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Van het bestuur 
Krijno Horlings 
 
Een dijk van een zomernummer 

Het thema van deze Oud Neis is ‘dijken’ en leven van en met de rivier. De Betuwe 
wordt omsloten door het Pannerdensch Kanaal in het oosten, de Rijn in het noorden 
en de Waal in het zuiden. Tot omstreeks het jaar 1000 waren er nog geen dijken en 
overstroomde het hele gebied regelmatig met een ondiepe laag water. In traag 
stromend water zakten kleideeltjes naar de bodem en die vormden in eeuwen 
aanslibbing een pakket vruchtbare maar moeilijk bewerkbare klei, de komgronden.  
 
Door bevolkingsgroei groeide de behoefte om het land droog te houden van zee- en 
rivierwater. Zo begon de aanleg van dijken, die aanvankelijk laag en zwak waren, 
maar in de loop der eeuwen hoger en sterker werden. En daarmee nam ook de wet- 
en regelgeving toe. Eventuele dijkdoorbraken hadden ernstige gevolgen. Het water 
sloeg bij de doorgebroken dijk vele meters diepe gaten (wielen, waaien) en het 
achterliggende land werd onder een enorme hoeveelheid water en zand bedolven, 
met veel schade en leed voor de bewoners. Om zo’n niet te dempen wiel werd een 
nieuwe dijk aangelegd, aan de rivierzijde (binnengedijkt) of juist aan de landkant 
(buitengedijkt). Zo ontstond een afwisselend en nu voor velen aantrekkelijk land-
schap met bochtige dijken, met uiterwaarden en de rivier aan de ene kant van de dijk 
en agrarisch land en bebouwing aan de binnenzijde van de dijk.  
 
Tegenwoordig is de schade aan woningen, bedrijven, infrastructuur en landschap bij 
een eventuele dijkdoorbraak nog veel groter en wordt veel gedaan om overstro-
mingen te voorkomen. Niet alleen door hogere dijken maar ook door de rivier meer 
ruimte te geven op weg naar zee. De nevengeul (Spiegelwaal) bij Nijmegen is één van 
de vele voorbeelden van waterbeheer en waterbeheersing. Het lijkt volgens de theo-
retische berekeningen voor te hoog water nog niet genoeg. Er komt een vervolg om 
de veiligheid en onze droge voeten zo goed mogelijk te waarborgen. De Historische 
Kring wil ook dan waardevolle historische elementen in het landschap zo veel moge-
lijk behouden, evenals de Waalverhalen van vroeger. Waarmee dit nummer van Oud 
Neis hopelijk een dijk van een nummer is geworden.  
 
Leden 

Ons bereikte het bericht dat de heer Jos Rutjes is overleden. Wij wensen de familie 
veel sterkte. 
We ontvingen een opzegging van mevrouw Slot uit Oosterhout en de heer en 
mevrouw Van Brandenburg uit Elst. Wij verwelkomen mevrouw De Ruiter en de heer 
en mevrouw Siebenga uit Oosterhout als nieuwe leden. 
 

Activiteiten 

Op 30 september is de jaarlijkse excursie, naar Ootmarsum en landgoed Twickel. 
Op 8 november is in het Wapen van Elst een Keltische avond, waar Irish Cream speelt 
(met onder andere John Mulder) 
Op 21 november is in dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk een lezing over landgoederen in 
onze omgeving. Zie de artikelen op de volgende pagina. 
 

Contributie betaald? Dank u! Nog niet? Zie colofon voor bankrekeningnummer. 
 

Tot na de zomer! Het bestuur wenst u een mooie zomerperiode en hoopt u bij 
onze activiteiten te ontmoeten. 
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Excursie Historische Kring op zaterdag 30 september 2017 

 

Dit jaar gaat de reis naar het landgoed Twickel en het pittoreske stadje 
Ootmarsum in het schitterende Twente!  
 
Met veel plezier nodigt het bestuur van onze kring u uit voor een fantastische 
dagtocht naar Twente. Op zaterdag 30 september 2017 voert de touringcar van de 
Betuwe Express ons langs schilderachtige dorpjes als Borculo en Neede en langs 
kronkelende beken en grazige weiden. John Mulder vertelt onderweg over het 
ontstaan van het verrassend gevarieerde Twentse landschap en over de cultuurhis-
torie van het gebied. We bezoeken het landgoed Twickel en brengen ook geruime 
tijd door in het aloude stadje Ootmarsum. 
 
Twickel 

Kasteel Twickel ligt temidden van een prachtig 
landgoed van 4000 hectare. Het landschap biedt 
zacht glooiende akkers en weilanden, bossen en 
eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, met 
daartussen slingerende beken en houtwallen. 
Twickel heeft zo’n honderdvijftig boerderijen met 
kenmerkende zwart-witte luiken, maar ook twee 
watermolens, een watertoren en een houtzagerij. 
Cultuur en natuur gaan hier harmonieus samen.  

 
Ootmarsum 

Rond 770 werd hier een van de eerste kerkjes in Twente gebouwd. Het werd een 
grote parochie en ook de handel bloeide op dit kruispunt van noord-zuid en oost-
westverbindingen. Omdat er geen industrie kwam bleef het stadje agrarisch en dat 
maakt het tegenwoordig voor toeristen extra aantrekkelijk. De plaatselijke kunste-
naar Ton Schulten trekt in het gelijknamige museum veel bekijks van heinde en verre.  
Pasen wordt hier op een bijzondere manier ge-
vierd. De ‘poaskearls’, acht vrijgezelle mannen, 
maken een rondgang om de kerk en zingen daar-
bij paasliederen. De inwoners van Ootmarsum 
lopen in een lange rij hand-in-hand door het 
stadje, het zogenaamde Vlöggeln. Er staat een 
beeld van de Poaskerls bij de Simon en Judas (!) 
kerk. Het stadje heeft veel bezienswaardigheden 
en er zijn ook gezellige terrassen. 
 
Volle bus 

De excursie naar Twickel en Ootmarsum 
op 30 september gaat door als er mini-
maal veertig deelnemers zijn. De kosten 
voor deze gevarieerde reis bedragen  
€ 47,50 per persoon. Dat is met inbegrip 
van koffie met iets lekkers bij aankomst 
en later een smakelijke lunch. Eventuele 
andere uitgaven zijn voor eigen rekening. 
 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 september, via email 
historischekringoosterhout@gmail.com of bij één van de bestuursleden. 
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Keltische avond in Elst 

Op 8 november organiseren vier Betuwse historische verenigingen: Driel, 
Marithaime, Midden-Betuwe en Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg, een Keltische 
avond in het Wapen van Elst. Aukje Borkent en Daan van Loon uit Slijk-Ewijk nemen 
ons mee naar het Betuwse land van de Kelten.  

 

Hun lezing wordt afgewisseld door Irish Cream, die Ierse muziek maakt (met onder 
andere John Mulder). 
In 2016 was dit aantrekkelijke programma te beleven in het witte kerkje van Slijk-
Ewijk, nu Galerie 1400.  
 

Geschiedenis van Gelderse landgoederen 

Op 21 november organiseert ons bestuur in het dorpshuis van Slijk-Ewijk een leer-
zame en gezellige avond over de geschiedenis van Gelderse landgoederen.  

Drs. Paul Thissen is historisch geograaf en werkt 
bij de Provincie Gelderland als coördinator 
Erfgoed en Landschap. Hij besteedt speciale 
aandacht aan landgoederen van Oosterhout, 
Loenen en Valburg. Meer informatie hierover 
volgt later.  
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In de ban van de Oosterhoutse dijk 
John Mulder 
 

Tot de aanleg van de dijken overstroomde het land bij hoogwater met hooguit enige 
decimeters water. De aanleg van dijken bracht ons ‘droge voeten’, maar als een dijk 
doorbrak waren de gevolgen enorm. Kribben om de rivier te geleiden verlegden de 
stroom naar de overkant. John Mulder doet hierover een boekje open. 
 

Na de aanleg van de eerste bandijken in de Betuwe aan het eind van de 13e 
eeuw ontstond het binnendijkse gebied en de uiterwaarden. Een stelsel van 
sloten en weteringen zorgde voor de afvoer van het regen- en kwelwater naar 
de Linge tussen Waal en Rijn. In 1327 vaardigde graaf Reinald de land- en 
dijkbrief voor de Over-Betuwe uit. Het ambt van Over-Betuwe was verant-
woordelijk voor het dijkbeheer en de afwatering van het binnendijkse gebied. 
Het ambtsbestuur of dijkstoel bestond uit dijkgraaf, vijf heemraden, bode en 
landschrijver. De dijkgraaf was ook rechter en ambtman. Het ambtsbestuur 
kon de ingezetenen oproepen om de dijkvakken te bewaken, te onderhouden 
en te repareren. Vele Betuwse dijkvakken zijn in de loop de eeuwen door dijk-
doorbraken en -verzakkingen verlegd, ook die van Oosterhout. Hieronder een 
(toch beknopt) overzicht van ontwikkelingen rond de Oosterhoutse dijk.  
 
Geschiedenis van de Oosterhoutse dijk in vogelvlucht 

Over de vroegste ontwikkeling van de Oosterhoutse dijk en uiterwaarden weten we 
weinig. Vóór de bedijking bestond de nederzetting uit vier maal- of buurtschappen: 
Balveren, Wuurde, Schirnen en Oosterhout-met-de-kerk. De Waal stroomde toen 
meer zuidwaarts langs Weurt. De maalschap Oosterhout lag het dichtst bij de Waal 
en zal aan het eind 13e/begin 14e eeuw zijn binnengedijkt. De afkalving van de 
Oosterhoutse uiterwaard moet ergens in de 14e/15e eeuw zijn begonnen. Rond 1430 
begon de zogenoemde Kleine IJstijd, die zo’n 400 jaar zou duren. Strenge winters 
maakten door kruiend ijs de kans op dijkdoorbraken groter. De Waal verplaatste zich 
geleidelijk naar het noorden waardoor de Oosterhouters gedwongen werden om hun 
bandijk terug te leggen tot pal langs de kerk. In 1552 bestond zo'n 550 meter van de 
Oosterhoutse bandijk uit een schaardijk, een dijk pal aan de rivier zonder voorland of 
uiterwaard. In de Waalbedding welden zandbanken op.  
 
