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Van het bestuur 
Nienke Faber 

 
In het winternummer van Oud Neis zijn artikelen opgenomen over de kerken in 
de dorpen en de betekenis van de kerk voor de mensen, hoe verhielden zich de 
kerkgenootschappen zich tot elkaar en hoe was de samenwerking, welke rol 
speelde de kerk in de sociale gemeenschap en bij rampen. Natuurlijk komt ook 
de veranderende rol ter sprake.  
 
Leden 

In de afgelopen periode hebben we de volgende nieuwe leden kunnen verwelkomen: 
Uit Oosterhout: de heer Van Kesteren, de heer en mevrouw Nab en mevrouw Klomp. 
Uit Slijk-Ewijk: mevrouw Elings, de heer en mevrouw Baron, mevrouw Toonen en de 
heer Essers. Uit Herveld: de heer Lintsen. 
Opzegging: de heer Gierman uit Valburg en de heer en mevrouw Donders uit  
’s-Hertogenbosch. 
 
Schenking 

Mevrouw Klomp uit Oosterhout heeft 100 bidprentjes van overledenen uit Ooster-
hout, Slijk-Ewijk en Valburg geschonken aan de Historische Kring, waarvoor dank. 
 
Contributie 

De contributie voor 2016 (leden 17,50 en huisgenoten 5,00) kunt u overmaken op 
het bekende rekeningnummer NL60 RABO 0130 8074 03 t.n.v. Historische Kring 
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken.  
 
Excursie 12 september 2015 

Langs smalle en slingerende 
weggetjes voerde de bus ons via de 
Lekdijk naar Oudewater. John Mulder 
gaf een smakelijke toelichting op het 
prachtige landschap van de uiter-
waarden en de weilanden achter de 
dijken. In het gezellige Hotel 
Resaurant Abrona werd heerlijke 
koffie met gebak geserveerd.  

Oudewater is een gezellig stadje met leuke straten en opval-
lend veel antieke gevels, Middeleeuws, maar ook Jugendstil 
en Art Deco gevels.  
Schoonhoven is natuurlijk bekend als zilverstad, die naam 
doet zij nog steeds eer aan. Zo zijn er veel zilversmeden actief. 
Veelal is een kijkje te nemen in de werkplaats. Het Zilvermu-
seum laat een geweldige collectie zien met zilverstukken en 
objecten uit verschillende perioden. Op dit moment was er 
een tijdelijke tentoonstelling te zien van bijzondere heden-
daagse objecten. In het chique Restaurant Belvédère aan de 
Lek hebben we genoten van een uitstekende lunch. Al met al 
was het een bijzonder gezellige dag. 

 
Het bestuur en de redactie wensen u gezellige feestdagen 

en een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2016 toe. 
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Terugblik,  
Jaarboek van Stichting Tabula Batavorum 
Mieke van Veen-Liefrink 
 

Op vrijdag 13 november 2015 vond in het Veerhuis Opheusden de eerste 
uitreiking plaats van Terugblik nr. 16. ‘Dames en Heren. Appels en Peren…!’ 
Dit thema heeft een groot aantal schrijvers er toe gebracht een bijdrage in te 
leveren, waardoor het een leuk informatief en ook kleurrijk boek is geworden 
met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. 
 

Voor het volgende jaarboek no. 17 in 
2016 is door het bestuur en redactie 
besloten geen thema aan te dragen. 
Waarom?  
Veel leden van de historische vereni-
gingen hebben vaak een ‘stokpaardje’, 
een favoriet thema waarvan zij of een 
artikel eigenlijk al op de plank hebben 
liggen of graag over zouden willen pu-
bliceren. Maar die pasten tot nu toe dan 
niet in de thema’s van de Terugblik. Deze 
mensen hebben nu de kans. 
 
Hebt u een geliefd onderwerp waarover u 
al zo lang had willen schrijven, misschien 
een artikel al op de plank liggen of hebt u 
een idee dat u wilt uitwerken, laat dat dan 
weten, dan wordt u uitgenodigd voor een 
auteursbijeenkomst in februari.  
De inzendtermijn voor het artikel is 1 juli 
2016. We zien dan jullie bijdragen met 
interesse tegemoet.  
 

Voorwaarden zijn wel dat het een Betuws onderwerp betreft. Het artikel mag niet 
eerder zijn gepubliceerd en bestaat maximaal uit 4000 woorden. 
 
We hebben ook gemeend het thema voor 2017 al bekend te maken, waardoor 
auteurs voor dit onderwerp wat langer tijd hebben zich daarop voor te bereiden. 
Het thema voor 2017 is Migratie in de Betuwe. Dat betekent zowel emigratie als 
immigratie in binnen- als buitenland, in de ruimste betekenis van het woord. 
 
Nadere informatie is te verkrijgen bij het Bestuur en Redactie van Tabula Batavorum.  
Mieke van Veen-Liefrink, tel. 024-3446970, email: liefrinkmieke@hotmail.com 
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Twee geloven op één kussen . . .  
. . . daar slaapt de duivel tussen 
Krijno Horlings 
 
Deze zegswijze waarschuwde vroeger tegen gemengde huwelijken, want dat zou 
maar tweespalt geven. Hoewel de tijden zijn veranderd, leiden verschillen tussen 
religieuze overtuigingen tot op de dag van vandaag in de wereld tot hevige conflicten 
en zijn nog steeds de bron van (on)menselijk gedrag. Om maar enkele voorbeelden te 
noemen: kort na het begin van onze jaartelling tussen Romeinen en Christenen, ver-
volging van Joden door de eeuwen heen, in de Middeleeuwen de Kruistochten tegen 
de Muzelmannen, sinds de Reformatie tussen Katholieken en Protestanten, in onze 
tijd de uitwassen van de Islam. Waar groepen hun identiteit aan een geloof of ge-
loofsgemeenschap ontlenen, geeft dat enerzijds een sterke interne verbondenheid 
en anderzijds wrijving, van ruzie tot oorlog, met groepen die een andere overtuiging 
aanhangen. Het einde is daarvan helaas nog niet in zicht. 
 
Ook op kleinere schaal, tussen dorpen, binnen dorpen en ook wel binnen families en 
gezinnen, werden en worden religieuze verschillen soms uitvergroot. Hoe was dat 
vroeger in de Betuwe, meer in het bijzonder in Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg? 
 En hoe is dat nu?  

Sprekers vlnr: Ds. Dick Kruyt, Frans Spaan, Gert Verhaaf, Sjaak Helmink 
 

De Historische Kring had op 24 november vier gastsprekers uitgenodigd in het kerkje 
van Slijk-Ewijk om te vertellen over de kerken en het kerkelijk leven in vroeger tijden. 
Ze hadden het aandachtige publiek van zo’n honderd leden en bezoekers meer te 
vertellen dan tussen 20 uur en 22.45 uur mogelijk was. Voor vragen was helaas geen 
tijd meer. 
Dit nummer van Oud Neis geeft een samenvatting van de inleidingen. Voor een deel 
overlappen ze elkaar, maar wel vanuit verschillende invalshoeken. De geschiedenis 
van kerk en samenleving wordt soms afgewisseld met persoonlijke meningen en 
herinneringen. Zo ontstaat een gevarieerd beeld hoe verschillende geloofsrichtingen 
hier samenleefden. 
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Aspecten van de geschiedenis van de 
Protestantse gemeenschap in Oosterhout 
Dick Kruyt 
 

Hoe een kleine minderheid nu één van de minderheden is geworden, en hoe 
die elkaar juist in deze tijd buitengewoon hard nodig hebben. 
 
Onverdeelde gemeenschap 

Ooit maakte de bevolking van het dorp Oosterhout (Oosterholt) deel uit van één 
religieuze gemeenschap. Er stond één kerk aan de rand van het dorp, tegen de toen-
malige Waaldijk aan, waar een onverdeelde gemeenschap samenkwam om tot God 
te bidden en in het gebroken brood Christus te ontvangen. Hier, ongeveer in de 12e 
eeuw, ligt het beginpunt van kerkelijk leven in Oosterhout, van waaruit ook de droom 
wordt gevoed dat wij ooit weer op één punt samenkomen. Alles wat het kerkelijk le-
ven in onze 21e eeuw bedreigt en aanvreet zal ons daartoe dringen. I2 en 2I vormen 
optisch gezien elkaars spiegelbeeld. Misschien, en ik hoop het, dat de geschiedenis 
dit spiegelbeeld ook zal vertonen. 
 
Grote scheiding, kerk overgenomen 

De grote scheiding kwam in de 16e eeuw, in de 80-jarige oorlog. Bij de Pacificatie van 
Gent (1576) had prins Willem van Oranje nog een poging gedaan om de uit elkaar 
vallende christenheid hier in de Nederlanden weer tot bezinning te laten komen en 
tenminste in onderling respect bijeen te houden.  
Maar aan beide kanten: bij de Staatsgezinden die het opnamen voor de zaak van de 
protestanten en bij de Spaansgezinden, die in de militaire macht van Spanje de be-
scherming van het rooms-katholieke geloof zagen, waren teveel polariserende 
krachten werkzaam. Frustraties kregen de overhand: over en weer werd verraad en 
nieuwe vijandschap geconstateerd. In dit klimaat besloten de Staten van Gelre dat de 
kerken in hun gebied geconfisqueerd werden en toegewezen aan de protestantse 
eredienst. We spreken dan over de jaren 1580 - 1584. 
In deze periode gingen ook de dorpskerken in onze regio over in handen van de 
nieuwe ‘Gereformeerde Religie’  en moest de meerderheid van trouw blijvende 
katholieken uitwijken naar schuilkerken. Zo was er sprake van een (protestantse) 
minderheid, door de machthebbenden van die tijd beschermd, tegenover een meer-
derheid, die wel min of meer getolereerd werd, maar verjaagd uit hun kerken. Daar-
mee was de toon gezet voor een situatie, die eeuwen zou aanhouden en onderling 
wantrouwen, vijandschap soms, in stand hield, waarbij twee groepen mensen in het 
dorp in vele opzichten met de rug naar elkaar toe leefden. 
 
Van de weggeslagen Waaldijk naar Slijk-Ewijk 

Van het oude 12e eeuwse kerkje aan de Waal is niets meer over, na plundering en 
brandstichting door Engelse troepen in 1585 en na dijkdoorbraken in de 17e eeuw. 
De protestantse families in Oosterhout zochten hun toevlucht in Slijk-Ewijk, waarmee 
een band van enkele eeuwen werd gesmeed. Maar het was een noodverband en dat 
bleef gedurende eeuwen ook gebrekkig. Verschillen in dorpskarakters, sociale om-
standigheden en mentaliteit bleven opspelen en ook de geschiedenis van beide dor-
pen verliep verschillend, o.a. door dijkdoorbraken en overstromingen. Heren die het 
voor 't zeggen hadden, vochten hun belangen nogal eens uit over de ruggen van een 
zeer armoedige bevolking. 
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Behartiging van Oosterhouts godsdienstige belangen 

Aan het eind van de 19e eeuw komt er zicht op een losmaking uit de Slijk-Ewijkse 
hervormde kerkgemeenschap (in de 17e eeuw nog ‘Nederduits Gereformeerd’ 
genoemd, maar sinds de tijd van Koning Willem I: ‘Nederlands Hervormd’, kortweg 
‘hervormd’). Met steun van de familie Van Boetzelaer van Oosterhout zet een groep 
hervormden in Oosterhout zich in voor de bouw van een eigen kerk. Ze voelen zich 
klein en achteruit gezet, maar ach, dat gevoel speelt eigenlijk alle godsdienstige 
partijen parten. Op 16 augustus 1899 wordt de Vereniging ter behartiging van 
Oosterhouts Godsdienstige belangen opgericht, met het doel een eigen hervormde 
gemeente en kerk te stichten. 'Godsdienstige belangen' betreffen dus het eigen 
streven. Dat er ook andere godsdienstige belangen zouden zijn, wordt in deze 
naamgeving niet onderkend. 
 
