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Van het bestuur 
 

Oproep aan de leden 
De penningmeester verzoekt alle leden om hun contributie over het jaar 2012 over te 
maken vóór 1 april 2012. De contributie bedraagt voor 2012 Euro 22,50 voor leden met 
(aangemelde) huisgenoten en Euro 17,50 voor leden zonder (aangemelde) huisgenoten. 
Dit verzoek geldt ook voor overige betalingen zoals sponsoring, giften en bijdragen van 
boeken. 
De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekening 13.98.07.403 ten name van de 
penningmeester van Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg. 
 
Het bestuur heeft besloten om een studie aan te gaan voor het vanaf 2013 innen van 
contributies via afgegeven machtigingen. Zodra hier meer over bekend is verneemt u dit 
via Oud Neis of anderszins. 
Het bestuur is thans nog op zoek naar sponsoren voor de uitgifte van Oud Neis. Voor 
informatie hierover kunt u terecht bij de voorzitter John Mulder of bij de penningmeester 
Wim Buitenhek. 
  

Agenda 2012 
14 maart Algemene Ledenvergadering in het Kriekske te Valburg aansluitend 

Kroeglopen in de vorige eeuw. Een rondreis langs cafés in onze dorpen 
(zie hieronder) 
 

17 april  Monumenten in de gemeente Overbetuwe door Wim Huibrechts en 
anderen. 20.00 uur in De Wanmolen, Schweitzerpark 2,  Zetten. 
Gezamenlijke lezing van de drie Historische Verenigingen in de gemeente 
Overbetuwe. In de lezing zal een aantal sprekers ingaan op de aspecten van 
het ontdekken, behouden en eventueel herstellen van monumenten.  
 

16 juni  Excursie Historische Kring. Biesbosch en Dordrecht. Meer info later. 
 
Augustus Zomermarkten in Slijk-Ewijk en Valburg. 
 

Welkom aan nieuwe leden 
De heer en mevrouw P.C.J.M. Broekhof, Valburg 
De heer en mevrouw W. Huijser, Valburg 
Mevrouw T. van Dijk, Valburg  
De heer en mevrouw Klomp-Verhoeven, Valburg 
De heer Van Sas, Bemmel 
De heer Vens, Elst  
De heer en mevrouw Willems-Scheepers, Ooij 
De heer Lemmers en mevrouw Wille, Oosterhout 
 

Afmelding lidmaatschap 
De heer Takkenberg, Oosterhout 
 

Pas verschenen 
Tien jaar Overbetuwe. Door en voor Overbetuwnaren. Een leuk boekje uitgegeven door 
de gemeente Overbetuwe naar aanleiding van de festiviteiten van tien jaar Overbetuwe.  
Gratis te verkrijgen bij het gemeentehuis, dorpshuizen en bibliotheken. 
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Terugblik 
Het thema van het gezamenlijke jaarboek Terugblik gaat dit jaar over bijgeloof. Tot 1 juni 
hebben auteurs de tijd om een stuk te schrijven over de geschiedenis van bijgeloof in hun 
dorp, streek, familie.  
Graag kopij vóór i juni 2012 sturen naar Mieke van Veen-Liefrink, Oude Groenestraat 39, 
6515 EA Nijmegen. E-mailadres: a.van.veen54@kpnplanet.nl    
 
Bezoek ook eens onze website! Lekker struinen in de historie, oude foto’s, archiefstukken: 
www.hkosv.nl 
 

Kroeglopen in de vorige eeuw. Een rondreis langs cafés in onze dorpen 
Op 14 maart staat de geschiedenis van onze cafées centraal. Aan het woord zijn Toon van 
Heumen, Geert Janssen ‘De Gar’ uit Valburg en Eef Merkus, kastelein uit Oosterhout.  
In 1882 gaf de gemeente Valburg maar liefst 43 vergunningen voor sterke drank uit.  De 
cafées en huiskamercafées schoten als paddestoelen uit de grond. Valburg en Oosterhout, 
toen nog schilderachtige vlekken, hadden ieder zeven kroegen. De meeste werden 
stamkroegen, waar een bepaald  deel van de bevolking naar toe ging. Elke kroeg had zijn 
eigen eigenaardigheid. De cafeetjes waren te klein om de kost te verdienen. De kasteleins 
hadden er vaak een baan bij: kruidenier, boekhouder, bakker, smid etc. Maar de tijden zijn 
veranderd. De televisie kwam, we kregen het beter, kortom de meeste kroegen zijn in de 
loop der tijd verdwenen. Toon van Heumen en de ’Gar’ zitten boordevol herinneringen, 
die ze graag kwijt willen. Zo ook kastelein Eef Merkus, die het café heeft overgenomen 
van zijn vader Herman.  Hij kan er prachtig over vertellen.  Het belooft een ouderwetse, 
‘sterke verhalen’ avond te worden, waar Ineke van Druten uit Slijk-Ewijk is ingehuurd om 
ze enigszins in toom te houden. 
Toegang voor leden: gratis, niet leden: vrijwillige bijdrage.  
 

Inleverdatum kopij Oud Neis 
Kopij voor Oud Neis van augustus 2012 kunt u aanleveren t/m 15 juli 2012 bij de 
redactie. Het redactieadres vindt u in de colofon. 
 

Van de redactie: aanleveren kopij 
Wilt u bij het aanleveren van kopij voor Oud Neis de foto’s en een eventueel bijschrift niet 
in het bestand plaatsen a.u.b., maar onderaan het bestand of in een afzonderlijk bestand 
aanleveren.  
 De redactie zorgt dat de foto’s met bijschrift op de juiste plaats in of bij de tekst geplaatst 
worden. 
 
Wilt u zich ook aan de uiterste aanleverdatum houden a.u.b.  
Wij hebben dan de tijd om er alle aandacht aan te kunnen besteden die nodig is. 
 
De redactie dankt u hartelijk voor uw medewerking. 
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Over herbergen en kroegen in Oosterhout,  
Slijk-Ewijk en Valburg 
John Mulder en Frans Spaan 
 
Deze eerste Oud Neis van 2012 staat in het teken van herbergen en kroegen in onze 
dorpen. Uit de rechterlijke archieven Overbetuwe en andere archiefstukken hebben we wat 
materiaal kunnen opduiken uit de vijftiende en zestiende eeuw. Verder laten de verslagen 
van de gemeente Valburg  al wat meer informatie zien over het drankgebruik tussen circa 
1850 en 1950. Maar de meeste kennis over kroegen is verkregen door de interviews met 
enkele voormalige caféhouders uit Valburg. (zie de hoofdstukken hierna). Als voorafje 
laten we hieronder de historie van onze kroegen sinds de middeleeuwen de revue passeren. 
 

Het Loenense veer in de vijftiende eeuw 
En dan belanden we in Loenen waar al in 1424 een veer aan de ‘Dyllaeck bestond. Dit was 
een buurtschapje van Loenen, waar reizigers de Waal overstaken naar Ewijk. Op een oude 
kaart uit 1572 zijn aan weerszijden van de Waal  twee veerhuizen aangegeven, die 
ongetwijfeld als herberg hebben gediend. Datzelfde gold voor het veer van Oosterhout (de 
Altena) naar Nijmegen, dat in 1521 wordt genoemd. Op een oude kaart uit 1863 vinden we 
nabij de grens van Wolferen en Herveld nog café De Zwaan op de dijk aan de Waal. 
Wellicht is dit in het verleden ook een herberg geweest.  
 

