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Het eindpunt van mijn fietstocht gisteren en het startpunt voor vandaag is
Grave. Deze vestingstad ligt prachtig aan de Maas, maar hee� de pech
hierdoor ook aan de grens tussen Gelre en Brabant te liggen. De stad is
minstens zeven keer bijna volledig in puin geschoten. Bij een zo’n
belegering bleven er maar twee huizen in de hele stad overeind staan. Je
zou toch denken dat een stad dan de aanvalswapens die hierbij gebruikt
zijn, zou verafschuwen. Het tegendeel blijkt. Voor het Graafs Museum, staat
een trebuchet, zo’n middeleeuwse stenenslingeraar, alvast netjes gericht
op de eigen stadsmuur. En in de leegstaande Generaal de Bons Kazerne,
waar tussen 1961 en 1967 elke twee maanden vierhonderd verse
dienstplichtigen een algemene training kregen, is men van plan het
grootste Munitie Museum van Europa te vestigen.

Ook het praalgraf van Arnaud Hertog van Gelre dat ik wilde bezoeken, is in
puin geschoten. Dit keer door de Fransen in 1794. Wat rest is een
gedenkteken in de kerk, dat vooral tekst wijdt aan de gulle schenkers en
minder aan degene die daar herdacht moet worden. In de uitzending van
‘De Ridders van Gelre’ van 20 november 2017 wordt boeiend over dit
bijzondere ‘dubbelgraf’ verteld, want Arnaud ligt er samen met zijn
lievelingsbroer.
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Minstens zo curieus als het graf van Arnaud Hertog van Gelre is voor mij de
Mariakapel ‘Hertogin van Brabant’ dat net buiten de stad langs de
doorgaande weg naar de brug over de Maas ligt. De brug uit 1929 was de
meest oostelijk gelegen verbinding tussen Brabant en Gelderland. Volgens
enkele hooggeplaatste Katholieke heren was het in 1947 hard nodig om in
actie te komen om vreemde ideologieën buiten de grenzen van het goede
Brabantse land te houden. En dus waakt Maria nu vanuit een kapel over
deze toegangspoort tot Brabant.

Als ik de stad uit fiets, vervolg ik mijn weg langs de Zuiderwaterlinie, een
route die ook los van de route langs Gelre te rijden is en doorloopt tot in
Bergen op Zoom. Deze ‘nieuwe’ verdedigingslinie verschoof de
verdedigingswerken zoveel mogelijk naar buiten de stad. Zodat voortaan
niet de hele stad, maar slechts een bastion aan stukken geschoten werd.

Niet verrassend dus dat ik op mijn route langs de rivier veel steenfabrieken
tegenkom. Hier was, met de Maas als eeuwige frontlinie, immers ook een
gegarandeerde afzetmarkt. Al bakte men vroeger de rivierklei, zie ik nu
alleen betonelementen opgestapeld staan.

De fietstocht gaat grotendeels over smalle, hoge dijken en het uitzicht is
prachtig. Ook word ik er aan herinnerd dat Nederland een land van molens
is. Op de dijk, de grens tussen water en land, staan schitterend
gerestaureerde molens, die vroeger het water uit de polder moesten
pompen. Ik kon niet nalaten bij de mooiste molen die ik onderweg
tegenkwam een bekende scene uit de serie Ridder Floris voor de foto na te
spelen: aan de wieken vastgebonden rondgetold worden.

Op de dijk ben ik getuige van een grensconflict, of moet ik het een
generatiekloof noemen. In een weiland staat een kudde Limousins: beige
gekleurde koeien die je vaak in Frankrijk tegenkomt. Dit zijn ‘vleeskoeien’,
dus de koeien staan in de wei samen met hun kalfjes en met de jonge
koeien, die nog niet gekalfd hebben. Die jonge koeien sprongen over de
afrastering om op de dijk, waar het gras net iets langer was, te gaan grazen.
Gelukkig stond hier een tweede, hoger hekwerk, dus er was geen direct
gevaar. Maar toch gingen de oudere koeien, die bij hun kalfjes bleven,
enorm hard en lang loeien. Blijkbaar kennen koeien ook grenzen (en
puberkoeien overtreden die dan dus).
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Mijn fietstocht vandaag eindigt in Appeltern, bekend van de tuinen. Dus ik
ga hier morgen het stoomgemaal bezoeken. Eerst nog even doorreizen naar
mijn slaapplek voor de nacht.

 

Zelf deze route ontdekken?

Bovenstaande blog gaat over traject 18 van de route Fietsen
over Grenzen. Dit traject loopt van Grave naar Appeltern. Lees
meer over dit traject.

 

Geschreven door Marc Beek

Mijn naam is Marc Beek (54 jaar, Harderwijk) en ik ga Fietsen over
Grenzen. Ik ben een ervaren vakantiefietser, dus weet mijn tempo aan te
passen aan de schoonheid van het landschap en de
bezienswaardigheden op de route. Al fietsend ga ik op zoek naar de
geschiedenis van toen en dat in woord verbinden met het leven van nu.
Want die grens uit het verleden vormde dan wel ooit een barrière, vaak

was het ook een aanmoediging om grenzen te verleggen.
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