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Van het bestuur 
 

WWW. HKOSV. NL  

e website van onze vereniging, www.hkosv.nl (Historische kring Oosterhout, Slijk-

Ewijk, Valburg), is nu ruim een jaar in de lucht en de site is ruim 40.000 keer 

bezocht.  

Onze kring heeft daardoor ook meer bekendheid gekregen, reacties en vragen komen uit 

verschillende delen van ons land binnen.  

Het ledenaantal is daardoor ook toegenomen. Onze website beheerder Jos werkt nog steeds 

aan verbetering van de site. Heeft u vragen of opmerkingen: laat het ons dan weten. 

Bezoek ook eens onze website! Lekker struinen in de historie, oude foto’s, archiefstukken.  
 

Voorlopige agenda 2011 

14 maart  Algemene Ledenvergadering in het Kriekske te Valburg aansluitend komt de 

geschiedenis van de middenstand van Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout aan 

de orde.         

16 juni Excursie Historische Kring. Bestemming is nog niet bekend. 

 

Welkom aan nieuwe leden                                      

Mevr. W. Rijcken-Wolters, Bemmel                        

De heer T. Giesen, Oosterhout             

De heer B. Hofs, Ten Boer (Groningen)                           

De heer J.C.E. Elings, Oosterhout                       

Mevr. R. Bouwman, Valburg                                   

Mevr. M. Bervoets, Slijk-Ewijk   

 

Terugblik 

Het jaarboek Terugblik van de Stichting Tabula Batavorum is weer verschenen met de titel:  
‘DE BETUWE GRAAFT ZICH IN’. Militair-strategische objecten in het rivierengebied.  
In 23 bijdragen wordt toegelicht welke sporen de militaire activiteiten in het Gelderse 
rivierengebied hebben achtergelaten. Die sporen gaan terug naar de Romeinse tijd: van de 
Drususgrachten en de Limes tot  de koude oorlog in de begin jaren vijftig van de vorige 
eeuw.      
 
Het eerste exemplaar is op 11 november uitgereikt aan Herman de Regt in het veerhuis te 
Opheusden. Thijs van Woerkom en John Mulder hebben ieder een bijdrage geleverd aan het 
jaarboek. Het is een dikke pil geworden (264 pagina’s) met een toepasselijk legergroene 
omslag. 
 
 

D 
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Behoud van oud 

Tijdens de open monumentendag in september verscheen: 
BEHOUD VAN OUD. 58 Overbetuwse monumenten met een nieuw leven.  
Het monumentenboek is samengesteld door Jacques Zwartkruis en Wim Huijbrechts 
vanwege 10 jaar gemeente Overbetuwe, 15 jaar Stichting Monumentenherstel Valburg en 25 
jaar Open Monumentendag.  
Onze kring heeft er ook aan meegewerkt. Het is een kleurrijk monumentenboek geworden 
met veel plaatsjes en veel wetenswaardigheden over de 58 hergebruikte rijks- en 
gemeentelijke monumenten. 
Het boek is bij ons te koop: voor leden 10 euro, in de boekhandel voor 12,50 euro.  
Het boek is te bestellen via onze website, www.hkosv.nl, of op donderdagavond in de 
werkruimte van onze kring in het dorpshuis De Schakel te Oosterhout. 
  
 

Valburg, een beeld van een dorp 

In 1993 werd het 1200 jaar Valburg gevierd onder meer door een uitgave van een fraai 
boekje:  
Valburg, een beeld van een dorp. Er zijn nog exemplaren over die u via onze website, 
www.hkosv.nl, kunt bestellen voor het zachte prijsje van 7,50 euro. Voor degenen, die het 
nog niet in de boekenkast hebben staan, de kans om het aan te schaffen. Aan bod komen 
onder meer de kastelen, de kerken, de criminaliteit, het onderwijs, de tabaksteelt, literaire 
Valburgers, verenigingsleven, middenstand en Tweede Wereldoorlog. 
 
  

Inleverdatum kopij Oud Neis april 2012 

Kopij voor Oud Neis van april 2012 kunt u t/m 15 maart 2012 aanleveren bij de redactie. 
Het redactieadres vindt u in de colofon op pagina 1. 
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Ineke en Mieke verlaten het bestuur                
namens het bestuur, Jan Coopmans     

 

neke van Druten had het al een jaar lang 
aangekondigd en  Mieke van  Veen voerde  
dezelfde reden aan: bestuurslid zijn van onze 

historische vereniging heeft heel veel prettige 
momenten, het is een fijne groep om mee  
samen te werken en het is bovenal interessant 
om je eigen bijdrage te kunnen leveren, maar 
veranderde persoonlijke omstandigheden maken 
het op den duur onmogelijk voldoende tijd vrij 
te maken om  daarmee door te kunnen blijven gaan. 

 

En dus was het bestuur op 26 oktober bijeen om hen 
 uit te zwaaien. Als locatie was de eethoek van landwinkel 
 “De Grote Doorn” in Loenen gekozen waar onder het  
genot van een hapje en drankje voor iedereen ruimschoots 
 de gelegenheid bestond te zeggen wat er door je heen gaat bij  
zo’n afscheid.                                                                                        

             

Namens het bestuur 

memoreerde John dat Ineke 

meer dan twintig jaar met haar 

creatieve inzet niet alleen het 

bestuur heeft verrijkt maar 

daarin ook de zware taak van het 

secretariaat heeft vervuld. Veel 

waardering is er voor haar 

bijdragen aan diverse publicaties 

van onze vereniging (o.a. Oud 

Neis) en voor haar zorg voor de 

altijd weer verrassende inrichting 

van onze kraam op de 

zomermarkt van Slijk-Ewijk.  

