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Van het bestuur
Voor u ligt Oud Neis, nummer een van 2021, ondanks of dankzij Covid-19 of Corona…
Maakt niet uit en als het aan ons ligt verschijnen dit jaar ook nog nummer twee en
drie, afhankelijk van de hoeveelheid kopij. De inhoud van dit nummer begint met het
sensationele nieuws over een vondst van een graf met skelet uit de vroege middeleeuwen in de buurt van de Malakhof langs de Waaldijk. Frans Spaan spoedde zich er
heen, sprak de projectleider van het archeologische bureau RAAP, maakte foto’s en
reuring, dook in onze archieven et voilà …. een artikel over de Elzenwoerd.
De verbouwing van de voormalige ‘super’ van de familie Aarns aan de Oosterhoutsestraat 47 / hoek Peperstraat was aanleiding om de historie van het pand vanaf
1950 nog eens onder de loep te nemen. In 2007 kwam Jo Aarns in ‘Herinneringen van
drie eeuwen Betuwse minse op de proatstoel’ uitgebreid aan het woord et voilà …..
de spekrokerij uit Herveld en de kruidenierswinkel in Oosterhout nog eens beschreven.
Een kraambezoek tijdens de zomermarkt in Slijk-Ewijk leidde tot de schenking van
enkele dozen, ordners en mappen vol met informatie over de stamboom van Henricus Degen. Jos Beekhuijzen gebruikte die gegevens voor zijn genealogische onderzoek naar zijn familie Degen et voilà …. een artikel van Jos Beekhuizen in deze Oud
Neis.
Gerrit Mentink uit Elst verblijdde ons met een prachtige prent van de ‘Altenaar bij
Elst’, gemaakt door Mari ten Kate in 1855, toen kruiend ijs de Altena in Oosterhout
bedreigde. Op de omslag staat dezelfde afbeelding, geschilderd door Johan Veltens.
Meer weten? Voilà .… ga naar de waterramp in 1855.
Leden
Het ledenbestand heeft een wijziging ondergaan:
Overleden:
De heer H. van Kesteren, Oosterhout
Het bestuur wenst de familie veel sterkte met dit verlies.
Nieuwe leden:
De heer H.J. van Drumpt, Zetten
De heer en mevrouw J. en R. Jacobs, Oosterhout
De heer B. Lintsen, Wijchen
De heer R. van Schaik, Slijk-Ewijk
De heer R.J. van Velse, Valburg
Mevrouw A.A. van Verseveld-Paardekoper, Slijk-Ewijk
De heer B. Vos, Slijk-Ewijk
De heer F. van Baal, Slijk-Ewijk
Het bestuur heet u allen van harte welkom bij de Historische Kring Oosterhout, SlijkEwijk, Valburg en omstreken.
De heer W. Schouten is verhuisd naar Elst
Het bestuur wenst de heer Schouten veel woonplezier in Elst
Opgezegd:
De heer en mevrouw Maassen-Tijssen, Oosterhout
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Sponsoring
Het bestuur dankt Ido Borkent (Bosland Adviesbureau) hartelijk voor zijn jarenlange
sponsoring van Oud Neis en respecteert zijn beslissing om hiermee te stoppen.
Afscheid Krijno Horlings
Vorig jaar nam Krijno Horlings afscheid als bestuurslid van onze Kring en als eindredacteur van Oud Neis. Vanaf maart 2013 maakte Krijno deel uit van ons bestuur. Hij
was toen druk bezig met het ‘Rondje Valburg’, een wandeling door het dorp en de
directe omgeving voor de gemeente Overbetuwe. Krijno houdt nog steeds van wandelen, zijn grote passie. Theater ‘Over en weer’ was en is nog steeds zijn tweede passie en hij houd zich vooral bezig met de organisatie en het verlenen van hand en
spandiensten. In 2015 ontfermde hij zich over Oud Neis, werd eindredacteur en samen met Dini kwamen prachtige edities tot stand. Wij danken Krijno voor zijn geweldige inzet voor onze vereniging en in het bijzonder voor de redactie van Oud Neis.
Nieuwe bestuursleden
In de plaats van Nienke Faber hebben we Dini Huijbers bereid gevonden om het secretariaat van onze Kring over te nemen. We laten haar zelf aan het woord.
Voor degenen, die mij nog niet kennen zal ik me even voorstellen. Ik ben Dini Huijbers en woon, samen met mijn man
Ralf in Slijk-Ewijk.
Vanaf 20 september jongstleden ben ik de nieuwe secretaris van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg
en omstreken in de plaats van Nienke Faber.