Dijkverzakkingen in januari 1552 door hoog water 

Vanaf het midden van de 16e eeuw nemen de historische bronnen over de  
Oosterhoutse dijk (oude kaarten en processtukken) toe en krijgen wij een aardig 
beeld over de toestand van onze dijk in 1552 en 1553. De kribbenaanleg in de Waal 
aan de Nijmeegse/Weurtse zijde bedreigde de Oosterhoutse schaardijk. De stroming 
schuurde langs de dijk een diepe geul uit. Ook al bij een lage rivierstand verzakten 
delen van de schaardijk. In oktober 1551 zette de winter in met strenge vorst. Daarna 
ging het dooien. In januari 1552 werd het weer zeer onstuimig, zodat de Nijmeegse 
tol nauwelijks wat ontving. Op 12 januari was het Waalwater zo hoog opgelopen, dat 
ambtman Berndt Hackfort met zijn heemraden zich spoorslags naar de Oosterhoutse, 
Lentse en Haalderense dijk begaven. De dijken dreigden daar door te breken en ze 
haalden alles uit de kast om dat te voorkomen. 'Dach innd nacht' waren ze in touw. 
Ze vonden onderdak 'inden Swaen tho Lent', een herberg in de Lentse uiterwaard, 
niet ver van de veerpont. Uit de noodschouw bleek dat de dijken op diverse plaatsen 
‘mitten den vallende water ingesonken’ waren.  
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Ze zijn nadien gerepareerd, waarna nieuwe verzakkingen in de dijk plaatsvonden. Het 
duurde tot eind 1552 voor dat alles weer gerepareerd was.  

 

 
 
 
 
 

 
Schets uit 1553 door Johan Gielis met 
(onderste)boven het dijkdorp 
Oosterhout en daar tegenover Weurt 

 

'Agressief kribben' aan de overzijde van de Waal  

Al eerder hadden de Oosterhoutse geërfden een klacht ingediend bij het Hof van 
Gelre vanwege ‘agressief kribben’ aan de overkant van de Waal door het nonnen-
klooster Hessenberg en de weduwe Anna van Galen. Anna woonde met haar 
kinderen op de boerderij Lennepekamer nabij Weurt. Zowel het klooster als Anna 
hadden voor hun uiterwaard ter bescherming van hun oevers kribben aangelegd.  
Het Hof stuurde twee commissieleden naar Oosterhout, Jacob Pieck, heer van 
IJzendoorn en meester Johan Gielis. Met ambtman Bernd Hackfort roeiden ze naar 
de overkant om de situatie in ogenschouw te nemen. Daarna lieten ze zich vanaf één 
van de Hessenbergse kribben afdrijven. Ze kwamen precies uit op de Oosterhoutse 
schaardijk nabij de kerk. Dat was hèt bewijs dat door de aanleg van kribben de 
Waalstroom richting Oosterhoutse schaardijk werd gedwongen. De Oosterhoutse 
schaardijk was toen ongeveer 550 meter lang en dat gaf de Oosterhouters veel zorg, 
niet alleen financieel vanwege de hoge onderhouds- en reparatiekosten, maar zeker 
ook vanwege het doorbraakgevaar. Het aanleggen van kribben tegenover een 
schaardijk was niet toegestaan. Anna van Galen moest haar kribben inkorten (zie 
voor het gehele proces ons rapport 'In de ban van Betuwse dijken' deel 2).  
 
Dijkdoorbraak van de Oosterhoutse bandijk in 1564 

De winter van 1563/64 was koud. De Waal was dichtgevroren en de scheepvaart ge-
stremd. In januari 1564 brak de Oosterhoutse schaardijk door als gevolg van kruiend 
ijs. Het betreffende archiefstuk laat ons in het ongewisse over waar en wanneer die 
doorbraak precies was, maar het moet een ‘verloren’ dijkvak zijn geweest: degene 
die dat stuk dijkvak moest onderhouden was met de noorderzon vertrokken. Op last 
van de ambtman werd het dijkvak gemaakt. Hij stelde het zogenoemde ‘zeventuig’ in 
werking dat via een ingewikkelde procedure uit moest maken bij wie de kosten ver-
haald konden worden (zie Van Heiningen 1972). De rekening en verantwoording van 
het zeventuig zijn bewaard gebleven (zie Mulder, Spaan en De Wolf 2002). De leden 
van het zeventuig, de zeven gevers genaamd, kwamen in die periode in enige herber-
gen in Oosterhout bij elkaar, namelijk bij Hendrik van Wolferen (de Altena?) en bij 
Derk van Rijswijk (Hof van Holland?). 
 
Inspectie van de Oosterhoutse schaardijk in 1571 

Van december 1570 tot half februari ‘71 was het winters weer met langdurige 
sneeuwval. Midden februari zette de dooi in met hoog water en veel drijfijs. Op 11 
februari braken bij Huissen, Heteren, Bemmel en Lent de dijken door. Het Hof van 
Gelre en het Ambt Over-Betuwe troffen maatregelen om in de toekomst watersno-
den in het rivierengebied te voorkomen.  
In augustus 1571 inspecteerde een commissie op last ‘van wegen Coninclijcke 
Maiesteyt’ de hoofden en kribben van de Overbetuwse schaardijken.  
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Op 12 augustus arriveerde het inspectieteam ’s avonds in Nijmegen om de volgende 
dag de schaardijk van Gendt te inspecteren. Op 14 augustus was de ‘Bymmelbergs 
wordt (waard) tegen Haelderen en Bemmell’ aan de beurt en vervolgens Oosterhout 
om de ‘Spruyten kribbe op Coninclijcke Majesteyts zandt’ en de ‘Reguliersche kribbe’ 
te inspecteren.  
Het koninklijke zand te Oosterhout werd in 1572 door Bartold van Loenen in erfpacht 
genomen: ‘een hoechsandicg afdrifftich weertgen toebehoerende Coninclijke 
Majesteits gelegen tegens den schaerdijck ende kerck van Oisterholt, omtrent soo 
hooch synde als den bandyck’. De Oosterhouters beschikten graag over het waardje 
om er aarde te delven voor dijkonderhoud en -reparaties. Het waardje was ongeveer 
een morgen (0,85 ha) groot ‘ende geschapen meer te verminderen dan te 
vermeerderen’. Met andere woorden: het waardje was onderhevig aan erosie door 
de krachtige Waalstroom. 
 
De Oosterhoutse dijk brak in 1573 op drie plaatsen door 

De winter van 1572/73 was zeer streng en de scheepvaart in Tiel lag van november 
1572 tot maart ‘73 herhaaldelijk stil. De tol in Nijmegen ontving vrijwel niets. 
Ondanks de inspectie van de schaardijk in 1571 brak door kruiend ijs rond 18 januari 
1573 de Oosterhoutse dijk op drie plaatsen door, namelijk aan de oostzijde richting 
Lent en op twee plaatsen aan de westzijde richting Slijk-Ewijk even voorbij de Altena. 
Het aparte artikel geeft inzicht in de herstelwerkzaamheden.  
 
Van 1573 tot 1620 hebben wij geen noemenswaardige informatie over de Ooster-
houtse bandijk. In 1586 brandde de Oosterhoutse kerk af door toedoen van troepen 
van de Engelse graaf Leicester, die na de moord op Willem van Oranje door de Staten 
van Holland ingehuurd was om de strijd tegen de Spanjaarden voort te zetten.  
 
In 1620 klagen Oosterhouters weer over agressief kribben aan 

Nijmeegse zijde 

Op 2 november 1620 gaf het Hof van Gelre opdracht aan de raadsleden Bentinck en 
Van Essen om de Oosterhoutse schaardijk te bezichtigen en een verbaal te maken 
van hun bevindingen. De Oosterhouters hadden een klacht neergelegd over het 
illegaal aanleggen van kribben aan de overzijde van de Waal. Er was kennelijk haast 
bij, want al op 3 november reisden Bentinck en Van Essen af naar Nijmegen waar ze 
’s avonds aankwamen. De volgende morgen arriveerden ze rond elven bij de 
‘questieuse wercken’ tussen Nijmegen en Weurt.  Ze staken de rivier over en troffen 

er de Overbetuwse ambtman Johan 
van Bronckhorst en zijn heemra-
den, die hen de toestand van de 
Oosterhoutse schaardijk lieten zien. 
Vooral het traject tussen de peppel 
aan de dijk nabij huis Oosterhout 
en de steenoven werd bedreigd.  
  
 
 
 
 
Detail van de kaart van Kempinck uit 
1620 met rechtsboven de peppel en 
huis Oosterhout en linksboven de 
steenoven met daarnaast de inlaag 
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De Oosterhouters hadden reeds maatregelen genomen door de aanleg van het 
‘vuijtgeleide nije hoofft tot ontsett van den schaardijck’. Verder hadden ze ten 
westen van de 'redoubte' (schans) een inlaagdijk opgeworpen, mocht de schaardijk 
ervoor eventueel doorbreken of verzakken. De schaardijk werd daar versterkt door 
het 'Kerckenhooft'. Diezelfde 4e november bracht landmeter Kempinck het gebied in 
kaart. 
 
Verzakkingen en van de schaardijk rond 1630 

We bevinden ons midden in de ‘Kleine IJstijd’. Op 29 januari 1633 brak de dijk bij 
Beuningen door, vermoedelijk als gevolg van ijsgang. In de Memorie van het Convent 
van Mariënburg lezen we, dat op 18 en 19 september 1633 de schaardijk van 
Oosterhout is opgemeten. Hij bleek 145½ roeden lang te zijn.  
In de koude winter van 1633/34 brak door uitzonderlijk hoog water bij Lent de dijk 
door. In de winter van 1639 verzakte de Oosterhoutse dijk op enkele plaatsen. De 
strenge winter van 1644 veroorzaakte kruiend ijs op de Waal. De Loenense dijk 
bezweek en het kasteel Loenen en omgeving werden zwaar beschadigd.  
Uit het verpondingscohier van Oosterhout uit 1649 maken we op, dat de Oosterhout-
se bandijk 545 roeden (ruim 2 km) lang was, waarvan 145 roeden schaardijk en 400 
roeden landdijk. Hendrik van Bronkhorst van Huis Oosterhout bezat onder meer vijf 
morgen uiterwaard ‘doordien daeruijt gedijckt wort’ en drie morgen rijswaarden 
‘daer de cribben ende schoordijcken van gemaeckt worden’. 
In 1650 verzakte de Oosterhoutse dijk op dezelfde plaats als in 1639. De dijk zou nog 
in hetzelfde jaar worden verhoogd.  
 
