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Van het bestuur
Welkom aan nieuwe leden

De heer en mevrouw Thoonen, Elst.
De heer Van Kempen, Elst
Afscheid van leden

Mevrouw Mombarg, Oosterhout
De heer en mevrouw Jansen van Doorn, Elst
De heer en mevrouw Van Ginkel-van Appeldoorn, Homoet
De heer Ibes, Boxmeer
De heer Wildenberg, Helmond
De heer Vervloet, Bennekom
Website Historische Kring

Onze website is al bijna een jaar uit de lucht vanwege hackers. Jos Spaan heeft
onze website opgebouwd en beheerd. Hij heeft echter aangegeven om hiermee te
stoppen i.v.m. het ontbreken van specifieke kennis om de website goed te beveiligen. Daarom willen we Jos van harte bedanken voor zijn inspanningen de
afgelopen twee jaar. We hebben Patricia Bosveld uit Arnhem opdracht verleend
om een nieuwe en goed beveiligde website te ontwerpen. We hopen dat onze
website begin volgend jaar weer in de lucht is.
Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen

Rabobank Rijk van Nijmegen steunt initiatieven die het maatschappelijke, sociale
en culturele leven in de lokale gemeenschap verbeteren en heeft destijds het
Coöperatiefonds ingesteld. Vanuit dit fonds ondersteunen zij initiatieven van
verenigingen die een financiële impuls nodig hebben. De ledenraad beoordeelt
welke verenigingen voor zo’n subsidie in aanmerking komen. Wij hebben in
september jl. drie projecten bij het fonds voor een financiële ondersteuning
ingediend, n.l. het omzetten van films uit de jaren zestig naar dvd, aanschaf van
een nieuwe computer, het laten dateren (C14) van houtstukken afkomstig van
kribben in de Waal. Wij hopen binnenkort een positieve reactie te ontvangen.
‘Schoonheid verbeeld’

Op 8 november j.l. is het eerste exemplaar van ons gemeenschappelijke jaarboek
Terugblik van de Stichting Tabula Batavorum aan Joke Honders uit Dodewaard
aangeboden. Joke is lid van ‘Kesteren’ en heeft veel artikelen in Terugblik
geschreven. Ze houdt lezingen, geeft cursussen over middelnederlandse teksten,
kortom een zeer actief lid op het gebied van de lokale en regionale historie.
De 14e Terugblik ‘Schoonheid verbeeld’ gaat dit jaar over de kunst in de Betuwe
en is ‘full color’ uitgegeven. Het is een prachtig boekwerk geworden, fraai
geïllustreerd met vele afbeeldingen en opgemaakt door Junus Tahitu uit Elst.
Een greep van de onderwerpen:
− de aantrekkelijkheid van de Betuwe, vooral in de vorige eeuw voor schilders;
− oude muurschilderingen in de Nederbetuwse kerken;
− de Betuwe vastgelegd door schrijver J.J. Cremer, die als schilder is begonnen;
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− Sylvester (Sil) Peperkamp geboren in Tiel en gestorven in Elst. Schilderen
naar de werkelijkheid;
− vier meelevende kunstenaars uit Lent: Kees Hakvoort, Jan Schoenmakers,
Hans van Druten en huisarts Frans Huygen.
John Mulder schreef over de Oosterhoutse verhalenschilder Kees van Lent. Hij
was gastredacteur van het boek, samen met ons lid Mieke van Veen (eindredacteur) en Menno Potjer. Leden van onze Historische Kring krijgen het boek
gratis. ‘Schoonheid verbeeld’ ligt in de winkel voor €22,50.
Wandelen in het Oosterhoutse bos en Balveren

De Gemeente Overbetuwe heeft in samenwerking met de Dorpsraad Oosterhout, werkgroep Natuur en Landschap en de Historische kring Oosterhout,
Slijk-Ewijk en Valburg e.o. een wandelbrochure uitgeven. Daarin zijn twee
wandelingen opgenomen met veel informatie over de geschiedenis en natuur van
Oosterhout. De afstand van het ommetje Oosterhoutse bos is ca. 4.3 km. en
ommetje Balveren ca. 5.7 km.
Enkele structurele activiteiten

1
2
3
4

Mieke van Veen neemt deel aan de redactie Tabula Batavorum;
Frans Spaan is lid van de commissie Straatnamen gemeente Overbetuwe;
Frans neemt ook deel in het DOP Oosterhout
Krijno Horlings maakt deel uit van de groep mensen, die zich o.l.v. Rob
Hoekstra uit Loenen bezig houdt met het organiseren van theatervoorstellingen aan weerszijden van de Waal: Theater Over en Weer.

Contributie

De penningmeester verzoekt die leden, die hun contributie voor 2013 nog niet
hebben overgemaakt, dit alsnog te doen. De contributie blijft in 2014 voor leden
€17,50 en voor huisgenoten €5,-. De leden worden verzocht om hun contributie
voor 2014 zo spoedig mogelijk over te maken.

Het bestuur van de Historische Kring en de redactie van Oud Neis
wensen u fijne feestdagen en een goed 2014!

Inleverdatum kopij Oud Neis april 2014: uiterlijk 15 maart
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De Betuwe in de Tweede Wereldoorlog
Krijno Horlings

September is de maand van de herdenkingen aan de Tweede Wereldoorlog.
Aan het begin maar meer nog in 1944 en 1945 heeft WO II in de Betuwe veel
sporen nagelaten. Daar werd ook in ons deel van de Betuwe aandacht aan
gegeven. De Viersprong in Valburg was afgeladen vol op 26 september.
Zoveel toeloop was er omdat gebeurtenissen in WO II vanuit maar liefst vier
invalshoeken werden toegelicht.
Eerst vertelde Jan Brouwer, historicus, over de oorlogsbewegingen, met name bij
de operatie Market Garden. Na luchtlandingen bij Grave en op de Veluwe trokken
grondtroepen door Overbetuwe, waar ze op hevig verzet van de Duitse troepen
strandden. Een langgerekt front ontstond, waarbij water en dijken als barrières
en verdedigingslinie werden gebruikt.
Ferdinand van Hemmen weet veel over de geschiedenis van het landschap. Hij
liet de gevolgen zien van de door de Duitsers geforceerde doorbraak van de
Rijndijk bij Elden. De Over-Betuwe liep goeddeels onder water. De bevolking
werd geëvacueerd, maar ‘1000 mannen’ bleven achter om op have en goed te
letten op het ‘manneneiland’. De schade was enorm.
Willemien Kampschreur werd geboren in Oosterhout op boerderij ‘Welkom’. Zij
is bijna 90 jaar en heeft als jonge vrouw de oorlogshandelingen bij de boerderij
meegemaakt. Later werd ook hun gezin geëvacueerd. Zij kon uit eigen herinnering vertellen hoe de oorlog door een opgroeiend meisje werd beleefd. En
die herinneringen maakten veel indruk op het publiek.

Tot slot vroegen Robert Braam uit Gent en Bauke Huisman uit Valburg aandacht voor hun idee om informatie over WO II in de Betuwe te verzamelen en
toonbaar te maken. De bekende musea Hartenstein in Oosterbeek, het Oorlogs4

museum in Overloon en het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek zijn de moeite
waard, maar de strijd en overwintering in de Betuwe wordt maar beperkt zichtbaar. Het geplande museum in Nijmegen nabij de nieuwe brug De Oversteek
brengt de oorlog wel dichterbij, maar over de Betuwe zelf is veel meer te melden.
Robert heeft nu een minimuseum in het voormalige gemeentehuis in Gendt.
Bauke liet veel foto’s zien, waar een aantal aanwezigen nog wel herinneringen
aan had.
Het liep intussen tegen elven en daarmee kwam deze boeiende avond tot zijn
eind. Het verhaal van de oorlog nog niet, daar zal vast nog meer over volgen.
Wie herinneringen heeft in de vorm van verhalen, foto’s of voorwerpen is
welkom bij de inleiders en uiteraard bij de Historische Kring van Oosterhout,
Slijk-Ewijk en Valburg.
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Limes in zicht
Krijno Horlings

