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Van het bestuur 
 

Oud Neis in een nieuw jasje 
Voor jullie ligt het maart-nummer 2011 van OUD NEIS, gestoken in een nieuw jasje en wat voor jasje! Eentje 
met een kleurtje en een nieuwe lay-out. In december 2001 verscheen de eerste Oud Neis van onze kring: een 
losbladig systeem met gratis map.  Na tien jaar trouwe dienst  waren de mappen op en de meeste zitten vol. 
Dat was voor ons aanleiding om iets nieuws te verzinnen. Marlous Bervoets uit Slijk-Ewijk maakte een aantal 
ontwerpen en deze ‘beauty’ is eruit gekomen. Wij zijn er blij mee en trots op. Dini Huijbers en Jitske van der 
Woude doen weer de redactie en van de leden verwachten wij natuurlijk copij. Het hoeft niet veel te zijn of 
lang als het maar informatief, vernieuwend of gewoon leuk is om te lezen. We zetten drukkerij A&K uit Andelst 
weer aan het werk om er iets moois van te maken.  
  
Om het geheel wat betaalbaar te maken hebben we  een aantal bedrijven gevraagd om ons geldelijk te 
ondersteunen, en dat is gelukt, waarvoor onze dank!  Achterin vinden jullie de  namen.  
Verder kunnen we melden dat het ledental van onze kring het afgelopen jaar behoorlijk is gegroeid. Welkom 
allemaal! Verleden jaar op de zomermarkt in Valburg hebben we menig Valburger kunnen strikken om lid te 
worden van onze kring. Ook daar zijn wij erg blij mee. Wij wensen jullie veel plezier met Oud Neis.  
Het lidmaatschap kost slechts 17,50 per jaar. Wat krijgt u daarvoor? Drie keer per jaar Oud Neis, het 
prachtige jaarboek Terugblik, een excursie, een aantal lezingen en erg actueel: de uitgave van de Canon van 
Overbetuwe voor slechts € 6,50 (ledenprijs, zo lang de voorraad strekt).  

 
Welkom aan de nieuwe leden: 
De heer B. Degen, Oosterhout 
De heer H. Dulos, Oosterhout 
De heer J. Evers, Valburg 
De heer en mevrouw Galiano, Oosterhout 
De heer en mevrouw Hoekstra-Groot, Slijk-Ewijk 
De heer en mevrouw Hofman, Bemmel 
De heer W. Hoogerbrugge, Valburg 
De heer en mevrouw Horlings- van Daalen, Valburg 
De heer J.A. Jansen, Valburg 
De heer en mevrouw Jansen- Faber, Valburg 
De heer E. van Kalkeren, Nijmegen 
Mevrouw Kam van Boetzelaer, Teteringen 
De heer R. Klein Breteler, Valburg 
De heer T.F. Maassen, Valburg 
De heer M. van der Schreur, Herveld 
Mevrouw M.T. Spaan- van Haren, Oosterhout 
De heer J. Spaan, Oosterhout 
Mevrouw M. Voet, Slijk-Ewijk 
De heer O. Wierbos, Oosterhout 
 
Wegens overlijden hebben wij afscheid moeten nemen van onze leden: 
De heer J. van Dam, geboren op 15 juni 1921, overleden op 4 januari 2011 uit Oosterhout 
De heer J.A. Jansen, geboren 12 februari 1928, overleden 17 februari 2011 uit Valburg 
 

Oproep: 
Onlangs is de cassetterecorder van de werkgroep Streekhistorie gecrasht. Nu zit de werkgroep met de 
handen in het haar en kan ze niet meer laten wapperen om oude opnamen uit te werken.  
Daarom deze oproep aan de leden: wie heeft een goed functionerende cassetterecorder met aansluiting voor 
een headset?  Sommige bandjes zijn namelijk van mindere kwaliteit en niet geschikt om digitaal te verwerken. 
Deze moeten worden uitgetypt. Verder zoekt de werkgroep mensen met een goede typevaardigheid om te 
helpen bij het op schrift zetten van de interviews. Er is een laptop ter beschikking. 
U kunt zich melden bij Ineke van Druten, tel. 0481 481 117 of druten30@planet.nl.  
 

Copij voor de volgende Oud Neis dient uiterlijk 15 augustus bij de redactie binnen te zijn. 

 

 

mailto:druten30@planet.nl
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Ontvangen voor het archief: 
- Verpondingskaart (perceelskaart) uit 1811 van Valburg 
- Map met krantenartikelen vanaf 1968 betreffende het opheffen van de Betuwelijn en 
  krantenberichten over de plannen voor de Betuweroute vanaf 1995, samengesteld door de heer 
  Somford, huisarts in Herveld. 
- Foto’s betreffende de opening van de Rabobank Oosterhout in 1982. 
- Duitse stafkaart van de Betuwe ‘Sonderausgabe als schiesskarte geeignet’, 1940. 
- Kopie van de uitgave ‘Natuurlijke historie van Nederland. Het klimaat van Nederland, door Dr. F.W .C.  
  Krecke 1863. 
- Kopie van de uitgave ‘Meteorologische Waarnemingen in Nederland en zijne bezittingen’, uitgegeven 
  door het KNMI in 1858. 
- Nederlandsch Meteorologisch Jaarboek voor 1866, eerste deel, waarnemingen in Nederland. 
- Kopie van de Gelderse Volksalmanak voor 1862. 
- Archiefkast voor hangmappen. 
 

 
Nieuw in de bibliotheek: 
-  De Canon van Overbetuwe, 2011, een uitgave van de gezamenlijke historische verenigingen van 
   Elst, Zetten en Oosterhout. 
 

Noteer de volgende activiteiten vast in uw agenda:  
12 april in dorpshuis De Schakel Oosterhout: lezing baron Chr. van Boetzelaer over de geschiedenis van huis 
Oosterhout 
28 mei: Excursie naar Kevelaer en omgeving  
 
John Mulder 
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Verslag van de secretaris  
over de periode 24-02-2010 tot 15-03-2011 t.b.v. de jaarvergadering op 15 maart 2011 
 
De historische kring heeft op dit moment 117 leden, inclusief 22 huisgenootleden. 
 
Het bestuur heeft deze periode 9 keer vergaderd. Met de bestuurswissel van 24 februari 2010 hebben John 
Mulder en Wim Buitenhek de functies van respectievelijk voorzitter en penningmeester overgenomen van 
Hans van Leeuwen en Con Koffeman. Het bestuur bestaat sindsdien verder uit Ineke van Druten, secretaris 
en Mieke van Veen-Liefrink, Jan Coopmans en Frans Spaan, leden.  

 

         
 
De werkgroep Tweede Wereldoorlog is 7 keer bijeengekomen. De werkgroep bestaat momenteel uit de leden 
Bauke Huisman, Hans van Leeuwen, Eef Leenders, Nico van Kleef en Thijs van Woerkom. 
De werkgroep Streekhistorie heeft interviews gehouden onder de oudste inwoners. De werkgroep bestaat uit 
Frans Spaan, John Mulder, Thijs van Woerkom en Ineke van Druten. 
 
De redactie van de nieuwsbrief Oud Neis heeft het blad 4 keer uitgebracht (inclusief het maartnummer van 
2011). De redactieleden zijn Dini Huijbers en Jitske van der Woude. 
De historische kring is online! 
 
Jos Spaan heeft onze website www.hkosv.nl vorm gegeven. Hij is bezig met de uitwerking en het bijhouden 
ervan, evenals met het digitaliseren en inventariseren van archiefmateriaal. 
 
Jan Coopmans en John Mulder hebben de busexcursie naar Huis Bergh en omgeving georganiseerd, in 
samenwerking met Marithaime uit Elst. De excursie was op 12 juni en er waren 47 deelnemers. 
 
De kring was vertegenwoordigd op twee plaatselijke jaarmarkten: de zomermarkt in Slijk-Ewijk, 1 nieuw lid 
erbij. De jaarmarkt in Valburg bracht ons 7 nieuwe leden. 
Namens onze kring zijn Frans Spaan en Thijs van Woerkom lid van de straatnamencommissie  in de 
gemeente Overbetuwe en Mieke van Veen-Liefrink is lid van de gemeentelijke monumentencommissie. . 
Mieke van Veen-Liefrink is namens onze kring vertegenwoordigd in de redactie van Tabula Batavorum voor 
de realisatie van het jaarboek Terugblik. 
John Mulder neemt deel aan de werkgroep Plan de Danenburg en heeft advies verleend voor de inrichting 
'Grote Loenense Kolk'. 
 
Frans Spaan en Jan Coopmans zijn betrokken bij de inrichting van Bedrijvenpark Oosterhout. 
Frans Spaan, Mieke van Veen-Liefrink en Ineke van Druten hebben onze kring vertegenwoordigd in de 
canoncommissie voor het tot stand komen van de Canon van Overbetuwe. 
Frans Spaan en Ineke van Druten hebben meegewerkt aan het dialectenonderzoek voor Gelders Erfgoed. 
Frans Spaan en Ineke van Druten hebben meegewerkt aan een reportage over Loenen voor tv Overbetuwe. 
Ineke van Druten heeft 1 keer gidswerk verricht voor museumboerderij De Tip. 
 