Al jaren maak ik de lay-out voor Oud Neis met veel plezier.
Het is altijd weer spannend of de tekst met de afbeeldingen
uitkomen op een viertal en het is elke keer weer een verrassing hoe mooi Marlous
een passende omslag maakt. Deze historische foto kent u waarschijnlijk wel, die staat
altijd bij het oude recept dat ik zoek voor Oud Neis en dat ik elke keer probeer zoveel
mogelijk met de inhoud van Oud Neis overeen te laten stemmen. De Historische
Kring is voor mij dus niet onbekend.
Ik geniet elke keer weer van de geweldig in elkaar
gezette excursies en de interessante lezingen.
Toen ik werd gevraagd om secretaris te worden
heb ik er heel goed over nagedacht, want als je
iets op je neemt, moet je er voor 100% voor gaan
is mijn instelling.
Hiernaast een foto waarbij u beter kunt zien met
wie u te maken hebt.
Op deze foto sta ik er niet historisch op, maar ik
zit wel op een historische tractor. Een hobby
waar ik ook veel plezier aan beleef. Tijdens de
ritten die we met de tractorvereniging maken,
maak ik vaak een verslag en foto’s voor het clubblad, waar ik in de redactie zit.
Ik zal mijn best doen om een goede secretaris te zijn en hoop u allen te ontmoeten
tijdens een interessante lezing of tijdens een leuke en leerzame excursie.
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Na het overlijden van Fred Koffeman heeft Pieter Severijn de vacature van penningmeester op zich genomen. Hij stelt zich hieronder voor:
Samen met mijn vrouw, Marlies, was ik al
vaker mee geweest met een excursie van
de Historische Kring. Dat waren telkens
plezierige en leerzame uitstapjes. Ik ben
inmiddels meer dan 7 jaar met pensioen en
doe af en toe wat vrijwilligerswerk. John
Mulder, de voorzitter en penningmeester
ad interim weet dat en vroeg of ik penningmeester wilde worden. Na kennismaking met de andere bestuursleden heb ik
ingestemd.
John heeft de overdracht van de financiën verzorgd.
Ik zou tijdens de jaarvergadering eind maart 2020 gekozen worden. Door Covid-19 is
daar in maart niets van terecht gekomen. In het najaar is op een andere manier de
benoeming tot stand gekomen. Tegelijk met Dini Huijbers ben ik tot het bestuur toegetreden.
Ik heb ruim 35 jaar bij de gemeente Nijmegen gewerkt, altijd bij Burgerzaken maar in
verschillende functies. Een van mijn taken was secretaris van de commissie straatnaamgeving in Nijmegen. Bij nieuwe straten werd altijd met behulp van het gemeentearchief gezocht naar passende historische straatnamen.
Ik ben bestuurslid geweest bij verschillende verenigingen waaronder ook penningmeester. In mijn vrije tijd wandel, fiets en lees ik veel. Met een vriend wandel ik lange
afstandswandelingen zoals het Pieter pad. Het bridge spelen staat sinds ruim een jaar
stil. Hopelijk komt daar binnenkort een eind aan.
Met veel energie en vertrouwen ben ik begonnen aan deze klus. Ik wil de komende
tijd graag een bijdrage leveren aan een florerende en dynamische historische kring.
Bestuursleden
De vijf bestuursleden van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en
omstreken wonen in Lent (Marlous Bervoets), Frans Spaan, Pieter Severijn en John
Mulder in Oosterhout en Dini Huijbers in Slijk-Ewijk. We hebben dringend behoefte
aan twee nieuwe bestuursleden uit Valburg. Verder zijn we op zoek naar een nieuwe
eindredacteur voor Oud Neis. Wij hopen van harte dat kandidaten zich bij Dini zullen
melden. Wij hopen in het najaar weer een Algemene Ledenvergadering te houden.
Samenwerken met de Historische Kring Midden-Betuwe?
Op donderdagochtend 8 april jongstleden meldden Dini en John zich in de bibliotheek van Zetten, waar het dagelijks bestuur van de Historische Kring MiddenBetuwe ons verwelkomde met koffie en een appelflap, Corona proef uiteraard! We
hebben gegevens uitgewisseld over ledenaantal, activiteiten, informatievoorziening,
archivering etc. Wij hebben voorgesteld om na te denken over deelname aan Oud
Neis. Daarmee krijgt het blad meer body, een regionaal karakter (belangrijk voor het
aanvragen van fondsen en subsidies), grotere kans op meer kopij, twee keer zo grote
oplage en een bredere verspreiding. Eind mei komen we weer bij elkaar in Zetten,
zorgen wij voor de appelflappen en zetten onze gesprekken om samen te werken
verder voort.