De Limes is de grens van het Romeinse Rijk. Die liep van de Zwarte Zee dwars
door Europa tot langs de Rijn van Xanten naar de Noordzee, vlak bij het
huidige Katwijk en ook door het noorden van Engeland. Opgravingen leiden
tot verrassende vondsten, zoals fundamenten van gebouwen en legerplaatsen, in veen geconserveerde schepen, en uiteraard munten.
Voor de Romeinen was het achterland heel belangrijk, dus ook de Betuwe. De
Limes is een kans voor gebiedsontwikkeling, ook voor de Historische Kring.
Er zijn initiatieven om het Romeinse verleden zichtbaar en beleefbaar te maken,
zoals LUIM: het LiMissie Uitwisselings- en Inspiratie Moment.
In Wijchen was op 25 juni een avond met veel belangstellenden. Daar werd
duidelijk dat de grens zelf, maar ook het achterland zoals de hele Betuwe en het
rivierengebied, nog veel meer aandacht verdient en verder letterlijk ontdekt kan
worden.
Op 27 september was een levendige mengeling van informatie, inspiratie en
beleving in Leiderdorp. Verschillende routes voerden erheen, ik vanuit Alphen
aan de Rijn in een model van een Romeinse boot, die meestal in Woerden vaart
met enthousiaste vrijwilligers. Zij vertelden voluit over de vondsten, de
restauratie en bouw, het gebruik, de geschiedenis en de toekomst.
Op een boerderij bij Leiderdorp wisselden werkgroepen informatie uit. Werkgroep I De LiMissie leidt het project de Limes Stap-voor-stap, voor wandelaars en
fietsers. Een echtpaar heeft de hele fietsroute tot aan de Zwarte Zee gereden en
er drie boekjes over geschreven. II Auxilium Rivierenland-Oost (onder meer
Meinerswijk) heeft plannen om de rijke geschiedenis van het gebied duidelijker in
beeld te brengen, zowel ter plekke als met digitale middelen. Verder zijn in III
Auxilium Rivierenland-West (meer de Neder-Betuwe in), IV Auxilium Kromme
Rijnstreek en V Auxilium Weidse Veenweiden zijn projecten gaande, ook om ze door
wandel- en fietsroutes met elkaar te verbinden.
Er was een markt met proeverijen van Romeinse lekkernijen en een kookboek
met Romeinse recepten werd ten doop gehouden. En er was een kraam over
Limeswiki, zie www.limeswiki.nl, een digitale benadering van wat er aan
informatie is vast te leggen in de hele Limes.
We volgen dit boeiende project, waar veel kansen liggen om de Over-Betuwe als
interessant gebied verder te ontsluiten.
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Heb ik late griffele
Krijno Horlings
Dit is de titel van het boek dat de drie historische verenigingen in de
gemeente Overbetuwe op 10 oktober presenteerden in een afgeladen
Vierprong in Valburg. Frans Mientjes heeft jaren geleden op de zolder van
Café De Roode Leeuw een boekje gevonden met de inkomsten en uitgaven
van het boerenbedrijf van Jacobus van den Bosch en zijn zoon Fredericus, van
1773 tot 1836.
Frits Hoogveld en Gerrit Mentink hebben het handschrift in begrijpelijke taal
gezet. Het boek heeft een uitgebreide inleiding over het reilen en zeilen van
Valburg in die lange periode vol veranderingen, met ook letterlijk waardevolle
informatie. De prijzen van goederen, de pacht, het loon voor knechten en
meiden, alle aantekeningen op 190 bladzijden. Het boek bevat een kaart en een
overzicht van de namen van de percelen grond. Het boek sluit af met de
genealogie Jacobus van den Bosch en zijn nazaten tot 1913 en de namen van het
personeel met hun ouders, echtgenoot of echtgenote en hun beroep.
Frits Hoogveld vertelde hier lang en boeiend over, met mooie illustraties. Frans
Mientjes had van veel foto’s met onderschrift een tentoonstelling gemaakt, die
veel bekijks trok en uiteraard voor velen herkenbaar was. Zo’n inkijkje in het
verleden van Valburg verrijkt de kijk op de maatschappij van toen en een beetje
op die van nu.
Het boek is te koop voor een ‘ouderwets’ prijsje: € 7,50. Het is dat bedrag meer
dan waard.
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Theater met een historisch tintje
Krijno Horlings

De Waal vormt de zuidelijke grens van de Betuwe. Aan de overkant wonen
‘andere’ mensen. Van oudsher was er onbekendheid over ‘die van de overkant’. En onbekend maakt onbemind, zodat er gemakkelijk wantrouwen
ontstond. Men zegt dat als de dijken aan gene zijde doorbraken, de bewoners
van deze zijde op hun dijk dansten: het gevaar was even afgewend. Ooit
stonden er legers tegenover elkaar, in de Tachtigjarige Oorlog en in de
Tweede Wereldoorlog. De Over-Betuwe werd na de mislukking van Market
Garden een strijdtoneel zonder bewoners, want die waren geëvacueerd naar
veiliger gebieden. Op zo’n 1000 mannen na, die de landerijen en het vee zo
goed en zo kwaad als het ging verzorgden; vandaar de naam
‘Manneneiland’.
Verbinding

De rivier scheidt, maar verbindt ook beide oevers. Vroeger verzorgden pontjes
de verbinding en pas sinds de vorige eeuw zijn er bruggen over de rivier. De
‘oude’ brug naar Nijmegen dateert uit 1936. De brug met de A 50 is van 1973 en
is in 2014 met een extra brug verbreed en heet nu Tacitusbrug. In 2014 is ook de
oude brug gerenoveerd en ligt er een robuuste verbinding. In november wordt
de nieuwe stadsbrug De Oversteek van Lent naar Nijmegen-West geopend. De
overkant maakt ook nieuwsgierig: er ontstaat handel, er kan liefde opbloeien, en
zo ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden. Intussen vaart er ’s zomers een
pontje voor wandelaars en fietsers tussen Slijk-Ewijk en Beuningen. Zo komen
beide zijden met elkaar in contact.
Een theatrale ontdekkingstocht

In een prachtige boerderij naast landhuis Loenen woont Rob Hoekstra, lid van
de Historische Kring, maar ook en vooral groepstrainer en theatermaker. Hij
vatte het plan op om het verleden van de rivier en vooral zijn bewoners tot leven
te wekken met een theatervoorstelling. De onbekende overkant, met vijandschap, maar ook liefde en verlangen, prikkelt de verbeelding.
De Historische Kring aan deze zijde en de Stichting ter Bevordering van het
Historisch Besef aan gene zijde zijn intensief bij dit project betrokken. Deze
uitwisseling maakt het extra boeiend. Begin oktober waren twee bijeenkomsten
met creatieve en cultureel geïnteresseerden. Daaruit zijn twee groepen gevormd.
De ene gaat een verhaallijn ontwikkelen en spelers (toneel, muziek, dans,
verhalen, etc.) voor de uitvoering benaderen. De andere zet de organisatie op
poten, want er komt nogal wat bij kijken: bij Theater Over en Weer.
Zo krijgt het plan de komende maanden vorm. Op een aantal plekken, zowel aan
de Beuningse als aan de Slijk-Ewijkse kant, komen scènes met het pontje voor
fietsers en wandelaars als verbindende schakel. Fietsend of wandelend zijn die
plekken te bezoeken. Rond de langste dag in 2014 is al een voorproefje te
verwachten en een grotere uitvoering is gedacht in 2015.
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Uitstapje naar Hattem, Urk en Schokland
Marlies van Dijk

Zoals te doen gebruikelijk organiseerde de Historische Kring een uitstapje ter
lering ende vermaak van de leden. Inderdaad leerzaam, maar zeker ook
vermakelijk, dat contact tussen de leden, waarvan je de meeste ’s morgens
nog niet kent, maar waarvan je ’s avonds een warm afscheid neemt. De
Betuwe Express, vaste leverancier van de bussen voor onze reisjes, had een
speciale bus ingezet: een met aan de buitenkant afbeeldingen uit de historie
van de busmaatschappij, hypermodern, veel te groot, met een invoelende
chauffeur.
Voorbereiding

Zodra John Mulder de microfoon ter hand had genomen memoreerde hij het
droevige feit dat de man waarmee hij de reizen tot nu toe organiseerde, die altijd
naast hem zat voorin de bus, waarmee hij met véél plezier de reis voor- en nabereidde ons ontvallen is: Jan Coopmans. Daarvan was iedere inzittende zich
terdege bewust, er was iets veranderd.
Gelukkig had het bestuur een waardige en vaardige opvolger gevonden: Fred
Koffeman, die met zijn vrouw Con al heel lang betrokken is bij de Historische
Kring. En Fred drukte meteen al zijn stempel op de reis door voor te stellen om
onder meer Urk aan te doen, hetgeen geschiedde. Freds voorouders komen van
Urk, en ‘op’ Urk wonen nog steeds veel mensen met dezelfde achternaam. (Wie
‘in’ Urk zei, werd meteen door Fred gecorrigeerd.)
Ter voorbereiding op de reis maken de organisatoren deze eerst zelf, om later
alles in goede banen te kunnen leiden. Zo ook gingen John en Fred naar Urk om
te zoeken naar een goed restaurant voor de lunch en te inventariseren wat er zoal
te doen en te zien is. John herinnerde zich dat hij in 1969 als dienstplichtig
militair op Urk een oefening had. ‘s Avonds dronken ze een biertje in café De
Verwachting aan de havenkade van Urk. Na bijna 45 jaar terug op Urk gingen
John en Fred op zoek naar het betreffende café, maar ze vonden het niet meer.
Dan maar gevraagd aan een Urkenaar, die op de stoep zat ongeveer daar waar
dat café zich moest bevinden. Die, wat oudere man wist dat wel: dat café was
voorheen in het gebouw waar hij vóór zat, nu een Chinees restaurant. Fred
drukte zijn spijt uit over het teloorgaan van een museum waar hij vroeger graag
kwam, als hij zijn familie bezocht. Hoe hij dan wel heette, vroeg de man?
Koffeman was het antwoord. Nou dat treft, sprak de man, zo heet ik ook, en een
geanimeerd gesprek volgde. Een jongeman kwam aangelopen. ‘Kijk, dat is mijn
neef, die heet ook Koffeman’, zei de oudere. Fred gaf hem een hand en stelde
zich voor: Fred Koffeman. Hoe weet je dat? reageerde de neef.
John hanteerde op de heenweg de microfoon om aan zijn gehoor ieder verschil
in hoogte en laagte te verklaren. En het is waar: je ziet meer als er iets over
verteld wordt, maar mij bekruipt dan altijd weer de angst dat hij me daarna gaat
overhoren …
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Via Hattem naar Urk

De grootste verrassing van de reis was voor velen
het oude Hanzestadje Hattem, de eerste pleisterplaats van de reis. Koffie dronken we in café
Banka op de markt, een prima plek met heerlijke
koffie en een stuk Hattemer gebak.
Na de koffie ging iedereen op eigen houtje het
stadje verkennen en dat was één grote verrassing.
Leuke winkels, oude pandjes en meerdere musea zoals het Anton Pieck- en een
Bakkerijmuseum. Wij kozen voor het Voermanmuseum (foto) waar schilderijen
van vader (*1857) en zoon Jan Voerman (*1890) getoond worden: meest landschappen, bloemstillevens en natuurtaferelen. Ook is er een oudheidkundige
afdeling. Echt een stadje waar je graag terug wilt komen als je meer tijd hebt.