 

Ook Mieke kreeg alle lof toegezwaaid voor tien jaar bestuurlijke bijdragen (lid van de 

monumentencommissie van de gemeente en redactielid van de Tabula) en voor haar 

bijdragen aan het paleografische niveau van onze vereniging. 

I 
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Gelukkig konden beiden bevestigen dat het stoppen als bestuurslid niet betekent dat zij 

helemaal uit het zicht verdwijnen want als lid van onze vereniging zullen zij hun inhoudelijke 

activiteiten blijven inzetten.                                                         

Bij het afscheid van Ineke en Mieke waren ook Nienke Faber (Valburg) en Marlous Bervoets 

(Slijk-Ewijk) aanwezig omdat het bestuur hen als hun plaatsvervangers heeft aangezocht; hun 

lidmaatschap van het bestuur zal op de aanstaande ledenvergadering worden voorgesteld. 

Ook aanwezig was de tante van eigenaar Bunt die tussen de hapjes door vertelde over haar 

jeugd op “De Grote Doorn” tijdens de oorlogsjaren.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot van de bijeenkomst kregen Ineke en Mieke nog een (tuin)schopje aangereikt  zodat 

zij in hun spaarzame vrije tijd toch nog in het verleden kunnen blijven graven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nienke Faber            Marlous Bervoets 
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Den Altena, van ouds vermaarde herberg …                                                      

Door: Jos Spaan         
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Bronnen: 

- Tekstfragmenten uit Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden: Volume 1, door Abraham Jakob van der Aa, 
Noorduyn,  1839. 

- Schilderij genaamd  ”De vier standen”, voorstellende een monnik, een soldaat, een advocaat en een boer, door onbekende 
schilder, datering tussen 1600 en 1799, materiaal:  olieverf op hout paneel, afmetingen: hoogte 67 cm, breedte 115.5 cm, 
Museum het Valkhof Nijmegen. 

- Fragment uit de kaart van de Waalstroom bij Oosterholt en Slijk- Ewijk, van 19 September 1715 door landmeter L. 
Sanders van Well, archief Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk e.o. 

 

 

 

De Altena 
Door: Thijs van Woerkom 

eze oude herberg wordt al in de 17e eeuw vermeld. De ligging is ongeveer 1 

Romeinse mijl tussen de in 1585 door oorlogsgeweld zwaar beschadigde kerk van 

Oosterhout bij de toenmalige Waaldijk –nu aan de achterzijde van de 

Verburgtskolk- en de kerk van Slijk-Ewijk. Op een kaartje uit 1715 bij het artikel van Jos 

Spaan (Den Altena, van ouds vermaarde herberg) zien we rechts bij “De Altena” een 

uitstulping van de Waaldijk tot de rivieroever. De vorm en strategische ligging doet 

vermoeden dat in de Tachtigjarige Oorlog (1569-1648) hier één van de wachtposten., 

aangeduid als reduit of ronduit, was gevestigd aan de toenmalige grensrivier de Waal tussen 

het Staatse en Spaanse grondgebied. 

Sinds 1755 woonden er op de Altena vijf generaties Van Woerkom, tot rond 1900 dit 

veerhuis en herberg werd verkocht aan de familie Pensioen. De oudste zoon Jan van 

Woerkom vestigde zich toen in de verbouwde boerderij de Ceciliahof aan de Dorpsstraat in 

Oosterhout, waarachter een nieuwe jam- appelstroop en vruchtenconservenfabriek was 

gebouwd. Zijn broers Theo en Coen startten toen een delicatessenwinkel in de Nijmeegse 

Molenstraat. 

In 1907 ontstond er een schoorsteenbrand in het rieten dak van de Altena, waardoor deze 

oude herberg afbrandde. Ook het olieverfschilderij met een voorstelling op doek, zoals door 

Jos Spaan in zijn bijdrage is afgebeeld, is toen verbrand. 

Joh. Houterman, die het huis later bewoonde, was met de inrichting van de herberg goed 

bekend, maar het lukte hem niet dit schilderij te redden, omdat de zolder boven de gang waar 

het hing, instortte. 

Het gemeentemuseum in Nijmegen bezit dezelfde afbeelding op hout geschilderd. Eertijds 

was het een uithangbord van een winkel aan de Grotestraat in Nijmegen. 

D 
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De bekende Nijmeegse kunstschilder Wim van Woerkom, een van de zoons van Theo uit de 

Molenstraat, maakte een eigen impressie van deze voorstelling in de vorm van een litho, 

zoals hieronder is afgedrukt. 
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In juni 1940 met de pont via de Altena naar 

Nijmegen 
Door: Thijs van Woerkom 

ij de ingebruikname van de nieuwe verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen in juni 
1936, zal niemand vermoed hebben dat vier jaar later niet alleen deze oeververbinding 
onbruikbaar gemaakt zou worden, maar dat ook auto's en door paarden getrokken 

voertuigen in mei en juni 1940 wekenlang de Lentse pont voorlopig niet konden gebruiken. 
Nadat de middenboog op 10 mei 1940 door het Nederlandse leger wegens de Duitse invasie 
met een enorme knal in de Waal terechtkwam, gingen twee geïmproviseerde pontjes de 
verbinding met Lent onderhouden. Deze konden maar een paar voertuigen meenemen, 
waarbij de fietsers en voetgangers als haringen in een ton gepakt stonden. 
 