Herbergen in het schoutambt Valburg 
In de vijftiende en zestiende eeuw werd in Valburg door de ambtman van Overbetuwe 
recht gesproken. In het Gerichtssignaat Bank van Valburg komen we in 1477 een zekere 
Allert tegen, die mogelijk kroegbaas of herbergier was, want hij rekende zes gulden ‘tot 
onsen huys verteert’. We weten niet in welk dorp die herberg stond. In 1492 is sprake van 
een herberg waar (gestolen) paarden gestald werden. De herbergier was toen Wolter van 
Meller en hij getuigde ‘in den vollen gericht ende mit opgerecten vingeren then heiligen 
geswoeren’, dat Bartolt van Gent een deel van de ‘geschutten peerden tot sijnen huusch 
ende herberge bestait heeft’. We nemen aan dat Wolter van Meller in Valburg woonde, 
waarnaar mogelijk de Mellaart is genoemd. 
Zo’n middeleeuwse herberg had een gelagkamer waar gegeten en vooral gedronken werd, 
toen nog bier en wijn. Bier werd in plaatselijke brouwerijen gemaakt; wijn werd per schip 
aangevoerd. De techniek van distilleren werd  in de zestiende eeuw uitgevonden, maar het 
drinken van sterke alcoholische dranken in onze streken kwam pas sinds het eind van de 
achttiende eeuw in zwang. De reizigers sliepen in een gemeenschappelijk vertrek. De 
meeste herbergen hadden een stal voor onderdak van de paarden van de reizigers en een 
stalling voor hun koetsen. Bij een uitspanning werden de koetsen van nieuwe paarden 
voorzien.  
 

Declaraties van vertering bij Hendrik van Wolferen te Oosterhout in 1664 
In Oosterhout stonden in 1564 aan de Schaardijk ten minste twee kroegen of herbergen, 
namelijk de Tuin van Holland op de grens naar Lent en (de voorloper van) de Altena 
richting Slijk-Ewijk. In die strenge winter brak de dijk bij Oosterhout door. De dijkstoel 
van het ambt van Overbetuwe organiseerde de herstelwerkzaamheden van de dijk. De 
herbergen van Hendrik van Wolferen en van Derk van Rijswijk waren er goed mee. 
Landschrijver Arndt Wolters van het ambt hield de verteringen van hem, de dijkgraaf en 
de heemraden netjes bij. Zo weten we, dat op 15 mei bij Van Wolferen voor zes brabantse 
gulden is verteerd. Ze dronken wijn en bier, wat ze aten staat niet vermeld. Verder bracht 
kastelein Hendrik haver voor de paarden en kolen en kaarsen in rekening. Op 14 juli had 
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Van Wolferen kennelijk geen wijn (meer) in huis, want de landschrijver liet 272 ‘quarten 
wijnss’  aanrukken bij ‘Johan die Hardt’ (mogelijk van De Zwaan in Lent). Ook die was 
kennelijk door zijn voorraad wijn heen, want er werden nog 116 kwarten bij Van Rijswijk 
bij besteld (Tuin van Holland?). De wijn werd in de kroeg in kannen uitgeserveerd. De 
hoeveelheid bier werd in vanen uitgedrukt: een vaan is 8 pinten. De inhoud van een pint 
varieerde zo’n beetje tussen een halve en een hele liter.  
 

Declaraties van vertering bij Johan Gijsberts, Dirk van Rijswijk en Johan van Bronkhorst 
Omstreeks 20 januari 1573 brak de dijk van Oosterhout op maar liefst drie plaatsen door. 
Dijkgraaf Karel van Lijnden en zijn heemraden namen op 22 januari de schade op. Ze 
volgden de werkzaamheden aan de dijk tot in het vroege voorjaar van 1573. De 
herbergiers hadden in die periode geen klagen. De meeste rekeningen van het ambt zijn 
bewaard gebleven. Hieruit blijkt dat er nogal wat vreemd volk in de Oosterhoutse 
herbergen over de vloer kwamen. Zo vreemd was dat eigenlijk niet, want in die tijd 
droegen alle dorpspolders in de Overbetuwe bij aan de kosten voor reparatie aan de 
overbetuwse bandijken. Menig schout en onderschout uit de (wijde) omgeving toog naar 
Oosterhout om hun dijkvak mee te inspecteren.  
 
Op vrijdag 6 februari was de bezichtiging van de nieuwe kaden om de drie kolken die 
tijdens de dijkdoorbraken waren ontstaan. Johan Gijsberts, herbergier in Oosterhout 
ontving die dag de dijkgraaf met 13 gasten aan de ontbijttafel. ’s Middags schotelde Johan 
38 maaltijden voor en hij schonk 26 vanen bier. Hij stookte voor 12 stuivers aan kolen en 
vuur, welke kosten hij netjes in rekening bracht. Voor niks gaat de zon op. Bij Derk van 
Rijswijk nuttigden ze die dag het avondmaal. Ze lieten 31 kannen wijn door hun dorstige 
kelen kolken. Op maandag 16 februari 1573 beurde Johan Gijsberts één keizersgulden. 
Daarvoor maakte hij 7 ontbijten en 31 middagmaaltijden klaar;  hij schonk 35 vanen bier 
en stookte voor de hele dag kolen. We krijgen de indruk dat de dijkstoel en hun gasten, die 
koude dag op de dijk weinig uitgevoerd hebben.... 
  
Op de dag voor ‘vastellaevent’  gebruikten de schout van Heteren, zijn onderschout, Arnt 
Wolters en de onderschout van Bemmel ’s avonds bij Jan Gijsberts te samen de maaltijd. 
En de vrijdag daarop ontbeten ze daar met de onderschout van Valburg.  Niet alleen bij 
Johan Gijsberts en Derk van Rijswijk is het nodige gegeten en gedronken, maar ook op 
kasteel Oosterhout. Heer Johan van Bronkhorst had een eigen bierbrouwerij en in zijn 
‘huysse’ verstrekte hij 40 maaltijden aan zijn gasten en 12 kannen wijn. In totaal 
declareerde kastelein Johan van Bronkhorst voor 79 brabantse guldens, zes stuiver en een 
oortje bij het ambt van Overbetuwe.   
 

Sander Hoch koopt zijn bier in Nijmegen 
We maken een sprongetje in de tijd en belanden in 1661 bij de Altena in Oosterhout. We 
lezen, dat ene Sander Hoch uit Valburg menigmaal van Valburg naar de Altena reisde om 
het marktveer naar Nijmegen te nemen. Hij kocht er bier voor zijn kroeg in Valburg, 
waarschijnlijk het kwalitatief betere Nijmeegse ‘Mol’ bier.  In 1661 was Sander Hoch 
‘omtrent tachentigh jaren oudt’ en was toen kennelijk nog volop aan het werk.  
 

Opkomst van de jenever en de Drankwet van 1881 
In de negentiende eeuw was het bier soms gezonder dan water uit de pomp. Dat 
pompwater veroorzaakte soms cholera-epidemieën. Vanaf 1860 begon de industrie op 
grote schaal jenever te distilleren uit aardappelen. Deze sterke drank werd een betaalbaar 
consumptiemiddel voor de arbeiders. In 1881 kwam de Drankwet tot stand: de wet tot 
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regulering van de handel in sterke drank en van de beteugeling van de openbare 
dronkenschap. 
 