En voort ging de reis, naar Urk. Een flinke afstand nog, waarbij we vlak langs
Kampen kwamen. Het restaurant op Urk waar wij neerstreken bood ongeveer
bovenstaand uitzicht. We dronken een glaasje op het terras op de derde
verdieping. De lunch werd binnen geserveerd in de vorm van een uitgebreid
buffet. Alleen daarvoor al wil je lid zijn van de Historische Kring. Ook op Urk
kregen we de tijd om zelf een stadswandeling te maken, en ook daar waren we
onder de indruk van wat er te zien was. We krijgen het druk: ook daar willen we
eens voor wat langere tijd terugkomen.
Schokland

Schokland was de laatste stopplek. Het is niet meer dan een heuveltje in het
vlakke landschap waar tot ruim 150 jaar geleden veel mensen woonden en
streden tegen het hen omringende water van het IJsselmeer. Ze moesten die
strijd staken toen de regering verordonneerde dat de bevolking – zeer tegen zijn
zin - het eiland moest verlaten. Dat wat internet aan historie van Schokland te
melden heeft, vind ik interessant genoeg om integraal over te nemen.
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Schokland, voormalig eiland in
de Zuiderzee
In de voormalige Zuiderzee lag
ooit het kleine eilandje Schokland. Het is nu een deel van de
provincie Flevoland, maar in het
verleden was het omringd door
water. Al 6500 jaar geleden was
het gebied bewoond, zo blijkt uit
opgravingen. Zo’n tweeduizend
jaar geleden was Schokland
onderdeel van een groot eiland,
maar het zeewater sloeg in de
loop der tijd grote stukken land
weg.
Om zich te beschermen tegen
het zeewater maakten de
bewoners van Schokland in de
negende en tiende eeuw terpen,
waarop ze gingen wonen. Later
legde men dijken aan om het
zeewater buiten te houden. Toch
nam de omvang van het eiland
steeds meer af en waren er in de
negentiende eeuw regelmatig
overstromingen.
In 1859 vond de regering het
genoeg geweest. Het eiland
Schokland werd ontruimd, de
gemeente Schokland opgeheven.
De bewoners van het eilandje
hebben zich daarna gevestigd in
plaatsen als Kampen, Vollenhove, Volendam, Marken en op
Urk.

Het voormalig eilandje is helemaal gericht op toeristen, en die zijn er genoeg.
Enkele oude overblijfselen zijn authentiek, de gebouwen zien er vooral nieuw uit.
Het is de geschiedenis die de plek zo interessant maakt.
Moe maar voldaan stapten we om een uur of half 5 weer in de bus om precies
volgens plan om ca. 6 uur weer af te meren in achtereenvolgens Oosterhout,
Slijk Ewijk en Valburg. Dit verslag moet toch weer heel veel mensen over de
streep trekken om lid te worden van de HKOSV. De bus was groot genoeg.

11

.

Over broodbakkers, kruideniers en slagers
Het thema voor de tweede Oud Neis dit jaar is de middenstand en dan vooral
de bakker, kruidenier en slager. Om die informatie binnen te halen hebben we
interviews gehouden met Mientje Bugter-Lensen over het winkelstraatje van
Valburg, met Sientje Coenen over de IFA winkel in Slijk-Ewijk en uit Oosterhout met Eef en Riek Dupont (bakkerij en frituur), Jan en Lenie Rikken (slagerij)
en Ton en Bets van Kempen (bakkerij). Een aantal jaren geleden zijn Jo Aarns
(supermarkt) en Jan van Wissen (melkboer) uitgebreid aan het woord geweest,
opgetekend in ’ Herinneringen aan drie eeuwen ’, dat in 2007 is verschenen.
Verder zijn de gemeenteverslagen van de gemeente Valburg sinds circa 1850
geraadpleegd en dan vooral die betrekking hebben op de bakkers van Oosterhout en Slijk-Ewijk. Voor Valburg is die informatie nog niet toegankelijk
gemaakt.
Vlak voor de oorlog bevonden zich drie bakkers in Oosterhout: Van Kleef,
Dupont en Van Kempen. En in Slijk-Ewijk waren toen drie kruideniers, waarvan
bakker Derksen ook nog brood in Oosterhout bezorgde. In Valburg zaten maar
liefst zeven bakkers. Elke bakker had zijn eigen bakkerij en verdiende er een
goede boterham aan. Sinds 1991 heeft Slijk-Ewijk geen winkel meer en sinds
2000 Oosterhout geen warme bakker. Tot voor kort verkocht de Dorpswinkel
(Van Moerkerk) brood. Supermarkt Attent (Aarns) stopt op 5 april 2014. Van
het winkelbestand in onze dorpen is niets of vrijwel niets meer over. Dit alles
heeft geleid tot zes artikelen. We wensen u veel leesplezier
Bronnen
∗ Coopmans, J. (red.), 2000. Verleden en heden. Beelden van toen en nu uit Oosterhout, SlijkEwijk en Loenen. Oosterhout. Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.
∗ Coopmans, J. (red.), 2005. Euuic Silec. Slijk-Ewijk. Geschiedenis van een Betuws dorp.
Oosterhout. Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.
∗ Mulder, J.R. en F. Spaan, 2007. Herinneringen aan drie eeuwen II. Betuwse minse op de
proatstoel. Petrus Johannes Aarns en Johannes, Jacobus, Maria van Wissen. Kesteren. Arend
Datema Instituut.
∗ Ruyten. E.C.W.M., 1989. Van Ostreholt tot Oosterhout. Geschiedenis van een Betuws dorp.
Oosterhout. Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk e.o.
∗ Gemeenteraadsverslagen van de Gemeente Valburg van 1837 tot 1940. Archief Historische
Kring.
∗ Druten, I. van, Babbelen met Sientje Coenen. Dorpsgeluiden. Nieuws- en mededelingenblad
voor Oosterhout, Slijk-Ewijk en Loenen. Jaargang 45. December.

Kruidenierswinkeltje van Nuy aan de Dorpsstraat in Oosterhout
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Bakkerstraat, drukke winkelstraat in
Valburg
Nienke Faber in gesprek met Mientje Bugter-Lensen

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw is het druk in de Bakkerstraat.
Mensen doen hun inkopen bij een van de bakkerszaken en kinderen spelen op
straat. Bakfietsen en een enkele vrachtwagen rijden door het smalle straatje,
tot midden jaren vijftig nog onverhard.
Boerenleenbank

Mientje Bugter (1941) geboren Lensen woont al haar hele leven in de Bakkerstraat op nummer 11 naast het kerkhof. Het huis is in 1931 gebouwd en staat op
de plaats van het voorhuis van de boerderij. De deel van de boerderij is er nog,
zij het dat Piet, de verloofde en later echtgenoot van Mientje zich sterk heeft
gemaakt en de deel van een nieuw, verlaagd pannendak heeft voorzien. De oorspronkelijke deel was met riet gedekt en werd gebruikt voor de opslag van de
oogst van de bongerd, moestuin en de tabaksplantage.
In de voorkamer was het kantoor van de Boerenleenbank. Wanneer er een klant
kwam, op welke tijd dan ook, werd vader Lensen geroepen. Vaak was hij bezig
achter op het land, haastte zich dan naar huis en deed een nette jas aan om als
kassier de klant te ontvangen. Het vaste inkomen hieruit was zeer welkom naast
de wisselende inkomsten uit de boerderij.
Bakker Smids

Naast Mientje woonde het gezin Smids. Wim Smids was bakker en mevrouw
Smids, ‘ tante Pop’ runde de kruidenierswinkel. Bijzonder was dat je in deze
winkel aspirines en pleisters kon kopen. Smids was ook banketbakker en
verkocht lekkere koekjes. Menigeen herinnert zich hoe lekker de cakejes met
roze glazuur waren. De klandizie bestond voor een groot deel uit protestante
Valburgers. Vóór Wim Smids was de bakkerij van J. van der Linden, daarvoor
van Jan Seegers. In 1962 zet Wim Smids de zaak voort in de Tielsestraat.
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Brandstoffenhandel Van Noordenburg

Naast bakker Smids stond het pand waarin het gezin Van Noordenburg woonde.
Baye van Noordenburg had de transporthandel van zijn familie voortgezet.
Transport van allerhande vracht en ook fruit en groente naar de veiling. Niets
was hem te gek, het voor de buurman vervoeren van een beer naar een varken,
alles was mogelijk. Daarnaast had hij een kolenhandel, maar verkocht ook turf,
olie en later gasflessen. Achter de woning stond de loods voor de opslag van de
brandstoffen. Het was lastig manouveren in het straatje voor de vrachtwagen
met daarachter de transportband. Naar de veiling rijden werd later meestal door
zijn vrouw Marietje van Noordenburg-Jansen gedaan, Mientje heeft er nog goede
herinneringen aan. Zij mocht vaak mee en dat was een heel gezellig uitje. Met de
komst van het aardgas ging de brandstoffenhandel achteruit en werd opgeheven.
Het transportbedrijf verhuisde in 1971 naar de Kerkstraat. De loods in de
Bakkerstraat is in de jaren tachtig afgebroken.
Bakker Geert Maassen

Iets achteraf aan het Kerkpad was vanaf 1936 de bakkerij van Maassen gevestigd.
Hier waren juist de katholieke Valburgers klant. Wanneer je ’s middags vers
brood wilde kopen ging je naar bakker Maassen, omdat deze ook vaak nog
overdag bakte. De bakker, zoals iedere bakker, ventte langs de deuren met een
bakfiets, of bracht met de fiets met een grote mand het brood rond. Naast de
bakkerij hield Maassen een paar varkens en verbouwde groente. In 1956 hield
Geert Maassen ermee op. Zijn neef Theo Maassen vestigde zich toen met een
bakkerij en winkel in de Tielsestraat, op de plaats van de huidige supermarkt.
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Bakker Van Merwijk