 
 
 

http://www.hkosv.nl/
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Baron Theodorus van Scherpenzeel Heusch en de twee gevelstenen 
 
Tijdens werkzaamheden op het R.K. kerkhof van de St.Leonardus parochie te Oosterhout vond Wim 

Maassen in september 2009 onder een oude dennenboom twee granieten stenen (lengte 40 cm, breedte 30 
cm, dikte 7 cm). Wim vroeg mij of ik kon lezen wat er op deze twee stenen geschreven stond. Nadat ik de 
eerste steen onder de kraan had schoongemaakt zag ik anno 1855 en de naam van pastoor P. Gerichhausen 
staan (1850-1875). Ik wist dat deze pastoor hier in het priestergraf begraven ligt . Ook de namen van de 
kerkmeesters A. Bosman en G. Roggen kwamen mij bekend voor. Toen ik de andere steen ook 
schoongemaakt had, kwamen de namen van de commissieleden T.S.M.H. Baron van Scherpenzeel Heusch, 
J. van Woerkom, E. Sanders, en van de bouwmeester 
(architect) H. v. Eijkelen te voorschijn. Nadat ik beide stenen zorgvuldig had bestudeerd begon bij mij een 
lichtje te branden.  
 
In 1996 hebben Annie Janssen Wolters en ondergetekende in het boek 200 jaar St. Leonardus parochie een 
artikel geschreven over de verbouwing van de R.K. Kerk in 1855. Mede dankzij Baron Theodorus van 
Scherpenzeel Heusch was deze verbouwing tot stand gekomen. Alle gegevens over de grote verbouwing van 
het waterstaatskerkje uit 1822 liggen in het kerkarchief van de St.Leonardus parochie te Oosterhout. 
Hieronder volgt een  samenvatting van dit artikel.  

 
Kerkgeschiedenis van Oosterhout 
 
Kerckenhuijs aan de Groenestraat  
Voor de grote dijkdoorbraak van 1820 stond het R.K kerkhuis aan de Groenestraat (nu Tergouw). Dit kerkhuis 
was een schuilkerk, waarvan het voorhuis bewoond werd door Pastoor Vesters.  Kerkhuis was te klein om alle 
katholieke inwoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk een plaats te kunnen bieden. Pastoor Vesters en het 
kerkbestuur waren in 1819 begonnen met plannen om een grotere kerk te bouwen. De natuur hielp ongewild 
deze nieuwbouw versneld te realiseren. Door een ijsverstopping in de Waal ter hoogte van Loenen ontstond 
een zeer hoge waterstand op de Waal. De schaardijk nabij de huidige Verburgts Kolk brak in de nacht van 23 
op 24 januari 1820 door. De pastoor was enkele ogenblikken vóór de doorbraak de dijk op gevlucht. Hij zag 
voor eigen ogen zijn 'kerckenhuijs' instorten, waar hij sinds 1816 woonde. Ook het oude kasteel Oosterhout, 
schuin tegen over deze kerk, moest het ontgelden. 
 
De bouw van de Waterstaatskerk aan de Dorpsstraat  
Na die doorbraak werd de Oosterhoutse dijk naar binnen verlegd en ontstond loodrecht op de nieuwe dijk de 
nieuwe dorpskern van Oosterhout. Omdat herbouw van de kerk aan de Groenestraat geen optie was, werd 
besloten om de nieuwe kerk aan de huidige Dorpsstraat te bouwen. Er werd een commissie gevormd, belast 
met de besturing en opbouw van een nieuwe R.K. Kerk met pastorie. Deze bouwcommissie liet een begroting 
maken die uitkwam op tienduizend gulden.  
Als architect voor de nieuw te bouwen kerk en pastorie werd ene Van de Kemp aangetrokken. Koning Willem 
I kwam de statie van St. Leonardus financieel tegemoet door het schenken van het begrote bedrag van 
tienduizend gulden. Op 11 april 1821 werd deze gift ontvangen en op 31 mei werd de commissie van toezicht 
op de bouw goedgekeurd. Op 3 mei 1822 kocht de R.K. Kerk van Cornelis Sanders, landbouwer, en zijn huis-
vrouw Hendrika Willemsen een perceel bouwland genaamd "Wintjeswaai" voor tweehonderd gulden. De 
huidige kerk staat ook op dit perceel. Het is met de bouw wel voorspoedig gegaan want in oktober 1822 was 
de kerk gereed. 

 
De Waterstaatskerk 
‘De nieuwe St.Leonarduskerk was een Waterstaatskerk. Aanvankelijk vielen godsdienstige zaken onder het 
Departement van Eredienst, later onder dat van Binnenlandse Zaken, Openbare Werken en Waterstaat, 
vandaar de naam Waterstaatskerk. 
In Den Haag werd besloten dat er streng toezicht nodig was op het bouwen van nieuwe kerken. Ingenieurs 
van Waterstaat kregen de opdracht zich met de bouw van kerken bezig te gaan houden. 
In een aantal gevallen begeleidden ze de gehele bouw. Soms bemoeiden zij zich er zijdelings mee. We weten 
niet hoe het met de bouw van de Oosterhoutse kerk is gegaan.In de periode van 1824-1840 zijn er in 
Gelderland 70 katholieke kerken gerenoveerd of gebouwd, 48 hebben de sporen van Waterstaatskerken, het 
huidige protestante kerkje van Lent is ook een Waterstaatskerk.’ 
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Verbouw Waterstaatskerkje uit 1822  
Na een economische neergang volgde rond 1850 een opleving wat ook in Oosterhout en Slijk-Ewijk merkbaar 
was. De boeren, tuinders en de tabakstelers maakten goede tijden door. Van de watersnoodramp waren ze 
redelijk hersteld. Een aanlegsteiger bij den Altena zorgde ervoor dat het fruit en andere goederen aan- en 
afgevoerd konden worden. Ook de aanwezigheid van een smid, timmerman, metselaar, kleermaker, 
schoenmaker enz. wijzen erop dat Oosterhout mee ging met de vooruitgang. Door al deze ontwikkelingen 
kwam een toenemend aantal gezinnen in Oosterhout waardoor het kerkje veel te klein was geworden. 

 
In 1852 werden initiatieven genomen door pastoor Gerichhausen en het toenmalige kerkbestuur G. Roggen 
en A. Bosman tot verbouwing van de kerk. Architect H. van Eijkelen kreeg de opdracht om het bestek en een 
begroting te maken. De bewoner van het in 1850 nieuw gebouwde "Huis Oosterhout", Baron van Scherpen-
zeel-Heusch, maakte een lijst van parochianen uit Oosterhout en Slijk-Ewijk die geld toezegden voor de 
uitbreiding en herstel van hun kerk. De Baron zelf stond als eerste op de lijst van de vele gevers, hij schonk 
drie honderd gulden, wat voor deze tijd een fors bedrag was. Deze aktie bracht totaal twaalf honderd gulden 
op. Dit bedrag viel echter in het niet bij de negen duizend gulden die de eerste begroting aangaf. Baron van 
Scherpenzeel Heusch had gelukkig goede contacten in den Haag. En riep de hulp in van een vriend om het 
request van het "R.C. kerkbestuur" te bepleiten bij de minister van R.C. Eerediensten. Hij kreeg echter te 
horen dat de parochie zeker voor de helft in de kosten moest voorzien, wat volstrekt onmogelijk was voor zo’n 
kleine kerkgemeenschap.  
Dan schrijft de Baron een zeer bewogen brief aan de Koning. In deze brief benadrukt hij de moeilijke 
financiële situatie waarin de katholieke gemeenschap van Oosterhout zich na twee overstromingsrampen 
bevindt. 
        
De letterlijke tekst is als volgt:  
 
‘Sire, 
  
Met door meest verschuldigden eerbied neemt het kerkbestuur der Roomsch Katholijken gemeenten van 
Oosterholt en Slijk-Ewijk in Over-Betuwe gemeente Valburg provincie Gelderland, de vrijheid om zich nederig 
tot Uwe Majesteit te wenden en te kennen te geven dat door den noodlottigen dijkbreuk van 1820, te Oos-
terholt gevallen, de kerk en pastorie geheel zijn vernield en zelfs niets voor den dienst benoodigde 
voorwerpen is kunnen gered worden. 
De gemeente, reeds door den dijkbreuk van 1809 zeer verarmd, werd door dien van 1820 geheel in het 
onmogelijke gesteld om eene kerk en pastorie te bouwen, weshalve dan ook voor het grootste gedeelte van 
Rijkswege daarin werd voorzien en het overige gevonden door een geldleening, welk bedrag nog niet geheel 
is geamortiseerd, niettegenstaande het allerzuinigst beheer, zoo zelf dat noodwendigste zaken, ter verrigting 
van de dienst wel nergens van zoo eene geringe waarde, zelf men mag beweren beneden de achtbaarheid 
voor de Goddienst worden gevonden. 
Intussen is het zielental toegenomen en maakt een uitbreiding van het thans te klein geworden kerkgebouw 
noodzakelijk. 
Men is bedacht geweest om zulks te minste koste te bewerkstelligen door het bestaande zooveel mogelijk te 
behouden en door aanbouwing van den kruiskoor te vergrooten en van een zeermatig torengebouw bij den 
ingang te voorzien, welke niet uit weelde maar uit strenge noodzakelijkheid moet worden gesticht, als 
bestaande de Gemeente uit twee veruiteenliggende dorpen zonder eenig openbaar uurwerk, zoodat het gelui 
der klokken het teeken kan zijn van het begin der kerkdienst. Ook is eene goede klok bij het ontstaan van 
groote onheilen als brand en watersnood allernoodzakelijkst. 
Het nieuw op te bouwen gedeelte der kerk moet noodwendig hecht en sterk zijn, om boven de stand welken 
de vloed kan bereiken, worden gebragt, als zijnde het gewone toevlugtsoord ten tijde van waternood, zoodat 
men op het metselwerk niets mag bezuinigen, ten einde hetvoor eene reeks van jaren bestand zij tegen 
onheilen van wegspoeling of instorting. 
Ofschoon de Gemeente op verre na, zoo als bij den aanhef dezes is gezegd, zich niet herhaald heeft van de 
geledene rampen, zal zij echter  zich eene opoffering van vierduizend gulden getroosten, ter bereiking van 
haar billijk verlangen welke naar evenredigheid van haren geldelijke toestand, groot mag worden genoemd, 
met het vast vertrouwen, dat van Rijkswege in het meerdere zal worden voorzien. 
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Het kerkbestuur legt eerbiedig het plan ter vergrooting van het gebouw hierbij over, en kan met gerustheid 
eene nauwkeurige opneming afwachten, verbiedende, onder afsmeeking van 's Hemels zegen over Uwe 
Majesteit, met vertrouwen eene gunstige beschikking. 
 't welk doende 
 Uwer Majesteit getrouwe onderdanen 