In onze streek  werden 1866 en 1867 de kermissen vanwege epidemieën gevaar (veetyfus 
en cholera) afgelast. Tot groot verdriet van de caféhouders. Al in 1854 kwam een verbod 
op het houden van kermissen op zondag; een christelijke dag waarop alle openbare 
gelegenheden gesloten dienden te blijven. Dus ook koffiehuizen, kroegen, tapperijen en 
herbergen. De kermissen mochten nog wel gehouden worden op de maandag en dinsdag 
na de oorspronkelijke zondagskermis. Een grote klap voor de horeca was echter de totale 
afschaffing van kermissen in de gemeente Valburg in 1873. Er was veel verzet, maar met 5 
tegen 4 stemmen werd dit voorstel toch aangenomen. De gemeenten Elst en Heteren 
verboden de kermissen niet! Een voorbeeld van overmatig drankgebruik vinden we in 
1870 toen hoofdonderwijzer Van Vorsselen  uit Oosterhout te diep in het glaasje had 
gekeken en in erbarmelijke staat op straat werd aangetroffen.  Hij kreeg een maand 
schorsing. De onderwijzers De Groot uit Slijk-Ewijk en Van de Lucht uit Herveld 
ontvingen een extra gratificatie voor het waarnemen in Oosterhout. 
 
Op 18 november 1882 gaf de gemeente Valburg in totaal 43 vergunningen uit voor het 
verkopen van ‘sterke drank in het klein’, waarvan 21 vergunningen in onze dorpen:7 in 
Oosterhout, 6 in Slijk-Ewijk, 1 in Loenen en 7 in Valburg. Hieronder volgt een lijst met 
vergunninghouders voor de verkoop van sterke drank en het aantal liters wat de laatste 12 
maanden over de tapkast ging. Voor de kroegen in Valburg ontbreken deze cijfers. 
 

Oosterhout 
Ruth Nuij: bakker, winkelier, tapper en slijter (450 liter). Het café bevond zich in de 
voorkamer van het huis aan de Hoogstraat/Dorpsstraat. Het brandde in 1931 af en werd 
herbouwd in 1932. (nu Eef en Lidy Merkus).    
Gradus Spaan: stalhouder, winkelier, koopman, tapper en slijter (700 liter). Het café 
bevond zich in de voorkamer van het huis aan de Hoogstraat/Dorpsstraat schuin 
tegenover Nuij. Eigenaar Spaan ging failliet; Lamers nam het bierhuis over (nu woont 
Ferdinand Balk er)  
Theodorus Lintsen: koopman, tapper en slijter. In de voorkamer van het huis (250 liter). 
Het café/huis van Lintsen aan de Peperstraat  werd in WO II verwoest en  is op dezelfde 
plaats weer teruggebouwd . Het huis wordt bewoond door Jan Lintsen.  
 

Weduwe van Theodorus van 
Woerkom, geboren Mientjes: 
koopvrouw, logement- 
houdster, tapster.  
De Altena.  
In de zuidoostelijk voor en 
achterkamer aan de 
Waalbandijk (1200 liter).  
In 1907 brandde de 
herberg/veerhuis  af en werd 
kort daarna weer herbouwd. 
Nu restaurant De Altena.  
 
De Altena omstreeks 1905 
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Jacobus Jansen: schipper, tapper en slijter (435 liter). In de voorkamer van het huis aan de 
Waalbandijk, de Kleine Altena genaamd Johannes van Kempen: warmoezenier, tapper en 
slijter (250 liter). In de voorkamer van het huis aan de Griftdijk. Het betreft de oude 
herberg ‘Rust wat’, de in WO II werd verwoest en later weer is herbouwd. Het huis werd 
bewoond door de familie Zaat. In 2004 is het pand gesloopt in verband met de 
Waalsprong.  

Hendricus Degen: winkelier, tapper en 
slijter. In de noordelijke voorkamer van het 
huis aan de Dijkstraat (400 liter).  
Het café stond aan de Dijkstraat en is in de 
WO II verwoest.   
Op die plek verrees een nieuw huis (nu 
Henk en Bets Degen).  

 
 
 
Dijkstraat Oosterhout, vergunninghouder  
Henricus Degen 

 
Slijk-Ewijk 
Petrus Hendrikus Wichers: kleermaker en tapper. In de voorkamer van het huis aan de 
Waalbandijk (Wijk C-10). 300 liter. 
Hendrica Jansen, weduwe van G. Visser: winkelierster, tapster en slijtster. In de zuidelijke 
voorkamer van het huis aan de weg naar Oosterhout (Wijk C-64). 200 liter. 
Hendrick Julius van Drumpt: bakker, winkelier, tapper en slijter. In de noordelijke 
voorkamer van het huis aan de weg naar Valburg (Wijk C-32). 300 liter. 
Albertus van Dijk: schoenmaker, tapper en slijter. In de zuidelijke voorkamer van het huis 
aan de weg naar de Weerdschendam (Wijk C-14). 220 liter. 
Wilhelmus Breunisse: commissionair, tapper en slijter. In de westelijke voorkamer van het 
huis aan de Waalbandijk (Wijk C-77). 2900! liter. 
Wilhelmus Albers: koopman en tapper. In de noordelijke voorkamer van het huis aan de 
weg naar Valburg (Wijk C-66). 200 liter. 
 

Loenen 
Henricus Valks: schipper, en tapper (voorheen de Zwaan bij Wolferen nabij brug A-50 te 
Loenen). In de voorkamer van het huis aan de Waalbandijk (700 liter). Het dijkhuis is 
begin jaren zeventig van de vorige eeuw afgebroken. 
 

Valburg  
Hendrik van Beek: landbouwer, tapper en slijter  
Jan Bierman: tapper en slijter 
Jacobus van den Bosch: tapper en slijter 
Gradus Jacobus Janssen: tapper  
Jan Carolus Beenen: tapper en slijter  
Hendrik Berns: ?  
Arnoldus Janssen: metselaar en tapper  
 

Pogingen om drankmisbruik tegen te gaan  
Drankmisbruik nam, evenals elders, ook in onze dorpen toe met het gevolg overlast in de 
buurt tot hele gezinnen die ten gronde gingen. In 1904 werd de Drankwet gewijzigd t.a.v. 
de drankbestrijding. De belangrijkste verandering was een vergunning voor het uitsluitend 
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tappen van bier en wijn; het verlof A. In de Drankwet van 1931stond de invoering van een 
maximaal aantal vergunningen per gemeente centraal.  
In 1915 ontvingen B&W van de gemeente Valburg een brief van de inspecteur voor 
toezicht op de naleving der Drankwet. Daarin staat dat de vergunning van de lokaliteiten 
van Houterman te Oosterhout, Derksen te Slijk-Ewijk en Heuff te Valburg, ‘niet bij de wet 
gestelde eischen voldoen’.  
 

SLUIT SCHIEDAM...!!!! Deze hartekreet kwam van de Vereniging van Geheelonthouders 
en Drankmisbruik in 1920. Deze club drong er bij B&W sterk op aan om minder 
drankvergunningen uit te geven. Raadslid De Campagnolle gunde de arbeider wel een 
borrel per dag. Hij stemde in 1922 tegen het verzoek van de R.K. Drankbestrijding 
Vereniging Herveld/Andelst tot drastische wijzigingen in het sluitingsuur. De 
Campagnolle vond dat een bedreiging voor het voortbestaan van de koffiehuizen en 
cafées. Hij verwachtte dat door de nieuwe regeling de drankverkoop in het geheim zou 
geschieden. Uiteindelijk besloot de raad alles maar weer bij het oude te laten. 
 