Tot 1 juni moesten auto's en andere voertuigen een grote omweg maken via de Tielse pont. 
Tot en met die datum werd er dag en nacht gewerkt aan het tot stand komen van een kortere 
route. Gemeente Nijmegen kon toen een stoompont in de vaart brengen om het grotere 
verkeer te verwerken. 
 
Door de ondiepe zandige Lentse oever en een zandbank in de rivier, kon niet rechtstreeks 
naar Nijmegen worden gevaren. De meest geschikte en dichtstbijzijnde plaats voor deze 
stoompont om af te meren was de loswal de Altena bij Oosterhout. Wekenlang ging toen het 
doorgaande verkeer door Oosterhout naar de Rijksweg richting Arnhem. 
 

Fietsers en voetgangers konden in Lent van de pont gebruikmaken. Voor het andere verkeer 
waren de vertrektijden uit de Nijmeegse haven vanaf 4 uur om de anderhalf uur tot 20.30. In 
Oosterhout (Altena) vertrok de eerste pont om 4.45 uur, eveneens om 't anderhalf uur tot 
om 21.15 uur de laatste pont naar Nijmegen stoomde. Dit duurde een paar weken, totdat de 
pont weer in Lent kon aanleggen. 
 

De Oosterhoutse vrachtrijder Jan Derkzen herinnerde zich dat er toen bijna geen 
burgerauto's werden ingescheept, omdat deze door de Duitsers in beslag werden genomen. 
Als chauffeur werd hij weer noodgedwongen koetsier met een geleend paard en een platte 
wagen. 
Ook de BATO vruchtenconservenfabriek moest toen al gauw de grondstoffen met paard en 
wagen ophalen bij de loswal aan de Altena of het station Ressen-Bemmel en het fruit op de 
veilingen E.K.V. te Ressen, VVOB te Elst en in Huissen, Zetten en Nijmegen. De 
gefabriceerde jams, appelstroop en conserven werden ook gebracht naar de Altena en 
Ressen. 
 
 

 

 

 

 

B 
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Bronvermelding bij het verhaal over de pont in 1940: 

De Maasbode van 1 juni 1940 berichtte met als kop: 

Stoompontveer bij Nijmegen    (van onzen Nijmeegschen correspondent) 

Nadat er dag en nacht met groote voortvarendheid aan het tot stand komen van een betere 
oeververbinding bij Nijmegen gewerkt was, is het thans zoover, dat met ingang van heden 
ook weer auto's en voertuigen zullen kunnen worden overgezet.  
Welk een groote verkeersverbetering dit betekent wordt duidelijk, als men bedenkt, dat tot 
nu toe steeds de groote omweg over Tiel gemaakt moet worden. 
 

De beide geïmproviseerde ponten, welke de verbinding met Lent thans onderhouden, zijn 

slechts berekend op het vervoeren van een zeer beperkt aantal voertuigen, terwijl dan nog de 

fietsers en voetgangers als haringen in een ton gepakt moesten staan. 

Thans is de gemeente Nijmegen er in geslaagd een stoompont in de vaart te brengen, welke 

ook het grootere verkeer zal kunnen verwerken. Een moeilijkheid moest daarbij overwonnen 

worden en wel deze, dat de aanwezigheid van een zandbank in de rivier, het overzetten linea 

recta van Nijmegen naar Lent, onmogelijk maakt voor een vaartuig met een diepgang als de 

thans in dienst gestelde stoompont. Een oplossing is niettemin gevonden, doordat nu niet 

rechtstreeksch naar Lent gevaren wordt, maar naar Oosterhout (Altena), dat een eindweegs 

verder stroomafwaarts aan den overkant der stad gelegen is. Van Oosterhout af kan het 

doorgaande verkeer gemakkelijk den Rijksweg naar Arnhem bereiken, te meer omdat er 

richtingsborden geplaatst worden. 

De toestand is nu met ingang van vandaag zoo, 

dat het groote verkeer met de stoompont 

Nijmegen-Oosterhout wordt overgezet, terwijl 

fietsers en voetgangers ook gebruik maken van 

de beide thans in dienst zijnde ponten 

Nijmegen-Lent. Niettemin zullen fietsers en 

voetgangers ook gebruik kunnen maken van de 

stoompont als hun dat beter uitkomt, dan naar 

Lent te gaan." 

Nadat enige weken later een schipbrug over de 

Lentse ondiepe oever was gelegd kon de pont 

weer tussen Nijmegen en Lent varen, en werd 

Oosterhout verlost van tijdelijk druk verkeer 

van de Griftdijk naar de Altena. Dit unieke 

gebeuren was voor Th. van Woerkom Sr. de 

aanleiding bovengenoemd bericht in De 

Maasbode, waarop hij was geabonneerd, uit te 

knippen en te bewaren. 