Het kerkbestuur der Roomsch Katholijke Gemeente van Oosterholt en Slijk-Ewijk. 
 P. Gerichhausen, pastoor,  

G. Roggen, A. Bosman, kerkmeesters’ 
 
De baron had met deze brief uiteindelijk succes. Na veel correspondentie over en weer kreeg ingenieur 
Waldorp opdracht van "Zijne Exellentie den Minister van Staat Commissaris des Konings in de Provincie 
Gelderland" om een gedetailleerd rapport uit te brengen.  
Deze keurde de bouw en inrichting van de kerk goed maar voor een eenvoudige dorpskerk was er te veel 
opsmuk en versiering. Dit vond hij niet noodzakelijk en bij weglaten hiervan zouden de kosten verminderd 
kunnen worden. 
Ingenieur Waldorp constateerde ook dat men niet gedacht heeft aan kosten voor steigers, opslag, 
registratiekosten en voor architect (H v Eykelen). Verder waren de kosten voor lood veel te laag berekend. Dit 
hield in dat de totale begroting met twee duizend gulden steeg tot de totale som van elf duizend gulden. Op 
voorwaarde dat de eigen parochie vier duizend gulden bij elkaar bracht werd een subsidie toegezegd door de 
regering van drie duizend gulden. Dit hield in dat de parochie met een grote schuld kwam te zitten. Door het 
Rentambt van de Over-Betuwe werd eveneens een subsidie toegekend voor het plaatsen van een nieuwe 
klok naast de oude.  
  
Op 5 november 1853 werd om vijf uur ‘s middags aan den Altena te Oosterhout de openbare aanbesteding 
voor het verbouwen van de kerk gehouden. Er waren 16 inschrijvingen waarvan aannemer H. van Hezewijk 
het laagst inschreef voor het bedrag van f 11.849,00. Hij kreeg de opdracht de kerk te verbouwen. Het 
dagloon van een metselaar was in die dagen één gulden en van een opperman zestig cent per dag. In 1855 
was de verbouwing van het waterstaatskerkje gereed.  
Ter herinnering aan deze grote verbouwing werden twee gevelstenen in het voorportaal ingemetseld. Op een 
foto van deze kerk is nog duidelijk te zien waar men deze gevelstenen had ingemetseld. Mede dankzij Baron 
Theodorus van Scherpenzeel Heusch had men in Oosterhout een grote kerk waarin de katholieke gelovigen 
uit Oosterhout en Slijk-Ewijk hun kerkdiensten konden houden. Maar na 77 jaar werd ook deze kerk te klein 
en werd er op de zelfde plaats de huidige kerk gebouwd. 
 
Bouw huidige kerk in 1932 

Doordat het aantal katholieken van Oosterhout en Slijk-Ewijk sterk was toegenomen, groeide de kerk uit 1855 

opnieuw uit zijn jasje. Onder leiding van bouwpastoor Savenije werd de huidige kerk gebouwd en in 1932 in 

gebruik genomen. De oude kerk en pastorie werden nog in hetzelfde jaar afgebroken. De koper van de oude 

gebouwen was H. Hendriks (Hentje van Peter van de Dijkstraat) voor een bedrag van vijfhonderd vijfenzeventig 

gulden. Alles moest binnen twee maanden opgeruimd zijn.  

 
Hoe en waarom de twee gevelstenen na de sloop van het oude kerkje onder die dennenboom terecht zijn 
gekomen, zal altijd wel een raadsel blijven. De gemetselde muur langs de pastorie Savenijelaan  is nog een 
restant uit 1822 en 1855. Gegevens daarover zijn te vinden in kerkarchief en uit de publicaties “Geschiedenis 
van Oosterhout” door Dr. Jan Wolters. In 2010 heb ik de twee verloren gevelstenen als herinnering in deze 
oude kerkmuur gemetseld. 
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Tekst op de gevelstenen:  

 
DEZE KERK IS GESTICHT     COMMISSIE 
ANNO 1855 ONDER      T.S.M.H. BAR. VAN 
HET BESTUUR VAN       SCHERPENZEEL HEUSCH 
P. GERICHHAUSEN PASTOOR    J. VAN WOERKOM 
A. BOSMAN)       E. SANDERS 
G. ROGGEN)    KERKMEESTERS    H.V. EIJKELEN   BOUWM. 
 
 

            
Oude kerkmuur langs de Savenijelaan met        Kerk na 1855, links en rechts van het voorportaal 
ingemetselde gevelstenen          de twee gevelstenen 

  
Wie was Baron Theodorus van Scherpenzeel Heusch 
Bij het onderzoek naar Baron van Scherpenzeel Heusch viel mij op dat de initialen in de gevelsteen T. S. M. 
H. niet overeenkomen met zijn geboortenamen T. J. M. H (Theodorus Johannes Maria Hubertus). De 
steenhouwer heeft op de plaats van de letter J een S gemaakt. Dat zal een vergissing zijn geweest. De baron 
is het kennelijk niet opgevallen, want de gevelstenen zijn geplaatst.   
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Familie Van Scherpenzeel Heusch 
Hendrik Jan François van Scherpenzeel (1740) die als onmondig kind met Mierlo was beleend, schonk in 
1765 aan zijn zuster Ida Francisca van Scherpenzeel, gehuwd met Jean Louis Charles de Heusch, heer van 
De la Zangerye en tevens ritmeester in ‘Staatschen dienst’, het kasteel, dorp en heerlijkheid Mierlo. Zij 
hadden de verplichting dat een van hun zonen ‘bij den naam en het wapen van De Heusch zouden doen 
aannemen, den naam en het wapen van Scherpenzeel’. Die zoon was Marie Gerard Carel de Heusch 
(geboren 21 oktober 1759 en gestorven in 1810). Hij erfde Mierlo als ook Dreumel en nam de naam en het 
wapen van Scherpenzeel aan. Zijn vrouw was Theodora Speyart van Woerden, geboren op huize Andelst op 
13 december 1758 en overleden op 13 augustus 1829. Zij was douairière (weduwe) van Olivier Theodorus 
Petrus Hacfort heer van Wayenstein in Oosterholt.  De Heusch en Theodora Speyart van Woerden kregen 
twee zonen namelijk: 

 Joannes Ludovicus Theodorus Antonius Libuinus baron van Scherpenzeel Heusch, geboren op het 
huis Oosterholt 13 november 1799, en overleden in 1872 te Vlodrop. 

 Theodorus Johannes Maria Hubertus van Scherpenzeel Heusch, geboren op 30 november 1801 te 
Oosterhout  

 

 
Uittreksel R.K.doopboek 1778 – 1875 St. Leonardus parochie Oosterhout.  
30-11-1801: Theodorus Johannes Maria Hubertus zoon van:  
Baron Maria Gerardus Carolus van Scherpenzeel Heusch en Baronesse Theodora Johanna Speyart van Woerden. 
Peetoom: Baron Theodorus Johannes Victor Heusch van de Zangerie 
Peettante : Baronnesse Maria Johanna Wilczewska  

 
Toen onze baron van Scherpenzeel Heusch 47 jaar was trouwde hij op 23 februari 1848 te Rotterdam met 
Maria Rosa Antonia de Kuyper, geboren te Rotterdam op 31 augustus 1819. Hij stierf op 67 jarige leeftijd te 
Arnhem op 27 december 1868. Zijn vrouw Maria overleed op 5 november 1875 te Arnhem. Hun huwelijk bleef 
kinderloos.  
 