Vervolgens komen we bij bakker Gé van Merwijk. De zaak was in 1953 overgenomen van Co Taks, daarvoor was de zaak van Jan taks, die de zaak weer had
overgenomen van Van Ommeren. Het pand waarin het gezin woonde en waar
de bakkerij gevestigd was bestaat niet meer, op deze plaats staat nu een
bungalow. Ook deze bakkerswinkel was gecombineerd met een kruidenierszaak
en met het verbouwen van land.
Gebruikelijk was om in een kruideniersboekje op te schrijven wat je nodig had,
het afrekenen gebeurde dan eens per week, meestal op de vrijdag of de zaterdag.
Mientje vertelt dat mevrouw Van Merwijk ontzettend goed kon rekenen, onder
het praten door. Kassa’s waren er nog niet, maar ze werd nooit op een rekenfoutje betrapt! Mevrouw Van Merwijk hield de ontwikkelingen in de kruideniersbranche goed in de gaten en stapte ook over op het concept zelfbediening. Zij
liet rieten manden vlechten en daarmee liep je als klant door de winkel, tot achter
de toonbank aan toe.
Jonge meisjes hielpen in de bakkerswinkel met het schoonmaken van de vakken
en het poetsen van de grote glazen stolpen voor losse waren, zoals toffees,
tumtummetjes, koekjes etc. Op zondag was de winkel dicht, maar omdat veel
kinderen juist die dag zakgeld kregen, kwamen ze achterom om snoep te komen.
De bakkerszaak Van Merwijk sloot in 1975 als laatste van de bakkers in de
Bakkerstraat zijn deuren.
Naast bakker Van Merwijk stond de boerderij van Janssen, bekend onder de
naam Hent van Detje, op het hoekje Bakkerstraat-Dorpsstraat.
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Textiel en manufacturen

Aan de overkant stond het oude huis van Berns met het postkantoor. Later is
een nieuw vierkant huis gebouwd waarin Lubbers textiel en manufacturen
verkocht. Dat wil zeggen: kleding, nylons, stoffen, vloerbedekking, gordijnen,
vitrage, handdoeken, beddengoed. Het was een grote winkel en besloeg zelfs 2
verdiepingen.
Mientje vertelt dat zij toen ze op de huishoudschool zat, zo een mooie lap stof
had gezien. Moeder had nog geen weduwenpensioen en kon niets missen. Opa
hoorde dit aan, vroeg wat de lap kostte en na een tijdje gaf hij haar de 5 gulden
om de lap te kopen. Mientje geniet nog van dit gebaar.
Naast Lubbers bevond zich een braakliggend terrein, omzoomd met een ligusterhaag. Dit was een heerlijk speelterrein voor de kinderen, tot een boomkweker er
dennen plantte. Om de hoek staat nu nog het houten gebouwtje, toen het WitGele Kruisgebouwtje voor de prikpost en het consultatiebureau.
Zelfvoorzienend dorp

Je kunt zeggen dat in deze periode het dorp zelfvoorzienend was. Eigenlijk alles
was er te koop, je had er een klompenmaker, slachter/slager, schoenmaker,
mandenvlechter, kleermaker, textiel, kruidenier, kapper, laddermaker, aannemer,
smid en huishoudelijke artikelen, meerdere brandstoffenhandels en bakkers.
Behalve de drie bakkers in de Bakkerstraat bestonden er nog vier bakkers in het
dorp, zeven in totaal! Een groenteboer was niet nodig omdat bijna iedereen zelf
groente verbouwde en wel fruitbomen had. Het bewaren van vlees van de slacht
gebeurde door wecken, drogen en roken. Later kon men een diepvriescel huren
bij slager Saris achter de slagerij aan de Tielsestraat.
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In het begin van de jaren zeventig is de trend dat winkels meer zichtbaar en
bereikbaar moeten zijn. Een aantal winkels verhuisde naar de Tielsestraat. Met de
komst van de supermarkten werd het moeilijk overleven voor de kleine winkels
en deze verdwenen langzamerhand. Gelukkig bestaat er op dit moment toch nog
een aantal winkels in Valburg, maar zelfvoorzienend is het dorp al lang niet
meer.

Neringdoenden in Valburg en Slijk-Ewijk in 1931
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Verordeningen voor bakkers broodnodig
Frans Spaan en John Mulder

Al in de 15e eeuw wordt in de archieven melding gemaakt van bakkers in
onze omgeving. De gemeenteverslagen van de gemeente Valburg bevatten
sinds circa 1850 veel informatie over verordeningen en vergunningen voor
bakkers. Voor Oosterhout en Slijk-Ewijk is deze informatie toegankelijk
gemaakt. Voor Valburg moet dat nog gebeuren. Hieronder volgt een samenvatting over de bakkers in de gemeente Valburg en in het bijzonder over die
van Oosterhout.
Vergunningen voor twee broodbakkerijen in 1879 in Oosterhout

In 1879 kwamen twee aanvragen bij B&W van de gemeente Valburg binnen om
een broodbakkerij op te richten door R. Teunissen en door W. Bosch uit Elst.
Mogelijk dat Teunissen aan de Dorpsstraat woonde (nu fam. Klomp) en Bosch
lijkt de voorloper te zijn van Eef Dupont aan de Dijkstraat. B&W besloten om
de aangrenzende eigenaren hierover te informeren. Dat waren F. Jansen, H.
Degen, Chr. Maters en Jac. Degen. Niemand tekende bezwaar aan, zodat de
vergunning op 28 oktober werd verstrekt. Kort daarna in 1880 brandde deze
broodbakkerij af. Verder bevond zich nog een bakkerij aan de Dorpsstraat nabij
de R.K. kerk, namelijk die van Ruth Nuij. Hij had ook nog een winkel en was
tevens tapper en slijter. In Slijk-Ewijk wordt in 1881 bakker Hendrik Julius van
Drumpt vermeld. Ook hij is slijter, tapper en winkelier. Kort na 1900 kwamen er
nog twee bakkers bij, namelijk Derksen en Teunissen.

Verordeningen in 1902 ter voorkoming van brand, en op kwaliteit
en gewicht

Kennelijk brak er nog wel eens brand uit, want in 1902 kwam een verordening
van de gemeente Valburg: de schoorstenen en stookplaatsen van bakkers etc.
moesten ten minste viermaal per jaar worden gezuiverd. Kennelijk hadden de
bakkers in die tijd niet zo’n goede naam wat de kwaliteit van hun producten
betrof. Want in datzelfde jaar nam de politie een aantal maatregelen op het
brood, dat binnen de gemeente verkocht of ingevoerd werd. Zo mochten
bakkers of broodslijters geen tarwe- en roggebrood te koop aanbieden of in hun
woning, winkel etc. hebben dat niet van zuivere tarwe of rogge was, tenzij het
brood bestemd was als veevoeder of als een bijvoeging van stroop, krenten,
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snippers en dergelijke, voor zoet roggebrood en krentenbrood. Iedere bakker en
broodslijter was verplicht in zijn winkel een zwart bord te plaatsen met daarop
de prijs en het gewicht van de broodsoorten te schrijven, en dat vanaf de weg
duidelijk leesbaar was.
Om te weten van welke bakkerij het brood afkomstig was, moest iedere bakker
zijn brood met een zichtbaar teken op de bovenkorst merken en ook het gewicht
van het brood aangeven. Anders mocht het brood niet verkocht worden. Het
voorschrift van dit artikel gold niet voor het Franse of wittebrood. De winkel
van iedere bakker of broodslijter moest van een schaal en de nodige gewichten
zijn voorzien, zodat ambtenaren van politie het brood meteen konden wegen.
Begin twintigste eeuw nieuwe vergunningen voor broodbakkers

Begin 1902 wilde J. J. Breunisse uit Slijk-Ewijk een broodbakkerij beginnen. De
vergunning is pas in 1905 verleend evenals aan Wim van Kempen te Oosterhout.
Van Kempen vestigde zich aan het Vredesplein. We komen hier later nog op
terug. Omdat er geen bezwaren waren ingediend, verleende B&W in 1906 een
hinderwet vergunning aan beide bakkers. Op 2 mei 1908 kreeg Van Kempen een
bouwvergunning voor een woning en in 1910 voor een schuur. Ook Breunisse
mocht zijn huis in Slijk-Ewijk vernieuwen.
Eerste Wereldoorlog leidde tot voedselschaarste