 
      Kruidenierswinkel van Aarns, later kwam in het voorhuis de slijterij 

 

Van huiskamercafé naar zalencentrum 
Na de Tweede Wereldoorlog komt de drankverkoop geleidelijk aan in handen van slijters 
zoals in 1972 bij kruidenier Jo Aarns in Oosterhout. De slijterij is er nog. Geleidelijk aan 
verdwijnen de huiskamercafées. De groten blijven over. Deze kasteleins passen zich aan 
aan de nieuwe tijd. Met kermissen plaatsen ze grote tenten met ‘levende muziek’. Later 
bouwen ze vaste zalen aan hun cafés, waar naar hartelust gefeest kan worden onder 
optimale omstandigheden. De televisie zorgt ervoor dat mensen meer thuis blijven. Het 
verenigingsleven heeft behoefte aan onderdak. Er verrezen sportkantines en dorpshuizen. 
Hierdoor is het aantal kroegen drastisch afgenomen.  
 
 
Literatuur  
Coopmans, J. (red) 2000. Verleden en heden. Beelden van toen en nu uit Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen. 
Uitgave: Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o. 
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Huiskamercafés in Slijk-Ewijk 
Ineke van Druten 
 
We draaien de wekker zo’n dikke anderhalve eeuw terug en hoppen van daar af terug naar 
de onze, om te zien hoe het de plaatselijke horeca van Slijk-Ewijk verging.  
 
We worden wakker op een doordeweekse dag in het midden van de 19e eeuw. Het dorp 
komt tot leven zodra het licht wordt. De lengte en inhoud van de werkdagen wordt 
immers bepaald door de seizoenen en houden op als het donker wordt. Wij blijven nog 
even op onze strozak liggen om te luisteren naar de geluiden die tot ons doordringen.  
We rekken ons eens lekker uit maar dat lukt niet erg omdat de bedstede veel te kort is.  
Toch hebben we niks te klagen, want vergeleken met het interieur van de vele sobere 
huisjes in het dorp, is onze bedkast een driesterrenvoorziening. Ik vraag me dan ook af 
waar we logeren, want in het midden van de 19e eeuw is er geen herberg in het dorp, 
althans niet op papier. Een tapper is er wel, Willem Roeleven, en tegenover de kerk vinden 
we Jacobus Breunisse, kastelein. Maar waren er in 1848 slechts twee gelagkamers, in 1881 
zijn het er zes. Dat is een mooi aantal om een kroegentocht te houden.  
We beginnen in de dorpskom bij de weduwe Visser.  

Zij is winkelierster maar 
in de zuidelijke 
voorkamer van het huis 
gelegen aan de weg naar 
Oosterhout mag zij zich 
tapster en slijtster 
noemen. Haar dochter 
zal met koopman 
Theodorus Lamers 
trouwen en wij weten 
ook al dat zijn dochter 
Mina tot 1970 eveneens 
een winkeltje zal runnen 
op de hoek van de 
Dorpsstraat/ Paulstraat. 

Rechts op de foto het winkeltje van Lamers 

 
We rekenen af en vertellen het haar maar niet, dat we twee deuren verderop gaan naar 
Wilhelmus Albers, koopman. Hij is ook tapper in de noordelijke voorkamer van het huis 
aan de weg naar Valburg. Wanneer we daar vrolijk naar buiten komen, brengen we een 
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bezoek aan Hendrik Julius van Drumpt, volgens zijn vergunning voor verkoop van sterken 
drank in ’t klein, maar officieel staat hij ingeschreven als van Drempt. Hij blijkt winkelier, 
bakker, tapper en slijter. Nadat we daar even gezellig hebben gezeten, proberen we bij de 
dijk te komen, maar de dorpsweg lijkt ineens veel langer. Naast de kerk is inmiddels het 
pakhuis gebouwd en Wilhelmus Breunisse woont er tegenover. Hij is commissionair, 
tapper en slijter. Onderweg komen we nog schoenmaker Verniers tegen, die bij 
mandenmaker Herbertus Jansen woont. We worden wantrouwig bekeken maar we groeten 
hem vriendelijk. Als we uiteindelijk onderaan de dijk komen wordt er bij het pakhuis volop 
tabak verwerkt en bij Breunisse zitten wat handelaars. Maar wanneer we ook daar een 
brandewijntje genuttigd hebben, wordt het lastig om op de dijk te komen. Eenmaal boven 
weten we niet welke kant we op zullen gaan. Het café bij de Waal wordt nu gerund door 
Albertus van Dijk, die eveneens schoenmaker is, maar we durven de Weerdsendam niet 
meer af. Dan maar naar het kuisha...huiskamercafé van Wickers of Wichers, maakt niet uit, 
hij is in elk geval tapper en kledermaker en woont in één van de dijkhuisjes (zie foto).  
 
Da’s maar een klein stukske 
kruupe, want Valks, schipper 
en tapper in Loenen is veul 
te ver en die diek blief mar 
slingere…  
 
Rond de eeuwwisseling 
hebben we onze roes 
uitgeslapen en gaan we 
buiten kijken wat er zoal 
veranderd is in de horeca.  
 
 
De dijk is verhoogd en verbreed en er ligt een nieuwe laad- en loswal aan het eind van de 
nieuwe en verlengde Weerdsendam. De rookpluimen van de stoomsleepbootjes, die platte 
schuiten trekken, blijken al een vertrouwd beeld. Het buitendijks café en de oude 
aanlegplaats zijn nu vervallen, evenals de steenoven, aan de Loenense kant van de 
Weerdsendam. In het eerste dijkhuisje is nu het postkantoor en brandstoffenhandel van 
Hoogsteder.  
Daarnaast zit de rijkshulp bakenmeester en in de buurt wonen wat schippers en de 
veerman. Het café tussen de kerk en de dijk bestaat niet meer, maar je kunt er nog wel 

‘jenever uit het vat’ halen.  
Verder wonen er twee oude 
vrijgezelle Breunissens en de 
bovenruimte is nog wel in 
gebruik als droogzolder voor 
tabak. De villa in de voet van de 
dijk wordt nu bewoond door de 
jonge Jacobus Breunisse.  
 
Hij is, evenals zijn vader, 
rentmeester en adviseur voor 
freule Clara Fabricius.  
 

Rechts op de foto huis met gelagkamer en de droogkamer van tabakshandelaar Breunisse 
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Als we bij de kerk de Dorpsstraat 
ingaan, vinden we na een paar 
honderd meter rechts de herberg van 
Gijsbertus de Leeuw, die eveneens 
schilder is.  
Zijn herberg staat pal langs de weg 
en naast het achterhuis zal de 
weegbrug in bedrijf zijn.  
 
 
 
 
                         Rechts op foto café van De Leeuw 

 
Zijn buurman. Willem Derksen, heeft een bakkerij en kruidenierszaak, maar zijn oudste 
dochter is caféhoudster in hetzelfde pand.  
Daar zullen tot 1954 de jaarlijkse geërfdendagen van de dorpspolder Slijk-Ewijk gehouden 
worden door het Ambt van Overbetuwe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het café van Derksen, 
later de Piwi 

 
Verder is er rond 1900 enkel nog in een kamer bij het winkeltje van Van Drumpt aan een 
borreltje te komen. Maar daar worden nog tot de Tweede Wereldoorlog verhalen over 
weerwolven en andere engerds verteld, door een dorpsgenoot die als kind eens boven de 
caféruimte logeerde en ademloos lag te luisteren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Feest voor het winkeltje van Van Drumpt  
               schuin tegenover Lamers. 
 