                               
Familie wapens  

 
Waar stond het geboortehuis van Theodorus? 
In 1801, het geboortejaar van Theodorus, stonden in Oosterhout twee adellijke huizen nl. Waaijenstein (nu 
Waaijenstein kolk) en Oosterholt (hoek Waaldijk – Groenestraat). Waar werd Theodorus geboren? De 
volkstelling uit 1795 brengtt geen duidelijkheid, want daarin komt de naam Van Scherpenzeel Heusch niet 
voor. Maar de stiefvader van Theodoor was  Olivier Theodorus Petrus Hacfort heer van Wayenstein en was 
voorheen eigenaar van Huize Waaijenstein. De naam Hacfort komt wel in de volkstelling voor als deheer C. F. 
Hacfort. Hij is de enige persoon op de lijst die niet met zijn volledige voornamen is geregistreerd. Volgens de 
lijst had hij twee burgeressen? tot gezelschap en vijf domestiquen (bedienden) in dienst.  
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Het adellijke Huis Oosterholt 
De familie Hacfort kreeg huis Osterholt in 1627 in bezit via vererving. Het huis stond op de hoek van de 
huidige afrit Waaldijk – Groenestraat. In 1809, toen Theodorus 8 jaar was, brak de bandijk door bij Huis 
Waaijenstein dat door de watervloed geheel werd verzwolgen. Huis Waaijenstein was toen verpacht aan 
landbouwer Peter Jansen. Ook Huis Oosterholt werd door deze dijkdoorbraak zwaar beschadigd. Waar de 
families Hacfort en Van Scherpenzeel Heusch daarna zijn gaan wonen is niet bekend. Het Huis Oosterholt 
werd op de zelfde plaats weer herbouwd, maar in 1820 brak de dijk opnieuw door. Huis Oosterholt werd zo 
zwaar beschadigd dat het niet meer is opgebouwd. Uit een verslag van deze watersnoodramp blijkt dat de 
bewoners van het huis, de familie Menso zijn gered. In het verslag wordt geen melding  gemaakt van de 
familie Van Scherpenzeel Heusch. We nemen aan dat baron Theodorus van Scherpenzeel Heusch geboren 
is op Waaijenstein.  
 
Kennelijk heeft de familie van Scherpenzeel Heusch na de geboorte van Theodorus niet lang meer op 
Waaijensteijn gewoond. Uit een protocol 134 (folio 187) lezen we dat op 26 maart 1804 een gerechtelijke 
beslaglegging op de boedel en goederen van Van Scherpenzeel Heusch plaatsvindt. Mogelijk is de familie 
van Scherpenzeel Heusch toen naar Nijmegen verhuisd, omdat bekend is dat Van Scherpenzeel Heusch in 
Nijmegen heeft gewoond . Daarbij vermeld ik ook dat zij mogelijk naar Nijmegen zijn vertrokken, verder 
bewijs daarover ontbreekt. 

 
PROTOCOL 134 (folio 187) Acte van sequestratie. 
Op den 26 maart 1804 heeft George van Randwijck, ambtman, richter en dijkgraaf des ambts van Overbetuwe als ten deeze bij resolutie 
van het departementaal bestuur van Gelderland speciaal geauthoriseerd, goedgevonde ter instantie en ten verzoeke van de commissie 

van toezigt over den rigtigen opbrengst der buijtengewoone heffing van 2 procent op de bezittingen in het 3 district des Quartiers van 
Nijmegen, hoofdplaats Elst, dato 16 maart 1804, den boedel en goederen van den burger Scherpenzeel Heusch, wonende te Oosterhout, 
onder sequestratie te stellen en tot sequesters van voorseide boedel te nomineren en te committeren de burgers meesteren A.W. van 
IJsseldijk schepen en W.S.J. Moorrees, advocaat fiscaal des ambts Overbetuwe met en ten overstaan van den landschrijver deezes 
ambts zoo en als met meerderen te zien in het gerichtelijk signaat van Elst, folio 261 et sequence, alwaar deeze acte verbotenus 

geregistreerd gevonden word. Registratie den 28 dito. # Geschreven op zegel van 4 stuivers.#  
Noot: sequestratie = gerechtelijke beslaglegging. Sequester: Let op: Spelling van 1858 séquestre, Fr., het geregtelijk beslag of arrest op 
een goed. Sequestratie en seguestrering, de beslaglegging en beslagbesturing.  

 
Enkele gegevens over Theodorus van Scherpenzeel Heusch 
In het doopboek van St. Leonardus uit 1778-1875 staat geschreven dat op 19 oktober 1826 is gedoopt, 
Jacoba Petronella Carolina dochter van Baron Th. M. J. Speijart de Woerden en Baronesse A. Th. M. Hacfort 
wonende te Ressen. Theodoris van Scherpenzeel Heusch was één van haar doopgetuige. 
 

 
Uittreksel doopboek 1778-1875    
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Lid der Provinciale Staten van Gelderland 
In de Arnhemsche courant van 18 juni 1829 lezen we dat Baron T. J. M. H. van Scherpenzeel Heusch, 
benoemd is tot Lid der Provinciale Staten van Gelderland. 

 

 
18-06-1829 Arnhemsche courant. 

 
Het is bekend dat  Baron Theodorus van Scherpenzeel Heusch in 1848  aan de Houtstraat 47  te Nijmegen 
woonde .  
In de Nederlandsche Staatscourant van 11-07-1845 stond de volgende oproep i.v.m. boedelbeschrijving van 
zijn overleden tante: 
‘Op heden, den vijfden Julij 1800 vijf en veertig, ten verzoeke van: l°. den Hoog Welgeboren Heer Theodorus 
Johannes Maria Hubertus Baron van Scherpenzeel Heusch, Heemraad in het Polderdistrict van Nijmegen, en 
aldaar wonende; Boedelbeschrijving van nu wijlen de Hoog 
Welgeboren Jonkvrouwe Georgetta Johanna Augustina Hacfort tot Oosterholt, gewoond hebbende te 
Nijmegen, en aldaar op den 3den September 1843 overleden, die te Nijmegen domicilie blijven kiezen.’ 

 
In 1854 kreeg Theodorus eervol ontslag als heemraad van het polderdistrict het Rijk van Nijmegen 

 

 
20-02-1854 Algemeen Handelsblad  
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Nieuwbouw en verkoop Huis Oosterhout 
Pas in het midden van de negentiende eeuw liet Theodorus van Scherpenzeel Heusch, iets ten noordoosten 
van de oude bouwplaats, het huidige huis Oosterhout bouwen, waarna het in de loop van de eeuw werd 
uitgebreidt met bijgebouwen. 
 

  
Huize Oosterhout voor 1930 

 
In de Nieuwe Rotterdamsche courant van woensdag 17 junij 1863 staat een advertentie over de openbare 
verkoop van het  adelijke Huis en Heerlijkheid Oosterhout, die in het Geldersche Koffijhuis van J. van 
Woerkum aan de Altena te Oosterholt zal plaatsvinden.  

 

 
Nieuwe Rotterdamsche courant 24-05-1863 

 
Verhuizing van Th. Scherpenzeel Heusch naar Arnhem!  
In 1863 kocht Arnoldus de Beaufort het adellijk Huis Oosterholt. Zijn dochter trouwde met baron  H.J.H. van 
Boetzelaer. Hun zoon C.G.W.H. van Boetzelaer (1892-1986) erfde het huis en liet het een aantal malen 
ingrijpend verbouwen. 
Waarschijnlijk verhuisde baron van Scherpenzeel Heusch en zijn vrouw naar Arnhem. Hij stierf daar op 67 
jarige leeftijd op 27 december 1868 kinderloos. Zijn vrouw Maria de Kuyper overleed op 5 november 1875 ook 
in Arnhem. 
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Het Ganzepad op de legger B der wegen 
Baron van Scherpenzeel Heusch was erg betrokken bij het kleine dorp Oosterhout. Het oude voetpad, het 
zogenaamde Ganzepad, dat liep vanaf de buurtschap “Klein Amsterdam” (Peperstraat) naar de Hoogestraat 
(nu Dorpsstraat) werd vele jaren gebruikt door de bewoners van Klein Amsterdam en Balveren om naar de 
R.K Kerk en school te gaan. Van de nieuwe eigenaar van de Ganzewei , Van Toorn,  mochten de bewoners 
geen gebruik meer maken van dit pad en dat accepteerden zij niet. Samen met Baron Scherpenzeel van 
Heusch werd er een brief opgesteld waarin zij  B&W van de gemeente Valburg verzochten  om het Ganzepad  
op den legger B van de wegen te plaatsen, zodat het een openbare weg zou worden . Dit verzoek werd door 
B&W in eerste instantie afgewezen, maar uiteindelijk kregen de inwoners van Oosterhout toch hun zin.  
 
Verslag B&W notulen van zaterdag 22 oktober 1864 
‘De Voorzitter geeft bestuur van een adres van den heer Baron van Scherpenzeel Heusch en andere te 
Oosterhout en Slijk-Ewijk, door Gedeputeerde Staten er van berigt consedratien en anderen inhanden van 
Burgemeester gesteld welke hen verzoekt dat alsnog op den legger B dese wegen moge worden gebragt het 
zoogenaamde Ganzenpad te Oosterhout. Na rijpelijke overweging komt men tot het resultaat dat aan het 
verlangen der adressanten niet kan worden toegegeven. Ten einde Heeren Gedeputeerde Staten met het 
resultaat deze overwegingen in kennis te stellen wordt eene missive (ambtsbrief) op en vastgesteld waarin de 
gronden worden aangeven waarop men meent Heeren Gedeputeerde Staten te moeten ontraden aan het 
verlangen der adressanten toe te geven’.  
 