 

Op verzoek van Theo van Woerkom uit Oosterhout maakte zijn 
zwager Jan van den Dungen, de chocoladefabrikant uit 
Nijmegen, op een zondag bij de Altena bovenstaande foto van 
die zeldzame gebeurtenis. 
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“Kwoai Alijd.”                                                                  
 Door: Frans Spaan 

 

e “dorpszanger” Dick van Altena uit Oosterhout heeft weer een nieuwe CD 
uitgebracht genaamd “De Hoge Hof”. Op de hoes van deze CD staat een foto 
van de Hoge Hof die Dick van onze vereniging heeft geleend. 

In een van zijn nummers heeft hij (op mijn verzoek) de legende van De tooveres van 

Oosterhout, Kwoai Alijd, bezongen.  

Ik kan iedereen aanraden om deze cd te kopen om zelf te horen hoe Dick op voortreffelijke 

wijzen het verhaal uit de 16e eeuw naar het hedendaagse bezingt. 

Dick bedankt de Historische kring voor het leveren van de foto en de info over De tooveres 

van Oosterhout. 
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Klein Amsterdam in 1865 naar Raad van State 

vanwege Oosterhoutse Ganzenpad  
Door: Frans Spaan en John Mulder 

       

nleiding 
Centraal in dit verhaal staat het Ganzenpad (nu de Gansstraat) in Oosterhout, dat over de 

Ganzenwei van de buurtschap Klein Amsterdam naar de Dorpsstraat liep (afb. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De buurtbewoners maakten in de negentiende eeuw veelvuldig gebruik van het pad om naar 

de kerk in de Dorpsstraat te gaan. De eigenaren van het pad (fam. Van den Toorn1), bezitters 

van de Alandshoeve in de Peperstraat, hadden het pad afgesloten vanwege overlast van mens 

en vee. De bewoners van Klein Amsterdam kwamen in 1862 in opstand en drongen bij de 

gemeente aan om het pad op de legger B te plaatsen2. Zij kregen hulp van baron Van 

Scherpenzeel-Heusch van Huis Oosterhout. Adrianus van den Toorn ging in beroep tot aan 

het hoogste rechtsorgaan van Nederland, de Raad van State, om te voorkomen dat het 

Ganzenpad op de legger geplaatst zou worden. Hieronder volgt het verhaal over het proces 

van de bewoners Klein-Amsterdam contra Van den Toorn in 1862-1866.    

  

                                                           

1
 In de diverse bronnen komt zowel de naam Van der Toorn als Van den Toorn voor. Wij hebben consequent                                              

de  naam Van den Toorn gebruikt.  
2
 In iedere gemeente werd van de buiten de bebouwde kom gelegen wegen een legger opgemaakt. 

I 

Afb. 1 Minuutplan van de kadastrale kaart uit 1811-1831met rechtsboven 

hetGanzenpad Ganzenpad Ganzenpad. 

Afbeelding 1 
1 Afb. 1 Minuutplan van de kadastrale kaart uit 1811-1831 met rechtsboven het 

Ganzenpad. 
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De buurtschap Klein Amsterdam en de ligging van het Ganzenpad 

Na de dijkdoorbraak van 1820 zamelde de Amsterdamse bevolking spontaan geld in voor de 

zwaar getroffen slachtoffers uit Oosterhout. Vele boerderijen en huizen werden door ijs en 

water geheel of gedeeltelijk weggespoeld. De diaconie bouwde van dit geld enkele huisjes op 

de hoek van de Peperstraat en de Oosterhoutsestraat. En zo ontstond de buurtschap Klein 

Amsterdam. Als herinnering aan de gift van de Amsterdammers werd een gevelsteen in één 

van de huisjes ingemetseld met de tekst Klein Amsterdam. 3 

De bewoners uit de nieuwe buurtschap namen het 

Ganzenpad (afb. 1) om naar de katholieke kerk aan 

de Dorpsstraat te gaan. En ook de kinderen gingen 

jaar in, jaar uit via het Ganzenpad binnendoor naar 

school. De officiële weg van Klein Amsterdam naar 

de kerk was een eind om en liep helemaal via de 

Peperstraat en Waaldijk naar de Hoogestraat (nu 

Dorpsstraat). Het Ganzenpad vormde de grens 

tussen het Ganzenland (nu deels Warmoesstraat) en 

de Ganzenwei (nu deels Bloemenhof). In 1678 is al 

sprake van de ‘Ganseweij’. 

 

 

Over Willem, Wessel en Adrianus van den Toorn, eigenaren van het Ganzenpad  

In 1864 was Adrianus van den Toorn van de Alandshoeve aan de Peperstraat (nu 

huisnummer 54) eigenaar van het Ganzenland, de Ganzenwei en het Ganzenpad4. Hij was 

protestant en woonde in die periode in Arnhem als korenmolenaar. Daarvoor was Adrianus 

landbouwer en tabaksteler. Zijn grootvader Willem van den Toorn (1740-1783), geboren te 

Ressen, kocht waarschijnlijk de Alandshoeve omstreeks 1771. Op 14 maart van dat jaar 

trouwde hij namelijk met Gerritje Breunisse (1750-1839) uit Elst.  

                                                           

3 Deze gevelsteen is in de jaren zestig van de vorige eeuw bij de sloop van die huisjes zoekgeraakt. In 2008 is ter  
  vervanging een nieuwe gevelsteen geplaatst in het huis van Van Dam (Peperstraat 11)   
4
 De Ganzenwei, perceelnr. 99 was voorheen nog in het bezit van Jan Philipsen, bakker uit Lent.  