In 1915 stelden B&W een verordening op het broodgewicht vast en voor het
verbod van voederen van vee met rogge of roggebrood. Er was namelijk
voedselschaarste vanwege de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Raadslid
Tichelman had geen bezwaar tegen de verordening als het gewicht van het brood
de vijf kilo niet te boven zou gaan, want ‘er zijn altijd menschen die een zoo
groot brood niet noodig hebben en die worden dan gedwongen om toch een
grooter te nemen’. Raadslid Gouda Quint (en dorpsarts van Valburg) vond dat
‘men altijd het brood toch ook nog kan doorsnijden als men minder brood
wenscht’. Raadslid Faber hield graag rekening met het gewichtsverlies van brood
als het oud wordt. We doen een greep uit de artikelen:
− Roggebrood moest ‘in garen toestand’ een gewicht hebben van vijf kilogram
met een speling van 5% zowel naar boven als naar beneden en anders mogen
de roggebroden niet geleverd worden.
− Roggebrood, aanwezig in een broodkar of in het gebouw van een bakker of
winkelier, wordt geacht ter aflevering voorhanden te zijn.
Sinds 1914 werd ook het zogenaamde regeringsmeel verstrekt. De broodprijzen
rezen in die tijd de pan uit, terwijl de graanvoorraden terugliepen. Er werd
gezocht naar een broodsoort die ongeveer gelijk aan voedingswaarde als de
gebruikelijke broodsoorten was en tegen een lagere prijs konden worden
geleverd. Uiteindelijk kwam een samenstelling van 30% tarwebloem, 30%
rijstmeel en 40% tarwemeel uit de bus, het zogenaamde noodbrood of
regeringsbrood.
Wethouder baron Van Boetzelaer uit Oosterhout stelde in 1916 voor dat de
bakkers voortaan half om half brood bakten, want roggebrood was niet meer in
trek bij vele inwoners. En bakkersvereniging ‘Onderling Belang’ richtte zich tot
het gemeentebestuur met het verzoek voor de komende winter een verordening
op de winkelsluiting vast te stellen, namelijk om zes uur, wat werd afgewezen.
Verder verzochten de winkeliers – en bakkersvereniging om een winkel19
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sluitingswet voor de zondag vanwege de zondagsrust en daarmee de zondagsheiliging te bevorderen. Deze oude Zondagswet dateert uit het jaar 1815 en was
sterk verouderd. Het doel van deze verordening was om de concurrentie met die
winkels die zondag wel open zijn, tegen te gaan. Het verzoek werd afgewezen.
De tegenstanders vonden dat die winkeliers met geloofsovertuiging zelf moesten
bepalen om te sluiten.
In 1924 kreeg bakker G.J. van Kleef te Oosterhout vergunning om in zijn
bakkerij (aan de Dorpsstraat, nu fam. Klomp) een elektrische kneedmachine te
plaatsen. Kennelijk werkte zo’n kneedmachine goed, want in 1928 vroeg Dries
van Kempen (zoon van Wim) te Oosterhout ook een vergunning voor het
plaatsen van een 1½ pk elektromotor voor een kneedmachine.

Woning van bakker Van Kleef, later Van Eldik en daarna Zoeten

Tot slot berichtten bakker A. van Kempen (zoon en opvolger van Wim) en
kapper G. Egberts in 1936 aan de gemeente dat ze nog steeds wateroverlast
hadden op het Vredesplein in Oosterhout. Het Vredesplein maakt deel uit van
een laagte, een oude verlande rivierbedding, de Krakedel genaamd. Bij hevige
regen liep die laagte meteen vol. De voorzitter kon vanwege de hoge kosten dit
euvel voorlopig niet oplossen.
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Gezelligheid troef bij Coenen in Slijk-Ewijk
Marlous Bervoets en John Mulder

Teun Coenen overleed op bijna tachtigjarige leeftijd op 10 oktober 2011.
Samen met Sientje runde hij tot 1991 de kruidenierswinkel aan de Dorpsstraat (IFA). Ineke van Druten tekende de levensloop van Teun op in
‘Babbelen met …..’ in de dorpsgeluiden van december 2009. De auteurs van
onderstaande bijdrage hadden in november 2013 een vraaggesprek met
Sientje over het reilen en zeilen van de winkel. Hieronder volgt hun beider
verhaal.
Van Wageningen naar de Zevenster in Slijk-Ewijk

Teun Coenen werd op 31 januari 1931 geboren als oudste uit het winkeliersgezin
Coenen. Vader Hent verhuisde in 1928 met zijn ouders Teun en Bertha van
Wageningen naar Slijk-Ewijk waar ze een brandstofhandel in de Zevenster (nu
Dorpshuis) begonnen. Kort daarna kochten ze de huidige woning aan de Dorpsstraat, oorspronkelijk een boerderijtje, dat ze verbouwden tot kruidenierswinkel.
Zij bleven petrolie verkopen, later gasflessen. Vanaf die tijd kende Slijk-Ewijk
jarenlang maar liefst vier winkeltjes: Jan Derksen (later Piwi-bar, nu thans veilinghuis Timothy), Mathijssen (snoepwinkel), Van Drumpt en dan Coenen, die het
het langst heeft volgehouden.

Kleine Teun op schoot bij opa Teun voor de winkel

Teun was de oudste van vier kinderen, namelijk drie meisjes: Annie, Bertha en
Willy. Willy overleed op jonge leeftijd. Annie woont in Terborg en Bertha is
21
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getrouwd met Gerrit Elings van De Steenoven. Teun ging naar de christelijke
lagere school in Slijk-Ewijk bij juffrouw Van de Berg. Toen Teun in de tweede
klas zat, brak de oorlog uit.
Evacuatie

In de oorlog kwam er weinig meer van leren. Rapporten kregen ze niet. Opa
Teun Coenen overleed op 82 jarige leeftijd in 1942. In september 1944 was de
deel van het huis ingericht als kantine voor de soldaten. Daar zaten ze goed mee,
want alles was op de bon. Later dat jaar zijn ze geëvacueerd. Iedereen moest weg.
Eerst naar Nijmegen waar ze werden ontluisd, daarna naar Tilburg (Sientje
evacueerde naar Wintelré). Daar hebben ze het goed gehad met wat geven en
nemen. Ze zijn een half jaar geëvacueerd geweest. Toen ze terug kwamen, viel de
schade in Slijk-Ewijk wel mee. Veel spullen waren weg. De heleboel lag overhoop. Hun kruiwagen vonden ze terug op de krib in de Waal. Het huis was nog
heel. Het is meer dan 200 jaar oud.

Hent Coenen naast zijn Renault 4

Middenstandsdiploma

Na de oorlog werd meester Van Asselt hoofd van de lagere school. Het werd
hem al snel duidelijk dat de kinderen een behoorlijke leerachterstand hadden. Na
de lagere school werkte Teun thuis en bracht de boodschappen rond met de
transportfiets. Later had hij een bromfiets met een bak voorop. Zijn vader Hent
had nog wat vee en deed samen met zijn vrouw de winkel. Toen werden nog
veel producten ‘los’ verkocht zoals suiker, meel, bloem, kapucijners, bruine
bonen, thee en koffiebonen, maar ook koekjes en snoep zoals ulevellen, toverballen, polkabrokken, hopjes, salmiak, griotten, zoethout en muntkussentjes.
Van Asselt begon met cursussen voor volwassenen: algemene ontwikkeling en
middenstandsdiploma. Van heinde en verre kwamen leerlingen naar Slijk-Ewijk
om die cursussen te volgen. Teun Coenen was de eerste die zijn diploma kon
ophalen. Meester Van Asselt stimuleerde dat erg. Soms vroeg hij Teun om uit de
winkel een paar dozen sigaretten voor de jongens en een paar repen chocolade
voor de meisjes als beloning mee te brengen.
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Dansles, kermis en inwonen

Teun leerde Sientje van Burk kennen tijdens dansles in Elst. Zij is in Elst
geboren en kwam van een boerderij annex bakkerij (nu cafetaria Van Burk). Na
de lagere school volgde Sientje de huishoudschool. Daarna kon ze beginnen bij
een atelier in Arnhem, maar dat vond ze niks. Teveel binnen! Uiteindelijk is ze
negen jaar in dienst geweest bij juffrouw Tap op de Hucht in Elst. Tijdens de
Oosterhoutse kermis was er dansen in de tent bij café Merkus ….. De ouders
van Sientje verhuisden naar een hofstede in Alverna. Ze was toen 18 jaar en had
natuurlijk geen zin om mee te gaan. De ouders van Teun vroegen haar om bij
hun in huis te komen wonen en mee te draaien in de winkel. Dat heeft ze ook
gedaan, maar ze sliepen wel apart. Teun en Sientje trouwden in 1962. Teun
hoefde niet in militaire dienst vanwege zijn slechte ogen.

Teun Coenen op circa 18-jarige leeftijd

Het ouderlijk huis werd verbouwd, zodat ze op zichzelf konden wonen. In die
tijd sloten ze zich ook aan bij de International Food Association, de IFA. Vóór
die tijd betrokken ze hun waar bij een grossierderij in Nijmegen. Vleeswaren
kwamen eerst van Stegeman uit Leerdam (bekend van de worsten), later uit
Dodewaard; zuivelproducten van Melkerij Lent uit Nijmegen. In die tijd
begonnen de losse producten geleidelijk aan voorverpakt te worden. Kauwgom
deed zijn intrede zoals Bazooka.
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Teun en Sientje in 1962

Samen verder met de IFA

Sientje deed samen met haar schoonouders de winkel en Teun bracht de
bestellingen rond. De mensen schreven hun wekelijkse boodschappen in een
winkelboekje en die werden op donderdagavond klaargemaakt. Op vrijdagmorgen om half vijf reed hij met de bestelauto naar de grossier om groenten te
halen. Hent was ‘s morgens al vroeg in de winkel en hield alles bij. Bij de aanschaf van de melkkoeling en een grotere bestelbus sputterde hij in het begin
tegen, maar later zag hij het nut ervan in. Ja, hij was er zelfs trots op. Het waren
behoorlijke investeringen. Begin jaren zeventig bouwden Teun en Sientje achter
in de tuin een koelhuis. Daar konden klanten een diepvriescel huren om vlees in
te vriezen. Geleidelijk aan schafte iedereen een eigen koelkast en /of diepvries
aan. Het koelhuisje staat er nog.

Marja voor het koelhuis

’s Maandags rekenden de klanten meestal af. Soms stonden er klanten met hun
kinderen in de winkel te huilen omdat ze niet konden betalen. Teun gaf ze dan
toch wat boodschappen mee. Het kwam meestal wel goed. Op zaterdag tegen de
avond was het vaak een gezellige boel. Dan kwamen steeds dezelfde klanten
kletsen. Ze bleven vaak tot ver na sluitingstijd plakken. Ze kochten een ijsje of
iets anders en aten dat in de winkel op. Sommige mannen kwamen vaak
’s avonds achterom om een biertje te drinken en wat bij te praten zoals Derk van
Rien van de ‘Nije Diek’ en Gerrit Veulings. Verder hadden ze weinig tijd voor
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het verenigingsleven. Sientje was wel op de zang. Teun was ouderling bij de N.H.
kerk in Slijk-Ewijk.
Vier generaties

Naast de winkel was Sientje druk met het huishouden en hun kinderen Erik en
Marja. Toen Erik zeven was, gingen ze voor het eerst op vakantie, naar Drenthe.
Zus Annie en Willy pasten op de winkel. Er was natuurlijk altijd werk, je was
nooit klaar en dat zagen de kinderen ook. Ze voelden er weinig voor om de zaak
over te nemen. Maar ze hielpen als het moest. Ze woonden hier op het laatst met
vier generaties. Moeder Coenen heeft haar vader (opa Jansen) nog jaren in huis
gehad toen hij niet meer voor zichzelf kon zorgen. Aardappelen schillen kon hij
nog. Hij is honderd jaar en vier maanden geworden. In 1991 sloten Teun en
Sientje definitief de deur van hun IFA winkel aan de Dorpsstraat in Slijk-Ewijk.
Daarmee verdween de laatste winkel uit het dorp.