Verslag B&W notulen van 3 maart 1865  
‘Den Voorzitter deelt mede den inhoud van het besluit van Heeren Ged. Staten d.d. 4 dezer No. 32 en van art 
16 het reglement op de wegen enz.) provincie blad No 103 van 1857. Ter voldoening daaraan wordt besloten 
aan Heeren Gedeputeerde voor te stellen, op de legger B: der wegen te brengen. 
1

e
 het zoogenaamde Ganzepad onder Oosterhout 

2
e
 twee voetpaden die vroeger vergeten waren, zijnde eener voetpad van Valburg naar Eimeren en een ander 

van den Halve weg onder Oosterhout naar Ressen. 
De brief bovenaangehaald besluit van 4 deze voornoemde legger B der wegen in duplo wordt mede terug 
gezonden. No 32’.

1
 

 
Legaten Armwezen Oosterholt  
Na het overlijden in 1875 van Maria Rosa Antonia de Kuyper, douairière van T. H. J. M. Baron van 
Scherpenzeel Heusch kreeg het R.K. armen bestuur van Oosterhout 1000 gulden en het Protestante armen 
bestuur 500 gulden. Wat in die tijd een vermogen was. 
 
B&W notulen van zaterdag 18 december 1875 
Legaten Armwezen.  
Het R.C. kerkbestuur te Oosterhout heeft een brief aan de Koning geschreven om machtiging tot aanvaarding 
van een legaat groot f 1000,00 aan de R.C. armen van Oosterhout, besproken met M. J. R. A. de Kuyper, 
douairière van T. H. J. M. Baron van Scherpezeel Heusch te Oosterhout, blijkens overlegd extract testament 
in onze handen gesteld.  
 
No.119 Armwezen legaten    Herveld 18 December 1875 
‘Aan Gedeputeerde Staten.  
Onder terugzending van het aan den Koning gerigt adres en bijlage van het R. C. Parochiaal armbestuur te 
Oosterhout (gemeente Valburg), om magtiging tot aanvaarding van een legaat groot  
f1000,00 aan de R.C. armen van Oosterhout, besproken door M. J. R. A. Kuyper, douairière van T. H. J. M. 
baron van Scherpenzeel Heusch blijkens overgelegd extract testament in onze handen gesteld om deswege 
met terugzending  te dienen aan berigt consideratien (inzicht) en advies hebben wij Uwe Edel Groot 
Achtbaren te berigten, dat door het armbestuur meermeld aan artikel 7 der Armenwet is voldaan en er 
onzerzijds geen bedenkingen bestaan tegen het verleenen der gevraagde magtiging, waarom wij de eer 
hebben Uwe Edel Achtbaren te adviseeren tot het verleenen van de gevraagde magtiging te willen 
medewerken’.  
 
 
 
 
1) Op den legger B worden gebragt alle openbare wegen, door de gemeente aangelegd, of die sedert onheugelijke tijden door het publiek 
gebruikt zijn, onverschillig of het onderhoud is een gemeentelast, dan wel of zulks krachtens een burgerlijken regtstitel, ten laste van 
anderen is; ¾ en eindelijk of zij al dan niet over bijzonderen eigendom loopen, mits zij ter algemeene dienst bestemd zijn. 
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Legaat voor de Protestante armen uit: B&W Notulen 1876, 2 januari 
 
‘Onder toezending van het aan den Koning gericht adres van 4 november 1875 van den Kerkenraad der 
Hervormde gemeente Slijk-Ewijk en Oosterhout om machtiging tot aanvaarding van een legaat groot f 500,00 
aan de Protestante armen aldaar door T. H. J. M. Baron van Scherpezeel Heusch te Oosterhout’.  
 
No 19 Herveld den 4 Januarij 1876  
‘Onder terugzending van het aan de Koning gerigt adres en bijlage van den Kerkeraad de Hervormde 
Gemeente Slijk-Ewijk en Oosterholt, om machtiging tot aanvaarding van een legaat groot f 500,00 aan de 
Protestanten Armen aldaar besproken door M. J. R. A.  Kuyper Douanier van T. H. J. M. baron van 
Scherpenzeel Heusch blijkens overgelegd extract testament bij Uwe Edel Groot Achtbaren besluit van den 28 
December jl. no. 4 in onze handen gesteld om deswege met terugzending te dienen van berigt consideratien 
en advies met opgave of voldaan is aan art. 7 der armenwet en of reeds nog andere Kerkelijke instellingen 
van weldadigheid bestaan die aanspraak zouden kunnen maken op een aandeel in dit legaat, hebben wij Uwe 
Edel Groot Achtbare (U.E.G. A.) te berigten dat art. 7 der armenwet is voldaan en dat aangezien de 
Protestansche armen van Oosterholt worden ondersteund door de instellingen van weldadigheid, die 
vanwege de Kerkelijke Gemeente van Slijk-Ewijk en Oosterholt wordt geregeld en bestuurd en alle giften en 
Collecten die staande de openbare godsdienstoefeningen in de Hervormde Kerk te Slijk-Ewijk worden 
ontvangen voor 2/3 aan de armen te Slijk-Ewijk en voor 1/3 aan de die te Oosterholt worden bedeeld en ter 
meergemelde plaatse geene andere Kerkelijke instellingen van weldadigheid bestaan die aanspraak zouden 
kunnen maken op een aandeel in bovengemeld legaat wij geene bedenkingen hebben tegen het verleenen 
der gevraagde magtiging aan den Kerk van Slijk-Ewijk en Oosterhout en wij daarom de eer hebben U.E.G.A. 
te adviseeren de inwilliging van het verzoek te willen bevorderen.  
Gezegde meededeling wordt door de wethouders voor kennisgeving aangenomen en alzoo worden de 
handelingen namen Burgemeester en wethouders alsnoch door hen gesanctioneerd’.

2
  

 
Onbeantwoorde vragen over het leven van baron Theodoor 
Dat baron Theodorus van Scherpenzeel Heusch veel voor Oosterhout heeft betekend mag duidelijk zijn, maar 
het onderzoek naar hem riep ook de nodige vragen op zoals:  
Waar is Theodorus in 1801 geboren?, In Huis Oosterholt of Huis Waaijenstein? 
Waarom komt de naam Van Scherpenzeel Heusch niet voor in de volkstelling 1795? 
Waarom wordt de naam Van Scherpenzeel Heusch niet vernoemd bij de dijkdoorbraken van 1809 en 1820?  
Waarom werd er in 1804 beslag gelegd op de boedel en goederen van de burger Van Scherpenzeel Heusch? 
Is er een inventarislijst van de inboedel en goederen overgebleven?  
Waarom is Theodoor na zijn overlijden in 1868 niet in Oosterhout begraven, in zijn geliefde dorp,  waarvoor hij 
zoveel heeft betekend? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) In deze notulen wordt Oosterholt en Oosterhout geschreven. (zie ook 18 dec. 1875) 
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Over het leven van zijn broer Joannes Baron van Scherpenzeel Heusch (1799) is veel meer bekend; hier een 
korte samenvatting.  
 

 
 
Baron Theodorus van Scherpenzeel Heusch heeft in 1847 een boek geschreven, getiteld: 
Het stelsel van water-opvoering, in toepassing gebragt te Dreumel : uitgevonden door H.F. Fĳnje / beschreven 
door T. van Scherpenzeel Heusch. 

 
Frans Spaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen en literatuur: 
Taxandria Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. Bergen op Zoom 1901 (8ste jaargang ) 
Van Ostreholt tot Oosterhout Geschiedenis van een Betuws dorp. 1989  
Sint Leonardus Oosterhout en Slijk-Ewijk 1796 - parochie - 1996  
PROTOCOL VAN BEZWAAR kerspel ANDELST Nummer A232 (oktober 1997) 

Rechterlijk Archief Overbetuwe, inv. 358 1759-1780 (1 deel 1759-1769) 
Archief R.K. St. Leonardus parochie Oosterhout  
Archief Historische kring Oosterhout Slijk-Ewijk en eo. 
Gemeente archief Valburg B&W notulen 1864,1875,1876: archief Frans Spaan.  
www.genealogieonline.nl/stamboom-driessen/I96321.php 
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Betuwse kersen 
 
De teelt van kersen in de Betuwe is al zeer oud en ze gedijen het beste op de wat hoger gelegen 
overslaggronden, oude Bataafse woerden en plaatsen met een goede afwatering. Algemeen wordt 
aangenomen dat Karel de Grote uit zuidelijker regionen kersenbomen heeft meegebracht. Bij zijn Nijmeegse 
burcht was vlakbij in Lent en omgeving deze geschikte grond aanwezig. De kersenhandel uit Lent op 
Amsterdam - van Arnhem per schip via de Kromme Rijn en Vecht - was eeuwen geleden al aanzienlijk. Dit 
kan tenminste afgeleid worden uit het feit dat op 12 maart 1562 een commissie uit het gilde der fruiteniers van 
Amsterdam met een der burgemeesters onder leiding van de pensionaris naar Arnhem kwam. Daar klaagden 
zij over de hoge tolrechten die hier bij de uitvoer van kersen geheven werden. Deze bedroeg 10 stuivers per 
100 manden kersen. 
 