Doorbraak van 1651 bij de Waeijsche weide  

De winter van 1650/51 was koud. In december en januari vroor het stevig, daarna 
dooide het sterk. De Waal was één onafzienbare watermassa. In Nijmegen rees het 
water 1½ handbreedte boven de peilsteen van 1601 in de stadsmuur. De Oosterhout-
se dijk brak in de nacht van 17 januari 1651 nabij de ‘Waeijsche weide’ door, vermoe-
delijk door ijsgang. Al eerder was de dijk daar doorgebroken. De ronde kolk die bij de 
doorbraak ontstond, werd binnengedijkt en is in 1809 opgegaan in de enorme 
Waaijensteijnkolk. 
 
Doorbraak in 1658 bij de Sprutenweert  

De winter van 1657/58 was streng. De Waal lag dicht. Er waren in maart 1658 en aan 
het einde van het jaar fikse overstromingen. De dijken in de Betuwe braken wel op 
22 plaatsen door. Het water stond 10, 12 tot meer dan 16 voet (bijna 5 meter) hoog. 
De dorpen waren alleen met schuiten te bereiken. Op 3 maart bezweek de 
Oosterhoutse dijk ten westen van Lent ‘tegen Sprutenweert boven die stroije off 

affgebrande redoute tot Oosterholt’. Op die 
plek was de dijk al eerder doorgebroken, 
waarschijnlijk in 1573. Bij de doorbraak moet 
tenminste één wiel zijn ontstaan. 
Omstreeks 1660 liet Johan Hackfort op de 
Waeijsche Weide Huis Waaijenstein bouwen. 
 
 
 
 Detail van de kaart van Kempick (1620) met de 
'stroije'  redoute; de Sprutenweert lag daar vlakbij 
en was een rijsweerd (met knotwilgen) 
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Landaanwinning aan Oosterhoutse zijde 

Vrijwel zeker zijn de kribben van 1620 langs de Oosterhoutse en Lentse rijswaarden 
verlengd om steeds meer land aan te winnen. Dat ging ten koste van Nijmeegs grond-
gebied, waar het noordelijke gedeelte van de Romeinse ruïnestad Ulpia Noviomagus 
werd aantast, maar ook jonge op- en aanwassen zoals de Bunsweerd en de 
Hertogenweerd, gelegen langs de oevers van Weurt en Beuningen. In 1661 en 1666 
werd de Oosterhoutse schaardijk even beneden Huis Oosterhout beschermd door 
ten minste twee hoofden, het Kerkenhoofd en het Weer Aerdthoofd(je). Ze lagen 
even ten oosten van de inlaag  met 5½ voet ‘spijcks beneden het Kerckenhoofft 
tusschen het Spijck en Herman van Biesen’.  
 
In het rampjaar 1672 viel het Franse leger ons land binnen via de drooggevallen Rijn 
bij Lobith; Nijmegen werd ingenomen. Zonnekoning Lodewijk XIV verbleef op Huis 
Waaijensteijn, waar het verdrag tot overgave werd getekend.  
In 1673 verrichtten de dijkwerkers onderhoudswerkzaamheden aan de Oosterhoutse 
dijk. Commies Lobbrecht kreeg wegens geleverde kruijwagens uit het ‘magesijn van 
Nijmegen’ ruim 98 gulden. Verder liet Johan Hackfort tot Waijenstein in 1673 de 
Oosterhoutse dijk opmaken. Kosten: 300 gulden. Wolter Jegerlinck leverde materia-
len in de vorm van ‘ijserwerck aenden Oosterholtsen dijck’, en Willem Hengst krib-
hamers. 
 
Bijna weer mis 

De Oosterhoutse schaardijk dreigde in de zomer van 1674 te verzakken. Het spijk-
werk was door de stroom vanwege ‘den falsen grondt’ gezonken. Er ging een brief uit 
van dijkgraaf Johan van Balveren naar de kerspels in de Over-Betuwe. Alle bouwlie-
den met stutkarren en alle keuters met spaden dienden zich op 3 augustus ’s mor-
gens 6 uur precies op de Oosterhoutse dijk te verzamelen. Ze werkten twee dagen 
lang aan de schaardijk om een doorbraak te voorkomen en bleven in Oosterhout 
overnachten.  
Een kleine zeven weken later bemoeide prins Willem III (van Oranje) zich 
hoogstpersoonlijk met de Oosterhoutse schaardijk, die weer dreigde te bezwijken. De 
dijk was militair belang geworden! Op 25 september 1674 gelastte de ambtman op 
bevel van de prins de schout van Valburg om zich in ijltempo met ‘sijn geheel 
scoltambt’ naar Oosterhout te begeven. De dijk was verzakt en moest verbreed en 
verhoogd worden. Indien de ingezetenen niet kwamen opdagen of nalatig waren, 
zouden ze door ‘militoire handt daer toe gehouden en bedwongen’, ja zelfs geëxe-
cuteerd worden. 
 
Met man en macht werkten de Oosterhouters aan de verzakkingen van hun dijk in 
1678. De plaats van de voorgenomen werkzaamheden gaf de landschrijver subtiel 
aan: ‘tegenover een williger staende binnen dijcx in de voet van de berm, geteickent 
mit twee craxxen’ (kruizen), en eindigde bij twee korte ‘paeltjens, staende affgehou-
den inde afloop binnendijcx, geteeckent mit drie craxsens’. 
 
Doorbraak in 1682 tegenover Huis Oosterhout 

Op 19 januari 1682 brak de Oosterhoutse schaardijk door als gevolg van een combi-
natie van hoog water, hevige regenval en storm. De doorbraak vond plaats naast de 
oude inlaag en beneden Huis Oosterhout. Daarbij zijn wellicht ook het Kerckenhoofd 
en het Weer Aerdt Hoofdje in de golven verdwenen. De afbeelding  toont een 
tekening van de kolk die bij de doorbraak is ontstaan en een voorloper was van de 
Verburgtskolk. De dijk was over een lengte van ongeveer 35 ‘lant roeden’ (circa 140 
meter) weggeslagen. De ‘geknotten hoogen wilgh’ heeft de doorbraak overleefd 
evenals de ‘grooten Boom’. 
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Op 15 februari peilden de dijkers een maximale 
diepte van 11 meter in de kolk. Kort daarna 
begonnen de dijkers met de 
herstelwerkzaamheden. De puntvormige kolk 
werd buitengedijkt. 
 
 
 
 
 
 
Tekening van de kolk ontstaan na doorbraak van de 
schaardijk beneden Huis Oosterhout 

 
De verstevigde schaardijk bij de Altena in 1715 

Sander van Well was landmeter aan het Hof van Gelderland en maakte op 19 sep-
tember 1715 een kaart van de Waal ter hoogte van de Altena. De schaardijk vóór en 
ten oosten van de Altena was met ‘pack en Spijk wercken’ verstevigd. De dijk vormde 
direct daarna een ronde bocht: de omringdijk van het ‘middelste gat’ uit 1573 en 
even verder de knik van het 'onderste gat’. Ten westen van de 'scheijdboom' kalfde 
de oever langs de Waal af. 
 

 
Detail van de kaart van Landmeter Sander van Well 

 
Verdere uitbreiding van de uiterwaard vóór Huis Oosterhout 

De kaart van Jacob Couwater uit 1722 toont de uiterwaarden van de heer van 
Hackfort tegenover Huis Oosterhout. Rechtsboven bevonden zich twee kolkjes, 
waarvan de linkse het Wolfsgat. De percelen A en B waren voorheen rijswaarden 
(ingepoot met wilgen), die na verder opslibbing zijn gerooid om plaats te maken voor 
weiland. Vanaf perceel B strekte zich een verlengde krib naar het zuiden toe uit tot in 
de Waal. Perceel F en G waren jonge aanwassen met rijswaarden. Uiterst rechts 
bevond zich de ‘Oosterholtse Raaijcrib’.  

 
 
 
 
 
 
 
De Kaart van Couwater uit 1722 met 
voormalige schaardijk van Oosterhout en de 
aangewonnen landerijen op de Waal 
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Oosterhoutse Waarden omgeven door een zomerdijk  

De kaart van Van Hooff (opgegaan in de atlas van Hottinger) geeft een fraai beeld van 
Oosterhoutse landschap in 1783. Rechts de Griftdijk met daaronder nog net de bas-
tions van fort Knodsenburg. Dan de Oosterhoutse bandijk met de binnengedijkte 
Grote Hofse Kolk naast Hof van Holland. Dan volgen de drie buitengedijkte kolken: de 
voorloper van de Waaijensteijn (Zwarte Waaitje), het Wolfsgat en links de voorloper 
van de Verburgtskolk. Verder Huis Oosterhout aan de Groenestraat. De Oosterhoutse 
Waarden werden afgewaterd via een sluis op de Waal. Van Hooff toont nog bene-

denstrooms een deel van 
de zomerkade. 
Binnendijks bevond zich 
het veerhuis. Van een 
dorpshart Oosterhout 
was toen geen sprake. 
De dorpspolder bestond 
uit een aantal verspreid 
liggende boerderijen. 
Aan de overzijde ter 
hoogte van de Winseling 
heeft Nijmegen het tij 
van erosie weten te 
keren. Daar heeft zich 
een smalle strook 
voorland gevormd.  
 
 

Detail van de kaart van Van Hooff (Atlas Hottinger) uit 1783 met de Oosterhoutse bandijk 

 
In februari 1799 werd het weer spannend. De Waal stond angstwekkend hoog. Onder 
andere bij Oosterhout stroomde het water wel 2 voet over de dijk. Daarna dreven 
enorme ijsschotsen op de Waal die rijen bomen, wilgenstruiken, en zelfs daken van 
huizen met zich mee voerden. De dorpelingen hoorde onder één van de daken een 
hond erbarmelijk janken. Bij Doornik brak op 21 februari de dijk tussen Bemmel en 
Lent door waarbij 17 mensen zouden zijn verdronken. De schade was enorm. Die 
ellende werd deze keer de Oosterhouters bespaard.  
 