Teun en Sientje Coenen omstreeks 2010
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Eef Dupont: van brood- naar frietbakker
Frans Spaan

Vanaf de dertiger jaren tot 1969 heeft bakkerij Dupont bijna half Oosterhout
en Slijk-Ewijk van brood, gebak en andere producten voorzien. Later zijn Eef
en Riek in de bakkerij aan de Dorpsstraat in Oosterhout een snackbar
begonnen. Hieronder vertelt Eef zijn verhaal over het harde werken als
bakker en bezorger.
Bakkerij aan de Dijkstraat

Eef Dupont is in 1933 aan de Dijkstraat te Oosterhout geboren. Ondanks dat
zijn ouders acht kinderen groot moesten brengen, hadden zij het thuis helemaal
niet slecht. De eerste jaren waren gouden tijden voor de bakkerij. Bij de Bato, de
jamfabriek verdiende een werknemer gemiddeld 7 à 8 gulden in de week, terwijl
de bakkerij en winkel voor de tweede Wereldoorlog tussen de 40 à 50 gulden
opbrachten. ‘Ondanks dat wij een bakkerij annex winkel hadden, kregen we niets
meer dan de andere kinderen, dat vond mijn moeder niet passend’, vertelt Eef.

Bakkerij Dupont aan de Dijkstraat

Vader Dupont had de bakkerij overgenomen van bakker IJzendoorn. Vader had
het broodbakken geleerd in Angeren, waar zijn zus getrouwd was met een
bakker. ‘s Nachts werd brood gebakken en overdag ging vader Dupont met
paard en wagen in de wijde omtrek op pad om het brood te verkopen. Zo kwam
hij ook in Oosterhout om klanten te winnen en daar heeft hij moeder Dupont
leren kennen. Moeder was er een van Maassen uit Oosterhout. In Oosterhout
waren er in die tijd drie warme bakkers: Van Kempen, Van Eldik (later Zoeten)
en Dupont. Bakkerij en winkel Dupont stond tussen de woningen van de fam.
A. Mombarg (nu Bertus Spaan) en Jo Janssen (nu Bart Janssen) aan de
Dijkstraat.
Tweede Wereldoorlog

Broer Frits rechts en Eef

Eef kan zich niet zoveel meer herinneren van de oorlogsjaren, maar een paar
dingen zijn hem nog bijgebleven. ‘Er kwam op een mooie dag een Duits muziekkorps op de fiets over de dijk aangereden, opeens kregen we van moeder allemaal een reep chocolade, dat deed zij anders nooit, maar ze zei dat ze liever had
dat wij dat opaten dan de moffen’. ‘Tijdens de bevrijding in 1944 zaten we in de
schuilkelder tussen de tabaksplanten. De schuilkelder had mijn vader zelf
gegraven en was ongeveer 4 bij 5 meter en ongeveer een meter diep. Links en
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rechts had vader houten banken gemaakt waar we dan op konden zitten. De
schuilkelder was afgedekt met balken en daarop was zand en grond gebracht. De
Duitsers ontdekten de schuilkelder en we moesten direct vertrekken. Oosterhout
was frontgebied geworden. We zijn toen gevlucht via Slijk-Ewijk en over de
Noordwal naar Herveld. Daar zijn we opgevangen door de familie Frentz. Toen
we na vijf dagen weer terugkeerden in Oosterhout zagen we nog net dat een
Amerikaanse vrachtauto wegreed met het laatste puin van ons verwoeste huis
annex winkel. Alleen de oven van de bakkerij stond er nog, met de gedroogde
appels er nog in’.
Evacuatie

In september 1944 moest het hele gezin evacueren. ‘We zijn een half jaar in
Moergestel geweest, dat was een mooie tijd’, vertelt Eef. ‘We gingen halve dagen
naar school en de rest van de tijd waren we vrij. We speelden dan vaak in de
bossen en haalden hout voor de kachel. Onze knecht Chrit Schelbergen bleef
achter op het ‘manneneiland’ in Oosterhout. Hij bakte brood voor de mannen en
maakte gebruik van de oven van bakker/kruidenier Piet Maassen, nu Attent van
Sjaak en Thea Aarns’.
Wederopbouw: bakkerij naar de Dorpsstraat

Na terugkomst in mei 1945 moest alles weer opgebouwd worden. De verwoeste
bakkerij/winkel aan de Dijkstraat werd niet herbouwd, maar er kwam een
nieuwe bakkerij annex winkel aan de Dorpsstraat. ‘Mijn vader kon gelukkig ook
gebruik maken van de bakkerij van Piet Maassen, zo kon hij de klanten van
brood blijven voorzien. Wij hebben toen tijdelijk gewoond in de houten
bungalow van de familie Sipman aan de Peperstraat’. In 1948 werd de nieuwe
bakkerij annex winkel aan de Dorpsstraat in gebruik genomen (nu familie
Lenssen). Vader Dupont en de knecht Chrit Schelbergen zorgden voor de
bakkerij, moeder en zus Hermien voor de winkel.

Tekening van bakkerij en winkel Dupont aan de Dorpstraat

‘Pa had mij duidelijk voorbestemd als zijn opvolger, maar ik wou helemaal geen
bakker worden, maar kok’. Maar pa zei: ‘dan heb je ook een wit pak aan’ en zo
gebeurde het. ‘Na de lagere school volgde ik de 2-jarige bakkersopleiding in
Arnhem. Ik ging altijd met de bus. Mijn eerste baas was banketbakkerij André
aan de Rijnstraat in Arnhem. Ik verdiende toen één rijksdaalder in de week, de
bus kostte 3 gulden en de fietsenstalling bij Wout van Lent moest ook nog
betaald worden, er moest dus dik geld bij, maar ik leerde daar wel het vak. Na
twee jaar ben ik gaan werken bij een broodbakkerij aan de Haterseweg in
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Nijmegen. Toen ik 17 jaar was, zei vader dat ik maar bij hem in de bakkerij
moest komen werken’. Het was hard werken in de bakkerij, ‘s Morgens om vijf
uur op en dat zes dagen in de week. ‘We bakten voornamelijk witte brood, half
om half tarwebrood en krentenbrood en dan nog het nodige aan taart en gebak.
Tijdens de feestdagen zag ik het bed nauwelijks en overdag moest alles ook nog
rondgebracht worden. ‘Vader had een Ford V8’, vertelt Eef trots. ‘We gingen
gezamenlijk op pad om bij de klanten brood te brengen, niet alleen in Oosterhout maar ook in Slijk-Ewijk en in Reeth. De meeste klanten waren katholiek
maar we hadden ook andere klanten’. Mijn vader zei: ‘iedere klant is er een’.
Sommige inwoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk kochten hun brood en boodschappen alleen maar bij een bakker of kruidenier van hetzelfde geloof.
Fijne tijd

‘Ik heb altijd plezierig met mijn vader samengewerkt. We hadden nooit woorden
en ik kon overal met hem over praten. Toen ik de bakkerij overnam, had ik een
Volkswagenbusje’, vertelde Eef. ‘Daarmee ging ik de klanten af. Ik had er
klanten bij waarvan ik wist waar de sleutel lag. Ik moest zelf maar in de broodtrommel kijken of ze brood nodig hadden. Een keertje liet het busje mij in de
steek, net op kerstavond. Ik had het busje heel vol geladen en toen ik de dijk
wilde oprijden, sloeg de motor af. Ik kreeg dat kreng met geen mogelijkheid
meer aan de praat en ben toen naar mijn overbuurman Wim Wooning gegaan
om te vragen of hij mij wilde helpen. Wim had een vrachtwagen en met een dik
touw werd het busje daaraan vastgemaakt. Zo gingen we langs de klanten. Toen
Wim de Oosterhoutse dijk opreed had hij niet in de gaten dat het touw was
gebroken. Pas bij de eerste klant aan de Dijkstraat kwam Wim erachter dat hij
iets miste. Uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen. Toen we de laatste klant
hadden bezocht, kwamen we onderweg al de eerste mensen tegen die op weg
waren naar de Nachtmis’.
Eigen zaak

‘Op mijn 26ste leerde ik Riek kennen op een feest in Doornenburg, haar woonplaats. Drie jaar later zijn we getrouwd en we kregen twee dochters Monique en
Linda. Op de dag dat ik kon stoppen met de bakkerij was ik helemaal gelukkig.
Ik kon gaan werken als vertegenwoordiger bij een verpakkingsbedrijf. Dat heb ik
drie jaar volgehouden. Het bloed kruipt waar het heen moet en op mijn 39ste
begon ik weer voor mezelf met een snackbar en catering, alles uit eigen keuken.
Mijn liefde voor kok kwam toen mooi tot zijn recht. Riek en ik hebben veel
grote bruiloften en partijen verzorgd en zeker wel een paar duizend klanten in
onze cafetaria mogen voorzien van onze zelfgemaakte snacks. Onze croquet was
in de wijde omtrek bekend. Na 20 jaar konden we helemaal stoppen met werken.
We hebben het huis verkocht en zijn gaan wonen aan de Van Woerkomstraat’
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De warme bakker Van Kempen
John Mulder

Al in 1905 begon Wim van Kempen een bakkerij aan het Vredesplein in
Oosterhout. Zijn zoon Dries van Kempen volgde hem op. Hij was getrouwd
met Elisabeth Houterman van de Altena. Zij geven het stokje in 1935 over
aan zoon Wim en zijn vrouw Jo van Kempen.
Ouderwetse oven op petrolie op de deel

Uit de gemeenteverslagen van de gemeente Valburg uit het begin van de
twintigste eeuw is sprake van een bakkerij Van Kempen. Ton herinnert zich opa
Van Kempen als een norse man, die elke maand op zondagavond van de
Dorpsstraat naar de bakkerij kwam lopen om de huur op te halen.