De bouw van de kerk aan de Hoogestraat (nu: Dorpsstraat) 

 
Baron H.J.H. van Boetzelaer vindt in een gereformeerd kerkje in Zetten een passend 
voorbeeld voor een nieuw kerkgebouw. Hij neemt ook de kosten op zich voor het 
bouwterrein, dat gevonden wordt aan de Hoogstraat, het deel van de huidige Dorps-
straat dat na de dijkdoorbraak van 1820 was opgehoogd met opslagzand. Zo was een 
soort vluchtheuvel ontstaan met het oog op mogelijke overstromingen. 
De eerste steen van deze kerk legde de zoon van de baron, Carel Godfried Willem 
Henric, op dat moment 7 jaar oud. Dit vooral als hommage, omdat de familie Van 
Boetzelaer de meeste kosten voor zijn rekening heeft genomen. Tijdens de bouw laat 
de baron, die in Zuid-Frankrijk verblijft, weten dat hij interieurdelen van een kerk 
heeft gevonden in Cannes. Deze worden naar Oosterhout verscheept. Nog steeds 
kun je in de kerk deurkozijnen, preekstoel, psalmborden, doopvont en lezenaar zien 
met houtsnijwerk in dezelfde neogotische stijl. Op 22 juli 1900 wordt de kerk inge-
wijd.  
 
Opbouwwerk voor nieuw gemeenteleven 

In de nieuwe gemeente moest alles nieuw worden opgebouwd. De baron had 
aanvankelijk grote invloed op de keuze van de predikant die beroepen werd. Liefst 
één die bekend stond als aanhanger van de zogenoemde Ethische richting in de Ned. 
Herv. Kerk (geloof is een zaak van hoofd én hart, geloof moet blijken uit je gezindheid 
-‘ethos’- ; hoog ontwikkelde heren, met een warm gevoel voor de gemeente).  
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Het was een samenleving met veel standsverschil: baron, enkele grote boeren, veel 
kleine boertjes (fruittelers), 'warmoezeniers' en landarbeiders. Meestal was sprake 
van seizoenarbeid. Toen in de dertiger jaren de landbouwprijzen kelderden was 't 
een beroerde tijd. Had je ergens werk dan accepteerde je veel, om het maar te 
behouden (“dominee, het was soms 'slavenwerk’ ”). Armoede in het dorp, ook onder 
de hervormden. De diakonie ving van het ergste leed iets op, maar dan moest er wel 
wat tegenover staan: trouw kerkbezoek, catechisaties volgen, belijdenis doen. 
 

 In de kerk bevonden zich helemaal achteraan 'armen-bankjes'. En in het dorp waren 
er 'Diakonie-huizen', o.a. in Klein Amsterdam en aan de Peperstraat. De kerk had een 
belangrijke sociale functie. In die tijd waren er doorgaans weinig mogelijkheden tot 
vermaak. Maar via de kerk kon je naar zondagsschool, catechisatie, meisjesvereni-
ging, mandolineclub, zelfs een zwemclub (opgericht door ds. Van der Giesen) of 
vrouwenvereniging gaan. De dominee gaf godsdienstles op de Openbare Lagere 
School. Protestantse kinderen gingen daar naar school. Een belangrijke maatschap-
pelijke functie had de koster: op gezette tijden de klok luiden, graven delven en het 
kerkhof onderhouden, op zaterdagavond de kerk warm stoken. Jarenlang en genera-
ties lang vervulden leden van de familie Veenbrink deze belangrijke functie. 
 
De 2e wereldoorlog 

Aanvankelijk ging de oorlog grotendeels aan de bevolking 
voorbij. De Betuwe had een belangrijke rol in de voedsel-
voorziening; nogal wat jongens en mannen konden, wer-
kend bij de boer, aan de Arbeitseinsatz ontkomen. Niet 
allen! Verschillende kwamen in Duitsland terecht, onder 
dikwijls uiterst gevaarlijke omstandigheden. Ook de Joden-
vervolging ging grotendeels aan de be-
volking voorbij. Toch wierp deze ook 
hier z’n slagschaduwen.  Ds. Walter 
Kroese (foto links), die in de pastorie aan 
de Hoogestraat woonde, was behalve 
theoloog ook jurist. Met zijn juridische 

kennis heeft hij een aantal joodse medeburgers kunnen redden 
door bepaalde constructies op te zetten. Zijn dochter Truus 
(foto rechts) was actief als koerierster in het verzet en spande 
zich o.a. in voor hulp aan onderduikers.  
 
Oorlog komt heel dichtbij  

Vanaf 1944, met onder andere het zogenoemde vergissingsbombardement van 22 
februari op Nijmegen, komt de oorlog heel dichtbij. Het speerpunt van het grote  
Geallieerde offensief van september 1944, Operatie Market Garden, is op onze regio 
gericht. Vanaf 17 september worden huizen en boerderijen in Oosterhout getroffen 
door granaten en bommen. De Duitsers schieten huizenblokken in brand, o.a. aan 
het Vredesplein. In de boomgaard van Swellengrebel (een hervormde familie, waar in 
de jaren daarvoor elke zomer enkele studenten seizoenwerk vonden, van wie één 
later mijn naaste collega wordt), staat zwaar Duits geschut. Wonderlijk genoeg blijft 
de kerk gespaard. Een groot deel van de bevolking vlucht. Op de boerderij in het 
Oosterhoutse bos (van Chris Maters), liggen eerst Duitse troepen ingekwartierd, 
enkele dagen later, na de ‘oversteek’ en de inname van de verkeersbrug, in Lent ook 
Amerikaanse en Britse troepen. Zo vergaat het ook de Hervormde pastorie. Eerst ge-
vorderd door de Duitsers, maar wanneer op 22 september Engelse troepen 
Oosterhout hebben ingenomen, worden in de licht beschadigde pastorie geallieerde 
troepen ondergebracht. 
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Tijd van wederopbouw 

Veel moet weer nieuw worden opgebouwd na de bevrijding. Wat was de mooie en 
vruchtbare Betuwe geplunderd en geschonden! Gelukkig komt veel hulp uit binnen- 
en buitenland. En er wordt aangepakt! Men is zeer gemotiveerd om ook de kerkelijke 
gemeente weer op te bouwen. Het jeugdwerk bloeit. In 1950 wordt ‘Ons Huis’ ge-
bouwd voor al het verenigingswerk rondom de kerk. Helaas wordt in deze periode 
hervormd Oosterhout overschaduwd door een kerkelijke scheuring. De predikant, ds. 
Piek, die ds. Kroese in 1950 opvolgde, moet ook een periode dienen als legerpredi-
kant. Zijn plaats wordt een tijdlang ingenomen door een waarnemende hulpprediker, 
die echter een geheel andere geloofsrichting en -verkondiging voorstaat. Gevolg: 
grote interne ruzies! Alles waar een kleine, eenvoudige gemeente klein in kan zijn! 
 

Geen gemakkelijke jaren! 

De komst van ds. Caspar Honders in 1956 is belangrijk om de geschonden verhou-
dingen enigszins te herstellen. Hij moet de gemeente weer opnieuw opbouwen! Op 
eigen kracht kan Oosterhout dat niet; opnieuw wordt een combinatie aangegaan met 
Slijk-Ewijk. Op zijn motorfiets, later met zijn kevertje, zet ds. Honders zich in voor het 
gemeenschapsleven, o.a. als enthousiast voetballer! Hij woont in de pastorie in Slijk-
Ewijk. Hem heb ik in de zeventiger jaren in Groningen leren kennen als docent 
Liturgiewetenschappen. Graag vertelde hij zijn studenten over zijn vroegere jaren in 
diverse gemeenten. Die in Slijk-Ewijk en Oosterhout vond hij “geen gemakkelijke 
jaren!”.  
 
Begin van de oecumene 

Vanaf het begin van de jaren ‘60 komt oecumenische samenwerking op gang. Het be-
sef groeit dat christenen van verschillende denominaties samen verantwoordelijk zijn 
voor de uitstraling van Christus in de samenleving. De jeugd, die vindt dat oecumene 
de gewoonste zaak van de wereld is, gaat hierin voor! 
In contrast met de groeiende oecumene staat het beëindigen van de combinatie met 
Slijk-Ewijk. Men ervaart te grote verschillen in mentaliteit en diepe kloven door oude 
ruzies. Onder ds. Drent consolideert het kerkelijk leven. Er breekt een tijd aan van 
vernieuwingen, bijvoorbeeld op liturgisch gebied. De binnenmuur achter de preek-
stoel wordt getooid met een groot kruis. Bloemen op de avondmaalstafel! Een Paas-
kaars wordt ingevoerd! De kerk is niet meer uitsluitend een domineeskerk en de 
dienst is geen onemanshow. Leken, ook vrouwen, gaan een actieve rol spelen in de 
eredienst. 



9 
 

Kerk-bij-de-tijd 

De ontwikkelingen in de samenleving gaan niet aan deze hervormde gemeente voor-
bij: betrokkenheid op de maatschappij, emancipatie, komst van asielzoekers, be-
bouwing en verstedelijking, waarbij grote delen van het vroegere boomgaardenge-
bied worden omgeploegd tot stadsdeel. Een reeks vrouwelijke predikanten wordt 
beroepen en vindt haar weg in Oosterhout en in wisselende samenstelling ook in de 
buurgemeenten Ressen en Lent, met af en toe nog een enthousiaste mannelijke 
predikant. 
Oosterhout verandert sterk. Veel import. Het dorp wordt omzoomd door nieuwe 
wijken, en dat proces gaat momenteel nog steeds door. In de nieuwe wijken heerst 
aanvankelijk een pioniersgeest. Jonge mensen ontmoeten elkaar, o.a. bij kinderop-
pas, gaan netwerken en hebben behoefte aan ondersteuning bij geloofsopvoeding. 
Zo vindt eerste groepsvorming plaats, waar de kerk bij kan aansluiten. 
 
Ingrijpende veranderingen vragen om een nieuw kerk-begrip 

Hoe de historie van de kerken in Oosterhout zich ook zal ontwikkelen, zeker is dat de 
moderne tijd ingrijpende veranderingen laat zien in het leefpatroon, en dus ook in 
het bewustzijn van mensen. De samenbindende en zingevende rol die de kerken 
vanouds vervulden komt deels te vervallen, maar vraagt ook om nieuwe invulling en 
aanpak.  
Te midden van deze veranderingen is er nog steeds deze oude Hervormde Gemeen-
te, die zich sinds de grote Kerkfusie van 2004 Protestantse Gemeente te Oosterhout 
noemt. Zij is in het verband van een Streekgemeente nauw verbonden met de ge-
meenten in Lent en Ressen: LOR-Streekgemeente. Zij blijft met ups en downs werken 
aan vernieuwing, speelt in op het maatschappelijk gebeuren en op de opkomst van 
nieuwe kerkelijke stromingen. Vaak bruist het in dit kerkelijk leven. En het bruist 
vooral als we 't oecumenisch doen. 
 
Sinds de I2e eeuw – nu weer één in de 2Ie eeuw? 