De Arnhemse kersenmarkt 
Zwaar beladen gaan in de zoele avond van een lange midzomerse dag de hotsende karren, die door de 
nachtstille straten van Arnhem de befaamde Betuwse meikersen naar de vroegmarkt brengen. Hoog 
opgestapeld met tenen bussels zijn de huifkarren van over de Rijn naar de stad gegaan om hun zoetgeurige 
lading onder de bloeiende lindebomen van de oude markt te brengen. 
Eeuwenlang werd in Arnhem ook een belangrijke kersenmarkt gehouden, wat ondermeer blijkt uit de 
correspondentie van het Hof van Gelre met het Kwartier van Nijmegen. Daarin wordt op 19 juni 1676 
meegedeeld dat de toenmalige ambtman van Over-Betuwe Caspar Antoni van Lynden direct moest laten 
publiceren en ‘verkundigen ende den onderdanen bevelen oire kersen alhier tot Arnhem ter wage te brengen 
ende leveren alwaer oir Eer eene wage voir de Sabelpoirte opten Rijn stellen ende den lynden goet gerieff 
doen zullen.‘ 
En in de 19de eeuw, toen er nog geen fruitveilingen in de Betuwe waren, werden 's nachts en heel vroeg in de 
morgen de kersen ook overgeladen in 'kersenschuiten' voor verzending naar Holland, Duitsland en Engeland 
via Rotterdam. Een bekende fruitexporteur, ook van appels en peren, was toen Theo van Woerkom en zijn 
zoon Jan en broer Piet. Zij verscheepten ook grote hoeveelheden kersen via de loswal bij de herberg De 
Altena. Piet vestigde zich bij de loswal in Veur-Lent in de herberg waar later familie Braam boerde. Daar 
verhandelde hij ook veel Lentse kersen en Groesbeekse bosbessen. Wegens het langdurig transport mochten 
de kersen niet te rijp zijn. 
 
Meikersen, een eeuwenoude delicatesse 
Menigeen zal zijn opgevallen dat de soort meikersen, die ver buiten de Betuwe beroemd waren, zelden deze 
naam eer aandoen omdat ze pas een maand later rijp zijn. Een van de verklaringen is dat de tuinders zich 
destijds ook al toelegden op het kweken van vroegelingen, om die zo vroeg (en duur) mogelijk in het jaar te 
brengen bij de rijke Hollandse 17de eeuwse leckertonghen. Dit deden de 14de eeuwse warmoezeniers al 
voor de welgestelde adellijke families. Vader Cats is waarschijnlijk niet in de kersentijd in de Betuwe geweest 
om te genieten van de zongerijpte roodböllekes, zoals Jacob Jan Cremer ze in de 19de eeuw noemde. Dan 
had hij niet misprijzend gedicht: 
‘Eet vroeg gewas, pryst et vry 
't En dient maer voor de snoepery 
De Meysche kersen in 't gemeen 
En zyn maer vel en enkel been.’ 
 
Bij het snuffelen in oude kronieken blijkt dat er in de maand mei vroeger wel degelijk meikersen in mei rijp 
werden. Tenminste Jan Ardiaansz Leeghwater schreef in zijn kleine Chronykje: ‘Op den 10 Mei 1649 ben ik 
tot Amsterdam bij een oude Vrou op de Appelmarkt gekomen....... Ende op denzelfden dag kwaemen daerbij 
sestien manden met karssen uit Brabant van Mechelen, yder hondert pont heeft gegolden 16 gulden, mede 
waren daer sommige manden met krieken.’ 
J.H. Knoop* beschrijft in 1790 bij een groot aantal soorten kersen ondermeer: ‘Dubbelde May-kers is ook een 
zoort van een kriek; gelykt in gedaante, koleur en smaak naar een laate Praagse Muscadel, maar heeft een 
Krieke-, dat is een langagtige Steen, en behoort gevolgelijk tot de zoort der Krieken. De boom maakt goed 
Hout-gewas, als de Praagsche, maar is zeer ondraagbaar, schoon hy sterk bloeit, dewyl de Bloeizels, of ook 
de Vrugten, na de zetting, doorgaans jaarlyks meest alle afvallen, inzonderheid by koud weer.’ 
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In 1895 werd 90% van de fruitbomen geleverd door kwekerijen uit Opheusden, waar men toen al 60 bunder 
met boomkwekerijen had. Van de kersen was de 'dubbele Meikers' de meest bekende soort. Een 
merkwaardig verschijnsel bij deze soort was dat naarmate de bomen ouder werden de vruchten vroeger rijp 
waren. Dit kon wel twee à drie weken verschillen! Zo stond er in de 'couranten' onder de berichten van de 
fruitmarkt: 'de verzending uit de oude boomgaard is afgelopen, men begint nu met de pluk van de jonge 
boomgaarden.' 
De Boskoopse Meikers heeft een langere steel, is iets zoeter en donkerder gekleurd, heeft aan de bovenkant 
van de steel twee vleugeltjes en komt ook iets later. 
Het is bekend dat verder naar het zuiden het fruit, en dus ook de kersen, wat eerder rijp zijn. Wanneer de 
meikersen hier geïmporteerd werden konden ze dus ook eerder rijp zijn. 
 
Knol- Zijker- en Bieskersen 
Op sommige plaatsen in de Betuwe kwam nog een minderwaardige soort voor: de 'Knolkers', een kleine 
vrucht, rond met korte steel, licht van kleur en niet bepaald lekker. Een veel op de meikers lijkende soort, die 
om haar slechte eigenschappen in het Betuws raak getypeerd werd als 'Zijker', kwam eveneens wat te veel 
voor. De eerste zes à zeven jaren dat de bomen droegen, waren ze om hun waterige smaak en rode kleur 
niets waard, maar werd later wat beter. Deze boomgaarden brachten bij verpachting soms honderd gulden 
per bunder minder op. Deze soort liet zich gemakkelijk veredelen door boomkwekers aan wie de aanleg van 
boomgaarden was uitbesteed. De 'Bieskers' was kleiner en donker gekleurd met een langwerpige kriekvorm 
en goed van smaak. Deze kers was wat later rijp en werd graag gekocht. 
 
Prikken-, Snijders- en Jan Lamerskers 
Van deze soorten is het interessant te vernemen hoe ze aan hun namen zijn gekomen. Een zaailing die werd 
gevonden op een hofstede in Slijk-Ewijk van Jansen bij de Waaldijk bijgenaamd 'de Prik' (ook de naam van 
een riviervissoort) kreeg een nieuwe kersennaam die Prikken werd genoemd. Ook werd deze soort 
Snijderskers genoemd, naar de latere bewoner Snijders van deze hofstede. Deze kers had voor de handel 
weinig waarde, maar droeg sommige jaren buitengewoon rijk en werd daarom nog wel aangeplant. 
Ook de Jan Lamerskers en de platte Varikse waren toevallig gevonden zaailingen. De 'Jan Lamers' was 
vermoedelijk een kruising tussen de zwarte Rouaan en de gewone meikers en leek meer op de Spaanse 
kersen wat de groei van de boom en vorm aanging. Deze kers was saprijk, had een rode tint en een 
aangename friszoete smaak, met een losse pit van donkere kleur. Bij verpachting brachten ze meer op en op 
de markt betaalde men graag 2 à 3 centen meer per pond. Jan van Woerkom aan de Altena was een 
fruithandelaar die rond 1895 veel van deze soort naar Engeland verzond. Alleen al in Slijk-Ewijk plukte men in 
1896 liefst 40.000 pond Jan Lamerskersen. Ook in Loenen en Oosterhout had men toen hiervan zeer mooie 
bongerds. Van achtjarige geriffelde bomen werd 70 tot 80 pond geplukt. 
De oorspronkelijke boom, die na de dijkdoorbraak van 1820 uit een hoop overslagzand opsloeg op het erf van 
de timmerman Jan Lamers aan de 'Hooge Straat' (Dorpsstraat) in Oosterhout, werd 70 jaar oud en leverde 
jaarlijks 800 tot 1000 pond kersen. 
 
Thijs van Woerkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen en literatuur: 
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Deze foto werd in de jaren 1930 gemaakt tijdens de kersenoogst in de bongerd van Wim Kampschreur, 
achteraan en tegenover zijn later huis aan de Dijkstraat (toen nog van de wed. Wanders), waar nu de familie 
Holsbrink  is gevestigd. Op een ‘dis’ sorteerden de ‘vrollie’ de door de mannen in ‘hoenderikken’ geplukte 
kersen die in de afgebeelde hele en halve bussels met paard en wagen naar de veiling EKV in Ressen of de 
VVOB in Elst werden vervoerd. De inhoud werd afgewogen op de eveneens afgebeelde basscule. De betere 
en meer kwetsbare kwaliteit ging in de halve bussels en de kersen in de hele bussels werden meestal geveild 
door de jam- en conservenfabrieken. Ondermeer door de plaatselijke BATO fabriek, waar tientallen voor het 
merendeel stadse dames tijdens de inmaakcampagne handmatig de kersen ontsteelden en Oosterhoutse 
mannen de ontpitmachines bedienden. Na instructies van chef Akkerman volgens overlevering van wijlen 
Bernd van Sas: 'Vrouwen aftrekken en mannen pitten'! 
 