Bakkerij Van Kempen rond 1950

Wim kreeg verkering met Johanna Evers uit Lent met wie hij trouwde in 1936.
Zij betrokken de woning aan het Vredesplein en dat was een nieuw begin van
bakkerij en winkel Van Kempen. Zij kregen zeven zonen en één dochter. Wim
hoefde niet in dienst vanwege zijn bakkersberoep. Hij bouwde op de deel een
ouderwetse oven met een oliebrander. Dat stonk onnoemelijk. In de oorlog was
het moeilijk om aan petrolie te komen en moest Wim vaak met takkenbossen
aan de gang. In 1944 werd Ton geboren. Eind ’44 evacueerde het gezin naar
Tilburg, waar ze in een pastorie werden ondergebracht. Na de bevrijding in 1945
keerden ze terug naar de bakkerij die wonderwel betrekkelijk weinig schade had
opgelopen. Een voltreffer van een bom in het dak. Achter in de tuin stonden
nog een reeks opeengestapelde groene munitiekisten als herinnering aan de
oorlog.
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Bakker Wim aan het werk

Nieuwe oven in de schuur

In 1948 verleende B&W van de gemeente Valburg vergunning aan W.J. van
Kempen, Vredesplein 5 tot het bouwen van een bakkersoven met bakkerij in de
bestaande schuur. Daar kwam een moderne, stenen heet water oven. De
katholieke ingezetenen van Oosterhout waren hun belangrijkste klanten, maar
zijn rayon reikte veel verder. Wim, later Ton, bezorgde ook brood bij de
katholieke inwoners van Loenen, Slijk-Ewijk en bij familie in Lent. Een paar
dagen voor de bezorging haalde Wim de boekjes met bestellingen voor de
boodschappen op.
Achterkant van de bakkerij

Rondje Oosterhout

De route liep via de Dorpsstraat naar de Groenestraat (Hupkes, Veenbrink,
Krispijn en Natrop) en vandaar richting Lent naar de Elten en Lent. Dan weer
terug over de Griftdijk om rechts af te slaan naar de Stationsstraat tot aan het
spoor. Vervolgens terug richting Reeth (Jacobs, Van Kempen. Kampschreur en
Van Kesteren, later ook de Halve Weg) en dan de Stationsstraat richting dorp
zoals Selman, Hendriks en Swellengrebel. ‘Mevrouw Swellengrebel belde op
zaterdagmorgen vaak op voor twee witte puntjes en een krentenbolletje’, weet
Ton nog. Dan riepen wij: ‘moeten ze door de brievenbus of moeten we aanbellen’. Daarna was het naar Loenen toe aan de dijk (o.a. Krijnen en Bouwman)
en op de terugweg langs de Kleine Altena, Frans Kerkhof de Parlevinker en Van
Eldik.
Heel vroeger en inde oorlog bezorgde Wim met paard en wagen en op de fiets.
Maar al snel kocht hij een bestelauto. ’s Winters was dat een crime vanwege
startproblemen en kwam hij voor reparatie veel bij Ab Veulings in de Hoge Hof.
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Bestelauto in de jaren zestig

Nieuw huis met winkel

Omdat het oude huis zo vochtig, oud en doorleefd was, besloot Wim om het te
slopen en op dezelfde plek een nieuw woonhuis met winkel te bouwen, die in
1961 werd geopend. Ze waren een verbinding met de IFA (later Centra)
aangegaan. En zo had Oosterhout met Van Dam een tijdlang twee IFA’s.
Het was hard werken, vroeg op om te bakken, daarna bezorgen, om acht uur de
winkel open en ’s avonds de winkel bij vullen voor de volgende dag. Met kerst
was het alle hens aan dek niet alleen vanwege de grote vraag naar brood, maar
vooral ook naar krentenmik. De huiskamer lag vol met krentenbroden te
wachten op bezorging. Het assortiment was toen nog lang niet zo uitgebreid: half
om half (witte bloem en roggebloem), grijs regeringsbrood. Verder het luxe wit
brood voor in het weekend. Zo werd half om half op de plaat gebakken, acht
broden naast elkaar met planken erlangs. Dat ging zo’n twee uur in de oven en
dat drie keer per week. Het andere brood werd in zogenaamde bussen (blikken)
gebakken. En dan was er ook nog verschil in rond of knip. Knip was wat
steviger en smakelijker. De korst bepaalt in hoge mate de smaak aan het brood.
Vroeger hadden ze een aparte schaar om de knip in het nog ongebakken brood
te maken.

Vredesplein tijdens de Vierdaagse in 1960

Opleiding

Bij Ton is het broodbakken door vader Wim met de paplepel ingegeven. Het was
vanzelfsprekend dat hij eens zijn vader zou opvolgen. Na de lagere school in
Oosterhout volgde Ton de bakkersschool bij de Goffert in Nijmegen, daarna
bezocht hij de avondschool voor gezel, die ook lessen verzorgde over groente,
fruit en vlees. Overdag werkte hij respectievelijk bij bakkerij Van Mook in
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Arnhem, Van Eldonk in Nijmegen en zeven jaar bij banketbakker Dekkers aan
de Berg en dalseweg (nu eetcafé Grut). In die tijd runde vader Wim, samen met
verschillende medewerkers de bakkerij. Ton hielp in het weekend.
De warme bakker

De winkel omstreeks 1961

Tijdens een avondje uit in Huissen leerde Ton in 1964 Bets Evers kennen….
kortom, ze trouwden in 1969 en zetten de bakkerij annex winkel (Centra) voort.
In de loop der jaren nam de bevolking in Oosterhout toe. Er kwamen nieuwe
woonwijken, de campings schoten als paddenstoelen uit de grond en de mensen
kregen meer geld. Het assortiment breidde zich allengs uit en het begrip ‘warme
bakker’ werd een hype, waar ze ten volle van hebben geprofiteerd. Maar het
bleef hard werken. Ze leefden op de klok, want brood bakken luistert nauw.
Connie van Ree werkte zowel in de huishouding als in de winkel. Daarna
volgden Gerda Lintsen en Anita Maassen. Ton en Bets kregen drie kinderen
Frank (1971), Ester (1973) en Meriam (1977).

Ton aan de bereiding van speculaas

Om mee te gaan in de vaart der volkeren was verbouwen van de bakkerij noodzakelijk. Vanwege de slechte toestand van de oude schuur besloten ze die te
slopen en nieuw te bouwen, hetgeen in 1977 werd gerealiseerd. De komst van de
bedrijventerreinen aan de Stationsstraat en Griftdijk leverde nieuwe klanten op.
Met name Barenbrug en Business waren goede afnemers van luxe bolletjes,
belegd met kaas, ham en rosbief, biefstuk tartaar, afkomstig van de Jaco en
Sligro. Kortom, de zaken gingen goed, op tijd namen ze hun vakanties, totdat
Bets herhaaldelijk ziek werd. Uiteindelijk besloten ze om november 2000 te
stoppen. Oven, kneedmachine en andere machines verkochten ze voor een laag
bedrag aan een stichting, die het in een container van Barenbrug naar Nicaragua
in Midden-Amerika vervoerde De boel werd weer opgebouwd in een weeshuis
met 1200 kinderen. En daarmee was bakkerij Van Kempen verleden tijd.

Bets en Anita achter de toonbank
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Rund- en varkensslagerij Rikken, fabriek van
vleeschwaren en worstsoorten
John Mulder

In Oosterhout was vóór 1930 geen slagerij aanwezig; de bewoners waren
voor hun varkensvlees deels aangewezen op huisslachtingen. Menigeen had
wel een mestvarken in schuur of kot. Voor rundvlees moesten ze naar Elst,
Lent of Nijmegen. Frits Rikken zag een gat in de markt en kocht van Steven
Spaan (van boerderij De Hondsvoet) een lap grond om een rund- en
varkensslagerij te beginnen voor zijn zonen Frits en Geert.
Vergunning ophogen bouwterrein voor slagerij Rikken

Opa Frits Rikken kwam uit Lent, was ploegbaas aan het spoor en woonde met
zijn gezin in een boerderijtje onder aan de Waalbandijk nabij het spoortunneltje.
Begin januari 1931 verzochten de gebroeders Rikken aan B&W van de gemeente
Valburg vergunning te verlenen ‘tot het aanhoogen van de laagte, gelegen
tusschen den openbaren weg genaamd de Dorpsstraat te Oosterhout en het
daaraan grenzende bouwterrein waarop zij voornemens zijn een slagerij te
bouwen’. De wegencommissie zag geen belemmeringen onder voorwaarde dat
‘de aanhooging boven zich ter plaatse bevindende rioolbuis uitsluitend met zand
of aarde zal geschiedden, en de gemeente ten alle tijden de vrije beschikking over
deze objecten wordt gegeven’. Frits Rikken had een prima opleiding in het
slagersvak achter de rug, want op zijn zestiende jaar werkte hij bij slager Piet
Hoppe in de Lange Hezelstraat. De bouw verliep voorspoedig en zo verrees aan
de Dorpsstraat een karakteristiek huis met winkel, waarin veel marmer en glas in
lood was verwerkt. Nog in hetzelfde jaar werd de slagerij geopend.