   

Afb. 2 Buurtschap Klein Amsterdam circa 1915 

 

 

 

 

Uittreksel OAT bij de kadastrale kaart met perceel 

no. 179 vermeld als huis en erf (Alands Hoeve).  

 

Uittreksel OAT bij de kadastrale kaart met perceel no.100 

als bouwland en eigendom van landbouwer Wessel van den 

Toorn 
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De Alandshoeve wordt overigens al in 1642 genoemd als Aelbertshoff. Ze kregen zes kinderen. 

Willem overleed in 1783 in Oosterhout aan de rode loop (dysentrie). Zoon Wessel (1764-1869) 

zette het bedrijf aan de Peperstraat voort. Hij trouwde met Ariaantje Arissen, die in 1813 

overleed. Uit dit huwelijk werden twee zonen geboren, Cornelis is in 1803 (overleden op 27-

jarige leeftijd) en Gerrit in 1807 (hij werd 52 jaar). Wessel hertrouwde in 1818 op 43 jarige 

leeftijd met de 19 jarige Arnolda van den Burg. Zij kregen twee zonen en een dochter nl. 

Adrianus (1818-1868), Johanna en Hendrik.  Adrianus van den Toorn huwde in 1847 de 

molenaarsdochter Derkje Nibbelink uit Lent. Door dit huwelijk kwam de korenmolen te Arnhem 

in zijn bezit. Adrianus overleed op 1 januari 1868 te Arnhem.  

 

Het Ganzenpad als kerkepad op weg naar de legger B  

De bewoners van Klein Amsterdam gebruikten het Ganzenpad zoals gezegd als kerkepad. In 

1862 was het pad al sinds mensenheugenis als zodanig in gebruik. Het was echter een 

particulier pad en eigenaar Wessel van den Toorn had er aanvankelijk geen bezwaar tegen dat 

het pad door de buren werd gebruikt. Maar nadat de buurtschap Klein Amsterdam 

omstreeks 1822 tot stand was gekomen, nam het gebruik van het pad fors toe. Daarnaast 

kwam het nogal eens voor dat het gewas op het land werd vertrapt of beschadigd. Kortom, 

Wessel was het geloop over zijn pad zat en sloot het af door er aan weerszijden hekwerken te 

plaatsen. De bewoners van Klein Amsterdam pikten dat niet en vroegen de gemeente 

Valburg om het Ganzenpad op de legger B te plaatsen. De gemeente had daar aanvankelijk 

geen oren naar. Dat kostte geld aan beheer en onderhoud en dat moest de gemeente dan 

betalen. Klein Amsterdam kreeg nu hulp van baron Theodorus van Scherpenzeel-Heusch 

van Huis Oosterhout. Hij wist de bestuurlijke weg naar de gemeente en Gedeputeerde 

Staten. Uiteindelijk werd het Ganzenpad op de legger geplaatst na een onderzoek van 

Gedeputeerde Staten. Daartegen kwam A. van den Toorn in het verweer en ging naar de 

Raad van State. En zo was het nietige Oosterhout in beeld bij het hoogste orgaan van onze 

rechtspraak. De uitspraak  van de Raad van State volgde op 16 mei 1866, waarin A. van den 

Toorn in het ongelijk werd gesteld.  

 

Baron Van Scherpenzeel-Heusch in actie. 

Nadat de bewoners van Klein Amsterdam in 1862 nul op het request kregen van de 

gemeente om het Ganzenpad op de legger B geplaatst te krijgen, klopten zij zoals gezegd aan 

bij baron Van Scherpenzeel-Heusch van Huis Oosterhout om hen te helpen. Hij was sociaal 

zeer bewogen, katholiek en lid van Provinciale Staten. Hij wist dus de weg en wendde zich 

tot Gedeputeerde Staten. De gemeente had het verzoek van de bewoners van Klein 

Amsterdam afgewezen, omdat zij geen afdoend bewijs voor het bestaan van een publiek pad 

konden leveren, terwijl Van den Toorn de aanwezigheid van zo’n pad ontkende.  
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Baron Van Scherpenzeel Heusch c.s. legden hun bezwaren in 1865 voor bij Gedeputeerde 

Staten. Die stelden een plaatselijk onderzoek in, in tegenwoordigheid van de burgemeester 

van Valburg.  Daaruit bleek dat: 

- de oorsprong van het voetpad niet meer was na te gaan;  
- het pad diende voor voetgangers om de officiële wegen af te snijden;  
- het pad al vóór 1826 door die van Oosterhout werden gebruikt om de kerk in 

Eimeren te bezoeken;  
- het pad door de ingezetenen van de buurtschap werd onderhouden en bezand zonder 

dat de nu 90 jarige Wessel van den Toorn zich ooit daartegen heeft verzet;  
- het pad door de vorige eigenaar wel was afgesloten om het vee, dat op de straten 

geweid werd5, te keren, maar dat die afsluiting zodanig was gebeurd, dat die het 
publieke verkeer niet belemmerde. 

 

Het bezwaar van de baron en de bewoners van de buurtschap om het Ganzenpad van de 

legger В te plaatsen, werd alleszins gegrond verklaard, aldus Gedeputeerde Staten.  