Bronnen: Dorpsboeken Slijk-Ewijk inv.nrs. 4930, 4931, 4932 en 4935 Archief Polderdistrict Tiel;  
Bevolkingsregisters Slijk-Ewijk 1848 en 1900-1910, OA gemeente Valburg. Met dank aan Frans Spaan 
voor de ‘lijst vergunninghouders voor verkoop sterke drank in het klein 1882’ uit het OA, gemeente 
Valburg.  
Verdere bronnen van verhalen uit overlevering. 
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Een café voor erbij 
 Nienke Faber 
 
Valburg in de vorige eeuw telt maar liefst 6 cafés, voor een klein dorp rijkelijk veel. Iedere 
kastelein heeft naast het café nog wat andere verdiensten.  
Zo is Frans Mientjes sr. van Café De Roode Leeuw ook boekhouder van het 
Landbouwschap. Van Café Centraal is Jacobus van Heumen depothouder van Van Gend 
& Loos en is Toon van Heumen lang fulltime boekhouder.  
 

 Piet Zwartkruis van Hotel Zwartkruis 
heeft er een hotel en winkel bij. Naast Het 
Wapen van Valburg heeft Geert Janssen 
een taxibedrijf, zijn vader had een winkel. 
Ook de eigenaar van het 
Stationskoffiehuis Bernard van Heumen 
verdient zijn geld vooral met fruit. 
 
 
Winkel, café restaurant De Viersprong, 
 later Hotel Zwartkruis (foto Frans Mientjes) 

 
 
Dan is er nog het café De Bokkesteeg. 
Mevrouw Van Heumen had een 
snoepwinkeltje.  
 
 
 
 
 
 
Café De Bokkesteeg met winkeltje (foto Frans 
Mientjes) 

 
Ieder café had zo z’n eigen publiek, het Wapen was meer voor de jongeren, Van Heumen 

had ook wel protestantse klanten, De Roode Leeuw juist meer katholieke klanten. 

Nu, anno 2012, bestaan nog het café De Viersprong (voorheen Hotel Zwartkruis) en het 

Wapen van Valburg met restaurant en grote zaal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stationskoffiehuis (foto Frans Mientjes) 
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Café  Het Wapen van Valburg 
Marlies van Dijk 
 
Om de historie van de cafés in Valburg vast te leggen zijn Yvonne van de Logt en Marlies 
van Dijk op bezoek geweest bij Geert en Thecla Janssen. 
 
Wij boffen in Valburg met Geert Janssen (83). Ten eerste heeft hij in Valburg het gezicht 
bepaald van zo’n beetje alles wat er hier te vieren viel. Volgens ervaringsdeskundige 
Yvonne van de Logt heeft hij ‘jarenlang een belangrijke bijdrage geleverd aan het sociale 
leven in Valburg.’ Ten tweede kennen wij niet veel mensen die zo graag vertellen over wat 
ze allemaal hebben meegemaakt.  
 
Laten we beginnen bij de ouders van Geert. Geert’s vader was niet ‘geboren in een café’ 
zoals we misschien geneigd zijn te denken: hij was een van de zoons van hoefsmid Janssen 
in Elst. Daarvan is nu nog ijzerhandel Janssen een nazaat. Zijn moeder kwam uit Loo, bij 
Duiven, en was kindermeisje bij een adellijke familie in het westen des lands. Haar werk in 
Valburg was van een heel andere orde. Ze kochten na hun huwelijk het café van de familie 
Heuff, die alleen de alleroudste Valburgers zich misschien nog herinneren. Samen met haar 
man bestierde Mama Janssen, de naam is een begrip in Valburg, een café en een winkel. In 
het achterhuis was nog een foerage-handel: voer en stro voor paarden en vee. Ze kregen 
twee kinderen: Geert en Annie.  
Veel geluk had het echtpaar niet. Toen Geert zo’n jaar of 6 was brandden het café en het 
woonhuis gedeeltelijk af. De brandweer had zoveel water in het pand gespoten, dat alles 
blank stond. De familie Janssen liet  de boel opdrogen en zo goed als kwaad als het ging 
werd er in het zwaar beschadigde pand weer gewoond. Maar dat er iets nieuws moest 
komen, was duidelijk.  Dat kwam de gemeente ook goed uit: eigenlijk stond het gebouw 
bijna op de straat. Het nieuwe café  werd enkele meters naar achteren gebouwd. 

 
 
 
 
 
 
 
Rechts op de foto het 
café, inderdaad bijna op 
de straat.  
Daarnaast het witte 
huisje dat bewoond 
werd door de familie 
van Elferen en dat 
gesloopt werd om de 
Hedova-flat te bouwen. 

 
In die periode verongelukte de vader van Geert in Elst. Zijn moeder bleef achter met café 
en winkel, de foeragehandel stootte ze af, dat werd te zwaar. Ook had ze naast deze drukke 
taken weinig tijd voor de kinderen: Geert werd ondergebracht bij een oom en tante in 
Lent, Annie in Driel. In de weekeindes kwamen ze naar hun moeder, zondagavond ging 
Geert weer met een busje terug naar Lent. Hij herinnert zich dat zijn oom dan nauwgezet 
informeerde naar het reilen en zeilen van hun moeder, om erachter te komen ‘of ze het 
redde’. 
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Een foto uit ca. 1939 bij gelegenheid van een jubileum van burgemeester Lewe van Aduard.  
Let op de nieuwsgierigen achter de ramen boven. 

 
In Valburg had je vroeger twee muziekcorpsen. Die oefenden in het café. En later een 
operettevereniging en een toneelgroep, ‘De Meulenwieken”. 
Omdat er verder weinig verenigingen, koren of clubjes waren en nauwelijks TV,  zochten 
de mensen veel meer hun vertier buiten de deur: in het café. Dat wil zeggen: het waren 
voornamelijk mannen die de kroeg bevolkten, vrouwen bleven thuis, die moesten op de 
kinderen passen en sokken stoppen. 
Toen Geert de leeftijd had om de zaak over te nemen haalde hij zijn middenstandsdiploma 
en het brevet om het bord Volledige Vergunning op de gevel te kunnen handhaven. 
Bruiloften werden in die tijd meestal thuis, op de deel of in de schuur gevierd. Het Wapen 
mocht dan wel de drank leveren en kopjes en glazen uitlenen, maar veel wijzer werden ze 
daar niet van. Pas later ontdekte men het gemak van een bruiloft ‘in een zaal’.  
 