De kerkgemeenschappen in Ooster-
hout zijn nu kleine minderheden ge-
worden in een a- kerkelijke of post-
kerkelijke cultuur. Het is mijn persoon-
lijke overtuiging dat zij alleen zinvol 
kunnen werken aan hun opdracht van 
de Heer: om volk van God te zijn in de-
ze sterk veranderende wereld, als ze 
onderling nauw samenwerken en blij 
verrast beseffen elkaars broeders en 
zusters te zijn. Tevens ontdekken zij 
nieuwe broeders en zusters in allerlei 
initiatieven om hen heen. Kennelijk 
voert de Geest van God hen tot elkaar, 
misschien zelfs in het gebruik van el-
kaars kerkgebouw, om levende getui-
gen te zijn, van de Geest die in hen 
woont.  
 
 
 
 
N.H. Kerk te Oosterhout 
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De katholieke geloofsgemeenschap van 
Valburg  
Sjaak Helmink 
 
het begin 

In de achtste eeuw kwam het kerkelijk leven op gang door toedoen van de  
H. Willibrordus en zijn helper de H. Werenfridus, de eerste pastoor van Elst.  
Van deze periode weten wij weinig voor wat betreft Valburg. De oudste schriftelijke 
vermelding uit 1322 noemt de parochie in een acte waarin overdracht van grond 
wordt geregeld.    
In 1395 wordt de kerk vermeld op een lijst goederen die toebehoorden aan het 
Bisdom Utrecht. De kerk was toen al gewijd aan Jacobus de Meerdere.  
     
Een speciaal altaar was door de Ingen Nulandts opgericht ter ere van de  
H. Christoffel. Zij zorgden voor het onderhoud en de betalingen van erediensten. 
 
de Reformatie 

In de tweede helft van de 16e eeuw kwam voor bijna twee eeuwen een eind aan de 
parochie Valburg door toedoen van de Reformatie. Ook in Valburg wendden velen 
zich af van het katholieke geloof en sloten zich aan bij de nieuwe godsdienstige 
richting. In 1609 kwam de eerste protestantse predikant naar Valburg en werd het 
oude kerkgebouw aan de katholieken ontnomen en werden katholieke 
godsdienstoefeningen verboden.    
Rome verklaarde de Nederlandse kerkprovincie tot missiegebied. De Valburgse 
katholieken gingen in Elst te kerke en werden bediend door Keulse priesters. Deze 
diensten werden in het geheim gehouden in huizen, boerderijen en kastelen. In 1694 
werd Eimeren de vaste plaats voor katholieken van Eimeren, Driel, Oosterhout, 
Homoet, Herveld en Valburg. Hier zou tot 1802 continu een pastoor aanwezig blijven.  
 
eigen kerk 

Nieuwe ontwikkelingen maakten op het eind van de achttiende eeuw de schuilkerken 
overbodig. In 1802 (Franse tijd) werden in Elst en Valburg nieuwe kerken gebouwd, 

die in Valburg kwam op het huidige kerkhof 
‘Gods akker’. Kampschreur was de architect en 
de bouwkosten kwamen op ƒ 2500. De kerk was 
ongeveer 17 meter lang en 10 meter breed en 
patroonheilige werd de aloude Jacobus de Meer-
dere. Op het dak prijkte een klokkentorentje met 
een ijzeren kruis. Dit kruis was afkomstig van het 
Kasteel Mussenberg en is in onze kerk nog te 
bewonderen. Van 
1802 tot 1832 
had de kerk geen 
pastoor en werd 

Valburg bediend door pastoors uit Elst en Herveld. In 
1832 was de schuldenlast van de kerk afgelost en was 
men in staat zelf de kosten voor een eigen pastoor op 
zich te nemen. Van 1832 tot 1839 was Wilhelmus 
Hendrikus Jansen pastoor. In 1982 vierden wij de 150-
jarig zelfstandigheid van onze parochie, waarbij kardi-
naal Willebrands aanwezig was.  
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nieuwe parochie en kerk 

In 1849 liet de tweede pastoor Weyers een nieuwe pastorie 
bouwen, die tot 1923 als zodanig dienst heeft gedaan. Op 1 
maart 1855 werd de statie Valburg officieel een parochie 
met nauwkeurige grensbepalingen en in 1868 werd een 
eigen kerkhof naast de kerk ingewijd. De indrukwekkende 
ijzeren kerkhofpoort naar het intieme kerkhof kostte ƒ 61. 
Tot dan werden de overledenen begraven op het protes-
tante kerkhof. 

In 1886 stemde de Aartsbisschop in met het besluit om een 
nieuwe kerk te bouwen in de tuin van de oude pastorie; nog 
steeds de huidige locatie. Architect Alfred Tepe had zijn oplei-
ding in Duitsland genoten en hij bouwde vele kerken in het 
Bisdom Utrecht, o.a. het kerkje van Lent. De kerk werd aanbe-
steed voor ƒ 15.700 en de uiteindelijke kosten kwamen op 
 ƒ 18.360.  

 
In het koor van de kerk kwamen fraaie glas-in-lood 
ramen met voorstellingen van de Heiligen Donaties, 
Rochus, Caecilia en Barbara. Aan de zijkanten en 
centraal op het priesterkoor kwamen drie ramen: 
Maria Boodschap, de kruisiging en de hemelvaart 
van Christus. Deze ramen werden geschonken door 
zusters van pastoor van Gendt, die zich met hun 
moeder in Valburg gevestigd hadden. Bouwpastoor 
Johannes van Gendt overleed op 47-jarige leeftijd 
en is bijgezet op ons kerkhof in het priestergraf. 
Moeder is daags na de dood van haar zoon ook 
gestorven. 
 
In 1893 werden in de kerk een nieuw altaar en preekstoel van beeldhouwer F.W. 
Mengelberg geplaatst. Ook werden er muurschilderingen aangebracht. De gelden 
werden verkregen doordat men zwart geld op het spoor was gekomen van de tabaks-
handel. De kapelaan wist de bezitter van dit zwarte geld zover te krijgen dat deze het 
besteedde aan de verfraaiing van de kerk.  
De kerkrekening vermeldt dat de schenker onbekend wilde blij-
ven, maar het was de opa van Frans Mientjes. 
 
In 1922 werd de pastorie afgebroken. Hij was bouwvallig gewor-
den en aan vernieuwing toe. Na drie jaar werd de nieuwe pasto-
rie opgeleverd.  
 

Nicolaas van Dieden was van 1940 tot 1952 pastoor. 
In 1949 werden in de vensters van de zijbeuken 
glas-in-lood ramen aangebracht met voorstellingen 
van Petrus, Paulus, Christoffel, Jacobus, Isodorus en 
Nicolaas. Er kwam een Maria-altaar rechts in de 
zijbeuk. Ook is er nog een dagboek van de pastoor 
over wat er tijdens de oorlogsdagen in Valburg is 
gebeurd.  
 
 

 

Pastoor Van Dieden 
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Tijdens het pastoraat van Theodorus Scholten, van 1952 
tot 1959, niet te verwarren met onze laatste pastoor 
Gerardus Scholten, werd de huidige nieuwe katholieke 
school gebouwd. Op de foto staat de oude school die bij 
binnenkomst vanuit Elst in Valburg links stond.  
  
 
 
 
 

Van 1959 tot 1964 hadden wij pastoor De Vries, onder 
wiens bezielende kracht in 1961 een nieuwe kleuter-
school in gebruik werd genomen. Tijdens zijn pastoraat is 
veel tot stand gekomen, o.a. het parochieblaadje, waarin 
hij veel schreef over de historie van Valburg omdat hij 
een grote historische belangstelling had. Zijn kennis over 
de geschiedenis van de Betuwe bracht hem er toe voor 
het oogstdankdag feest in 1963 een groot spel te schrij-
ven ‘Echo der tijden’, waarin de geschiedenis van de Betuwe aanschouwelijk werd 
gemaakt. 
 
Vanaf 1964 tot zijn dood in 2011 had Gerardus Scholten de zware taak om zijn kudde 
veilig te loodsen door de moeilijke tijden in de katholieke kerk.  
 

Na het Tweede Vaticaanse 
concilie (1962 tot 1965) 
kwamen nieuwe liturgische 
eisen om 'de ramen van de 
Kerk open te zetten voor de 
frisse lucht van buiten'. Het 
altaar en de preekstoel werden 
afgebroken, maar de fragmen-
ten van houtsnijwerk zijn 
gelukkig bewaard gebleven. Ze 
zijn te zien op de wanden van 
het altaar en op het nieuwe sa-
cramentsaltaar in het noordelij-
ke zijschip. 
In 1967 zijn helaas de muur-
schilderingen overgeschilderd. 
Ik zou ze graag terugzien maar 
in deze moeilijke tijd waarin 
onze kerken verkeren, zal dit 
wel niet lukken. 
 
 
 
 
 

 
R.K. Kerk te Valburg 
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De kerk van Slijk-Ewijk 
Gert Verhaaf 
 

Graag vertel ik iets over dit ‘witte kerkje aan de dijk’. Niet alleen over het ste-
nen gebouw, maar ook over de kerk als organisatie of -kort gezegd- over de 
‘output’ van de kerk. Mijn vader zat in bestuurlijke colleges (notabel, kerk-
voogdij, kerkenraad en classis), mijn moeder was actief, later ouderling en 
scriba (secretaris van de kerkenraad). 
 
De plek van de kerk 

De kerk is gebouwd op een huisterp op de westelijke oeverwal van een middeleeuw-
se, naar het noorden lopende overloopgeul van de Waal (in de 16e eeuw ‘De 
Gemeinte’ genaamd), die naar de pré-Romeinse bedding ter hoogte van de Ooster-
houtsestraat en Valburgseweg liep. De bandijk was toen dichter bij de huidige rivier. 
De oude bedding van de Gemeinte verlandde in de loop der tijd. Boeren gebruikten 
de laagte als veedrift naar de komgronden in het Ewijkse Veld. 

1634 de Gemeinte (Van Geelkercken)     circa 1800 de Gemeinte (De Man)     circa 1850 (TMK) met de   
                     Dorpstraat en het Achter-

                  straatje (kerkepad)  
 

In koude en natte tijden stond deze laagte -nu Dorpsstraat- vrijwel geheel blank en 
was meestal ongeschikt als voetpad naar de kerk. Daarvoor werd een afzonderlijk 
pad in rechte lijn van de kerk naar de zuidelijke kop van de Looweg aangelegd. Het is 
nu geblokkeerd. Herstel van dit pad zou een mooi wandelcircuit opleveren.  
De Waal stroomde in de 13e eeuw meer zuidwaarts, maar verplaatste zich later van-
af Nijmegen tot aan Tiel over de gehele lengte naar het noorden. Daarbij verzwolg de 
rivier grote delen van de landerijen van Oosterhout, Slijk-Ewijk, Loenen en Wolferen. 
De bewoners moesten de dijken steeds weer terugleggen, waardoor de kerken van 
Oosterhout, Slijk-Ewijk, Hien, Dodewaard en IJzendoorn pal tegen de Waalbandijk 
aan kwamen te liggen. Verspreid op de oeverwallen aan weerszijden van de Gemein-
te stonden enkele boerderijen. Aan het begin van de 19e eeuw is in de Gemeinte de 
Dorpsstraat aangelegd, waarlangs nieuwe huizen werden gebouwd.  
 
