Havenstraat naar punt 54 en 
vervolgens via de Molenwal naar punt 72. 
Daarna wandelt u door de Molenstraat naar 
de Provinciale weg en daar linksaf naar het 
startpunt, de parkeerplaats of de bushalte 
(Een wandeling van 15 km). 

Horeca
Als u nog iets wilt nuttigen, dan zijn er 

meerdere mogelijkheden in het centrum 
van Oudewater. Vooral op de Markt tegen-
over de Waag zijn verschillende leuke hore-
cagelegenheden. 

Peter Both

Lange Weidsche boezem bij Goejanverwellesluis Foto: Jan Reijnders 

Meer informatie over het wandel-
netwerk rond Oudewater-Lopiker-
waard-Utrecht West vindt u op de site: 
www.recreatiemiddennederland.nl 
Peter Both is lid van TeVoet, vereniging 
van wandelaars onverhard natuurlijk. 
Hij heeft voor de provincie Utrecht de 
wandelroutes in de Utrechtse Waarden 
in kaart gebracht. Hij onderzoekt nu de 
mogelijkheden om nieuwe routes en 
verbindingen te ontwikkelen. Hij pro-
moot het wandelknooppuntennetwerk 
en de wandelroutes in de Waarden. 
Voor meer informatie is hij bereikbaar 
via ptboth@hotmail.com of via GSM:
onder 06-29625545.
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Routekaartje wandelen in- en rond Oudewater Bron: Route.nl 

Witte bruggen en leuntjes in Benschop
De oproep van Marco Buitelaar in het vori-
ge nummer van de WBL Nieuwsbrief is niet 
zonder gevolgen gebleven. 
Op maandag 10 april 2017 gaf wethouder 
Spelt van Lopik het startschot voor een ac-
tie waarbij het Klankbord Benschop en de 
WBL de handen ineen geslagen hebben 
om in totaal 25 bruggen en leuntjes tus-
sen IJsselstein en Polsbroek te vervangen, 
te herstellen en van een nieuwe verflaag te 
voorzien in de voor Benschop karakteristie-
ke witte kleur.
De gemeente Lopik was in eerste instantie 
van plan om bruggen die aan vernieuwing 
toe zijn te vervangen door prefab-exem-
plaren. Op aandringen van het Klankbord 
Benschop en de WBL heeft de gemeente 
afgezien van dit voornemen. Zij is nu be-
reid iets duurder materiaal aan te leveren 
en bovendien de witte verf ter beschikking 
te stellen die nodig is om de bruggen hun 

typisch Benschopse aanzicht te geven.
Het is aan het Klankbord Benschop en de 
WBL om mensen te vinden die bereid zijn 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
eigen leefomgeving. In concreto gaat het 
hierbij om  vrijwilligers die één of twee za-
terdagen de handen uit de mouwen willen 
steken voor de noodzakelijke onderhouds-, 
reparatie- en schilderwerkzaamheden aan 
bruggen en leuntjes. 
Bent u bereid hamer, zaag en beitel te 
hanteren om reparaties uit te voeren,  de 
verfkrabber ter hand te nemen om het 
houtwerk schoon te maken of de verfkwast 
aan te wenden om bruggen en leuntjes te 
verfraaien, meld u dan aan bij Marco Bui-
telaar (06-42916424) of Ton Pardoel (06–54 
995559) van het Klankbord Benschop of 
Wim Boesten (06–46220106) van de WBL.
 
Jan Reijnders
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