Huis Waaijenstein verzwolgen door doorbraak in 1809 

Tien jaar later echter, in de nacht van 15 januari 1809, zette het ijs zich vast op de 
Waal voor Dodewaard, waardoor de waterstand bovenstrooms in korte tijd opliep. 
Door het kruiende ijs brak 's morgens om 9 uur de Oosterhoutse bandijk door. De 
doorbraak veroorzaakte een gat in de dijk met een lengte van 140 meter met daar-
achter een enorme kolk, waarin Huis Waaijenstein in zijn geheel verdween. 

Ook het wiel uit 1651 werd in de 
Waaijensteinkolk opgenomen. 
Daarachter werd een dik pakket 
overslagzand over de vruchtbare 
akkers en weiden afgezet. Van Huis 
Oosterhout was vrijwel niets over. 
Op dezelfde plek verrees een nieuw 
adellijk huis. 
 
 
Dijkdoorbraak Waaijenstein in 1809 
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Maar ook menig landbouwer leed enorme schade, zoals Peter Jansen die zijn schuur 
kwijt was, maar ook twee vette en vier magere varkens, twee kalveren en 40 hoen-
ders. Dan nog 40.000 pond hooi, 34 vimmen strooi, 10 mud tarwe en 8 mud gerst. 
Verder etenswaren waaronder aardappelen, appelen, zuurkool, bonen enz. En 
paardentuig, ploegen, eggen, karren en wagens, droog en groen hout. Maar liefst 
dertig morgen winterkoren was onder het overslagzand bedolven. Daarvan viel geen 
oogst meer te verwachten. Ook bij Hend van Dam, Hendrik Lessenaar, Giel Verburgt 
en Jan Peters was de klap hard aangekomen: huizen weg of zwaar beschadigd, veel 
fruitbomen en poters (willigen) door de ijsschotsen onthoofd, vee en bijenkorven 
weg, kortom het was alom ellende. 

Landmeter Beijerinck ontwierp een 
nieuwe, strakke rechte dijk, waarbij 
zowel de Grote Hofse kolk, de 
Waaijensteijnkolk en het Wolfsgat 
werden buitengedijkt. Op de afbeel-
ding hiernaast zijn de herstel werk-
zaamheden aan de dijk in volle gang. 
(zie 'Dagboek van een watervloed' 
Derksen 2001).  
 

Herstelwerkzaamheden aan de Ooster-
houtse dijk in 1809; op de achtergrond 
Nijmegen 

 
Huis Oosterhout in 1820 door dijkdoorbraak verzwolgen 

In 1820 was het weer raak. Op 23 
januari bezweek de Oosterhoutse dijk 
op meerdere plaatsen door kruiend ijs. 
Tegenover Huis Oosterhout brak de 
oude ringdijk van 1682 door. Er ont-
stond een reusachtig wiel van 25 hec-
tare, waarin het oude wiel van 1682 
werd opgenomen.  

Bij de dijkdoorbraak van 23 januari 1820 ontstond 
De Verburgtskolk en de langgerekte zandkolk links 
 

De dijkers peilden een grootste diepte van 11 meter. Hieronder een impressie van de 
watersnoodramp. De kolk kreeg de naam van Evert Verburgt, eigenaar van boerderij 
Zandhoek aan de Groenestraat (nu familie Tergouw).  
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Huis Oosterhout werd onherstelbaar 
beschadigd. Dertig jaar later zou iets ten 
noorden van de oorspronkelijke plaats 
een nieuw adellijk huis verrijzen. Over de 
bestaande overslaggronden werd een 
nieuw pakket overslagzand afgezet.  
 
Vernieling van Huis Oosterhout  
op 23 januari 1820 
 

Ten westen van de Sassendam (oude Dorpsstraat, nu het Vluchtje) spoelde de Waal-
dijk over grote afstand weg, waarbij een langgerekt wiel ontstond, de Zandkolk. Bij 
de doorbraak ontstond ook het kleine Smitskolkje ten noordwesten van de Zandkolk, 
dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het kader van de dijkverzwaring is ge-
dempt. Veel huizen aan de Dorpsstraat en Dijkstraat werden meegesleurd of zwaar 
beschadigd. Van de 65 woningen stortten er 18 in. Landmeter Beijerinck ontwierp 
ook voor dit traject een strakke, rechte dijk. De Verburgtskolk en de Zandkolk werden 
buitengedijkt evenals het oorspronkelijke dorp Oosterhout met de zuidelijke 
gedeelten van de Dorpsstraat en de Dijkstraat. Zo kwam een aanzienlijk deel van het 
Oosterhoutse vroeger binnendijkse gebied in de uiterwaard te liggen.  
De bewoners hoogden de noordelijke helft van de Dorpsstaat op met overslagzand, 
de Hoogstraat, waarlangs zich het nieuwe dorp Oosterhout ontwikkelde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiendkaart uit 1757 van 
Fred. Beijerinck met het 
kusterijhuis in de knik van 
de Dorpsstraat, die naar 
het voormalige dorp leidde. 
Op de plek van de haakse 
bocht is in 1820 de nieuwe 
dijk aangelegd 

 

Conclusie 

De Oosterhoutse bandijk is in de loop der eeuwen vaak doorgebroken. De belangrijk-
ste oorzaak was kruiend ijs, waarbij de rivierstand snel opliep. Soms was de dijkdoor-
braak het gevolg van extreem hoog water. In de 16e tot 18e eeuw was de Ooster-
houtse dijk ongeveer 3,00 tot 3,50 meter hoog. Op onderstaande afbeelding zijn de 
doorbraken en de dijkverlegging aangegeven. In 1881/83 vond een ingrijpende 
dijkverhoging- en verzwaring plaats. 
In 1995 was de Waal extreem hoog, maar nog altijd lager dan in 1924. Begin jaren 
2000 begon de volgende dijkverzwaring, die vooralsnog eindigde met de aanleg van 
de nevengeul bij Nijmegen en de nieuwe dijk bij Lent. Intussen zijn nieuwe ingrepen 
in voorbereiding om de rivier zijn loop te laten hebben en droge voeten achter de 
dijken te waarborgen.  
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Dijkdoorbraken en -verleggingen in Oosterhout 
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Het herstel van de Oosterhoutse dijk in 1573: 
verantwoording en rekening 
John Mulder 
 

In januari 1573 brak de Oosterhoutse dijk op drie plaatsen door: het 'Bovenste 
gat' richting Lent nabij Hof van Holland, het 'Middelste gat' bij de Altena en 
het 'Benedenste gat' richting Slijk-Ewijk. Van het herstel van de dijkvakken is 
de verantwoording en de rekening van het ambt Over-Betuwe bewaard geble-
ven. Zij geven ons een fraai beeld over de aanpak en logistiek van een 16e 
eeuwse dijkverlegging. De opstand tegen Spanje was al vijf jaar aan de gang; 
de ijzeren hertog Alva vertoefde in Nijmegen. En toch leek het alledaagse leven 
van de Oosterhouters gewoon door te gaan. Hieronder volgt een samenvat-
ting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De middelste kolk was 
waarschijnlijk het bovenste 
gat; links ligt Oosterhout 

  
Het opnemen van de schade 

Donderdag 22 januari 1573 namen ambtman Karel van Lynden en de drie heemraden 
Bartold van Gendt, Alard van Bemmel en Johan van Welderen de schade aan de 
doorgebroken dijkvakken op. Ze bepaalden waar de drie noodkaden met de ‘minsten 
schaeden’ moesten komen. De volgende dag keerden ze terug met Henrick van 
Wolferen, die ze 'opt gat gevuert' had. De 26e januari begon met een ontbijt bij 
Johan Gijsberts. Daarna huurden ze een aak bij de dochter van Johan Napalis om de 
situatie opnieuw in ogenschouw te nemen. 's Avonds bij de herberg van Gijsberts 
hebben ze de maaltijd genuttigd. De volgende dag brachten de voerlieden Reijn 
Vurwandt en Jacop Stijpriaan de ambtman naar Oosterhout. Daar waren al de bestel-
de tien nieuwe 'burrien' (draagbaren) aangekomen. Verder bestelde de ambtman 
twee vimmen heide (200 bossen), twee vimmen rijshout en 150 elzen palen, afkoms-
tig uit Bemmel. 
 
Op 28 januari, na een stevig ontbijt, maten de dijkstoel met bode en schout de lengte 
van de noodkaden op. Johan van Bronkhorst stuurde Vurwandt en Stijpriaan naar 
Nijmegen om 'etlicke proviand'  te halen, want 's avonds zou er op het kasteel Noten-
stein (Huis Oosterhout) gegeten worden. Op donderdag werden de noodkaden afge-
paald en ingekort. Het bovenste gat werd 60 roeden lang, het middelste 33 roeden 
en het benedenste 13 roeden en met een breedte van 16 voet (krap 5 meter). De 
noodkaden werden twee voet lager dan de bandijk (die was toen circa 3 meter 
hoog). 
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Verdeling van de noodkaden in blokken naar quote en gelegenheid 

Ieder kerspel van het ambt Over-Betuwe had bij rampen zoals dijkdoorbraken een 
aandeel in de herstelwerkzaamheden aan de dijken. De ambtman met zijn 
heemraden kwamen rond 30 januari tot de volgende verdeling in roeden (de 
Rijnlandse roede van 3,8 meter was het meest gebruikelijk) tot herstel van de 
Oosterhoutse dijk:  
 

Bovenste gat 

Randwijk, Heteren en Driel begonnen aan de Lentse zijde: 20 roeden 
Elden          8 roeden 
Doornenburg         6 roeden 
Angeren          7 roeden 
Haalderen en Bemmel         8 roeden 
Lent*           2 roeden 
Buurschap Elst maakte het blok vast aan de Oosterhoutse dijk   9 roeden 
        60 roeden 
  

Kaart uit 1715 met het middelste (Altena) en benedenste gat  

  

Middelste gat  

Rijkerswoerd (begon naast de oude dijk van Oosterhout)    5 roeden 
Aam met Bredelaar en Merm       5 roeden 
Reet          2 roeden 
Eimeren samen met het klooster      2 roeden 
Lienden         2 roeden 
Hollanderbroek en Laar          4 roeden 
Valburg          3 roeden 
Oosterhout          3 roeden 
Slijk-Ewijk         3 roeden 
        29 roeden 
Benedenste gat 

Herveld            3 roeden 
Andelst            2 roeden 
Zetten           6 roeden 
        11 roeden 
    
*Het aantal roeden dat Lent moest maken was naar verhouding weinig. Dat had 
waarschijnlijk te maken met de dijkdoorbraak van 1571, toen Lent zelf hard getroffen 
werd.  
 