Het gebouw 

De toren van de kerk dateert uit het eind van de 14e eeuw en diende als verdedi-
gingswerk (uitzichttoren), vuurtoren voor de scheepvaart en alarmeringspunt bij 
calamiteiten (dijkdoorbraken). In de 80-jarige Oorlog maakte de toren (met een plat 
dak ter hoogte van de huidige trans!) deel uit van de verdedigingslinie van Prins 
Maurits. Die bestond uit een reeks schansen of redoutes (omwalde of ommuurde 
krijgsstellingen) langs Waal, Rijn en IJssel.  
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 Het koor (oostelijk deel) en het schip (middendeel) van het kerkgebouw met 220 
zitplaatsen kwamen omstreeks 1450 tot stand. De bouw van dit kerkdeel moet voor 
Slijk-Ewijk in omvang en kosten ‘een project van de eeuw’ zijn geweest. Het aantal 
inwoners was gering en het moet de stichters en de dorpelingen in geld en verplichte 
arbeid alles hebben gekost. In die tijd waren de meeste gebouwen van hout, want 
baksteen was super-de-luxe en dus peperduur. 
In de kerkzaal stond een preekstoel uit de 17e eeuw en Baronnenbanken van begin 
18e eeuw, bestemd voor de adellijke families van kasteel Loenen (Fabricius van 
Leijenburg en Van Boetzelaer). Op de preekstoel en de avondmaalstafel lagen 
Statenbijbels van respectievelijk 1660 en 1840. 
Op de luifel van de preekstoel een tekst uit 1 Corinthe 1 vers 23: “Wij Prediken 
Christus Den Gekruisde”. 
Vroeger hadden de meeste dorpskerken voornamelijk staanplaatsen. Bij overstro-
mingen konden zowel bewoners als het vee in de hoger gelegen kerk onderdak vin-
den.  

Gert Verhaaf voor het witte kerkje 
 

Na de reformatie werd het (R.K.) koordeel ‘afgedamd’ van de kerkzaal; alles wat aan 
de R.K. erediensten herinnerde werd verwijderd. Dat was ook praktisch want er werd 
nu met colleges vergaderd en daarvoor was er in het kerkgebouw vergaderruimte 
nodig, een consistoriekamer dus. 
 
In 1946 kreeg de kerk van een trouw kerklid de statenbijbel op de avondmaalstafel in 
bruikleen. Bij de sluiting van de kerk (einde 2012) moesten de bruikleenartikelen als 
deze bijbel retour. Toen de Bijbel van de tafel werd opgepoetst om in nette staat te-
rug te geven aan erfgenamen, bleek op de rug met kapitale letters ALTAARBIJBEL 
te staan. 
 
Direct na de reformatie hier, begin 1600, werden in het algemeen orgels nog 
bestempeld als wereldse instrumenten die niet in een Godshuis thuishoorden. 
De muur en zolder waren perfect voor opslag archief en veel later, in 1884, voor de 
bouw van het Van Drutenorgel met meer dan 500 pijpen.  In de houten afdekking van 
het klavier (toetsen) schreef de eerste organist O.H. Snijders met potlood dat op 17 
mei 1885 dit orgel is ingewijd. Tot 1960 werd de windlade van dit orgel nog hand-
matig gepompt. Aan de binnenkant van de orgelkast registreerden schilders ook in 



15 
 

potlood het aantal bommenwerpers (144) van het Amerikaanse ‘vergissings-
bombardement’ op Nijmegen op 22 februari 1944 (met 800 doden en honderden ge-
wonden). 
 
Op 7 juli 1884 draagt het gemeentebestuur van Valburg de volle eigendom van de 
toren over aan het kerkbestuur omdat, aldus de gemeente, deze toren niet meer 
voor de openbare dienst bestemd is. Wel blijft de gemeente garant staan voor de 
jaarlijkse reparaties mits de tot dan bestaande rechten (het vlaggen, het seinen bij 
watersnood en het luiden van de klok bij brand) bleven gehandhaafd. De torenspits, 
pas aangebracht in 1829, waaide er 10 jaar later in een zware novemberstorm weer 
af. Het gemeentebestuur en de kerkelijke gemeente probeerden elkaar de kosten 
voor het herstel te ‘gunnen’. Uiteindelijk werd waarschijnlijk een 50/50 deal geslo-
ten. 
 
Het kerkschip is begin 1900 vernieuwd, verbreed en verhoogd. Enkele jaren geleden 
kwamen tijdens graafwerkzaamheden bij de toren munten met de afdruk van Karel V 
(1500-1558), zogenaamde Grosschen, te voorschijn. Die liggen nu in het Valkhofmu-
seum in Nijmegen. 

 
De Kerkelijke organisatie na de Reformatie 

Rond 1600 kreeg de Reformatie (de afscheiding van de Rooms Katholieke Moeder-
kerk) in deze regio gestalte. In 1609 werd de ‘Nederduitsch Gereformeerde Kerk van 
Slijk-Ewijk en Oosterholt’ in het vergaderverslag van de Classis (gestart in 1598) ge-
noemd en aangeduid met ‘Eeuwijck’. 
 
Veel staatsrechtsgeleerden negeren dat de democratie in Nederland begon met de 
reformatie, c.q. het ontstaan van de Nederlandse Hervormde Kerk; althans voor de 
leden van die kerk en dan alleen nog voor de stemgerechtigde manslidmaten. De R.K. 
moederkerk was in de leiding éénhoofdig, namelijk pastoor - bisschop - kardinaal - 
Paus. De N.H. kerk werd bestuurd door colleges (lokaal de kerkenraad, de diaconie, 
de kerkvoogdij; regionaal de classis; provinciaal de Provinciale Kerkvergadering; 
landelijk de Generale Synode). Besluiten werden met meerderheid van stemmen 
genomen.  
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De Reformatie trok een harde grens dwars door gezinnen/families, scholen en 
verenigingen, waardoor veel persoonlijk leed is aangericht. Er ontstonden enorme 
problemen tussen de oude en de nieuwe kerk omdat stadhouder Jan van Nassau en 
de Staten van Gelderland bevolen dat vrijwel alle kerkelijke bezittingen van de R.K. 
Kerk aan de Protestanten werden toebedeeld. 
De Bijbel (toen nog alleen in het Grieks of Latijn) werd in de R.K. kerk gelezen en 
uitgelegd door de geestelijken. De Hervormde Kerken stimuleerden de leden tot 
bezit en lezing van de Bijbel. Daarvoor moest die Bijbel wel in het Nederlands worden 
vertaald, waarmee nog een wonder (één taal) achter het wonder (van de democra-
tie) ontstond. Nederland was toen nog een lappendeken van dialecten. De Bijbelver-
taling startte in 1618/1619 en kwam uit in 1637 en gaf een enorme ‘boost’ voor een 
eenduidige Nederlandse Taal voor heel het land.  
 
Tijdens de Reformatie (circa 1517- 1600) ging helaas veel kerkelijke kunst verloren 
(1566 Beeldenstorm), zoals ook het altaar en de beelden in Slijk-Ewijk. Daarvan is 
niets meer teruggevonden. Het werd Calvinistisch sober in de Protestantse kerken. 
 
Taakvelden van de nieuwe kerk 

In eerste instantie natuurlijk de geloofsopbouw en -beleving, waarin de predikant het 
voortouw had. Daarnaast veel aandacht voor onderwijs, clubwerk, armenzorg 
(huisvesting, voeding, kleding, gezondheid, medische zorg), instandhouding van de 
kerkelijke voorzieningen zoals kerkgebouw, school, begraafplaats, woningen en 
landerijen en zending. Vanuit kerkelijke optiek samengevat: de verheffing van de 
plaatselijke gemeenschap in geestelijk en materieel opzicht. 
 

Prediking 

Het was begin 1600 moeizaam om een regel-
matige prediking te verzorgen. Er waren im-
mers heel weinig predikanten beschikbaar, 
behoudens een gering aantal afgescheiden 
pastoors en . . .  er was nog geen universiteit 
waar je theologie kon studeren. 
Niet zo verwonderlijk dus dat vanaf 1643 in de 
kerk van Slijk-Ewijk 12 studenten gedurende 
twee jaar werden onderwezen én in het dorp 
waren ondergebracht. Een herinnering hieraan 
vormt een prachtig gekalligrafeerd Tien Gebo-
den-bord, gedateerd 1645, waarop zij het witte 
kerkje aan de dijk hun ‘Tempel der Herinnering’ 

noemden. Het bord is elke zondag vanaf 10 uur in de 
PKN-kerk in Herveld te zien. Sinds 1606 stonden in 
Slijk-Ewijk 34 predikanten op de preekstoel. De eerste 
was ds. Conrad Hecker die tot 1609 ook Herveld en 
Valburg moest bedienen.  
De laatste is ds. T. Doornebal, nu ook predikant van 
de nieuwe gemeente Herveld/Slijk-Ewijk. 
Recordhouder in bedieningstijd van Slijk-Ewijk was  
ds. Menzo Menso (1740-1813) met 42 dienstjaren. 

Ds. T. Doornebal 

 
Tussen 1609 en 1900 vormden Slijk-Ewijk en Oosterhout (Oosterholt) één Hervormde 
Gemeente. Dit herhaalde zich van 1956 tot 1966. Tenslotte vormde Slijk-Ewijk vanaf 
1966 tot eind 2012 een combinatiegemeente met Herveld, waarna de P.K.N.-
gemeente in Slijk-Ewijk opging in de nieuwe P.K.N.-gemeente Herveld en Slijk-Ewijk.  
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Onderwijs en ontwikkeling 

De kerk ondersteunde het christelijk onderwijs sterk. In 1888 bracht de ‘commissie 
van onderzoek naar bijzondere scholen in Slijk-Ewijk en Oosterhout’ verslag uit aan 
de Gemeenteraad. Kort daarna ontving de gemeente Valburg een brief van de kerk-
voogd te Slijk-Ewijk met het voornemen om een school op te richten tot het geven 
van Hervormd Christelijk onderwijs. Die bijzondere school kwam er in 1895 als ‘Clara 
Fabriciusschool’. De heer J. Kruiswijk uit Amsterdam werd het eerste schoolhoofd.  
Freule Clara Fabricius van Kasteel Loenen, onvolprezen weldoenster voor o.a. de 
Slijk-Ewijkse gemeenschap op het gebied van onderwijs, huisvesting en gezondheids-
zorg, bekostigde deze school. 
 
Het Hoofd der School was naast zijn onderwijsfunctie ook belast met die van koster, 
voorzanger in de erediensten, secretaris van de dorpspolder, doodgraver en admini-
stratief beheerder van de kerkelijke begraafplaats. Met recht een veelzijdige functie. 
Door de komst van het pijporgel in 1884 was er eigenlijk geen voorzanger meer no-
dig. Pas per 1 maart 1946 is die functie formeel opgeheven. 
 

De Openbare School stond aan 
de Dorpsstraat, maar ging ter 
ziele door de grotere aantrek-
kingskracht van de nieuwe 
Christelijke School. Meester 
Schouten was het laatste 
hoofd. Dochter Miep is bij 
sommigen oudere inwoners 
van Slijk-Ewijk nog bekend. 
 
 
 

Christelijke school (thans gebouw van 
gymvereniging ONA) 
 

Ook de catechisaties (geloofsopvoeding) moeten worden genoemd. Omdat die 
gemengd en op winteravonden werden gegeven, ging de puberende jeugd er graag 
naar toe, zeker ook voor het deel na de sluiting. Rond de jaren 1840 waren aantallen 
van 40 belijdeniscatechisanten per jaar geen uitzondering.  
 
In 1920 werd een weduwe (moeder van 4 kinderen) niet toegelaten tot de belijdenis 
van het geloof omdat zij ongeregeld de catechisatie bijwoonde. Tevens wordt haar 
medegedeeld dat zij de catechisatie moet blijven bezoeken, omdat anders de diaconie 
haar geen ‘onderstand’ meer zal verstrekken. Strenge maatregelen dus voor dwa-
lende schapen. 
 