Op de door Jos Spaan vergrote afbeelding zien we v.l.n.r.: 
1 Jan Maassen (O'houtsestraat), 2 Toon Rikken, 3 Toon van Munster, 4 Edy Lintsen, 5 Nellie Kampschreur, 6 
Kareltje Jansen (Kaap), 7 Jan Maassen ('achter de kerk'), 8 Dora Jansen, 9 Hent Rikken, 10 Anneke Steeg, 
11 Wim Eggenhuizen ('kuster'), 12 Wim Driessen (timmerman), 13 Marinus den Ambtman ?, 14 Jan Spaan, 
15 Cis Spaan-Litjens, 17 Chris Spaan (moeder en vader van o.a. Frans), 16 Frans van Dulm, 18 paard met 
Wim Kampschreur.  
(Foto van mevr. Willemien Kampschreur-Wanders, en Historische Kring). 
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 Uit de oude keuken 
 
Kruiden tegen kwalen. Bij  het gezond maken en houden van de mens heeft de kruidengeneeskunde altijd 
een belangrijke rol gespeeld.   
Nu eens geen recept uit de keuken, maar een stukje geschiedenis van de kruidentuin. 
 

Van Imhotep tot Alfred Vogel 
De oudste medicus ons bekend is de Egyptenaar Imhotep (begin derde millennium v.Chr.). 
Hij werkte al met planten, waaraan een bovennatuurlijke kracht werd toegekend. In de oude beschavingen 
werd het hele proces van ziekte en genezing beschouwd als godenwerk. De god strafte, moest verzoend 
worden en bracht dan hopelijk genezing. Geen wonder dat de functie van geneesheer en priester destijds 
vaak samenvielen. De Griekse arts Asklepios (ca. 1300 v.Chr.) had via zijn school (de Asklepiaden) een 
blijvende invloed en leefde voort als de god van de geneeskunde. Hippokrate (ca.400 v.Chr.) was een van zijn 
volgelingen. Hun landgenoot Theophrastus (ca. 300 v. Chr.) was de eerste die de plantenwereld bestudeerde 
in een bredere context dan enkel hun nut; hij is de grondlegger van de algemene botanie. Vier eeuwen later 
schreef Dioskorides, een tijdgenoot van keizer Nero, een boek over geneeskrachtige kruiden, dat zo`n 600 
planten behandelde en tot diep in de middeleeuwen het standaardwerk is gebleven. 
In de Middeleeuwen komt de kruidentuin op: geneeskrachtige planten werden voortaan niet alleen gezocht in 
de natuur -denk aan het kruidenvrouwtje- maar ook speciaal gekweekt. Dit gebeurde vooral in kloostertuinen. 
Men bleef zwaar leunen op Dioskorides, een uitzondering als Albertus Magnus (dertiende eeuw) niet te na 
gesproken. In het streven naar het vinden van meer en meer planten met geneeskracht tegen een scala van 
ziekten ontstond de zogenaamde signatuurleer: bepaalde uiterlijke kenmerken van een plant zouden 
corresponderen met zekere lichaamsdelen of organen waarop ze een genezende werking uitoefenen. In de 
eerste helft van de zestiende eeuw hangt Paracelsus deze traditie nog aan. In dezelfde eeuw ontstaan naast 
kloostertuinen ook kruidtuinen van vooraanstaande burgers, met name artsen  en 
“artsenijmengkundigen”(apothekers).   
En in het kielzog van deze ontwikkeling worden van stadswege kruidentuinen gesticht, zoals in Haarlem in 
1696. 
Echter, veruit het belangrijkste wat in dit verband over de zestiende eeuw te melden valt is, dat het de eeuw is 
van de opkomst van een nieuwe botanie, die zich emancipeert van de autoriteit van de klassieken en met 
zelfstandig onderzoek tot nieuwe resultaten en inzichten komt. Denk hierbij aan namen als Dodonaeus met 
zijn Cruydeboek (1554) en Clusius, ontwerper van de kruidentuin in de Leidse hortus en groot bevorderaar 
van de aardappelteelt.  
In de achttiende eeuw zette Herman Boerhaave in Leiden diens werk voort, ook letterlijk, als beheerder van 
de kruidentuin. Van de ontwikkelingen in de achttiende en negentiende eeuw leggen een flink aantal boeken 
in de tentoonstelling getuigenis af. Belangrijk is voor ogen te houden hoe vanaf het midden van de 
negentiende eeuw meer en meer gebruik wordt gemaakt van gesynthetiseerde medicijnen die de aloude 
natuurgeneeswijzen geleidelijk naar de marge dringen. 
 
Een voorbeeld dicht bij huis: de Haarlemse stadkruidentuin 1696-1865 
In 1914 schreef dr. H. Bitter voor de Vereeniging “Haerlem” een boekje over de geschiedenis van de 
kruidentuin hier ter stede, getiteld De “Hortus Medicus” of stads-kruidtuin van het Collegium Medico- 
Pharmaceuticum te Haarlem, waarvoor hij de notulen van dit Collegium grondig doorspitte. Het bleek hem 
trouwens, dat er voorafgaand aan de oprichting van een stadstuin al een particuliere tuin bestond, eigendom 
van een apotheker, die ook dienst deed als locatie waar het examen voor apotheker werd afgenomen. 
Centraal in zijn verslag staan de hortulani ( hoveniers) en hun takenpakket. Het gemeentebestuur stelde in 
1696 een lap grond van 11.000 vierkante meter ter beschikking, aan de noord- en westkant grenzend aan de 
stadswallen. Het Collegium Medicum stelde een commissie in om de Hortus in oprichting te behartigen. 
Teneinde enige vaste financiële middelen te verkrijgen werd in 1699 bepaald, dat alle Haarlemse artsen, 
chirurgijns, apothekers, vroedvrouwen en apothekers- en chirurgijnknechten een jaarlijkse contributie zouden 
betalen. In datzelfde jaar werd de eerste hortulanus aangesteld.  
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Er werkten toen al een paar jongens uit het weeshuis als knechten. Het eerste reglement (de “hofwetten”) en 
de eerste plantencatalogus stammen uit 1702. Het lijkt erop, dat de Hortus in deze vroege jaren enige winst 
maakte op de verkoop van kruiden, wortels en zaden. Een gewone gang van zaken was ook, dat de leden 
van het Collegium Medicum vrijelijk gebruik konden maken van de gewassen. Vanaf 1708 had het Collegium 
de beschikking over een huis bij de Hortus; waarschijnlijk was dit tevens de woning van de hovenier. 
Echter, reeds in 1721 verhuist de Hortus naar het Prinsenhof en wordt daar op kleinere schaal voortgezet. De 
oude locatie was te groot gebleken en te duur in onderhoud. Enige mijlpalen: in 1784 verschijnt een nieuwe 
catalogus van medicinale planten en een nieuw reglement.  
Daarin wordt met name de scholing voor leerlingen van apothekers en chirurgijns strak geregeld. In 1795 
wordt Martinus van Marum bereid gevonden als docent op te treden. Dit onderwijs wordt echter pas met de 
oprichting van de Haarlemse Klinische School in 1824 goed geregeld. In 1826 neemt het gemeentebestuur 
uiteindelijk alle aan de Hortus verbonden kosten over van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig 
Toevoorzicht ( te vergelijken met het voormalige Collegium Medicum) . In 1861 wordt het gehele 
hortuscomplex geconfisqueerd door de Algemeene Nationale Tentoonstelling voor Nijverheid. Amper is alles 
weer bij het oude of het bericht komt af, dat op de plaats van de Hortus binnenkort een school zal verrijzen. 
En dan gaat het snel: per 1 januari 1864 krijgt de hortulanus ontslag en op 12 juli 1865 wordt de aloude 
Hortus Medicus opgeheven, tegelijk met de voornoemde Klinische School. 
 
Con Koffeman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen en literatuur: 
Teylers museum. Voorjaar 2010 Uitgave van Teylers Museum 
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Landwinkel De Grote Doorn  
 
Wouter en Erna Bunt van De Grote Doorn in Loenen openen op zaterdag 2 april in het achterhuis van de 
fraaie T-boerderij hun nieuwe landwinkel met theeschenkerij en vergaderruimte. Het achterhuis is weer in 
oude stijl opgebouwd compleet met een prachtig rieten dak. Om dit heuglijke feit te vieren is zowel hun 
nieuwe onderkomen als de geitenfarm van 10.30 -17.00 uur te bezichtigen. In het boekje over de 
geschiedenis van Slijk-Ewijk heeft Ineke van Druten in het kort aandacht besteed aan de geschiedenis van De 
Grote Doorn. Hieronder volgt wat aanvullende informatie over de geschiedenis van deze bijzondere boerderij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boerderij De Grote Doorn maakte vroeger (vóór het midden van de achttiende eeuw) deel uit van de hoge 
heerlijkheid Loenen. Als we goed kijken zien we dat de boerderij wat hoger ligt dan de omgeving. Hij is 
namelijk gebouwd op een oude huisterp. Het hoogteverschil is echter in de loop der eeuwen behoorlijk 
afgenomen. Dijkdoorbraken - vooral die uit 1644 en 1809 - hebben de landerijen van de heerlijkheid Loenen 
onder een dik pakket overslagzand bedolven. Dit zand was afkomstig uit de Loenense kolken die tijdens 
doorbraken zijn ontstaan. 
 
De vroegste geschiedenis van De Grote Doorn gaat terug tot in de late middeleeuwen. Wellicht was op deze 
plek de oorspronkelijke hoofdhof  Loenen, die in de tijd van de grote ontginningen in de Betuwe in de 
elfde/twaalfde eeuw zou zijn ontstaan. In  het protocol en Signaat van Loenen uit 1777 is sprake van ‘Oude 
Loenen’ of ‘’den Grooten Doorn. 
 