Na de uitspraak van G.S. plaatste het gemeentebestuur van Valburg het Ganzenpad dan toch 

op de legger na eerst nog inlichtingen te hebben ingewonnen bij het polderbestuur van 

Oosterhout. Daartegen ging Van den Toorn in hoger beroep bij de Raad van State.  G.S. 

voerden aan dat ‘het gevoelen van de appellant Adrianus van den Toorn in zijn adres aan 

Zijne Majesteit geheel op zich zelf slaat’. ‘Gedeputeerde Staten aarzelen dan ook niet in 

overweging te geven, de Koning voor te stellen, het door Van den Toorn gedane verzoek af 

te wijzen’. 

 

Uit het verslag van staatsraad De Jonge van 28 maart 1866.  

Onder dagtekening van 1 november1865 wendde Adrianus van den Toorn, korenmolenaar 

te Arnhem zich tot Zijne Majesteit.  Adrianus gaf in een verzoekschrift te kennen, dat hem 

bij notariële acte uit de ouderlijke boedel was toebedeeld: een hofstede met daarbij 

behorende bouw- en weilanden, waaronder een perceel bouwland, de Ganzenweide 

genaamd. De oppervlakte van het perceel bedroeg 1 bunder, 27 roeden, 70 el (ruim 1 ha). De 

goederen waren daarvoor in het bezit van zijn vader Wessel en wel onbezwaard, vrij van alle 

erfdienstbaarheden en soortgelijke lasten. De goederen zijn in zijn eigendom overgegaan.  

Wessel woonde ten noorden van de openbare weg van Oosterhout naar Slijk-Ewijk. Hij was 

gewoon om via de Ganzenweide naar zijn belendende gronden te lopen. Hierdoor is 

uiteindelijk een pad ontstaan, waarvan enkele buren nu en dan gebruik maakten ‘om hunnen 

weg te verkorten’. Wessel en ook zijn vader Willem hebben dat aanvankelijk gedoogd. Nadat 

de diaconie ten noorden van de Ganzenweide enkele woningen voor ‘behoeftige 

huisgezinnen’ had gebouwd, nam het gebruik van het Ganzenpad als kerkepad enorm toe. 

                                                           

5
 Dat waren zogenaamde gemene gronden  
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In 1822 kwam ook de bouw van de Rooms-Katholieke kerk aan de Dorpsstraat tot stand. Er 

kwam steeds meer overlast. Wessel en Adrianus zagen zich genoodzaakt om het pad af te 

sluiten door aan weerszijden hekwerken te plaatsen. Niettemin werd het gewenste doel niet 

bereikt, want er kwamen nog gedurig onbevoegde personen over het pad. Bovendien werden 

te velde staande vruchten vertrapt of beschadigd, waarvan proces-verbalen zijn opgemaakt. 

Zowel Wessel als Adrianus zelf hebben menigmaal de bescherming van de burgemeester 

ingeroepen en ook telkens genoten. Meerdere keren hebben zij - wanneer zij de daders 

konden ontdekken - strafvorderingen aangevraagd en verkregen. Adrianus had gehoopt dat 

deze maatregelen zouden helpen. Hij werd echter in die verwachting bitter teleurgesteld, toen 

B&W van Valburg in 1864 bekend maakten dat de gewijzigde legger В der wegen en 

voetpaden in die gemeente ter inzage lag op de secretarie. Adrianus begreep niet hoe het 

gemeentebestuur ertoe kon komen om dit pad als een openbaar pad en tot de openbare 

dienst bestemd op die legger te plaatsen. Terwijl toch de burgemeester het pad steeds en 

herhaaldelijk door uitdrukkelijke handelingen had erkend als een particulier pad.  Daarom 

heeft Adrianus bezwaar ingediend bij het gemeentebestuur met het verzoek om dit pad van 

de legger B te schrappen. 

Zijn verzoek leverde echter niets op, hoewel het gemeentebestuur erkende dat het pad 

vroeger nooit op de legger voorkwam en dat de burgemeester het steeds als een particulier 

pad had beschouwd en beschermd. Nee, aldus Adrianus, het was op de legger geplaatst 

vanwege de ‘reclames van vele personen’. Zij beweerden dat het pad van oudsher diende als 

kerkepad, toen menig katholieke Oosterhouter meer dan zestig jaar geleden nog in Eimeren 

kerkte6.  

Adrianus heeft zich toen in een nader bezwaarschrift tot Gedeputeerde Staten van 

Gelderland gewend. Maar ook die wezen bij beschikking van 19 juli 1865, no. 49 zijn 

bezwaren van de hand. De motivatie was:  

- dat na onderzoek bleek dat het Ganzenpad wèl over zijn land loopt, maar dat het al 
vóór 1826 als kerkepad is gebruikt; 

- dat het pad herhaaldelijk is bezand en onderhouden vanwege het algemeen belang, 
zonder dat de eigenaren van dat land zich daartegen ooit hebben verzet;  

- dat de vorige eigenaar Wessel van den Toorn het perceel heeft afgesloten tegen het 
vee, maar zodanig dat het publiek verkeer over het voetpad geen belemmering 
ondervond; 

 

Kortom, het Ganzenpad is steeds door de ingezetenen als publiek pad beschouwd en 

gebruikt. Hieruit mag worden afgeleid, dat het pad tot openbare dienst bestemd is. Het 

gemeentebestuur van Valburg heeft het pad terecht op de legger geplaatst, zodat het verzoek 

van den adressant is afgewezen, aldus Gedeputeerde Staten.   