Armenzorg 

In Slijk-Ewijk kwam via de Diaconie de armenzorg op veel fronten op stoom. 
Vrijwilligers verrichtten met aandacht taken als huisvesting, voeding, medische zorg, 
kleding en verwarming. Naast de collecten vormden ook particuliere giften een bron 
van inkomsten voor de armenzorg. Omstreeks 1840 stonden in Slijk-Ewijk 69 huizen 
met in totaal 371 inwoners. In die tijd deelde de diaconie maandelijks tussen de 60 
en 100 broden uit en 10 mud aardappelen. In de winter kregen 
de armen ook nog 15 mud steenkool en turf. De gezinnen kre-
gen de broden compleet met een ingebakken koperen, 
genummerde penning. Als die munt de volgende zondag niet in 
de collectezak zat, kreeg je de daarop volgende week geen 
brood.  
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In 1875 schonk baron Scherpenzeel Heusch te Oosterhout aan de kerkenraad van de 
Hervormde gemeente Slijk-Ewijk en Oosterhout een legaat van f 500 voor de protes-
tantse armen. Kennelijk was volgens artikel 7 van de armenwet aan alle voorwaarden 
voldaan. Een derde ging naar protestantse armen van Oosterhout en 2/3 naar die van 
Slijk-Ewijk. In 1881 ontving de Kerkenraad een legaat van ƒ 3000 van wijlen Jonkheer 
Fabricius van Leijenburg van Loenen en Wolferen. Het opvolgende adellijke geslacht 
op kasteel Loenen, Van Boetzelaer, heeft de protestantse kerken van Herveld en Slijk-
Ewijk periodiek tot het einde van de negentiger jaren van de vorige eeuw behoorlijke 
jaarlijkse giften gedaan. (foto links: organiste Philippien Derksen) 

  
Het complex van 7 woninkjes ‘de Zevenster’ kwam dankzij de eerdergenoemde freule 
tot stand. Zij schonk dit complex aan de diaconie. De armenzorg op dit vlak ging van 
helemaal niks naar sober en doelmatig; voor die tijd zeer revolutionair. Reglementair 
hoefde je na 50 jaar huwelijk geen huur meer te betalen. Opa en oma Jansen woon-
den zodoende heel lang gratis (Opa werd 100 jaar!). 
 

Tante Mien en ome Derk (namen gefingeerd) woonden ook in de Zevenster. Tante 
Mien ging trouw ter kerke, ome Derk geloofde het wel een beetje en bleef vaak thuis. 
Tante kwam steevast na de kerk bij ons koffiedrinken. Op een keer zat ze bij ons weer 
in haar vertrouwde stoel, tas op schoot in twee handen geklemd. Ze opende de tas 
om ons een pepermuntje te geven maar er viel een rozig voorwerp uit haar tas op de 
grond, waarop wij, haar neefjes, riepen: “Oma, jouw gebit valt op de grond.”. 
Waarop zij afgemeten antwoordde: “Welnee keinder, dat is het gebit van Ome Derk, 
want als ik dat niet mee naar de kerk neem, vreet hij thuis alle ballen uit de soep!”. 
 

Voor arme alleenstaanden en voor wezen die bij anderen moesten inwonen betaalde 
de diaconie kostgeld. Ook ziekenhuisrekeningen werden door de kerk (of de freule) 
betaald. Vrouwen- en meisjesvereniging waren het gehele winterseizoen bezig met 
het breien, naaien en haken van kleding en andere nuttige handwerken. In een diaco-
nievergadering op 17 december 1940 werden 55 pakketten van producten en kle-
dingstoffen van de Vrouwen- en Meisjesverenigingen (haak- en breiwerk) samenge-
steld. Na de vergadering werden ze uitgedeeld bij 22 armlastige gezinnen (waarvan 7 
gezinnen met dezelfde familienaam). 
 
De armenzorg ging zo ver dat een gemeentelid elke maand een liter sterke drank 
(brandewijn) werd bezorgd. Dat lijkt op hypermoderne verslavingszorg maar de reden 
was ernstiger. Deze man had gangreen aan zijn rechter onderbeen (afstervend 
bindweefsel tengevolge van een wond) en moest op last van de armendokter weke-
lijks de wond met brandewijn zuiveren. De analen vermelden niet of hij bij die zuive-
ring ook zijn tong heeft betrokken.  
 
Het kerkelijk verenigingsleven 

We staan nog even stil bij ‘Het Kompas’, dat ds. Van der Werf in 1951 in het kader 
van het kerkelijk jeugdwerk oprichtte. Het was een soort nautische, hervormde pad-
vinderij voor jeugd van 12 tot 17 jaar. Er waren 20 tot 30 jongens en meisjes lid. De 
leden waren te herkennen aan een blauwe halsdoek met witte biezen. Je begon als 
ketelbinkie en klom dan op via matroos 3e klas naar matroos 1e klas. De club was 
verdeeld in 4 à 5 sloepen van 6 kinderen met namen als Zeeleeuw, Dolfijn, Flying 
Enterprise. Per sloep was er een sloepoudste. Kapitein was ds. Van der Werf, boots-
man Johan van Drumpt en de leidsters waren Iet van Leeuwen, Sanny Jansen en 
Bertha Coenen. De leden kwamen elke zaterdagmiddag op de zolder van de pastorie 
bij elkaar en later in het opgeknapte koetshuis. Iet den Hartog Jager - van Leeuwen 
herinnert zich de bijeenkomsten van de kompassers nog levendig. Zij moest wel 
wennen om dominee (Hans) Van der Werf te tutoyeren.  



19 
 

Hoogtepunten waren het verblijf op de kampeerboerderij en -terreinen in Leur, 
Zelhem , Lunteren en Nunspeet.  Naast de recreatie moest er ook hard worden 
gewerkt: leren kompaslezen, het seinalfabet en met armen en zaklampen kunnen 
seinen, sport en spel, kamperen/overleven, het Onze Vader, et cetera. Van de 
Meisjes- en Jongelingenvereniging is helaas geen enkel document meer aanwezig. 
 
Ook de zondagschool maakte deel uit van Slijk-Ewijkse verenigingsleven. Na de kerk-
dienst kwamen de kinderen in de kerk. Organiste was toen al Philipine Derksen. De 
leiding bestond uit achtereenvolgens Jans Smits, Sanny Jansen, Joke Dekkers en 
Gerrit Jansen. En er was de Vrouwenvereniging ‘Dorcas’ met als doel naast religieus 
samenzijn het vervaardigen van kledingstukken voor liefdadige doeleinden in eigen 
gemeente. Omdat er ook een meisjesvereniging met de naam Dorcas voorkwam ver-
anderde de vrouwenvereniging in 1939 haar naam in ‘Tabitha’.  
 
Van het pad af 

In 1927 klaagden bewoners dat de Nieuwe Dijk veelal onbegaanbaar was. Gemeente-
raadslid Timmerman merkte op dat men in Zetten op prachtige klinkerwegen liep, 
terwijl de Nieuwe Dijk diep in de modder zat. Dr. Freeling moest daar vier roodvonk-
patiënten bezoeken, maar kon er haast niet komen. Timmerman stelde voor “om vijf 
wagons kolenasch beschikbaar te stellen” met de uitnodiging, dat B&W zich zouden 
verstaan met het kerkbestuur van Slijk-Ewijk om de kwestie op te lossen en dat de 
gemeente voor zijn rekening de weg geheel in orde zou maken. Volgens de voorzitter 
had de gemeente geen geschil met het kerkbestuur. Timmerman hield vol dat het 
gemeentebestuur schuld had aan de slechte toestand van de Nieuwe Dijk, omdat 
door aanvoer van materialen voor de bouw van de noodwoningen de weg in elkaar 
was gereden. Vijf jaar eerder was al een soortgelijk verzoek behandeld. Toen droegen 
de dorpspolder Slijk-Ewijk, het kerkbestuur, freule Fabricius, W.C. Breunisse te 
Oosterhout, familie Wanders te Oosterhout, M. A. Jansen en de gemeente Valburg 
aan de verbeteringskosten bij. Uiteindelijk werd besloten dat de gemeente 1/3 deel 
van de kosten zou bijdragen en de andere belanghebbenden 2/3 deel voor hun reke-
ning namen.  
 
Stil verzet 

In november 1940 werd in de eerste Kerkenraadsvergadering na de Duitse inval be-
sloten aan het Protestantse Huisvestingscomité ƒ 10 te doneren. In principe een ver-
zetsdaad van de Kerkenraad, omdat dit geld bedoeld was voor het bekostigen van de 
huisvesting van vanuit Duitsland uitgeweken Duitse Protestanten van niet-Arische 
bloede (Joden). 
 

Kerk werkt 

Als het gaat om het bevorderen van het materiële en immateriële welzijn van burgers 
(ook in zendingsgebieden) die nauwelijks het hoofd boven water konden houden, 

dan hebben kerken eeuwenlang een onvoorstelbaar groots 
werk verricht, terwijl de burgerlijke overheid veelal aan de zijlijn 
toekeek. Geleidelijk werden kerkelijke taakvelden nadat ze op 
‘de rails’ stonden door de burgerlijke overheid overgenomen. 
We waarderen hoe de huidige eigenaren van het kerkgebouw 
(Lincy en Pim Bakker) naast het beheer van Galerie 1400 ook 
ruimte bieden aan diverse maatschappelijke activiteiten en reli-
gieuze rituelen. Het kerkje blijft zo een kloppend hart in ons 
dorp. 

 
Sommige feiten en stukjes tekst zijn overgenomen van auteurs in de kring van de historische 
vereniging te weten wijlen Jan Coopmans, John Mulder en Frans Spaan.  
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Katholiek Oosterhout door de eeuwen heen  
Frans Spaan 
 
Hoe het begon 

Amateurarcheoloog Hans van Kesteren uit Oosterhout vond in de jaren '40 van de 
vorige eeuw bij een opgraving op de Hoge Hof een zeldzaam Romeins olielampje uit 
de 4e eeuw, met daarop het Christus- monogram: een combinatie van 2 Griekse 
letters: Chi (X) en Ro (P). De letters CH en R vormen samen de eerste drie letters van 
het woord Christus. 
Het christelijke geloof kreeg ook bekendheid in de nederzetting op de Bataafse 
Woerd bij de Waal waar een bos was gewijd aan de Germaanse godin Ostara. Van 
circa 1000 voor Chr. tot de dijkdoorbraak van 1820 is deze Woerd vrijwel continu 
bewoond geweest. Het heidense Ostraholt werd Oosterholt en later Oosterhout. 
Kerken uit de vroege middeleeuwen werden veelal gebouwd op mystieke plaatsen. 
De Oosterhoutse Woerd (nu Verburgtskolk) was zo’n plaats. In een oorkonde uit het 
jaar 1200 noemt bisschop Dirk II de kerk van o.a. Osterholte, die behoorde aan het 
kapittel van Sint Marie in Utrecht. 
Oosterholt was ook de moederkerk van Slijk-Ewijk. Rond 1450 is de kerk van Slijk-
Ewijk afgesplitst van Oosterhout. Het kerkje was identiek aan dat van Oosterhout. 
 
De Reformatie 

De Reformatie veroorzaakte een scheuring binnen het westerse Christendom. 
Maarten Luther hing in 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk van 
Wittenberg. Hij klaagt de machtsmisbruiken van de clerus in de Rooms-katholieke 
kerk aan. Johannes Calvijn (1509-1564) volgde zijn voorbeeld in 1534, met vele 
anderen daarna.  
De 80-jarige oorlog was zowel een staatkundige (Spanje  Nederlanden) als 
religieuze (katholieken  protestanten) oorlog. In 1583 gingen alle kerken en 
kerkelijke goederen over naar de nieuwe godsdienst, ook in Oosterhout. Het R.K. 
kerkbestuur had hier geen zeggenschap meer over.  
 