Na 30 januari werkten aannemers en arbeiders hard aan het opwerpen van de drie 
noodkaden en op 6 februari waren ze gereed voor de schouw.  
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De schouw van de drie noodkaden en de keur van de nieuwe 

dijkvakken 

 
Benedenste gat:  
Heemraad Van Genth gaf na overleg met de anderen zijn oordeel. De kade was hoog 
en breed genoeg en voldeed aan de eisen. De nieuwe dijk moest over de noodkade 
heen worden gelegd aan de kant van de Colsche Werd (uiterwaard richting Slijk-
Ewijk). 
 
Middelste gat: 
Er zaten wat gaten in de noodkade die Derick Thijsse, Reijner Rutgers, Peter 
Dericksse, de veliker (viller) en Henrick de kuiper hadden gemaakt. Henrick Nab zou 
de kade in orde brengen voor 5 stuivers. De kade van Hollanderbroek was nog niet 
klaar. Floris Johansse zou de kade voor morgenavond (7 februari) in orde maken. De 
kade van Reeth was niet hoog genoeg. Henrick van Wolfferen zou 'noch een stert 
erden toevoegen'. De nieuwe dijk moest buitenlangs de noodkade worden aangelegd 
worden: 24 voet (ruim 7 meter) breed en 2 voet hoger dan de oude dijk en aflopend 
(niet te steil). 
 
Bovenste gat (nabij het Zwarte Waaitje): 
Volgens heemraad Vaick was de hoogte noch breedte van de noodkade in orde. Die 
van Randwijk beloofden hun blok zo hoog te maken als het 'affgehouwen stumpken' 
en dan morgenavond klaar. Ook Heteren, Driel, Angeren en Doornenburg beloofden 
hun blok voor zondagavond af te hebben. Bij Bemmel waren vier verloren blokken 
aangetroffen, dat wil zeggen: er waren geen arbeiders op komen dagen; onderweg 
een troep Spanjaarden tegengekomen? Aannemer Thonis Geritsse nam de klus aan 
voor iedere voet een gulden en zondagavond klaar. 
 
Heemraad Hackfort gaf voor de noodkade van Lent zijn oordeel: 'Neen'. Hij was niet 
hoog genoeg, met 'rossen opgeset' (paarden) en te steil. Robert vanden Steen zorgde 
met zijn 'hulperen' dat de kade van Elst op tijd af kwam. Verder beval de ambtman 
de schout van Valburg, Elst en Angeren via een schrijven om op aanstaande zondag in 
hun kerspelen aan te kondigen dat de kaden voor maandagavond opgemaakt moes-
ten zijn. De nieuwe dijk kreeg het beloop van de noodkade (over de weide van Johan 
van Bronkhorst heen) en werd 24 voet breed en 2 voet hoger dan de oude dijk. De 
aarde (grond) voor de nieuwe dijk moest buitendijks gehaald worden en anders 
binnendijks met de minste schade. 
 
Heemraad Barthold van Genth, heer van Loenen werd benoemd tot burgermeester 
van Nijmegen en kon daarom zijn functie als Overbetuwse heemraad niet meer uit-
voeren. Zijn opvolger werd Sweder van Voirst. 
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Voor het vervoer van de ambtman Karel van Lynden, die op kasteel de Mussenberg 
nabij Valburg woonde, op 6 februari naar Oosterhout, zorgden deze keer Johan van 
Welij en Sweer Hendrickse. Bij Johan Gijsberts werden die dag 14 ontbijten verteerd 
en ‘s middags 38 maaltijden met 26 vanen bier en voor 12 stuiver aan 'kaelen en 
vuir'. 

 
Het omslaan van de morgentalen naar roeden dijk 

Op zaterdag 7 februari was er een bijeenkomst in Nijmegen om de morgentalen van 
alle heerlijkheden, kerspelen en buurtschappen om te slaan in roeden dijk. Voor 
iedere 1000 morgen stond 7 roeden dijk oftewel voor elke morgen 11 voet. Het 
benedenste 'blocxen' kwam op 16 roeden in plaats van 13 roeden, want de dijkers 
moesten daar door een stuk water (een ondiep kolkje) en schatten voor elke 2 
roeden, 1 roede meer. Dan volgde de verdeling van de nieuwe dijk, een lijst met 34 
namen en maten, bijvoorbeeld:  
Heerlijkheid Hemmen  300 morgen 1 roede   en 12 voet 
Driel met Nevel en de Ham 895 morgen 6 roeden en 4 voet 
Oosterhout    700 morgen   4 roeden en 14 voet 
Ewijk           400 morgen 2 roeden en 7 voet 
Loenen en Wolferen  200 morgen 1 roede   en 2 voet 
 
Tweede schouw van de Oosterhoutse noodkaden te Oosterhout 

Op 10 februari zou de dijkstoel de noodkaden opnieuw schouwen na de nodige 
aanpassingen. Timmerman Cornelis Geritsse stond met zijn waterpas klaar om de 
hoogte van de kaden te meten en heemraadsbode Arndt Wolters de breedte. Dit 
alles in het bijzijn van de landschrijver. De uitkomst was, dat bij Heteren en Driel 
(bovenste gat) de kade over een lengte van 2 roeden op een handbreedte na niet 
hoog genoeg was en een 'hank' van 1 roede niet breed genoeg. De arbeiders waren 
echter nog bezig en de aannemer beloofde dat het vandaag nog af zou komen. Bij het 
benedenste gat was een kleine hank van 1 roede niet breed genoeg, wat de arbeiders 
in orde zouden maken.  
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Verdeling van de nieuwe dijk in het prediker klooster te Nijmegen 

Op 16 februari kwamen de partijen weer bij elkaar in het 'Prediger closter' in 
Nijmegen (het Dominicanenklooster aan de Broerstraat). Van Welij en Hendrickse 
brachten de ambtman met hun schuit over de Waal naar Nijmegen. Daar werd defi-
nitief vastgelegd hoe lang de nieuwe dijkvakken moesten worden: het bovenste gat 
ruim 59 roeden, het middelste gat ruim 31 roeden en het benedenste gat ruim 11 
roeden. Tussen 8 en 24 maart werkten aannemers en arbeiders hard aan de nieuwe 
dijk. 

Voorbeeld van twee waterpassen: een timmermanswaterpas en een flesjeswaterpas 

 

Schouw en weerschouw van de nieuwe dijk te Oosterhout 

Op 24 maart vond de schouw over de nieuwe dijkvakken plaats, die nog niet volde-
den aan de schiering (keur) van de heemraden. Zo was het dijkvak tegen het Zwarte 
Waaitje (Randwijk en Hemmen) niet hoog genoeg en te steil. Jelis ingen Barich be-
loofde de klus voor 3 april te klaren. Het blok van Heteren was te laag en te steil. Het 
blok van Angeren en Doornenburg was niet breed genoeg en die van Gend te steil 
evenals die van Ressen en Doornik. 
Het middelste blok werd volmaakt bevonden evenals het benedenste blok, behalve 
dat van Slijk-Ewijk: dat was op een handbreedte niet hoog genoeg. Floris Johansse en 
Conraedt Alards gingen ervoor. 
De weerschouw was op 3 april. Alle dijkvakken werden nu in orde bevonden, behalve 
het blok van Angeren, dat was nog te smal. Henrick vanden Kamp zou het oplossen. 
En daarmee was het herstel van Oosterhoutse bandijk een feit. In ruim 2 maanden 
tijd was het de dijkers gelukt om aanvankelijk onder bar koude omstandigheden 
eerst de drie noodkaden aan te leggen, die vervolgens werden verhoogd tot bandijk 
hoogte (circa 3,50 meter hoog). 
 
Bron: Regionaal Archief Rivierenland, Tiel: AOB inv. nr. 2686. 
 
Zoals in dit verslag is te lezen ging het herstel nauwgezet in zijn werk en werd de 
inwendige mens niet vergeten. 
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Een oud beroep: bakenmeester 

Frans Spaan  
 
Oosterhout heeft een bakenmeester gekend, Piet van Woerkom. In een verkoopacte 
uit 1865 lezen we dat assistent-bakenmeester Petrus van Woerkom het huis en erf 
genaamd ‘de Malakofftoren’, voorheen ‘het Wonder’ kocht. Piet van Woerkom, zoon 
van herbergier Jan van Woerkom aan de Altena, was koopman en (assistent) baken-
meester. Hij woonde later in Lent, waar nu Braam aan de Oosterhoutsedijk is. 
Ik wilde wel eens weten wat het beroep van hulp-bakenmeester precies inhield. Er 
bleek best nog wel informatie te vinden over dit oude beroep. 

 

Fragment uit koopacte Malakoff toren 1865 

 
Loods- en bakenmeester 

Het loods- en bakenwezen moest de vaargeulen in de rivieren afbakenen en obsta-
kels in die vaargeulen markeren. Sinds 1834 ressorteerde deze dienst onder het de-
partement van Financiën. Het assisteren van binnenschippers viel toen nog niet on-
der Rijkswaterstaat. Het inkomen werd betaald door de schepen die van hun dienst 
gebruik maakten. Ieder schip boven de 300 centenaars (30.000 kilo) was verplicht 
een loods aan boord te nemen. 
Toen de rijksoverheid in de jaren ’60 van de 19e eeuw de rivierverbetering met 
kracht ging aanpakken, werd het loods- en bakenwezen op de Nederlandse rivieren 
uitgebreid en onder de Rijkswaterstaat gebracht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragment uit 
topografische 
kaart 1903  
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Ingenieurs en opzichters van Rijkswaterstaat 
hielden toezicht op de bakendienst. De baken-
meesters moesten in hun kwartier (deel van de 
rivier) de ondiepten in de rivier peilen, in kaart 
brengen en met goed zichtbare bakens aandui-
den. Ook moesten ze de vaargeul markeren met 
op de oevers geplaatste stroom- of bolbakens. 
De oeverbebakening moest telkens worden 
aangepast omdat de vaargeul zich verplaatste. 
Als het hoogwater was, waren ze verplicht de in 
de rivier uitstekende kribben met bakens aan te 
geven. Gezonken schepen moesten worden 
gemarkeerd. ’s Nachts werd zo’n boei voorzien 
van een lantaarn. 
 