Slagerij Rikken in 1931

v.l.n.r. Jo Bos, Geert, Frits en opa Rikken in 1935

In 1931 met zijn drieën aan de slag

Frits, Geert en hun zuster Rika gingen enthousiast aan de slag. Van hun vader
kregen ze twee koeien en acht varkens om mee te beginnen. Al snel wonnen ze
verschillende prijzen. In juli 1933 verzochten Frits en Geert Rikken aan B&W
van de gemeente Valburg toestemming om hun slagerij aan te sluiten op de
riolering van de gemeente. Rentmeester Van den Bosch (huis Heureka, nu Ria
Derksen) maakte hiertegen bewaar vanwege de kans op vermenging van slagerijafval en bloed in de riolering. Hoe het is afgelopen, weten we niet.
Inmiddels had Frits de slagersdochter Willemien Heijmen uit Bemmel aan de
haak geslagen. Ze trouwden in 1937 en zetten samen de zaak voort. De winkel
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was ingericht met een fraaie toonbank met daarop een weegschaal en een snijmachine; daarachter hingen aan haken de bouten, hammen en worsten. In 1939
werd hun eerste zoon Fred geboren.

Willemien achter de toonbank

Tijdens de mobilisatie (29 augustus 1939 tot 10 mei 1940) werd Frits opgeroepen
voor militaire dienst en vertrok hij van Oosterhout naar fort Honswijk in
Utrecht dat deel uit maakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij werd daar
kok. Later werd hij overgeplaatst naar Rotterdam, waar hij het bombardement op
Rotterdam meemaakte. In 1940 kwam Jan Rikken ter wereld en in 1943 Richard,
toen vader Frits vastzat in de bajes (de Koepel in Arnhem) in verband met het
stiekem verkopen van vlees aan Betuwse burgers. Hij werd verraden, de Duitsers
pakten hem op en Frits verdween voor drie maanden achter de tralies.

Uitgestald met bouten, hammen en worsten

Op 30 mei 1944 op de verjaardag van vader Frits werd Antoinette geboren. In
september evacueerde het gezin Rikken met Annette in een veilingkistje naar
Wehl. Ze waren nog maar net op weg of in de Stationsstraat moesten ze hals
over kop een droge sloot in duiken langs de wei van Hendriks vanwege hevige
luchtaanvallen en bombardementen. Toen ze na de bevrijding terugkeerden naar
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Oosterhout troffen ze een enorme chaos aan van platgebombardeerde huizen,
boerderijen en boomgaarden. Ook hun slagerij aan de Dorpsstaat was zwaar
geraakt door een voltreffer die het dak verwoestte. Verder waren hun fietsen en
andere spullen weg. Spoedig daarna begonnen Frits en Willemien aan de
wederopbouw van hun slagerij.

Willemien met Fred (l), Jan (r) en Richard in de wagen

In 1946 werd Peter geboren en in 1949 Charles. Er brak een periode van
welvaart aan voor het gezin Rikken. Vele boeren brachten hun beesten naar
slagerij Rikken om te slachten. De winkel werd diverse malen gemoderniseerd.
Begin jaren vijftig werden Jan en Fred nog al eens op pad gestuurd om
bestellingen rond te brengen. Zo brachten ze iedere dag twee en soms vier
biefstukjes naar Van Schaik op de Kleine Altena aan de Waalbandijk. Ze kregen
daarvoor een dubbeltje fooi, dus het was vechten wie er heen mocht. Verder
kwamen er bestellingen uit de Tooropstraat in Nijmegen, die Jan en Fred per
transportfiets afleverden. In 1956 was het groot feest vanwege het 25 jarige
bestaan van de slagerij/slachterij. Con Amore kwam een aubade brengen en
menig dorpsgenoot gaf acte de présence om de jubilarissen te feliciteren.

Slagerij F. Rikken na de wederopbouw
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Willemien en medewerker

Jan in de Dorpsstraat nabij de
BATO-jamfabriek

Jan en Lenie Rikken- Van de Pas
(1969)

Aubade van Con Amore vanwege 25 jaar slagerij in 1956

Jan Rikken was de eerste (jeugd)prins Carnaval van Oosterhout in 1965. Hij was
toen 25 jaar oud. Van broer Fred die samen met Annette in Huissen een slagerij
was begonnen, hoorde Jan dat op ’t Zand een jonge deern, Lenie van de Pas
genaamd, woonde; een tuindersdochter die in een slagerij in de Jansstraat
(Arnhem) werkte. Op een pronkzitting in Bemmel…kortom, ze trouwden in
1969 en namen de slagerij van Frits en Willemien over, die een huis hadden laten
bouwen op de hoek van de Dorpsstraat/Gansstraat. Frits stak iedere dag de
straat over om bij Jan en Lenie het nodige slachtwerk op te knappen. Verder was
hij vaak op het abattoir te vinden om vlees in te kopen.
Lenie hield zich met alle aspecten van het slagerswerk bezig: slachten,
vasthouden, schoonmaken, de winkel runnen, rosbief bakken, worst maken.
beesten vasthouden, maar ook bij de klanten bestellingen opnemen. Het
assortiment in de winkel was nog niet groot met onder andere soepvlees, rauwe
en gekookte ham, boterhammen – en leverworst. Achter het huis kwam een
rokerij. Die rookworsten werden toen nog bij elkaar gehouden door lange
puntige pinnen van de sleedoorn. Het was voor Jan elke keer weer een uitdaging
om niet zijn handen aan die pinnen open te halen. Verder bouwden ze een
koelruimte waar klanten een diepvries konden huren. Een eigen diepvries was
toen nog erg duur. De slachtplaats en de winkel werden gemoderniseerd en zo
waren ze opgewassen tegen de veranderingen die in en buiten het plaatsvonden.
Er kwamen nieuwe straten met nieuwe bewoners (‘import’) en een belangrijke
inkomstenbron vormden de campinggasten van park Tergouw, de Halve Weg,
de Altena en de Steenoven in Slijk-Ewijk.
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Het assortiment werd uitgebreid al naar de vraag van de nieuwe klanten zoals
gebraden gehakt, slavinken, saté- en ander bbq-vlees, bami- en nasischotels,
erwtensoep en dat alles zelfgemaakt door Jan en Lenie. Broer Charles begon een
grossierderij voor metworst, waar hij vele malen in de prijzen viel. Hij werd
uitgeroepen tot worstenkoning. Een vertrouwd beeld was dat van Jan en Lenie
achter hun kraam met hamburgers en curry tijdens de Oosterhoutse Wielerronde
en de Vierdaagse. Hun zonen Bob en Han gingen ook het slagersvak in en
hebben ieder een tijd in de slagerij van hun ouders gewerkt. Achter de slachtplaats lag een lapje tuingrond en het bloed kruipt ….. kortom Lenie hield daar
een groentehof en als meststof gebruikte ze onder andere de vulling van de
koeienpensen. Het wou er best groeien.

Voormalige slagerij Rikken omstreeks 2000

De komst van de IFA van Van Dam, de Spar van Aarns en later de Dorpswinkel
van Van Moerkerken die ook vleeswaren verkochten, vormde geen bedreiging
voor slagerij Rikken; die van de grote supermarkten als Albert Hein en C1000
wel degelijk. Verder werden de regels voor huisslachtingen steeds weer aangescherpt. Uiteindelijk zijn Jan en Lenie in 1997 gestopt.
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Van alles van vroeger
Dini Huijbers

Dronken paling

(uit: Oma’s receptenboek)
Ingrediënten:
1 kg verse paling (Wout Bunt, Slijk-Ewijk)
2 ½ dl bier
boter
zout en peper
2 ½ dl room
Bereidingswijze:
Hak de paling in stukken. Giet bier in de pan en breng aan de kook, zodat de
vloeistof indikt. Laat intussen de paling in de boter goudgeel worden. Voeg zout
en peper toe. Dompel de paling in het bier en laat hem ruim een kwartier koken.
Haal de paling op het droge voordat hij ‘dronken’ is. Roer de room door het
bier, warm de saus op en giet hem over de paling. Serveer her gerecht met bruin
brood en een glas schuimend bier.
Voor degenen die niet van paling maar wel van bier houden:
Vleesschotel op de wijze van boerin Hofscholte

(uit: Oma’s receptenboek)

Ingredienten:
600 gram runderlappen
100 gram rundvet of 50 gram vet of 50 gram boter
5 uien (in ringen)
zout en peper
300 gram panklare gemengde groenten naar keuze
3 bruine boterhammen zonder korst
franse mosterd
2 dl donker bier
1 flinke mespunt tijm
2 laurierblaadjes
1 à 2 schepjes suiker
aromat
(Belgisch bier en bruin brood)
Snijd het vlees in lange, niet te smalle repen. Verwarm het vet en bak de uien al
roerend goudgeel. Doe het vlees in de pan en bak het aan alle zijden lichtbruin.
Strooi zout en peper over het vlees en doe de groenten in de pan. Bestrijk het
brood met veel mosterd en leg de boterhammen met de bestreken zijde op de
groenten. Schenk het bier in de pan en voeg zoveel water toe dat het mengsel
onderstaat. Voeg tijm en laurier toe en breng het geheel langzaam aan de kook.
Doe het deksel op de pan, zet het vuur laag en laat het vlees langzaam gaar.
worden. Voeg suiker, wat aromat en wat zout en peper toe en dien het gerecht
op. Serveer bruin brood en Belgisch bier bij deze schotel.
38

Nu we het toch over bier hebben, alvast een tip voor na de winter:
Wist u dat slakken wel van een slokje houden, vooral als het bier is.
Wilt u van de slakken af? Zet een schaaltje bier neer en ze zullen hierin
verdrinken.
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