Het kerkje aan de Waal  

In december 1585 staken vluchtende Engelse soldaten het kerkje van Oosterhout in 
brand. Er vonden zeker na 1613 geen kerkdiensten meer plaats. In 1620 werd deze 
kerk bezit van de protestantse Staatskerk.  
De dijkdoorbraak van 1658 (Verburgtskolk) beschadigde het kerkje zodanig dat het in 
1660 werd afgebroken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schets van Kees van Lent (luchtfoto) 
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Adellijke families Van Bronckhorst, Van Hackfort en  

Van Scherpenzeel Heusch 

 

Deze Katholieke adellijke families betekenden voor, tijdens en na de Reformatie zeer 
veel voor de katholieken in Oosterhout en Slijk-Ewijk. Toen de Staatse troepen in 
1588 de R.K. kerk van Elst in brand staken werden verschillende kostbaarheden zoals 
sieraden, paramenten (gewaden) en een stuk gebeente van St. Werenfried gered en 
ondergebracht op het kasteel Osterholt, waar ze veilig waren. Ze zijn in 1848 aan de 
katholieke kerk van Elst teruggegeven.  
De adellijke grootgrondbezitters hadden grote invloed op de bewoners van Ooster-
hout, die meestal van hen afhankelijk waren. Als pachter was je bijna verplicht om 
het roomse geloof trouw te blijven. Oosterhout bleef door de eeuwen heen een 
katholiek dorp; ¾ was katholiek en ¼ was hervormd of had een ander geloof. De 
gevel van het in 1820 door een dijkdoorbraak verwoeste kasteel Oosterhold had een 
zandstenen gevelsteen met de tekst ‘Rien sans Dieu 1634’ (Niets zonder God). Deze 
gevelsteen is later opnieuw ingemetseld in ‘Huize Oosterhout’. 
 
Elders naar de kerk  

Tot 1796 had Oosterhout helemaal geen kerk. De protestanten van Oosterhout 
behoorden tot de gemeente Slijk-Ewijk. De katholieken gingen stiekem naar het 
kasteel van Oosterhout, waar een rondtrekkende priester voorging in de kerkdienst. 
Het lijkt wel anno 2015 of de tijd is teruggekeerd; nu moet één priester zeven 
kerkdorpen bedienen.  
Oud-Oosterhouter Harrie Lamers deed onderzoek naar de katholieken die in de 
reformatie in het schuilkerkje van Eimeren zijn gedoopt en getrouwd. Na de schuil-
kerk in het Huis te Oosterhout moesten zij naar Huissen lopen of naar schuilkerkjes 
zoals de Bremerton bij Elst, op de grens van Driel (van 1672 tot 1694), het gedoogde 
schuilkerkje bij Eimeren (van 1694 tot 1802; pastoor Neeleman met een ‘kercken-
huijs’) of schuilkerkjes in Nijmegen. Katholieken werden zonder uitvaartdienst en 
zonder absoute (ritueel met wijwater en wierook) begraven. In deze twee eeuwen 
van verdrukking moesten de katholieken eerst hun ondertrouw sluiten bij de predi-
kant in de Nederduits Gereformeerde Gemeente en mochten daarna pas trouwen in 
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hun eigen kerk. De katholieke kerk was in Eymeren en niet in Elst, omdat Elst een 
grotere plaats was en het katholieken verboden was om daar een kerk te hebben. Zij 
moesten kerken in een verder gelegen klein dorp. Daarom staan huwelijken zowel in 
de protestantse registers (ondertrouw) als in de katholieke (kerkelijk huwelijk). 
 
Oosterhouters begraven in Slijk-Ewijk 

Na de kerkelijke hervorming van 1580 werd bepaald dat uitsluitend begraven mocht 
worden in de gereformeerde kerken en kerkhoven. Pas na 1806 komt door de 
verkregen kerkelijke vrijheid hierin verandering 
en komen voor de katholieken eigen begraaf-
plaatsen. De voormalige katholieke begraaf-
plaats in Oosterhout was mogelijk al verdwenen 
tijdens de dijkdoorbraak van 1682. 
De katholieken uit Oosterhout en Slijk-Ewijk 
werden waarschijnlijk begraven op de protes-
tantse begraafplaats in Slijk-Ewijk (foto rechts). 
Hoeveel katholieken uit Oosterhout en Slijk-Ewijk 
daar ondertrouwd zijn of begraven is (nog) niet bekend. We weten ook niet of de 
adellijke families uit Oosterhout daar begraven zijn.  
Bij de katholieken was en is het gebruikelijk dat overledenen in gewijde aarde wor-
den begraven. Dit was bij de Hervormers niet toegestaan. Men loste dit op door een 
schep geweide grond te halen van een R.K. kerkhof en dit uit te strooien op het graf.  
 
Na de Reformatie 

In 1795 werd de Republiek van de Zeven Provinciën met behulp van Franse revolutio-
naire steun omgevormd tot de Bataafse Republiek. In de grondwet van 1796 was ge-
lijkheid van godsdiensten en de scheiding van Kerk en Staat vastgelegd. De kerk van 
Calvijn werd als Staatskerk afgeschaft. De gerehabiliteerde katholieken konden weer 
ongehinderd aan het openbare leven deelnemen en functies bekleden. 
Veel katholieke staties hadden geen kerkgebouwen meer, want tijdens de Reforma-
tie mochten zij geen gebouwen bezitten die als kerk herkenbaar waren. Het was vaak 
moeilijk om de hervormden hun kerken af te nemen. Dit was in Oosterhout niet aan 
de orde, omdat de hervormde kerk er geen eigen kerkgebouw had. Hun kerk stond in 
Slijk-Ewijk.  
De regel was dat het kerkgenootschap met de meeste leden in een stad of dorp het 
recht kreeg op het bestaande kerkgebouw. Dat is een reden waarom de katholieken 
in Slijk-Ewijk hun kerk niet terug kregen; zij waren sterk in de minderheid. 
 
RK-kerk na de reformatie aan de Groenestraat tegenover kasteel 

Oosterhout 

Kaartje kerk Groenestraat  

 
Bij de volkstelling van 1795 woonden in 
Oosterholt 362 personen. Niet bekend is 
welk geloof zij hadden. In 1796 werd in 
boerderij ‘het Ooyevaarsnest’ aan de 
Groenestraat een 'Kerckenhuys'  ge-
sticht. (tuin van Tergouw). In december 
1796 richtte pastoor Johannes Schierling 
de Statiekerk in Oosterhout op voor 

Oosterhout, Slijk-Ewijk en Lent. Patroonheilige werd St. Leonardus. Gezien het aantal 
parochianen werd de kerkboerderij aan de Groenestraat te klein. Men maakte plan-
nen om een nieuw kerkje te bouwen. De natuur hielp de nieuwbouw versneld te rea-
liseren.  
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Dijkdoorbraak van 23 januari 1820 

Een ijsverstopping in de Waal bij Loenen veroorzaakte een zeer hoge waterstand, 
waardoor de schaardijk nabij de huidige Verburgtskolk doorbrak. In 1682 was op 
dezelfde plaats de schaardijk ook al doorgebroken. Pastoor Vesters was tijdig de dijk 
opgevlucht en zag zijn kerkenhuijs instorten. Ook kasteel Oosterhout schuin tegen-
over de kerk moest het ontgelden. Gelukkig kon de pastoor het doopboek, dat in 
1778 in gebruik was genomen, redden uit de vloedgolf. Van de 65 huizen in Ooster-
hout werden 18 vernield. Er waren 9 slachtoffers te betreuren. Een ander Oosterhout 
rijst op uit het water. Door een sterke eenheid vanuit de kerk en samenleving bouw-
den alle Oosterhouters samen aan een nieuwe dorpskern, die verder van de Waal 
kwam te liggen. Balveren met het nieuwe Oosterhout vormden nu samen één dorp. 
 
( foto links Pastoor Saveije) 

 

Waterstaatskerk in 1822   

Koning Willem I kwam de statie van St. Leonardus 
financieel tegemoet met een schenking van ƒ 10.000 voor 
de bouw van een nieuwe kerk met pastorie. Hiervoor 
werd architect Van de Kemp aangetrokken. De nieuwe St. 
Leonarduskerk was een Waterstaatskerk. Aanvankelijk 
vielen godsdienstige zaken onder het Departement van 
Eredienst, maar later onder dat van Binnenlandse Zaken, 
Openbare Werken en Waterstaat; vandaar de naam 
Waterstaatskerk. De huidige Leonarduskerk is op 
hetzelfde perceel gebouwd.           Het witte protestante kerkje van  

              Lent is ook een Waterstaatskerk 

 

Katholiek Oosterhout en Slijk Ewijk bloeit op   

Na een economische neergang volgde rond 1850 
een opleving die ook in Oosterhout en Slijk-Ewijk 
merkbaar was. De boeren, tuinders en de tabakste-
lers maakten goede tijden door. Van de waters-
noodramp waren ze redelijk hersteld. Door deze 
ontwikkelingen nam het aantal gezinnen in Ooster-
hout en Slijk-Ewijk toe, waarvoor het kerkje veel te 
klein werd.  
 
 Kerk 1855 (links) 

                                            Kerk 1932 

 

 

 

 

Bouw van huidige kerk 1932                               

Bouwpastoor Savenije (foto bovenaan) was de stuwende kracht achter de bouw van 
een nieuwe kerk, waarvoor architect Clemens van Hardeman in 1931 opdracht kreeg.  
De nieuwe St. Leonarduskerk werd op 16 augustus 1932 om 11 uur plechtig ingewijd. 
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Katholiek onderwijs, Lagere school aan de Dorpsstraat  

Vóór de Franse revolutie mochten katholieken geen schoolmeester benoemen. In 
1796 werd de katholieke Peter van Rijswijk tot onderwijzer van de Openbare School 
benoemd, met het recht om de ‘kusterij’ te bewonen. In 1872 liep het echter slechter 

af voor de katholieke schoolmees-
ter Aldenhuyzens. Op de geërfden-
dag van het Polderambt werd hem 
bij meerderheid van stemmen het 
recht ontnomen om de kusterij te 
bewonen. De katholieke inwoners 
van Oosterhout protesteerden hier 
fel tegen, maar kregen geen gelijk. 
De verstandhouding tussen de 
katholieke en protestantse inwo-
ners werd daar niet beter op.  
 

School Dorpsstraat  

 
Een eigen katholieke school 

Aan het eind van de 19e eeuw 
kwam in Nederland bijzonder 
onderwijs. Ook het katholieke 
volksdeel van Oosterhout ging 
daaraan meedoen. De vernedering 
dat de rk-schoolmeester werd 
vervangen door een hervormde 
schoolmeester droeg er aan bij dat 
de katholieke parochie in 1896 een 
eigen school met twee lokalen 
bouwde.    
                  School (Schietlust ) 
Combinatieschool  

Begin jaren zeventig brandde de Openbare School aan de Dorpsstraat af. Er zouden 
nu twee nieuwe scholen in Oosterhout moeten worden gebouwd. Gemeentebestuur 
en Kerkbestuur gingen rond de tafel zitten en besloten tot de bouw van één school te 
komen waar beide onderwijszuilen hun huisvesting zouden krijgen. In 1978 werd 
deze combinatieschool geopend; er stond toen nog een hekwerk tussen de beide 
scholen dat is blijven bestaan tot 1985.  
 
Sam Sam  

Op 1 augustus 2001 werden de openbare basisschool De Open Kring en de katholieke 
basisschool St. Leonardus opgeheven. Na samenvoeging van beide scholen werd de 
fusieschool ‘Sam Sam’ genoemd. Het leek wel of de klok honderdenvijf jaar werd 
terug gezet, voordat de katholieken van Oosterhout en Slijk-Ewijk besloten om een 
eigen bijzondere school te stichten.  
 