 
Wet uit 1866: Regelgeving bakenwezen rivieren 

 
De bakenmeester of hulpbakenmeester voer elke dag met zijn roeibootje de Waal op 
om de stand van het water te peilen. Hij stuurde de waterstanden 1 à 2 keer per 
week naar Rijkswaterstaat. 
Er waren drie soorten bakens in de Waal: 
1) Op de kribben stonden lange sparren met boven aan de top een strobosje. 
2) In het midden van de Waal stonden hier en daar drie hoge palen, met aan de top 
    een grote rood-wit-blauwe kegelvormige ton. Om in de juiste vaargeul te varen  
    moesten de schippers deze zogenoemde bolbakens in één lijn zien staan. 
3) In het water dreven op bepaalde afstanden zwarte tonnen, met een ketting  
    vastgemaakt aan een anker midden in de Waal. Dat waren de boeien. Al deze  
    bakens moesten steeds geverfd of geteerd worden en naar omstandigheden   
    verplaatst. In de wintertijd gebeurde dat tussen de ijsschotsen!  
 
Verantwoordelijk  

De bakenmeester was verantwoordelijk voor de juiste en veilige doorvaarbaarheid 
van het stuk rivier dat hem werd toebedeeld. Centraal bepaalde 's Rijkswaterstaat, 
tot op de kilometerpaal nauwkeurig, welk stuk van een rivier een bakenmeester en 
zijn eventuele assistent beheerde.  
Wie bakenmeester wilde worden moest Nederlander en van goed gedrag zijn, geen 
voor de uitoefening van het beroep hinderlijke lichaamsgebreken hebben, bekwame 
schipper zijn en met de loop van het vaarwater in hun bakenkwartier bekend. Bij 
indiensttreding legde hij voor het kantongerecht een eed of belofte af op de trouwe 
vervulling van de plichten conform hun instructie. Op een koperen plaatje stond hun 
betrekking en kwartier aangegeven. Bij ziekte of afwezigheid moesten ze zelf, en op 
eigen kosten, voor een vervanger zorgen. 
 
Materiaal 

Een bakenmeester diende altijd voldoende stroombakens op voorraad te hebben 
’ten einde op spoedige en behoorlijke wijze in de dienst te kunnen voorzien’. 
Op eigen kosten moesten ze een behoorlijke roei- of zeilboot aanschaffen. Pas in 
1900 werd bepaald dat een eigen boot op rijkskosten mocht worden vervangen als 
die ‘wegens ouderdom niet meer naar behoren kon worden onderhouden’. 
Tot 1901 kon een schipper die zulks verlangde de bakenmeester voor één gulden 
vragen hem aan boord als loods te assisteren. Daarna waren de bakenmeesters 
hiertoe niet meer bevoegd. 
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Drooglegging  

Het was de bakenmeester en ‘hunne huisgenoten’ verboden ‘om een 'tapperij of 
herberg te houden, sterke drank te verkoopen of een winkel te houden’. De baken-
meesters moesten altijd ‘hun onderscheidingteeken’ dragen en wekelijks aan de 
opzichter rapporteren over de toestand van het vaarwater en overtredingen die 
hadden plaatsgevonden. 
 

Ambtenaar 

Na vruchteloze pogingen in 1877 om de bakendienst te reorganiseren bleef deze 
dienst in de jaren ’80 voortdurend onderwerp van reorganisatievoorstellen. 
Hoofdingenieur Leemans van het Beheer der Groote Rivieren stelde in 1889 voor om 
de functie van hulpbakenmeester af te schaffen en alle in dienst zijnde geschikte 
hulpbakenmeesters te bevorderen tot bakenmeester. Er zouden drie bezoldigingsca-
tegorieën moeten komen van respectievelijk ƒ 600, ƒ 750 en ƒ 900 per jaar. Voor velen 
betekende dit een aanzienlijke salarisverhoging Hiertegenover stond dat loodsgelden 
werden afgeschaft. Dit verbod op het aannemen van geld voor het assisteren van 
schippers in moeilijke riviervakken was bedoeld om de functie een meer ambtelijk 
karakter te geven. Financiële betrekkingen met het publiek moesten zoveel mogelijk 
worden voorkomen, omdat dit eenvoudig kon leiden tot misbruik. De bakenmeesters 
werd uitdrukkelijk verboden om loodsdiensten te verrichten, behoudens enkele uit-
zonderlijke gevallen. In 1895 werd de bakendienst gereorganiseerd in de geest zoals 
Leemans en Van Diesen hadden voorgesteld. 
 
Piet van Woerkom bakenmeester 1e klas 

Toen in 1889 de functie van hulp-bakenmeester verviel werd Piet van Woerkom aan-
gesteld tot bakenmeester. Zijn standplaats werd Lent. Waarschijnlijk verhuisde hij 
toen van ‘de Malakofftoren’ in Oosterhout naar Lent. Hij woonde aan de Oosterhout-
sedijk en was eigenaar van een café vlak bij de Nijmeegse pont. Volgens welingelichte 
bronnen werd de vrijgezelle bakenmeester Piet werd ook wel ‘Miet’ van Woerkom 
genoemd: hij trok veel op met personen van het mannelijk geslacht. 
Piet van Woerkom kreeg het 2e kwartier onder zijn beheer, van raailijn no. 15 boven 
Nijmegen/Lent tot aan raailijn no. 29, de ‘Loensche Wel’, een verhoging in het 
stroombed van de Waal, zoals te zien op een kaart uit 1870. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Loenensche 
wel’ aangeven 
op de rivier-
kaart uit 1870  
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De bakenmeester 1e klasse kreeg in 1898 een bronzen ‘eere-medaille van de Oranje-
Nassau-orde’.  Zijn jaarsalaris bedroeg toen 900 gulden.  

 
De Gelderlander 2-9-1898, bakenmeester 1e 
klasse P. Van Woerkom kreeg een bronzen 
medaille (helemaal onder in de tekst) 

 
Klaas Duits, bakenmeester met 

standplaats Slijk-Ewijk  

Volgens een artikel van zijn zoon P.G.J. 
Duits, die in 1979 op 89-jarige leeftijd 
een artikel schreef in het blad ‘Kennis 
Centrum Gereformeerde Gezindte’:  
“Toen ik uit het leger kwam, solliciteerde 
ik naar de vacature van bakenmeester in 
Lobith. Ik werd benoemd, en in 1918 
arriveerde ik daar met mijn vrouw en 
kinderen. Het enige onderscheidings-
teken dat ik als bakenmeester had was 
een pet. Iedereen droeg z’n eigen kleren. 
De één had klompen aan, de ander 
droeg laarzen. Pas na jaren kreeg ik een 
uniform, een door de Duitse kleermaker 
die tegenover mij woonde gekeerd pak.  
Mijn vader Klaas was bakenmeester in 
Slijk-Ewijk. In die dagen had je om de 
acht kilometer een bakenmeester. Die 
bakenkwartieren werden later samenge-
voegd en nu (lees 1979) zijn er langs de 
Boven-Rijn en Waal alleen nog maar ba-
kenmeesters in Lobith, Nijmegen, Tiel en 
Zaltbommel. Mijn vader had geen hulp, 
zodat ik al op mijn veertiende meeging 
om te roeien.”   
 

Opmerking: Hij moet rond 1890 geboren zijn. Mogelijk was zijn vader bakenmeester 
vanaf de ‘Loensche wel’ tot Dodewaard. Het rayon van bakenmeester Piet van 
Woerkom liep van Lent tot aan de Loenensche wel. 
 
Bronnen: 
Werkgroep Historie Alphen aan de Maas (WHAM): Bakenmeester Hannes van Dijk, 
ontleend aan 'Technocraten en bureaucraten' van Eric Berkers 
Kennis Centrum Gereformeerde gezindte 27 december 1979, P.G. J. Duits (89): 
www.digibron.nl/search/detail/012ea072051a455a0a1e65b9/bakenmeester-in-de-
tijd-van-stoom-en-zeilen. Informatie Rijkswaterstaat 2016, info bakenmeester. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.digibron.nl/search/detail/012ea072051a455a0a1e65b9/bakenmeester-in-de-tijd-van-stoom-en-zeilen
http://www.digibron.nl/search/detail/012ea072051a455a0a1e65b9/bakenmeester-in-de-tijd-van-stoom-en-zeilen
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De Oosterhoutse parlevinker Frans Kerkhof 
alias Frans de Beijer 
Frans Spaan 
 

In Oosterhout woonde in huize ‘de 
Malakoff’ aan de Waaldijk in Oosterhout 
een parlevinker, genaamd Frans Kerkhof 
alias Frans de Beijer. Hij voorzag jaren 
lang met zijn roeiboot de schippers op de 
Waal van allerlei levensmiddelen, zoals 
groenten, fruit, aardappelen, eieren, 
frisdrank. 
 

Malakoff voor 1977  

 
Parlevinker 

Een parlevinker verkoopt vanaf zijn boot goederen, meestal levensmiddelen, aan 
voorbijvarende schepen. Het woord parlevinker of zoetelaar gebruikte men op de 
rivier; in havengebieden zei men kadraaier of kaaidraaier. Parlevinkers voeren zowel 
op de grote rivieren, op de (Friese) meren als in de havens in Nederland. In Friesland 
was het beroep vooral in de zomer lucratief vanwege de toeristen. Het beroep is 
praktisch uitgestorven door langere houdbaarheid, koeling en eigen vervoer van 
schippers. 
  
Frans Kerkhof alias Frans de Beijer 

Franciscus Bartholomeus de Beijer werd in 1884 geboren als zoon van Hendricus de 
Beijer en Maria Clara van Driel (1854 Gendt). Nadat zijn vader was overleden her-
trouwde zijn moeder met Petrus Kerkhof (1854 Ewijk). Ze gingen wonen op ‘de 
Malakoff’ in Oosterhout. De mensen in Oosterhout en Slijk-Ewijk wisten niet beter 
dan dat Frans een zoon was van Piet Kerkhof; vandaar dat men hem hier in 
Oosterhout en Slijk-Ewijk Frans Kerkhof noemde. Zijn moeder overleed op 19 januari 
1931 op 77-jarige leeftijd en werd op 22 januari begraven op het kerkhof van de H. 
Leonarduskerk in Oosterhout. Daarna moest Frans voor zijn stiefvader zorgen, tot die 
op 3 maart 1940 op 85-jarige leeftijd overleed. Hij werd op 6 maart op hetzelfde 
kerkhof begraven. 
 
