Op z’n Betuws
In deze tijd van het jaar, wanneer het mooi weer is, beweeg ik mij (al dan niet in een
MG) met plezier langs ’s heren wegen en kijk mijn ogen uit, wat een luxe, wat een
rijkdom. Dure auto’s, motoren, fietsen, dure huizen, boerderijen, villa’s, dure tuinen
met vijvers, speelwerktuigen, vooral niet te vergeten: partytenten, tuinhuisjes,
paardenstallen, paarden en voor het mooie nog kippen, konijnen, ganzen, bokken en
geiten. Langs de dijken zijn de zo typerende dijkwoningen veelal verdwenen en
vervangen door een huis, boerderij of villa zoals hierboven beschreven.
Of er nog echte Betuwenaren leven?
Das teegeswoordig mar de vroag, Schilders en andere kunstenaars vestigen zich in
de Betuwe, restaurants serveren niet alleen een Betuws kopje koffie maar ook een
natuurvriendelijke maaltijd. Er zijn campings en ook B&B is tot de Betuwe
doorgedrongen. De tijden zijn veranderd. Waar eerder mooie Betuwse huizen en
prachtige boerderijen hebben gestaan, zie je nu de Betuwelijn rijden en of we daar
nu zo blij mee moeten zijn?

Ondanks de veranderingen in het landschap, de mensen, de gebruiken, is er nog
veel moois te zien. Misschien is ook de rivier veranderd, maar vanaf een bepaald
punt op de dijk bij Opijnen is het uitzicht prachtig: de brug van Zaltbommel, de
scheepvaart op de Waal, de uiterwaarden, kribben, strandjes …
In het oude kroegje (nu een gemoderniseerd café) zag je vroeger de mannen, die op
zondag de hele dag zate te tettere (gif me nog mar un neutje, hij valt goed),
Dan leek de tijd even stil te staan, geen kouwe drukte, geen haast en een Betuws
landschap op z’n best. Zuvve ’t doar dan mar op houwe?

Ook nu lijkt de tijd stil te staan, maar op een
heel andere manier.
Misschien heb je de mogelijkheid om er
even met je MG (of een ander vervoermiddel) tussenuit te gaan?
Het is nu prachtig in de Betuwe. Als je gaat, geniet ervan!
Dan zorg je goed voor jezelf maar let ook op anderen!