Mijn herinneringen aan katholiek en protestant Oosterhout 

Op de R.K. Leonardusschool heb ik van 1954 tot 1961 weinig bijzonders meegemaakt. 
De katholieke kinderen moesten eerst om 8 uur naar de H. Mis. Je kwam vrijwel geen 
leerlingen van de o.l. school tegen. Beide scholen hadden wel dezelfde lestijden. We 
ontmoetten elkaar natuurlijk wel op straat, maar ieder ging zijn eigen weg. Ik speelde 
met mijn schoolvriendjes op straat of thuis.  



25 
 

Wat mij wel is bijgebleven: vóór de 
verkiezingen hingen overal grote 
posters, voor de katholieken de KVP 
en voor de protestanten CHU, AR, 
GPV . De muur van Jan van Kempen 
werd dan helemaal volgeplakt. De 
R.K. schooljongens trokken de 
posters van de protestanten van de 
muur, maar de protestantse jeugd 
liet zich ook niet onbetuigd; ook de 
KVP-posters moesten het ontgelden. 
Wij wisten natuurlijk geen van allen waarover            Muur Jan van Kempen 
het precies ging, van politiek hadden we nog nooit gehoord.  
 

Als je 12 jaar was mocht je lid worden van de R.K. voetbalvereniging OSC. Jan Degen 
en Henk Mombarg waren de leiders van het nieuw opgerichte B-elftal. Na rugge-
spraak met mijn ouders werd ik net als veel klasgenoten lid van OSC. Maar ook 
jongens van de O.L.  school mochten lid worden. Op zaterdagmiddag speelden we 
gezamenlijk in het B-elftal. Ik heb bijna 35 jaar bij OSC gevoetbald. Zover ik mij kan 
herinneren is er nooit iets voorgevallen tussen de katholieke en protestante jongens: 
‘sport verbroedert’. 
De katholieken haalden meestal hun boodschappen bij de rk middenstanders en an-
dersom was het ook zo. Ik ken ook gezinnen uit Oosterhout die geen onderscheid 
maakten tussen katholiek en protestant. Ruim driekwart van de Oosterhoutse mid-
denstanders was van katholieke afkomst.  
 

Bato ruim een eeuw de 

grootste werkgever 

(1860 - 1974) 

Vruchtenconservenfabriek 
Van Woerkom was de groots-
te werkgever in Oosterhout. 
Veel Oosterhouters en Slijk-
Ewijkers verdienden hier hun 
boterham. Voor zover ik weet 
werd er niet geselecteerd op 
geloof. 
 De families Van Woerkom 

hebben veel betekend voor de katholieke gemeenschap. Jammer dat de fabriek in 
1974 failliet ging; veel gezinnen die daar hun hele leven hadden gewerkt werden 
werkloos.  
 
Oosterhout en de gemeente Valburg 

Het overwegend katholieke Oosterhout was altijd al een buitenbeentje binnen deze 
gemeente; het dorp hing er maar een beetje bij. In het overwegend protestante Slijk-
Ewijk woonden de dokter, de veldwachter en de wijkverpleegster. Veel belangrijke 
functies binnen de gemeente werden door protestanten bekleed, en ook de burge-
meester moest van protestantse afkomst zijn. Met de opkomst van de KVP kwam 
daar wel wat verandering in. 
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Oosterhout en het R.K. verenigingsleven in de vorige eeuw 

In de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw werden veel katholieke verenigingen 
opgericht, zoals Con Amore, OSC, ABTB, JBTB, Werkliedenvereniging. Ook niet-
katholieken konden lid konden worden van OSC of van Con Amore. Van alle R.K. 
verenigingen was de pastoor ook de geestelijk adviseur; zo had men van uit de kerk 
ook enige invloed op deze verenigingen. 
De CAVO  (Coöperatieve Aan- en Verkoop Oosterhout), ook wel de Boerenbond 
genoemd, werd in 1921 opgericht. Voor de Boerenleenbank was iedereen gelijk.  

 
Grote veranderingen na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) 

Door de spectaculaire veranderingen na het Tweede Vaticaans Concilie herkenden 
veel gelovigen hun eigen Rooms-katholieke kerk niet meer terug. Al deze revolutio-
naire veranderingen gingen gepaard met de tendens van 'vroeger mocht niets en nu 
mag alles’. 
 
KJCO/KMCO 

In 1962 ontstonden er zeer actieve jongerengroepen, de KJCO (Katholieke Jongeren 
Club Oosterhout) en de KMCO (Katholieke Meisjes Club Oosterhout). Beide vereni-
gingen droegen er in deze jaren toe bij dat de jongeren, weliswaar op een andere 
manier dan hun ouders, toch zeer betrokken bleven bij de katholieke levensvisie. 
Geestelijk adviseur Pater Tigcheler begeleidde dit intensief. Deze verenigingen orga-
niseerden de eerste oecumenische kerstviering.  
 
Dispensatie  

Als je 16 jaar was mocht je lid worden van de KJCO. Ik was toen net 15 jaar oud; mijn 
vrienden waren allemaal ouder. Van voorzitter Theo Wolters kreeg ik dispensatie en 
daar ben ik hem nu nog dankbaar voor. Deze vereniging heeft heel veel goeds gedaan 
hier in Oosterhout en daar buiten. Wat mij ook nog bijstaat is: mijn oudere broers 
waren natuurlijk ook lid, maarzij waren bevriend met de protestantse jongens Hofs, 
Van Kesteren en Nab. Ook zij mochten lid worden van de KJCO. Dat vond ik persoon-
lijk een geweldige vooruitgang in de onderlinge samenwerking.  
Het katholieke jongere koor werd toen o.a. begeleid door wijlen Henk Hermsen met 
zijn mandoline/banjo. Henk was van huis uit protestant. 
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Oecumenisch Oosterhout / Slijk-Ewijk was de tijd ver vooruit 

Begin jaren zestig werd al nauw samenge-
werkt met de Hervormde kerk van Ooster-
hout. Oosterhout was de tijd ver vooruit wat 
dit betrof; bijna nergens in deze omgeving 
was de samenwerking zo goed tussen beide 
geloofsgemeenschappen als hier. De jaarlijk-
se oecumenische kerstactie was daar een 
mooi voorbeeld van.  

 
Twee geloven op een kussen daar slaapt de duvel tussen. 

Vroeger moesten gemengde verkeringen en huwelijken worden voorkomen. De 
katholieke kerk was daar helemaal geen voorstander van, dus hielden de ouders voor 
hun kinderen wel in de gaten dat ze de juiste keuzes maakten. Bij ons thuis was het 
net zo, als je verkering had met een meisje wilden mijn ouders toch wel weten of zij 
wel katholiek was.  
Na het Tweede Vaticaans Concilie veranderde er veel binnen de kerk, maar ook bij 
ons thuis. Mijn jongere broer kreeg verkering met een protestants meisje. Toen mijn 
ouders dit hoorden keken ze elkaar aan en zeiden toen: “Als hij mar gelukkig is“. Ik 
ken hier in Oosterhout veel getrouwde gezinnen waarvan de een ‘Pruutestant’ is en 
de andere van ‘’t Houtje‘. En ze leefden nog lang en gelukkig. De protestanten zeiden  
vroeger tegen elkaar: “Die zien van ’t houtje”. Katholieken hadden toen altijd een 
houten kruisbeeld aan de muur hangen.  
 
Arnoldus Spaan hertrouwde met een protestantse vrouw uit Zetten 

Eén van mijn verre voorvaders, weduwnaar Arnoldus Spaan, kwam omstreeks 1718 
vanuit Duiven naar het Betuwse plaatsje Lakemond. Hij hertrouwde met de Zettense 
weduwevrouw Cornelia Nab, die protestant was. Ik ben er heilig van overtuigd dat als 
Arnoldus toen had besloten om ook protestant te worden, dan waren al zijn nazaten 
nu ook protestants geweest. Zo betrekkelijk is alles in het leven. 
 
Katholiek gezin Spaan tijdelijk ondergebracht in Hervormde 

Pastorie 

Mijn vader en moeder trouwden in 1942 en gingen wonen aan de Griftdijk nr. 21 te 
Oosterhout. Uit dit huwelijk werden acht kinderen (zeven jongens een meisje) gebo-
ren. Het huis waar mijn ouders in woonden was eigendom van de Baron van 
Boetzelaer uit Oosterhout. Het was een dubbel woonhuis; links woonde familie Bart 
de Kruiff, later Wim van Kempen van ‘de Elten’. In 1953 verkocht Baron van 
Boetzelaer buiten medeweten van mijn ouders het huis aan fruitkweker Henk van 
den Brink. Van den Brink had inmiddels een koper voor zijn eigen huis, ‘t Klumpke‘ 
gevonden. Mijn ouders moesten toen snel een ander huis hebben, maar voor ons 
gezin had de gemeente Valburg geen passende woonruimte. Het kwam zover, dat er 
met uitzetting werd gedreigd; we zouden met zijn allen op straat worden gezet. Heel 
het dorp sprak er toen schande van. Familie Van den Brink heeft mijn ouders toen 
met raad en daad bijgestaan. 
Als laatste hoop schreef mijn moeder een brief naar Hare Majesteit de Koningin. Dit 
had uiteindelijk als gevolg dat er met medewerking van Baron van Boetzelaer toch 
nog een oplossing werd gevonden. Baron van Boetzelaer was mede verantwoordelijk 
voor deze ontstane situatie. Mijn ouders kregen uiteindelijk een tijdelijke woon-
ruimte aangeboden: het werd de bovenverdieping van de Hervormde pastorie aan de 
Dorpsstraat (nu Keltjes). Je kan wel nagaan wat voor indruk dat op ons maakte; heel 
het dorp leefde met ons mee. Een groot katholiek gezin ondergebracht in een protes-
tante pastorie, wie had dat toen voor mogelijk gehouden. De pastorie werd toen al 
niet meer bewoond door een dominee. 
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Wij verbleven daar 
tot ca.1957. Toen de 
nieuwe huizen aan 
de Hoge Hofstraat 
gereed waren kregen 
mijn ouders als eers-
te een van die huizen 
aangeboden. Mijn 
ouders waren de 
Protestante gemeen-
schap van Ooster-
hout erg dankbaar 

voor hun geboden hulp. Telkens als ik langs de voormalige pastorie kom moet ik nog 
even terugdenken aan deze periode. 
 
Katholieken werkten ook bij protestanten 

Mijn moeder kwam uit Beuningen. Zij werkte tot haar trouwdag als dienstmeid bij de 
boerenfamilie Costermans aan de Stationsstraat (Sampie Sampie). Mijn vader werkte 
in zijn jonge jaren als boerenknecht bij familie Casant. Beiden hebben het goed gehad 
bij deze protestantse families.  
Toen ik van de lagere school kwam heb ik een tijdje gewerkt bij Appie en Coba van 
den Hof. Hun boerderij stond aan de Peperstraat. Voordat ik naar school ging moest 
ik ‘s morgens eerst vijf koeien melken op de polder. Mijn salaris was 4 liter melk per 
dag. Koffie of thee drinken deden we bij Coba op de keuken. Als kleine jongen vond ik 
het altijd wel kaal aan de muur; nergens hing er een kruisbeeld of heiligenbeeld. 
Later begreep ik dat de protestanten daar niets van wilden weten, evenzo van een 
kerstkribbe in huis. Ik voelde mij toch wel bevoorrecht dat wij thuis wel een 
kerstkribbe onder de kerstboom hadden staan.  
 