                                                           

6
 Voor de bouw van de kerk aan de Dorpsstraat in 1822 kerkten de Oosterhouters hetzij in een schuilkerk nabij 

het Huis Oosterhout (nu fam. Greveling- Van Tergouw), hetzij in de kerk bij het klooster te Eimeren  
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Verweer van Adrianus van den Toorn 

Dat het Ganzenpad al vóór 1826 bestond en door het publiek is gebruikt als kerkepad 

bewijst niets, maar behelst veeleer een petitio principii,7 aldus Adrianus. Hij stelt de vraag met 

welk recht die kerkgangers meer dan zestig jaar geleden zich veroorloofden de weg over dit 

bouwland te nemen. Bovendien is dit feit niets meer dan een onwaarachtig voorwendsel, 

omdat men eerst beweerde, dat het pad diende om de nieuwe kerk te Oosterhout te bereiken. 

Dit gegeven moest men laten varen, toen werd opgemerkt, dat deze kerk pas in 1821-1822 

werd gebouwd.   

Daarna voerde men aan dat het pad diende voor de bezoekers van de voormalige kerk te 

Eimeren uit Oosterhout. Dat was wel een uur lopen. De kerk van Eimeren was al meer dan 

zestig jaar geleden gesloopt. Sterker nog, aldus Adrianus, deze beweringen kunnen voor 

niemand, die in deze landstreek bekend is, aannemelijk zijn.  Want het is algemeen bekend, 

dat de bewoners van deze buurt nooit de gesloopte kerk te Eimeren bezochten. Zij hielden 

destijds hun godsdienstoefeningen in de nabij gelegen kerk, behorende tot het kasteel te 

Oosterhout8. En als zij al naar Eimeren gingen, dan hoefden ze nog niet over het 

Ganzenpad.  

 

Uitspraak van de Raad van State  

De Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur besloot tijdens de vergadering 

van woensdag 16 mei 1866, dat het verzoekschrift van A. van den Toorn, korenmolenaar, 

wonende te Arnhem, etc. etc. is afgewezen. Omdat de leden van de Raad tot de overtuiging 

zijn gekomen, dat werkelijk het Ganzenpad ter algemene dienst bestemd is, en dit tot geen 

gevolgtrekkingen leiden kan, die ten voordele van de verzoeker zouden kunnen strekken. 

‘Hebben goedgevonden en verstaan: het in hoofde dezes vermeld verzoek van A. van den 

Toorn te wijzen van den hand’. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State (Afdeeling voor de geschillen van 

bestuur). 

’s Gravenhage, den 16 Mei 1866. (get.) WILLEM. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, (get.) Geertsema. 

Accordeert met deszelfs origineel’. 

De Minister van Staat, Directeur van het Kabinet des Konings, De Kock’. 

                                                           

7
  Is een bewijsgrond die ten onrechte als reeds bewezen aangenomen wordt, maar zelf eerst bewezen dient te 

   worden. 
8
 Dat was dus de schuilkerk van Oosterhout aan de Groenestraat  
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Nog even terug naar de Alandshoeve 

‘Mit noch een stuck lants genaemt die Hoge Wijcken, oostwert een parceel genaemt 

Aelbertshoff...’  zo wordt de Alandshoeve aangegeven in 1642. Het lijdt geen twijfel of dat is 

onze Alandshoeve. Tien jaar later lezen we ‘Aellers Hoff’ en in de achttiende eeuw komt ook 

nog de naam Halens Hofstadt, Halens Hofstede en Aalens Hofstad voor. Voor de Tweede 

Wereldoorlog stond op de poort naast de boerderij ‘Alands Hoeve’. De oude boerderij met 

schuur van Adrianus van den Toorn maakte rond 1880 plaats voor een nieuwe (afb. 2). De 

vloedschuur (dus op een terp) is na de oorlog afgebroken (afb. 2).  

 

Zijn broer Hendrik, die op de Alandshoeve 

woonde, trouwde in 1862 met Albertje Sipman 

uit Randwijk. Hun dochter Arnolda trad in 1893 

met Dirk Sipman uit Heteren in het huwelijk en 

gingen op de Alandshoeve wonen9. Uit dit 

huwelijk werden twee dochters geboren nl. 

Catharina (1894) en Dirkje (1896). Catharina 

trouwde op 27 april 1921 met Johannes Koedam 

uit Culemborg en betrokken de boerderij De 

Vosakkers aan de Groenestraat (nu winkelcentrum 

aan de Jonagoldstraat).  

 

Uiteindelijk kwam de Alandshoeve in handen 

van hun zoon Hans Koedam. Maar eerst 

trouwde Dirkje (Dina) in 1922 met Johannes van 

Rappard uit Andel. Dit huwelijk bleef kinderloos. 

Na het overlijden van haar man bleef Dirkje 

samen met haar huishoudster, juffrouw 

Roodvoets, tot haar dood op de Alandshoeve 

wonen. In december 1977 kochten Kees en Nel 

van Lent het huis van de familie Koedam. Na 

het overlijden van Kees in 2002 verkocht Nel het 

huis in 2003 aan de huidige bewoner(s ). En dit was 

in het kort het verhaal van de Alandshoeve. 