Steggerda 
Een oom van Geert was directeur van een landbouwschool in Steggerda, in Zuid-Oost 
Friesland. Vrienden van hem gingen trouwen en vroegen Geert om op te treden als 
ceremoniemeester. Nou, dat wilde Geert wel. 
Zoals het een goede ceremoniemeester betaamt stapte hij in de laatste auto van de stoet, 
die bestuurd werd door een jongedame, vergezeld van een vriendin. Thecla was haar naam. 
Thecla kwam uit een gezin, waarvan zij het negende van tien kinderen was. Haar vader had 
enkele belangrijke functies waarvoor hij zich, omdat hij zelf niet kon rijden, door zijn 
dochter liet vervoeren. Daardoor was Thecla in het bezit van een rijbewijs in een tijd 
waarin dat, zeker voor meisjes, nog niet gebruikelijk was. Daarnaast verrichtte Thecla thuis 
wat lichte werkzaamheden. 
Toen de rijzige, keurige jongeman uit Valburg in beeld kwam duurde het niet lang of de 
twee gingen wat voor elkaar voelen. Of Thecla toen al kon bevroeden wat voor leven haar 
te wachten stond? 
Uit Thecla’s mond –ze is inmiddels 88- geen onvertogen woord. Toch betekende haar 
verbintenis met Geert dat ze lange dagen moest werken en vele jaren nooit een dag vrij 
had. Wij prijzen haar omdat ze dat al die tijd heeft volgehouden, maar zij wuift dat weg: 
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och, je wist niet beter, en we hebben ook veel plezier gehad. Ze heeft wel veel moeten 
leren, zei ze.  
In feite had ze drie bazen: haar man, haar schoonmoeder, die boven bleef wonen en 
zolang ze kon heeft meegewerkt en haar schoonzus Annie, die later bij V&D hoofd van 
het personeelsrestaurant is geworden. Veel later, toen Geert de zaak verkocht, ging Annie 
in Elst wonen.  
 

Bruiloften in de zaal raakten in zwang, 
en degene die kookte was Thecla. 
Weliswaar geen meergangen menu’s, 
maar soep, broodjes en 
gelatinepuddingen (spannend, of ze 
op tijd de juiste stijfheid zouden 
hebben!) en slóten koffie. Feesten 
werden altijd afgesloten met koffie, in 
de veronderstelling dat die de werking 
van de alcohol zou tenietdoen.  
Controle was er nog weinig, 
blaaspijpjes bestonden nog niet.  

De zaal na vergroting en brenovatie in ca. 1975 

 
Toen later de bruiloftsmalen meer uitgebreid werden, werd er een kok ingehuurd. Geert 
herinnert zich dat, na vergroting en renovatie  van de zaal in ca. 1975, al gingen hij en 
Thecla nòg zo laat naar bed, zijn moeder dan altijd nog even de neus om haar 
slaapkamerdeur stak en informeerde: Is ’t goed gewes, jong? 
 

Dansavonden 
Café De Rode Leeuw was vooral het café van de Katholieken. Niet omdat de uitbater, de 
vader van Frans Mientjes katholiek was, dat waren alle 5 kasteleins in Valburg. Maar dat 
café was nou eenmaal het dichtst bij de kerk.’s Zondags, na de mis, gingen de mannen daar 
een borrel kopen, terwijl moeder thuis de kamer nog even stofte. Het Wapen was meer het 
café voor jongelui. 
 
Geert was een enthousiast lid van de Valburgse Boys. Een kantine hadden die nog niet, en 
dat was dus goed voor de kroeg. Die kwam pas later, nota bene toen Geert voorzitter was 
van de voetbalclub. Iemand zei: je graaft je eigen graf man! Maar Geert, op de foto 
hiernaast en staand de derde van rechts “de Gar” vond dat je het voorzitterschap moest 
scheiden van je baan als kastelein. Dus kwam er een kantine. 
Aan zijn periode als actief voetballer heeft 
hij overigens zijn bijnaam De Gar 
overgehouden. Als Tom Eltink, Valburgs 
bijnamenverzinner nr. 1, tijdens de 
wedstrijd zijn aandacht wilde trekken was 
het wel zo handig om een korte, duidelijke 
naam voorhanden te hebben. Zijn 
gelijkenis met een lang, dun stuk hout of 
een bonenstaak, een gar, leverde hem de 
bijnaam op die sommigen zijn echte naam 
hebben doen vergeten. Regelmatig wordt 
hij aangesproken als mijnheer de Gar. 
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Naarmate de mensen thuis meer vertier vonden nadat de TV zijn intrede had gedaan, 
moest de kastelein het over een andere boeg gaan gooien. Carnaval werd voortaan gevierd 
in Het Wapen. Er kwamen dansavonden voor jongelui, een keer per twee weken, waar ook 
jongeren uit de wijde omtrek naartoe kwamen. 
Yvonne hoorde bij de doelgroep. Zij herinnert zich dat Geert als een generaal bij de deur 
stond om te zien wie er allemaal binnenkwamen. Hijzelf vond dat een logische en 
belangrijke taak. 
Hij kende natuurlijk niet iedereen die binnenkwam. Dat leverde hem een keer een 
spannende situatie op: midden in de zaal stond een jongeman te zwaaien met een mes. 
Geert stapte erop af, begon te foeteren en eiste het mes op. En de jongeman gaf het aan 
Geert. Geert zette hem buiten de deur, met de boodschap dat hij nooit meer terug hoefde 
te komen. Pas daarna informeerde iemand hem dat deze jongen een bekende messensteker 
was, die in Elst al eens verwondingen veroorzaakt had. ‘Als ik dat geweten had’, zegt 
Geert, ‘dan had ik dat nooit gedurfd!’ 
Het gezag dat Geert uitstraalde was dermate sterk dat daar niet aan getornd kon worden, 
zelfs niet als hij aan het einde van de dansavond rondliep door de zaal met een theemuts 
op z’n hoofd, waarop geborduurd stond ‘HOOGSTE TIJD” . Het werkte. 
Ook in Valburg had je notoire lastpakken. We horen een paar namen, maar die schrijven 
we natuurlijk niet op. Aan één van hen had Geert ook de toegang tot het café ontzegd, 
voor een half jaar. Maar toen ging zijn zus trouwen, in Het Wapen! Dus kwam hij met 
hangende pootjes vragen of hij wel op de bruiloft van zijn zus mocht komen. Geert liet die 
beslissing over aan de zus, maar de verbanning ging daarna verder tot het halve jaar om 
was. 
Ja, en dan komen er meer anekdotes. Zoals van de man die in de auto zat te roepen dat ze 
z’n stuur gestolen hadden. Hij zat achterin……..  
 
Alsof Geert nog niet genoeg te doen had nam hij een taxidienst over van Piet Philipsen, de 
opa van onze huidige Piet van de Reethsestraat.  

 
Nou vielen die werktijden 
inderdaad in de uurtjes dat er in 
het café niet zoveel te doen was.  
 
Geert reed rouw- en trouwritjes, 
en bracht mensen naar het 
ziekenhuis.  
Hij sloot zich aan bij een Elster 
taxibedrijf dat van hem 
verwachtte dat hij een zwarte 
Mercedes zou rijden.  
Dat doet hij nog, alleen niet 
zwart. 
 
 
 

Politieagent Folkers 
Valburg had een eigen politieagent, mijnheer Volkers. Die werd geacht om de horeca te 
controleren op sluitingstijden. Elf uur was sluitingstijd. 
Die controles waren soms afspraken tussen Geert en de veldwachter die wel wat weg 
hadden van een toneelstukje. Volkers moest nou eenmaal af en toe bonnen uitschrijven en 
verscheen dan in het café. Hij legde eerst de pet op tafel en kreeg vervolgens een sigaar. 
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Daarna ging hij zorgvuldig de namen opschrijven van alle overtreders der wet, die nog in 
het café aanwezig waren. Die namen intussen nog een borrel natuurlijk. Daarna -en dat 
was een hele poos later- kregen de aanwezigen een bekeuring van ieder twee gulden en 
vijftig cent en de kastelein moest vijf gulden betalen. Dat hadden ze graag over voor dat 
laatste uurtje gezelligheid. 
Geert had ook een methode om de wet te omzeilen: achter het café was een tussenruimte, 
die vroeger, voor de brand, de huiskamer van de familie Janssen was geweest maar nu niet 
vaak meer gebruikt werd. Daar stond een piano. Soms was er iemand die piano kon spelen, 
en altijd waren er wel zangers. Dan gingen de schuifdeuren dicht en was het café dus 
gesloten.  
 