Hoe ken ik nou zien of iemand ‘pruutestant’ is 

Toen ik nog op de lagere school zat vroeg ik eens aan mijn moeder: hoe kan ik nou 
zien of iemand katholiek of protestant is? Mijn moeder vertelde toen dat je dat 
meestal aan de trouwring kunt zien. Katholieken droegen hun verlovingsring aan de 
rechter ringvinger; hun trouwring aan de linker ringvinger. Niet-katholieken droegen 
hun trouwring aan hun rechter ringvinger. Ik weet niet hoe dit zichtbaar is bij een 
gemengd huwelijk; dit zal misschien mede afhangen in welke kerk de 
huwelijksplechtigheid wordt voltrokken.  
 
Enkele anekdotes: 

 
 ”Gin kruus oan de muur dan kom ik hier ok nie schilderen” zei 

Lamers 

Mevrouw Van Kesteren - van Haren vertelde mij eens het volgende verhaal. Schilder 
Lamers uit de Gansstraat werd gevraagd om bij hen de huiskamer te schilderen. 

Lamers kwam op een middag kijken, keek eens de kamer rond en 
vervolgens zei hij: “Hier kom ik nie schilderen; ik zie nergens ‘n  
kruusbeeld hangen”. “We waren hevig verontwaardigd”, vertelde 
zij. Het toeval wilde dat de week daarop zijn zoon Theo Lamers tot 
priester werd gewijd; ik stond tijdens de inhuldiging ook langs de 
route. Ik weet nu nog niet hoe het is gegaan, maar een paar dagen 
later stond Lamers weer op de stoep; hij moest van zijn priesterzoon 
excuus komen aanbieden voor hetgeen was voorgevallen. 
Uiteindelijk heeft Lamers toch de woonkamer geschilderd. Lamers 
stond in Oosterhout bekend als zeer vrome man.  
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Café de Leeuw: An Pardoel kreeg dispensatie van Pastoor  

Mevrouw De Leeuw was eigenaar van Café de Leeuw. Toen zij in 1959 overleed erfde 
haar vrijgezelle zoon Wim het huis en café met inboedel. Er was een groot probleem: 
de huishoudster Anneke Pardoel woonde hier ook. Wim was organist van de St. 
Leonardusparochie. Binnen de katholieke kerk was het niet toegestaan om 
ongetrouwd samen te wonen. Zij vroegen toen aan pastoor Welling dispensatie om 
samen te mogen wonen. De pastoor had daar geen problemen mee gezien de leef-
tijd: Wim was 54 jaar en Anneke had Sara al gezien. Zo konden deze twee vrijgezellen 
toch samen onder een dak wonen. Waarom het nooit tot een huwelijk is gekomen zal 
altijd wel een raadsel blijven. Toen Wim overleed erfde An Pardoel alles van hem!  
 

Kerkgebruik 

Enkele jaren geleden was de R.K. kerk onverwachts verhuurd. In dat weekend was 
ook een eucharistieviering gepland. Onze pastoor vroeg toen aan de dominee of het 
mogelijk was dat wij bij hun in de kerk de eucharistieviering mochten houden. Dat 
was geen enkel probleem. Ik was die avond ook aanwezig. Wat er die avond allemaal 
door mijn hoofd spookte: “Konden we de klok maar terug draaien tot voor de 
reformatie toen iedereen nog naar dezelfde kerk ging”. 
 
Kees van Lent: oorlog  

Kees van Lent vertelde mij eens het volgende verhaal: 
Tijdens de hevige gevechten van 20 en 21 september 1944 
nabij de Griftdijk in Oosterhout zocht iedereen die daar in de 
buurt woonde dekking in de schuilkelder van de familie 
Kempen. “Er werd samen gebeden, toen was er ineens geen 
verschil meer tussen katholiek en protestant”, vertelde Kees. 
Er werd daar zo vurig gebeden, dat er iemand riep “Hou mar 
uns op met da bidden straks bid oe eigen nog kapot”.  
 

Verkoop boerderij Welkom 

Mevrouw Wanders van Kempen vertelde mij het volgende: toen Drika Wanders de 
boerderij Huize Welkom aan de Van Balverenselaan wilde kopen, ging de koop niet 
door. De protestantse familie Verburgt wilde de boerderij liever aan een kerkgenoot 
verkopen. Een goede kennis van Drika die protestant was, heeft de boerderij toen 
gekocht, en weer doorverkocht aan Drika Wanders. Dit verhaal klopt niet helemaal, 
want deze boerderij was eigendom van Van Boetzelaer. Onder het koopcontract 
staan zowel de handtekening van Drika Lamers als van Baron van Boetzelaer.  
 

Geld sterker dan het geloof 

Mevrouw Degen-Hendriks, van geboorte een 
Oosterhoutse uit de Dijkstraat, vertelde mij dat 
haar vader een huis verkocht heeft aan een 
protestant. Deze bood 2000 gulden meer dan de 
andere bieders. Toen de pastoor dat te horen 
kreeg was hij daar niet erg blij mee. Hendriks zei 
toen tegen de pastoor: “Leg gij dan die tweeduuzend gulden erbij”. Maar daar had de 

pastoor niet van terug. 
Mevrouw Polman vertelde dat de familie 
Polman ook een huis had verkocht aan een 
protestantse familie. De toenmalige directeur 
van de Boerenleenbank (Toon Borgonjen) had 
daar problemen mee.  
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Tot slot  

Na de 2e Wereldoorlog telde Oosterhout/Slijk-Ewijk 900 gelovigen (katholieken). In 
1961 was dit gestegen tot 1175. Dit was mede te danken aan het grote kindertal on-
der de katholieke gezinnen. In 1996 vierde de H. Leonardusparochie het 200-jarig be-
staan. Toen waren er 1447 parochianen. Na de komst van de nieuwbouwwijk Nieuw 
Oosterhout (Nijmegen Noord) groeide het aantal ingeschrevenen sterk. Nu telt de 
locatie Oosterhout circa 3300 parochianen, en met de komst van de nieuwbouwwijk 
De Boel zal het aantal nog verder toenemen. Ondanks deze groei neemt het aantal 
kerkgangers eerder af dan toe. En dit als dit zo door blijft gaan zal onze kerk over een 
aantal jaren haar deuren uiteindelijk moeten sluiten. 
 
Als we terugblikken vanaf de 12 eeuw na Chr. tot heden moeten we concluderen dat 
er in beide kerkdorpen heel veel is gebeurd op kerkelijk gebied, maar steeds weer 
had men de veerkracht om de crisis te boven te komen. In 1796 had Oosterhout 
weer een eigen rk kerkje. Nu 219 jaar later hebben we nog steeds een mooi en groot 
kerkgebouw. Ik hoop van ganser harte dat dit Rijksmonument er over 219 jaar nog 
steeds staat, en misschien zeggen dan de bewoners van Oosterhout en Slijk-Ewijk: 
”Konden we de klok maar weer terug draaien”. Jammer dat er momenteel nog teveel 
verschillen zijn tussen de katholieken en protestanten op kerkelijk gebied. Maar hier 
in Oosterhout en Slijk-Ewijk zie je steeds meer toenadering tot elkaar, en dat biedt 
hoop voor de toekomst. Misschien kan Paus Franciscus hier nog wat aan bijdragen, 
hij is voorstander van een open dialoog tussen alle geloofsgemeenschappen in de 
wereld.  
 
Hier in Oosterhout wordt ieder jaar wel een oecumenische viering gehouden, en om 
de twee jaar gebeurt dit tijdens de tentfeesten/bevrijdingsfeesten. Hart van Noord is 
sinds enkele jaren ook hierbij betrokken. De pastoor en beide dominees kunnen het 
samen goed vinden. De samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen is prima. 
Waar nodig helpen we elkaar en laten iedereen in zijn eigen waarde. Ik hoop dat ik 
het nog mee mag maken, net als in 2001 toen de o.l. school en de katholieke 
Leonardusschool (1896-2001) na ruim een eeuw weer samen werden gevoegd tot de 
nieuwe school Sam Sam, zo zouden ook de beide kerken hier in Oosterhout in de 
toekomst moeten worden samengevoegd. Maar ik ben bang dat de H. Leonarduskerk 
dan allang zijn deuren heeft moeten sluiten voor kerkelijke doeleinden.  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Leonarduskerk te Oosterhout 
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Van alles van vroeger……. 
Dini Huijbers 
 
Kruudmoes (Oud zomergerecht) (uit: Landleven) 
Op het platteland was het lang gebruik om vanaf mei tot eind juli regelmatig 
kruudmoes te eten. Het gerecht werd bereid met diverse verse kruiden uit de hof. 
Toen de aardappeloogst nog in de schuur of kelder werd bewaard, waren de knollen 
in april zo ver uitgelopen, dat ze niet meer gegeten konden worden. Tot de nieuwe 
oogst in juni moest er dan ook een vervanger komen voor de stamppotten. Dat was 
kruudmoes, een voedzaam gerecht waarin tenminste zeven kruiden van het seizoen 
waren verwerkt. Roomse kervel ontbrak 
nooit en meestal werd ook pepermunt of 
kruizenmunt verwerkt. De keuze van de 
overige kruiden werd bepaald door 
hetgeen in de hof aanwezig was: 
bijvoorbeeld tuinkruiden als bieslook, 
peterselie, selderij, kervel, anijs en maggi, 
maar ook blaadjes van zevenblad, 
brandnetel, snijbiet, melde en zwarte bes. 
Omdat kruudmoes goed te bewaren is en 
dus van tevoren bereid kan worden, werd 
het gerecht vaak ’s zondags gegeten. 
Kruudmoes wordt langs de vroegere 
Zuiderzeekust “melkmoes” genoemd en 
rond Kampen “groenmoes”. 
 
Recept 

In vergelijking met de huidige zomerkost ligt kruudmoes nogal zwaar op de maag en 
wijkt de smaak sterk af. Toch zijn er nog steeds liefhebbers van dit oude 
plattelandsgerecht. Dit is het recept. 
Benodigdheden voor 4 personen: 
250 gram gort 
250 gram mager rookspek 
200 gram dikke rozijnen 
250 gram (slagers)rookworst  
of verse worst 
Zout 

Stroop of bruine suiker 
Verse kruiden: roomse kervel, 
kruizenmunt en naar keuze 
bijvoorbeeld bieslook, peterselie, 
selderij en brandnetel 

 
Zet de gort een avond van tevoren in de week of gebruik snelkookgort. Kook de gort, 
samen met het spek, in het weekwater in ongeveer een uur gaar. Roer hierbij nu en 
dan. Voeg vervolgens de rozijnen en de worst toe en laat het geheel nog een 
kwartiertje zacht koken. Hak alle kruiden fijn en doe ze in de pan. Laat ze ongeveer 
tien minuten zachtjes trekken, waarbij de kruudmoes beslist niet mag koken. Haal 
daarna het spek en de worst uit de pan, snijd beide in plakjes en doe de plakjes weer 
terug in de pan. Breng de brij op smaak met wat zout. Voeg tenslotte voorzichtig de 
karnemelk toe, zodat die niet schift.  
Kruudmoes wordt warm of koud gegeten, met een flinke lepel stroop of bruine 
suiker. 

 
Grootmoeders tip (Uit: Nieuwsbrief Naober) 
Aardappels die al wat langer liggen krijgen vaak uitlopers. 
 Stop voortaan een appel in de aardappelzak. Geen uitlopers meer! 
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Sponsoren 
 

Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door: 

 
 
 

 
 

Assurantiekantoor Derksen 

B.V. te Oosterhout 

M.H.A.A. (Ria) Derksen 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Op goede gronden 

 
 
 
 
 

 
 Voor al uw bos > 100 ha 

 

  

        
 

Grafisch Bureau A & K 

          te Andelst   
 
 
     
 

 
     
  
 
   
 
 

 
Landwinkel De Grote Doorn 

te Loenen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosland adviesbureau
Waaldijk 24

6677MB Slijk-Ewijk
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bosland@wxs.nl