Frans was 58 jaar toen hij op 10 september 1942 trouwde met zijn 54-jarige buur-
meisje Maria Johanna Klaassen. Zij was geboren op 17 augustus 1889 in Oosterhout 
en haar ouders waren Arnoldus Joannis Klaassen en Gertruda Kuster.  
De familie Klaassen woonde tegenover de Grote Altena, in de oude kroetfabriek van 
Van Woerkom, waar vader Klaassen waarschijnlijk werkte. Marie had nog twee zus-
ters: Anna trouwde in 1927 met Gerardus van Marwijk en ze woonden op de hoek 
Waaldijk/Groenestraat. De andere zus woonde in een klooster. De moeder van Marie 
en Anna werd hier Trui Pot genoemd. Frans en Marie bleven kinderloos, wel 
begrijpelijk gezien hun hoge leeftijd toen ze trouwden. Theo Smits en Martin van Elk 
vertelden dat men pas in 1942 toen Frans ‘Kerkhof’ trouwde er achter kwam dat hij 
eigenlijk Frans de Beijer heette. Ze hebben beiden Piet Kerkhof wel gekend; het was 
toen al een oude man met een grijze baard. Wat voor een beroep Piet Kerkhof had 
wisten ze niet, hij was zeker geen parlevinker. 
 
Frans en Marie leefden erg sober en het was er niet altijd even proper in en om het 
huis. Wassen deden ze buiten bij waterpomp waar ook de ‘poepdeus’ stond.  
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Huwelijksfoto uit 1942 van Frans de Beijer en Marie Klaassen 

 
Frans de Beijer overleed op 22 oktober 1963 op 79-jarige leeftijd en zijn vrouw Marie 
op 25 juli 1969 toen ze 79 jaar was. Ook zij zijn begraven op het kerkhof van de H. 
Leonardusparochie in Oosterhout. (bron: kerkarchief H. Leonardusparochie 
Oosterhout) 
 
Parlevinker Frans de Beijer 

Hoe en wanneer Frans de Beijer parlevinker werd is niet bekend. Misschien had Frans 
dit wel meegekregen van zijn stiefvader Piet Kerkhof. Een parlevinker moest wel in 
bezit zijn van een ventvergunning; anders kreeg je van de overheid geen toestem-
ming om op de grote rivieren te venten. Of de boten ook aan bepaalde eisen moes-
ten voldoen is niet bekend. Aan huize ‘de Malakoff’ hadden Frans en Marie ook een 
groenten- en fruitwinkel. Hoewel veel mensen in Oosterhout en Slijk-Ewijk een eigen 
moestuin hadden, kwamen er toch mensen om daar aardappelen, groenten en fruit 
te kopen. Frans deed meestal zijn inkopen bij de warmoezeniers in Oosterhout. 
Eieren kocht hij ook in het dorp. Fruit was in de zomer overal in overvloed te 
verkrijgen, net als piepers. Frans verkocht ook sinaasappelen, bananen en frisdrank 
aan huis. Jan van Kempen vertelde dat Frans vaak bij zijn vader en oom (‘bruur van 
Harrie’) aan de Van Woerkomstraat groenten en aardappels kocht. Met een 
volbeladen transportfiets ging hij dan weer richting ‘de Malakoff’. 
 
Hygiëne 

Ben Smits vertelde dat Frans en Marie het met de hygiëne niet zo nauw namen. 
Zowel binnen als buitenhuis was dit goed te zien. De groenten en fruitkisten stonden 
meestal buiten op ‘pis’hoogte opgestapeld. De hond sproeide regelmatig over de 
groenten en zorgde er zo wel voor dat deze niet uitdroogden. Maar het waren best 
aardige mensen, vertelde Ben. Henk Degen vertelde dat hij als schooljongen vaak bij 
Geert Hendriks de kolenboer (de achterbuurman van Frans) ging helpen. Dan kregen 
ze wel eens een flesjes Coca Cola, dat hij dan bij Frans moest gaan halen. Die kon 
zeer slecht zien, Henk moest zelf het wisselgeld uit de grote portemonnee pakken. 
Frans vertrouwde er op dat hij niet werd bedonderd. 
Henk kon zich nog herinneren dat hij met zijn vrienden begin jaren zestig wel eens 
probeerde sinaasappels of ander fruit te jatten bij Frans. Maar het was vergeefse 
moeite, want alles wat je vast pakte was smerig of verrot. Hij kocht daar wel eens 
een flesje cola of limonade; daar was niks mis mee. Henk denkt dat de Keuringsdienst 
van Waren daar nooit is geweest. 
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Van motorboot naar roeiboot 

Het beladen van de boot ging met de kruiwagen. Frans liep van ‘de Malakoff’ via de 
afrit naar het sluisje, waar meestal zijn boot lag. De roeiboot had aan de achterzijde 
een overkapping, waar de goederen onder werden gezet. 
Theo en Ben Smits vertelden dat Frans eerst een motorboot had. Maar op een dag 
ging het goed mis toen hij bij het aantrekken/starten van de motor met zijn hand 
tussen de draaiende motor kwam. Daarbij raakte Frans twee vingers kwijt. Na dit 
ongeval haalde hij de motor er uit en sindsdien ging de parlevinker roeiend de Waal 
op. 
Bij hoogwater lag de boot tegen de helling van de dijk. Frans wist precies wanneer 
het ijs op de Waal ging kruien; dan trok hij de boot met een lier nog hoger tegen de 
dijk. Theo vertelde dat de boot eens rondom met een dikke kluit ijs bedekt was. 
Frans wilde het ijs er met een bijl af slaan, maar dat lukte hem niet. Toen schoten de 
gebroeders Van Schaik hem te hulp en met een paar vuistslagen was het ijs snel ver-
wijderd. Martin en Henk van Schaik waren goede boksers, het waren echt twee 
krachtpatsers, vertelde Theo.  
 
Meevaren 

Ben ging toen hij een jaar of tien was wel eens met Frans mee de Waal op. Geen van 
beiden kon zwemmen, maar Ben is nooit bang geweest. 
Als Frans met zijn roeiboot de Waal op ging, maakte hij zijn boot vast aan het eerste 
schip dat stroomopwaarts voer en maakte meestal bij de Spoorbrug in Lent zijn 
roeiboot weer los. Stroomafwaarts ging natuurlijk veel makkelijker: roeien hoefde hij 
nauwelijks. Hij moest er wel voor zorgen dat de boot niet weg dreef en daar was wel 
wat stuurmanskunst voor nodig. Zijn werkgebied lag globaal tussen de Spoorbrug in 
Lent en de Weerdsendam in Slijk-Ewijk. 
Zo probeerde Frans zijn levensmiddelen te slijten aan de rivierschippers op de Waal. 
 

 

Parlevinker met boot  
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Einde van de parlevinker 

In de jaren zestig van de vorige eeuw werden de schepen steeds sneller. Frans kon 
zijn volle roeiboot steeds moeilijker vasthaken aan deze boten. Bovendien hadden ze 
vaak ook al een koelkast of vriezer aan boord en waren minder afhankelijk van de 
parlevinkerboot. Frans de Beijer is begin jaren zestig gestopt als parlevinker. Gezien 
zijn hoge leeftijd was hij daar ook wel aan toe en bovendien liet zijn gezondheid hem 
ook in de steek. De groentewinkel aan ‘de Malakoff’ werd kort daarop ook gesloten 
en zijn roeiboot werd verkocht. Zo kwam er een einde aan het tijdperk van de 
Oosterhoutse parlevinker Frans de Beijer alias Frans Kerkhof. 
 
Uit de Gemeentenotulen van de gemeente Valburg 
 

 
 

In 1966 werd de Malakoff onbewoonbaar verklaard. Alleen mevrouw Marie Klaassen 
wordt als bewoonster genoemd. Frans was immers in 1963 overleden. Frans de 
Beijer was niet alleen de eigenaar van ‘de Malakoff’ aan de Waaldijk 46, maar ook 
van de woningen nr. 5 en 6 aan de Dijkstraat in Oosterhout.  
Ondanks het bezit van woningen had Frans het niet breed, lezen we in de gemeente-
notulen uit 1948: 
 
Behoeftige F.B. de Beijer, Waaldijk 46 te Oosterhout. 
Voorstel van B&W tot toekenning van loontoeslag van f 1,00 per week aan het Ge-
meentepersoneel. Maters merkt op dat hij ook een behoeftige voor toeslag in aan-
merking zou willen doen komen. Hij kent nog wel iemand F.B. de Beijer wonende te 
Oosterhout Waaldijk 46. 
 
En 16 september 1948: F. B. de Beijer vraagt medewerking herstel van het perceel 
Dijkstraat 5. 
Verzoek van F.B. de Beijer, Waalbandijk 46 te Oosterhout waarin medewerking wordt 
gevraagd tot herstel van het perceel Dijkstraat 5 aldaar. B&W geven dit in handen 
van de Gemeentearchitect. 
 
En 29 maart 1949: Uitgifte bouwvergunning Dijkstraat 5 en 6. 
B&W verlenen een bouwvergunning aan F.B. de Beijer te Oosterhout Waaldijk 46 tot 
het verbouwen van een woning op het perceel kad. gemeente Slijk-Ewijk Sectie C-no. 
534 plaatselijk gemerkt Dijkstraat 5 en 6 te Oosterhout. 
 