Feesten 
Diezelfde tussenkamer werd, op de loodzware buffetkast na, helemaal ontruimd voor 
grote feesten, de gewenste uitbreiding van het café voor één avond.  
Tijdens feesten en vooral met carnaval was het zaak dat alle kamers boven op slot gingen. 
Het geld dat gebeurd werd, verdween in de slaapkamer van Geert en Thecla, waar ook de 
sigarenkast stond. Maar ook de logeerkamer moest op slot, want het was wel eens 
voorgekomen dat ze daar iemand slapend aantroffen. 
Soms werden de gasten de voordeur uitgebonjourd en kwamen ze door de keukendeur 
weer binnen om daar nog een poos te blijven zitten. ‘Op de keuken’ was het altijd 
berengezellig. Er was daar iemand die met Moeke werd aangesproken, herinnert Yvonne 
zich. Thecla en Geert maken duidelijk dat zij de vrouw was van Piet Jansen uit 
Dodewaard, die soms als ober bij hen werkte, en dan kwam zijn vrouw vaak mee. 
Ook gingen Geert en Thecla over tot het organiseren van een Nieuwjaarsbal, dat op 1 
januari om 0.00 uur begon. Dat, herinnert Thecla zich, was wel zwaar. Na een drukke dag, 
31 december, moesten ze dan nog de hele nacht door, tot in de kleine uurtjes. 
Het Vierdaagsebal op de dinsdag, het enige in de wijde omgeving, was een groot succes. 
Daarvoor kwamen mensen uit Huissen, Bemmel, Herveld en Elst naar Valburg vanwege 
de sfeer. 
 
We vragen Geert en Thecla nog naar hun mooiste 
herinneringen. Voetbal! roept Thecla meteen. Als 
geen ander weet zij wat de Sportclub Valburg 
voor Geert betekend heeft. Na zijn periode als 
actief voetballer was hij maar liefst 26 jaar 
voorzitter van de club. En u mag raden wie de 
shirtjes waste. 
 
Geert zelf komt met de herinnering aan Valburg 
1200, in 1993, waarbij hij voorzitter was van het 
feestcomité. Dat feest staat gegrift in het 
collectieve geheugen van Valburg. 
Het was een gouden greep om Geert te vragen 
om voorzitter te worden.              Geert in de rol van voorzitter bij de opening van 

                                       de 1200 feesten  
                                                                                                                         

Dank 
We realiseren ons dat deze terugblik niet alleen een opsomming van historische feiten is 
over de Valburgse cafés. Het is veel meer een eerbetoon aan een echtpaar dat decennia 
lang het sociale leven van Valburg vorm gaf en stimuleerde. 
Dank aan Frans Mientjes voor de oude foto’s. 
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De Roode Leeuw Koffiehuisaffaire 
Nienke Faber 
 

Interview met Frans Mientjes op 2 februari 2012  
In 1887 erft grootvader Theodorus “Dorus” Mientjes de grote tabaksboerderij met het 
café De Roode Leeuw koffiehuisaffaire. De boerderij staat met de voorgevel aan de 
Bakkerstraat en de lange zijde aan de Kerkstraat. Na de pluk hangt de tabak in de deel te 
drogen. Om dit droogproces te versnellen worden brandende cokespotten onder de tabak 
door gereden. Dit is in 1891 fataal, de tabak vat vlam en binnen de kortste keren staat de 
hele boerderij in brand. Het brandspuithuisje is wel dichtbij maar omdat de slangen te kort 
zijn is men aangewezen op emmers en er valt niets aan te redden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Café en interieur rond 1918 (foto Frans Mientjes)    
  

De boerderij wordt snel weer opgebouwd, de voorkant is nu naar de Kerkstraat toe  
gekeerd. In plaats van tabak wordt het boter. Gedurende 10 jaar lang herbergt de schuur 
naast de boerderij de boterfabriek. De melk komt van eigen koeien en van koeien uit de 
omgeving. Het is een goede verdienste die boter, de verkoop loopt erg goed, tot aan 
Amsterdam toe.  
 
Het café heeft een officiële vooringang aan de Kerkstraat, maar de meeste klanten 
gebruiken de zijdeur. In 1927 neemt vader Frans Mientjes de zaak over. Door een 
borgstelling van de overleden opa moet het pand in 1938 verkocht worden, vader Mientjes 
huurt het dan tot het in 1951 weer teruggekocht wordt. Buurman Helmink koopt op dat 
moment de schuren. Vader Mientjes werkt op de boerderij en is boekhouder van het 
Landbouwschap, waarvoor hij kantoor aan huis heeft. Hij is ook aanspreker, hij komt het 
bericht van iemands overlijden overbrengen.  
Zijn vrouw en later zijn tweede vrouw Suzanne Korting, ‘tante Suze’ houdt het café 
draaiende. Na de dood van vader Mientjes sluit Suze het café in 1977. Frans Mientjes 
(Valburg 1937) koopt op zijn beurt het pand en verhuurt het als woning en opslag en er 
wordt een klein drukkerijtje opgestart welke nu nog steeds bestaat in Elst, genaamd 
Nimax.  
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Frans Mientjes brengt zijn jeugd door in en rond het café. ’s Avonds gaat de kachel in de 
keuken uit en verhuist het gezin naar het warme café. 
 Hij kent de vaste klanten, ziet toneeluitvoeringen tussen de schuifdeuren die het café van 
de keuken/huiskamer scheiden. 
Een vaste avond is voor 
de sociëteit, er is dan 
toestemming om pas 
om 11.30 in plaats van 
om 11.00 uur te sluiten. 
De sluitingstijd wordt in 
die tijd regelmatig 
gecontroleerd, 
‘geïnspecteerd’ 
zogezegd, misschien 
omdat de agent dan nog 
een borreltje krijgt?  
 
 
 
 

         Tapkast ca. 1960 (foto Frans Mientjes) 

 
Aan de ronde tafel wordt een kaartje gelegd, een krantje gelezen. Ondanks de kleine ruimte 
staat er een biljart. Na het werk komen veel vaste klanten even een borrel halen.  
Op zondag na de kerk rijden de kerkgangers in hun koets naar het café voor koffie en een 
borrel.  
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In de gevel zijn nog de ringen te 
zien voor het vastbinden van de 
paarden.  
In de oorlog is het café een 
commandopost, militairen maken 
gebruik van huis en keuken. 
Wanneer het gezin Mientjes na de 
oorlog van de evacuatie naar 
Eindhoven en Netersel terugkomt, 
vinden ze een haveloze bende, 
maar ook een harmonium!? 
Het is een gezellig en sfeervol café 
en voor het gezin Mientjes is niets 
te gek. Jarenlang bijvoorbeeld 
biedt het erf ruimte aan de kermis 
en de grote danstent 

 
We kunnen concluderen dat er behalve hard werken in die tijd veel wordt gefeest. 
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Van vader op zoon, Café Centraal 
Nienke Faber 
 