In het verpondingscohier van 1649 lezen we dat ‘Cornelis Janse inden Doorn’ in 1649 pachter was van de 
‘Doornickse Bouwinghe’ zoals de boerderij toen heette. In totaal hoorde circa 45 ha grond bij de boerderij, 
namelijk 45 morgen in de heerlijkheid en 4 morgen uiterwaard in Slijk-Ewijk. De Doornickse Bouwinghe was in 
die tijd een voorbeeld van een fikse boerderij. In 1756 kocht Gerrit Janssen een tiende van de boerderij De 
Grote Doorn. In 1777 bleek de eigenaar van de heerlijkheid Loenen baron Van Quadt een schuld te hebben 
van ‘eene capitale Som van negen Duysend negen honderd en negentig guldens’.Om uit de schulden te 
geraken verkocht hij onder andere De Grote Doorn.   
 
John Mulder 
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Bootje Bos weer in de vaart 
 
Op 13 mei a.s. wordt het veer Slijk-Ewijk–Beuningen met een feestelijke opening na ruim 50 jaar weer in ere 
hersteld. Op 10 januari ondertekenden de wethouders van beide gemeenten de overeenkomst. Het wordt een 
voet- en fietsveer met een capaciteit van ongeveer 40 personen.  Over de vroegste geschiedenis van dit veer 
is weinig bekend. Frans Spaan en Ineke van Druten lichtten in Oud Neis april 2010 een tipje van de sluier op 
over de jongste historie van ’ Bootje Bos’ zoals het veer toen bekend stond. Hieronder zetten we de 
belangrijkste historische feiten op een rij. 
In 1649 kopieerde de Gelderse landmeter Arnold van Geelkercken een kaart van Thomas Witteroos uit 1571. 
Daarop stond een afweg getekend vanaf de dijk bij het kerkje van Slijk-Ewijk naar de Waal. Waarschijnlijk was 
hier al in 1571 een veer aanwezig (afb.1).  

 

 
Afb. 1 Gedeelte van een 17

e
 eeuwse kopie van de kaart van Witteroos uit 1571 met de  

kerk van Slijk-Ewijk en de afweg naar de Waal 

 
Een paar kilometer boven-  en benedenstrooms van Slijk-Ewijk bevonden zich de marktveren van de Altena 
bij Oosterhout en de Dielaack of Deijlick bij kasteel Loenen. Zij voeren op marktdagen naar Nijmegen. Het 
Loenense veer had ook nog een voetveer naar Ewijk (Doddendaal). Die geschiedenis gaat ten minste terug 
naar 1423. Witteroos zette het veerhuis van Loenen in 1571 als ‘Inden Dilick’ op de kaart (afb. 2) en Bernart 
Kempick in 1615 (afb. 3).  
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Afb.2 Het veerhuis Inden Dilick in 1571         Afb. 3 Inden Dijlick in 1615 

 
In het verpondingscohier uit 1649 – dat is een schrift met de schattingen voor belastingaanslagen – lezen we 
bij Loenen ‘Veerstadt ende Mercktveer op Nijmeghen met huijs, hoff ende boomgaert, groot een honts landt’. 
De veerstad was de aanlegplaats. In hetzelfde verpondingscohier wordt het Slijk-Ewijkse veer niet vermeld. 
Dat veer moet er toen wel zijn geweest, want op een kaart uit 1639 van Nicolaas van Geelkercken staat bij 
Slijk-Ewijk de ‘veerstrait’ of ‘veerstait’ aangegeven (afb. 4). En daarmee hebben we eerste echte 
aanknopingspunt van een veer te Slijk-Ewijk gevonden.    
 
Het duurt meer dan 150 jaar voordat we weer iets  van het Slijk-Ewijkse veer vernemen. Het Loenense veer is 
dan al verdwenen. Op de kaart van De Man uit 1799 (afb. 5) vinden we bij Slijk- Ewijk aan beide zijden van de 
Waal een afweg aangegeven met aan de Beuningse zijde de Weerdschen Dam en het veerhuis. Even ten 
oosten van de Slijk-Ewijkse afweg, die in 1832 ook de Weerdschen Dam werd genoemd, is eveneens een 
huis getekend. Of dat toen het veerhuis van Slijk-Ewijk is geweest laat zich raden.     
 

         
Afb.4 De veerstrait of veerstait in 1639                     Afb. 5 De kaart van de Man (1799) met de  
                  Weerdschen Dam aan de Beuningse zijde 

 
In een verklaring uit 1832 wordt het ‘Weerdschen damsche veer’ tussen Slijk-Ewijk en Weurt (=Beuningen) 
vermeld. Door de toename van de stoomscheepvaart na het midden van de negentiende eeuw is in 1867 
sprake van een loswal in Slijk-Ewijk bij het veer aan de Weerdsche Dam. De schepen laadden en losten 
steenkool, fruit, mest, turf, stenen enz. en vooral ook tabak. In een groot deel van de Over-Betuwe teelden 
boeren tabak met als belangrijkste centrum Valburg. In Slijk-Ewijk werd de tabak verzameld en gesorteerd in 
de tabakschuur naast het kerkje. Vandaar werd de tabak met paard en wagen naar de loswal vervoerd en 
verscheept naar Rotterdam.  
 
De toenemende aktiviteiten aan de Waal zorgden ervoor dat er in Slijk-Ewijk een weegbrug kwam en een 
zogenaamde remketting. Dat was een ketting met een haak die de voerlieden om een spaak van het wiel van 
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wagen bevestigden om ongelukken te voorkomen bij het op- of afgaan van de dijk. In die tijd kwam ook de 
beurtvaart in zwang. Tussen (Kleef) Nijmegen en Tiel voeren schepen van de Postillon, die ook bij Slijk-Ewijk 
aanlegden. (afb.6)    
    

 
Afb. 6 De Postillon  

 
In 1878 werd het veer te Slijk-Ewijk bediend met een zeil- en roeiboot. Een paar kilometer verder 
benedenstrooms bevond zich het voetveer van Andelst naar Winssen. Beide veren waren eigendom van 
baron Nagel Doornick uit Walbeek. Er is zelfs in 1873 sprake geweest om de zeilboot te vervangen door een 
‘pont aan een reep’ (kabel) op voorstel van de heer Koolwijk in de gemeenteraad Valburg. Het is er niet van 
gekomen.   
 

 
Afb. 7 Topografische kaart ca 1880 met de ‘Waardsche dam’ met daarboven Zeilpont 

Waar een veer is, daar is ook horeca. En daar ontbrak het niet in de omgeving van het Slijk-Ewijkse veer aan 
het einde van de negentiende eeuw. Albertus van Dijk was in 1882 schoenmaker en tapper-slijter. De 
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gelagkamer bevond zich in de zuidelijke voorkamer van zijn huis aan de weg naar den Weerdschendam (Wijk 
V-14) te Slijk-Ewijk. Daar schonk hij in een jaar tijd 220 liter sterke drank.  Maar dat haalde niet bij Wilhelmus 
Breunisse, commissionair en tapper-slijter. Hij had zijn bedoening in de westelijke voorkamer van zijn huis 
aan de Waalbandijk (Wijk VC-77). Hij  schonk maar liefst 2900 liter sterke drank in een jaar. En of dat nog niet 
genoeg was, verzocht Jan Hendrik van Brenk, van beroep landman, in 1891 een vergunning om sterke drank 
te verkopen in zijn  huis aan de Weerdschen Dam (wijk C no 13).  Waar die drankgelegenheden hebben 
gestaan is nog onderwerp om uit te zoeken.   
 
Dan komt zo langzamerhand de familie Bos uit Beuningen op de proppen. Ze hadden een zand- en 
grindhandel aan de Waal  en onderhielden sinds circa 1900 de veerdienst tussen Beuningen  en Slijk-Ewijk. 
Het veerhuis bevond zich aan de dijk tussen de Dijkstraat en Weerdse Dam. Inmiddels is de zeilboot 
vervangen door een sloep of ander bootje (afb. 8) aangedreven door een zogenaamde Bernard motor. Tijden 
de Tweede Wereldoorlog werd de boot door de Duitsers in beslag genomen en werd Antoon Bos gedwongen 
om weer te gaan zeilen (afb. 9). Wilde je aan de Slijk-Ewijkse zijde naar de overkant, dan trok je aan de bel 
die aan de loswal hing en stak de veerman over om je op te halen.  
 
 

     
Afb. 8 bootje Bos met van links naar rechts:   Afb. 9 De boot van Bos in de oorlog 
Gradus Bos (broer van Appie), Frans Bos 
en Frans Lelieveld   

 
De familie Bos had verder een aantal platte schuiten. Daarmee hebben ze met extreem hoog water het vee 
van Elings op De Steenoven geëvacueerd. Die schuiten werden ook ingezet op de Slijk-Ewijks kermis om de 
Beuningers over te zetten   
 
Zoon Appie Bos was de laatste die de veerdienst tussen Beuningen en Slijk-Ewijk onderhield. Volgens zijn 
dochter Antje stopte hij er in 1956 mee. Het veerhuis staat er nog. Nu ruim 50 jaar later komt Bootje Bos 
weer terug tussen Beuningen en Slijk-Ewijk evenals de naam van beide toegangswegen naar het veer de 
Weerdse Dam.      
 
John Mulder 
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