Noot: deze woning is nu eigendom van Bart Jansen en Annamarie van Kalkeren. 
Zij wonen daar nu. 
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‘Hoogwater: een natte droom of een reële 
bedreiging?’ 
Roel Düring (bewerking Krijno Horlings) 
 
Dat is de titel van de lezing die Roel During van de Wetenschapswinkel van 
Wageningen UR gaf. De titel had ook kunnen zijn: “Loopt Varik echt gevaar?”  
Bij Varik en Heesselt is de aanleg van een nevengeul gepland om bij een hoge 
waterstand van de Waal het water naar zee af te kunnen voeren. Dan houden de 
bewoners droge voeten. Maar ze zouden dan op een eiland komen te wonen, waar 
het rivierwater aan twee kanten omheen kan stromen. De bewoners zagen dat niet 
zitten en richtten Vereniging Waalzinnig op. Is zo’n bypass in de Waal zinnig of Waan-
zinnig? 
Wageningen Universty en Research (WUR) onderzocht het voorstel van de overheid 
dat een nevengeul de beste oplossing zou zijn. Deugt de onderbouwing van de 
maatregelen en hebben de wetenschap (ingehuurd door Rijkswaterstaat), de burgers 
en de politiek daar met elkaar voldoende over uitgewisseld voor een goed draagvlak? 
De conclusie van Roel: “Nee, en laat je niet gek maken!” 
 
Kuubs (m³) en liters 

Een kubieke meter is een ‘vat’ van 1 meter lang, 1 meter breed en 1 meter hoog. 
Daarin passen 1.000 liter. Berekeningen over wateraanvoer gaan altijd over kuubs 
(m³) per seconde. Zo is 12.000 m³ dus 12 miljoen liter water per seconde. Zoveel 
water kwam in 1995 door de Rijn vanuit Zwitserland en Duitsland op ons af. De dijken 
konden het maar nauwelijks houden (Ochten!) en 250.000 mensen werden geëva-
cueerd. 
Daarom is met de kans op heviger regen in de toekomst een hogere norm voor een 
veilige waterafvoer gesteld, 16.000 m³ aanvoer bij Lobith. Met het programma 
‘Ruimte voor de rivier’ werden op vierendertig plekken ingrijpende maatregelen 
uitgevoerd, zoals de nevengeul (Spiegelwaal) bij Nijmegen, lagere kribben, diepere 
uiterwaarden, dijkverbetering of -verlegging en waterberging. Dat programma is nu 
vrijwel afgerond. Inmiddels zijn de berekeningen voor kans op hoog water overge-
daan. Nu is de norm voor ‘droge voeten’ 18.000 m³ per seconde. Zoveel water moet 
via de Rijn, de Waal en de IJssel door ons land naar zee kunnen worden afgevoerd, 
zonder dat het land en de bewoners achter de dijken gevaar lopen. 
 

Onderzoek belangrijk en onderzoeksbelang 

De Wetenschapswinkel heeft twijfel over de onderbouwing van de gegevens, over de 
gevolgen van een hoge waterstand bij Varik en Heesselt en of een nevengeul de 
beste oplossing is. Al bij 14.500 m³ water per seconde houden de dijken in Duitsland 
het niet. Daar komen steden en het achterliggende land onder water te staan, zoals 
Keulen in 1995. 
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Er moet in Duitsland meer ruimte komen om hoog water tijdelijk op te vangen, om 
een menselijke én een economische ramp te voorkomen, zeker als er 18.000 m³ per 
seconde door de Rhein zou stromen. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de Rijn 
(en Waal en IJssel) in Nederland. Letterlijk het ‘waterbed-effect’: als je het op de ene 
plek indrukt dan stijgt het ergens anders.  
 
Omgaan met onzekerheid 

Of dat aanbod van een watervloed (vroeger zou men zeggen een zondvloed) er ook 
komt is niet zeker; het gaat om een kansberekening op hoog water in deze eeuw: je 
kunt maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Maar bij deze ‘zekerheid’ 
plaatsen deskundigen wel vraagtekens. ‘Zekerheid’ is dan wel heel snel vertaald in 
‘veiligheid’. 
De planvorming van dit soort grote projecten gaat altijd gepaard met grote 
onzekerheden, omdat niemand precies kan voorspellen wat de gevolgen zijn van 
klimaatverandering voor de afvoer van rivierwater op de (zeer) lange termijn. Maar 
juist dan is het extra belangrijk dat helder wordt gemaakt op basis van welke 
argumenten er wordt toegewerkt naar bepaalde oplossingen, zeker als die 
oplossingen gepaard gaan met hoge kosten en ingrijpende gevolgen voor burgers. 
Alleen dan namelijk kunnen burgers en lokale politiek daadwerkelijk betrokken 
worden bij de plannen in hun eigen woonomgeving. 
 
Volgens Roel During en enige gepensioneerde deskundigen (dus zonder zakelijk 
belang) is de voorgestelde oplossing bij Varik en Heesselt niet de beste en meest 
betaalbare. Het draagvlak bij de bewoners is gering. De adviseurs zijn aangesteld of 
ingehuurd door Rijkswaterstaat en dan is het voor hen soms moeilijk om een 
‘simpeler’ oplossing voor te stellen. De politici die een besluit over de voorgestelde 
maatregelen en het benodigde geld moeten nemen, zijn niet altijd deskundig en dat 
maakt een overwogen beslissing best moeilijk. 
Extra lastig is de het nieuwe veiligheidsbeleid nog niet is vastgesteld en in wettelijke 
maatregelen is vastgelegd. 
 
De conclusie, voorlopig 

De conclusie van het onderzoek van de Wetenschapswinkel luidt dat er nog 
onvoldoende onderzocht en aangetoond is om het besluit in democratisch opzicht te 
motiveren. In de lezing is ingegaan op de vraag waarom en hoe er dan toch besluiten 
zijn genomen die toewerken naar de realisatie van de geul en wat dit betekent voor 
lokale bewoners. Het onderzoek heeft laten zien dat onzekerheden in het planproces 
opzij worden geschoven en ‘technische’ zekerheden worden aangeklampt en 
verabsoluteerd. 
Een betere afstemming tussen Duitsland en Nederland is nodig om voor het hele 
stroomgebied van de rivier (en hun bewoners!) de meest doeltreffende en 
maatschappelijk verantwoorde maatregelen te nemen. 
De besluitvorming lijkt zich nu louter te voltrekken rondom technische vraagstukken. 
Het geven van voorrang aan technische argumenten boven het bediscussiëren van de 
omgang met onzekerheden draagt bij aan een sterke mate van ‘depolitisering’, 
waarmee politieke invloed op de maatschappelijke besluitvorming ten onrechte 
wordt verkleind. Hier zou de rol van de landelijke politiek (lees: Tweede Kamer) 
groter kunnen en moeten zijn dan tot nu toe het geval is geweest. 
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Hoe nu verder? 

Op 8 juni wees Deltacommissaris Wim Kuijken er op dat het proces dat moet leiden 
tot hoogwatermaatregelen langs de Waal bij Varik-Heesselt nu nog in de 
verkenningsfase zit: “Verschillende alternatieven worden onderzocht en vervolgens 
wordt er pas een keuze gemaakt.” Hij reageerde daarmee op vragen van Tweede 
Kamerleden. Inmiddels zijn uit achttien alternatieven zes kansrijke oplossingen 
gedestilleerd. Daarbij komt ook het aspect natuurontwikkeling meer tot zijn recht. 
Eind 2017 is het verkenningenrapport klaar met een voorkeursalternatief. Dat wordt 
met de omgeving gedeeld voordat het begin 2018 aan de minister wordt voorgelegd. 
Er zal dus nog heel wat water door de Rhein/Rijn, Waal en IJssel stromen voordat er 
een beslissing komt.  
 
Bronnen: 
www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/wetenschapswinkel/Nieuws/Onderbouwing-
van-noodzaak-nevengeul-bij-Varik-Geesselt-onvoldoende-transparant-.htm 
www.waalzinnig.nl 
www.waterforum.net/nieuws/10961/deltacommissaris-maatregelen-varik-heesselt-
zijn-nog-slechts-verkenningen 
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Van alles van vroeger… 
Dini Huijbers 
 
Watergruwel 

Bij een Oud Neis over dijkdoorbraken, waarbij water een gruwel is lijkt me een recept 
van watergruwel wel passen. 
 
Watergruwel werd vroeger, zeker tot ruim na de tweede wereld oorlog in een groot 
noordelijk en oostelijk deel van het Nederlandse platteland gemaakt en gegeten. In 
ieder geval in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en het Noorden 
van Limburg. Het had ook net zoveel namen zoals Krentjebrij of Pareltjespap en nog 
meer variaties in plaatselijk dialect of gangbare taal. 
De naam klinkt gruwelijk, maar het is gruwelijk lekker. 
 
Men heeft ongeveer het volgende nodig:  
100 gram (parel)gort  
zout 
½ liter bessensap 
100 gram rozijnen 
100 gram krenten 
sap en schil van 1 citroen 
100 gram suiker 
2 pakjes vanille suiker of een vanillepeul 
stukje pijpkaneel 
1½ liter water 
 

Bereiding: 

Was de gort in een zeef.  
Zet het te week in ruim water, liefst minimaal een nacht. (Er zijn verschillende soor-
ten gort te koop, dus kijk goed op de verpakking hoe de gort bereid moet worden. De 
gewone parelgort moet minimaal 12 uur weken en daarna nog zeker een uur, zonder 
deksel, koken in het weekvocht.) 
Kook de volgende dag de gort, met zout, een pijpje kaneel en de citroenschil in één 
tot 1 ½ uur gaar. Als je een vanillepeul wilt gebruiken, voeg die er dan ook bij. Vis na 
het koken van de gort het pijpje kaneel, de citroenschil en eventueel de vanillepeul 
uit de gare gort. 
Week tijdens het koken van de gort, de krenten en rozijnen (eventueel in oude thee 
of zelfs bessenjenever). 
Voeg het bessensap, het sap van de citroen, de suiker met eventuele vanillesuiker 
toe. En ook de afgegoten rozijnen en krenten. Kook alles nog ongeveer een half uur. 
Eet de watergruwel of gelijk warm of laat hem volledig 
afkoelen, om hem echt koud te eten. 
 
In plaats van rozijnen en krenten kan men ook andere 
gedroogde vruchten gebruiken. 
Op Terschelling gebruikt men ook nu nog vaak cranberrysap in 
plaats van bessensap. 
In Oost Groningen (dus de veenkoloniën) kent men een 
variatie met alleen kersen. 
 
Mijn moeder maakte dit recept, maar dan gingen de kersen er extra in, mmmmm! 
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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 
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Hier kan uw 

advertentie staan! 

Bosland adviesbureau
Waaldijk 24

6677MB Slijk-Ewijk
0481-482556
bosland@wxs.nl
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