Interview met Toon van Heumen op 30 januari 2012 
Nog steeds houdt Toon van Heumen (Valburg 1938) van de sfeer van een café, hij komt 
er graag om een kaartje te leggen of te biljarten. Niet verwonderlijk, want een groot deel 
van zijn leven speelt zich er af. Zijn vader, Jacobus ‘Côs’ van Heumen (Valburg 1893) 
koopt in 1932 het gebouw aan de Tielsestraat, dat achtereenvolgens raadhuis (centrale 
plaats in de gemeente Valburg), burgemeesterswoning, woning van de dames Van Gendt 
(zusters van de pastoor), de woning van een veldwachtersfamilie en vanaf 1899 een café  
gehuisvest heeft.  
Vader Jacobus zet het café voort samen met zijn vrouw Marie Berendsen onder de naam 
Café Centraal. Moeder Marie komt uit een horecafamilie in Loo, zij is de cafébaas. De 
familie Van Heumen is ook bekend met het kroegleven: de opa van Toon, Jacobus van 
Heumen heeft het café in de Bakkerstraat genaamd De Bokkesteeg en oom Bernard van 
Heumen bestiert het Stationskoffiehuis.  
Iedere dag kunnen mensen op iedere tijd in Café Centraal terecht, klanten komen een paar 
borrels halen voor het middageten, voor of na het avondeten, enkelen blijven hangen tot ’s 
avonds laat. Marie verkoopt Davino ijs. 
 
Een klein zaaltje 
wordt 
aangebouwd en 
wordt gebruikt 
voor 
vergaderingen en 
bruiloften, maar 
ook voor de 
verkoop van 
bijvoorbeeld 
sparrenhout of 
allerlei fruit per 
opbod of afslag. 
Van Gend & 
Loos heeft er 
jarenlang een 
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depot gevestigd. Pakketten innemen en wegen, vrachtbrieven schrijven, de pakketten 
rondbrengen per transportfiets is werk voor Jacobus, daarnaast is hij ook nog fruitplukker 
en snoeier, houdt varkens en kippen en er is een groentetuin met veel rode en zwarte 
bessen en zilveruitjes. Op zolder heeft Jacobus tabak van het Hoog of achter bij het 
Molenhoekplein te drogen liggen. 
 
Vanaf 1961 doet het zaaltje overdag dienst als kleuterschool, er verschijnen een zandbak in 
de tuin en een leuke kleuterjuf, Bets Derksen uit Elst. Misschien is zij nog extra reden 
geweest om het café van zijn ouders in 1965 over te nemen: Toon en Bets trouwen in 
1967. Nee, Toon weet al veel langer dat hij de kroegbaas zal worden en zorgt dat hij zijn 
middenstandsdiploma behaalt en vakbekwaam wordt voor horeca in kleine etenswaren. 
Ook Toon heeft het café voor erbij, hij heeft jarenlang een baan als boekhouder, eerst 
fulltime, later parttime.  
 
De verbouwing in 1979 betekent veel voor Toon en Bets en het bedrijf. Het hele pand 
wordt onderhanden genomen, gevel, dak en keuken, uitbreiding van de zaal voor feesten. 
Wanneer de aanvragen voor grote feesten en partijen blijven toestromen blijkt de zaal te 
klein! Dus wordt in 1983 besloten de zaal nog eens te vergroten en geschikt te maken voor 
200 personen. Bets maakt furore met haar soep, salades en diners. Toon biedt ruimte aan 
de biljartclub, de schaakclub, verkopingen, rommelmarkten. En niet te vergeten de 
dragersvereniging. Na de koffie ging de jas uit en dan pas kwam de borrel op tafel. Bets 
borstelde de jassen en hoeden netjes af en hing ze weg tot de volgende gelegenheid.  
 
Zoon Frank gaat naar 
de Hotelschool en lijkt 
de gedroomde opvolger 
Na het afronden ervan 
kiest hij toch voor een 
andere richting.  
Dit was voor Toon en 
vooral Bets wel even 
slikken, dochter Rianne 
heeft ook al een andere 
keuze gemaakt.  
 
           Café Centraal na 1983  
           (foto Toon van Heumen) 

 
Wanneer Bets met gezondheidsproblemen krijgt te kampen is het besluit snel genomen: de 
zaak wordt verkocht aan Nap uit Elst. Een jaar later kopen Clary Vaarkamp en Antoon 
Jansen het pand en openen in 1998 de deuren van De Potstal, lijstenmakerij, antiek en 
curiosa, een nieuwe bestemming. 
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Van alles van vroeger…. 
Dini Huijbers 
 
Helaas is Con Koffeman gestopt met haar vaste artikel met recepten “Uit de oude 
keuken”.  
Bedankt Con, het was altijd weer een verrassing wat er zou komen. 
Omdat ik het zo’n leuke afwisseling vond in Oud Neis, wil ik proberen een artikel te 
maken met wat aardigheidjes van vroeger. Recepten, tips en aardigheidjes. 
 
Vroeger werd er bij ons thuis aan huis geslacht. Gezellig het varken op de leer in de 
bijkeuken. 
Er stond daarna altijd een grote schaal met lekkers in de kelder: gekookte lever, hart en 
long en natuurlijk de heerlijk smoutappeltjes en spekkaantjes, waarvan mijn moeder 
balkenbrij maakte. 
Een van de dingen, die mijn moeder ook zelf maakte was hoofdkaas (zure zult). 
Dit recept komt uit Het Nieuwe Kookboek van Henderson, Toors en Kallenbach dat in 
1974 is herschreven.  
Benodigdheden: 
 
1 varkenskop (in stukken gezaagd) 
2 ½ liter water 
20 gram zout 
2 kilo mager varkensvlees 
10 gram gemalen nootmuskaat 

ongeveer 10 gram peper 
ongeveer 15 gemalen kruidnagels 
azijn 
zout 
perkamentpapier 

 
De varkenskop wassen (zorg dat er geen haren meer op de huid zitten) en gaarkoken in 
het water met het zout. De kop is gaar als het vlees van de botten valt. Het magere 
varkensvlees toevoegen als de kop 1 uur kookt. Het gare vlees, ook hetgeen van de kop 
gehaald kan worden, malen en vermengen met de kruiden, 1 dl azijn en zoveel bouillon, 
dat een vrij dunne brij ontstaat. De massa op smaak afmaken met kruiden, azijn en zo 
nodig zout. Kommetjes of puddingvormen omspoelen met azijn en vullen met de 
vleesmassa tot 1 cm onder de rand. Passende perkamentpapiertjes op de hoofdkaas leggen, 
hierop azijn schenken. De hoofdkaas op een koele en stofvrije plaats wegzetten, ten minste 
een week laten staan, geregeld azijn op het perkamentpapier schenken en ten hoogste 6 
weken bewaren. Voor het gebruik de hoofdkaas keren. 
 

Een paar tips uit: Oma weet het beter (1978) 
 

Lieveheersbeestjes 
Als ze in uw tuin veel voorkomen, prijs u dan gelukkig, want de larven van deze kleurige 
kevertjes zorgen voor aanzienlijke vermindering van bladluizen. 
 

Jus bruiner maken 
Als men een half theelepeltje suiker bij de jus doet, wordt de bruine kleur donkerder. 
 

Melk 
Om het aanbranden van melk tijdens het koken te voorkomen, spoelt men de pan vooraf 
om met water.  
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Deze uitgave van Oud Neis wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

 
Assurantiekantoor Derksen B.V. 
te Oosterhout  
M.H.A.A. (Ria) Derksen  
 
 
Grafisch Bureau A&K te Andelst 
 
 
Landwinkel De Grote Doorn te Loenen 
 
 
Bosland Adviesbureau te Slijk-Ewijk 
(voor al uw bos > 100ha) 