 

 Het Ganzenpad met het ‘Hugje’  

                                                           

9
 Dirk Sipman was kantoorklerk bij de BATO fabriek. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties o.a. bij  de  

CAVO en  Boerenleenbank en was secretaris bij de Dorpspolder  

Afb. 3 Foto van de Alandshoeve uit circa 1930 (nu 

Peperstraat 54) 

 

Afb. 4 Foto uit circa 1970 met de Gansstraat 

gezien vanuit de Dorpsstraat  
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Tot slot eindigen we waar we begonnen zijn namelijk bij het Ganzenpad. Tot aan het begin 

van de jaren zestig van de vorige eeuw bleef het Ganzenpad in stand. Bij de aanleg van de 

riolering in Oosterhout werd het Ganzenpad geheel vernieuwd tot Gansstraat. Het 

Ganzenpad bestond uit twee gedeelten: een breed en een smal grindpad gescheiden door een 

sloot. Het brede grindpad lag vanaf de Peperstraat gezien links aan de zijde van de huizen 

(toen Witte Gans, Opgenoort, Lamers, Driessen, Derksen, Houterman, Peters). Het brede 

pad diende aanvankelijk voor paard en wagen en later ook voor auto’s. Aan het eind splitste 

het brede pad zich in twee opritten: de linkse, kleine oprit ging richting Vredesplein en rechts 

de grote oprit richting Waaldijk. Het smalle voetpad lag aan de kant van de Warmoesstraat, 

waar toen nog geen huizen stonden. Het hoogteverschil tussen het Ganzenpad en de 

Dorpsstraat (Hoogestraat) was circa 1,30 m, en stond bekend als ‘ het Hugje ’. Het ontbreekt 

ons aan foto’s van het oude Ganzenpad. Wie kan ons helpen?  
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Uit de oude keuken                                   
Door: Con Koffeman  

 

nmiddels zijn er vijf jaren recepten uit het keukenverleden naar het heden gehaald en vind ik het een 

goed moment om ermee te stoppen. Ik hoop dat de lezer er iets mee heeft kunnen doen. Als 

afsluiting van deze rubriek bied ik een uiterst gewaardeerd familierecept aan: Hazenpeper. 

In onze familie reeds generaties bij voorkeur met kerst gegeten. Bedenk daarbij dat hazenvlees een 

biologisch product bij uitstek is, kwalitatief  hoogwaardig en verantwoord! 

Hiervoor is nodig: een haas, azijn, pepers en kruidnagelen, een ui, roomboter, suiker, zout en rode wijn.  

Het hazenvlees (in moten: rug, twee voorlopers en twee achterlopers) wordt twaalf uur in een emmer 

of grote pan water met een grote scheut azijn en wat kruiden ( 7 gekneusde pepers en 7 

jeneverbessen)  weggezet. Dat is om de wildgeur te verminderen.  Daarna het vlees in een vergiet uit 

laten lekken en droog deppen met een schone theedoek. 

Laat in de pan langzaam de roomboter smelten en wanneer het bruin begint te worden de met wat 

zout bestrooide haas in de boter aan alle kanten dichtschroeien. Voeg een in kwarten gesneden ui toe 

en een stuk of acht kruidnagelen en  peperkorrels en twee royale scheppen suiker. 

Na het schroeien van het vlees de haas op laag vuur  laten garen, voeg een scheut water en  wijn toe, 

zodat het vlees onder de vloeistof blijft. Herhaal het toevoegen van water en wijn totdat de haas gaar 

is. Dit is te zien wanneer het vlees van de botjes af valt na ongeveer anderhalf tot twee uur.  

Laat de haas afkoelen en neem het vlees uit de pan, verwijder de botjes, laat het vlees in mooie 

mootjes en zeef de jus (dit vooral om te voorkomen dat er op de kruidnagelen gekauwd wordt). Het 

haasje uit de achterlopers is voor de belangrijkste persoon aan tafel! 

Maak nu een roux: smelt 100 gram roomboter, voeg daaraan voorzichtig zoveel tarwebloem toe dat 

een vaste massa ontstaat. Voeg hierbij al roerend met een garde beetje bij beetje de jus toe tot er een 

mooie gebonden saus ontstaat en daarna de mootjes haas. Zorg dat de haas steeds onder de saus staat 

door bijvoorbeeld nog een scheut wijn toe te voegen en proef! Laat de haas zo enige tijd staan zodat 

de smaak goed intrekt. 

Eet er een gezeefde aardappelpuree bij met eigen gemaakte appelmoes, stoofpeertjes en als extra 

veenbessen- of vossenbessen- compote.  

Dit is een smakelijk maar stevig maal. Sluit de maaltijd af met als dessert een luchtige gelatine 

pudding van gehalveerde en uitgeperste sinaasappels. Pers de sinaasappels, bewaar per persoon een 

mooie helft. Kook het sap en gebruik voor 400 cl. 4 rode gelatine blaadjes. Week de blaadjes in koud 

water totdat deze zacht aanvoelen. Wanneer het sap kookt van het vuur afnemen en daarna de 

gelatineblaadjes er doorroeren. Op een koele plek wegzetten en voordat het sinaasappelsap stijf 

wordt, dit in de gehalveerde sinaasappel schenken, op laten stijven en koud wegzetten. Spuit er 

eventueel een mooie toef slagroom op en u heeft een heerlijk licht verteerbaar kerstdessert! 

Ik wens u veel succes met dit recept! 

I 
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