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De vondst van een vroeg-middeleeuws skelet
in Oosterhout
Frans Spaan

Afb 1 Vroeg middeleeuws skelet (foto Frans Spaan)
In verband met de komende dijkverzwaring tussen Lent en Dodewaard heeft RAAP
Archeologie opdracht gekregen van het Waterschap Rivierenland om langs het gehele traject archeologisch onderzoek te verrichten. Op donderdag 25 maart 2021 kreeg
ik een telefoontje dat er waarschijnlijk een Romeins graf was gevonden langs de
Waaldijk te Oosterhout ter hoogte van de Malakhof. Ik ben daar direct met mijn fototoestel naar toe gegaan en kreeg van de archeoloog toestemming om van het skelet
enkele foto’s te maken (afb. 1).
De archeoloog dacht in eerste instantie dat het een Romeins graf zou zijn. Naast het
skelet lag een klomp roest, waarin bij nader onderzoek een gesp bleek te zitten uit de
vroege middeleeuwen (500-900 na Chr.). Het graf lag circa 1 meter onder het maaiveld. Nader onderzoek moet uitwijzen of we te maken hebben met een man of een
vrouw.
Ik vond deze vondst zo bijzonder dat ik aan de archeoloog voorstelde om de media er
bij te betrekken, maar dat vond hij geen goed plan. Ik moest maar contact opnemen
met de opdrachtgever, het Waterschap en ik belde Paul Rozenwinkel. Na overleg
zegde hij toe, dat hij een persbericht van deze vondst naar de media zouden sturen.
Op 27 maart stond er een mooi artikel over het skelet van Oosterhout in De Gelderlander.
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Vondsten in de buurschap Schirnen
De vindplaats van het skelet ligt in het binnendijkse deel van de voormalige buurschap Schirnen en sluit aan bij eerdere vondsten die de leden van onze werkgroep
Bodem en Archeologie in 1982 aan de overzijde van de Waaldijk aantroffen. Op het
perceel de Elzenwoerd werd bij werkzaamheden voor de dijkverzwaring een dun
pakket klei en zand weggegraven. Opvallend donkere plekken tekenden zich in de
bodem af. Het bleek een oude bewoningsgrond te zijn met waterputten en afvalkuilen.
We zijn toen op onze vrije zaterdag meteen aan het werk gegaan om de inhoud van
de putten en kuilen te bergen. De waterputten bleken boomputten te zijn, bestaande
uit ronde boomsegmenten die tonvormig tegen elkaar waren geplaatst. Aan de buitenzijde waren ze via. houten hulpstukken en pluggen met elkaar verbonden. De
boomputten bestonden verder uit twee op elkaar geplaatste boomsegmenten, te
vergelijken met twee tapvormige vaten zonder bodem, waarvan de bovenste over de
onderste is geplaatst. Ondanks het opkomende grondwater konden we de putten
mansdiep uitgraven.

Afb. 2 De Elzenwoerd met de ligging van het middeleeuwse graf en waterputten
Inhoud van de putten en kuilen
Put 1 bevond zich circa 4,50 meter ten zuiden van de dijkvoet, schuin tegenover het
dijkhuis ‘Malakhof’ en bleek dubbelwandig te zijn. De diameter van put 1 was 120
cm. De put bevatte helaas géén dateerbaar materiaal, maar was gevuld met grint,
bagger en grijs zand, waarin veel fosfaatvlekken voorkwamen (afb. 2).
Put 2 (afb. 2) lag circa 8,50 m zuidoostwaarts van put 1 en had een diameter van zo’n
80 cm. Hierin vonden we talrijke scherven van Romeins en inheems aardewerk, een
spinklosje en scherven uit de 12de tot en met de 15de eeuw. Van de talrijke, grijsblauwe scherven zette Kees van Lent met veel geduld een bijna gave kogelpot in elkaar. De pot dateert uit de 13e of 14e eeuw en bevindt zich in ons werkruimte in
dorpshuis De Schakel (afb. 3).
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Afb. 3 Kees van Lent met kogelpot
Put 3 bevond zich op circa 15 meter ten zuidoosten van put 2 (afb. 2). De vorm was
min of meer ovaal met een diameter van ca. 40 à 75 cm. De inhoud bestond onder
meer uit zware stukken zand- en leisteen (afkomstig uit het Zevengebergte), fragmenten van Romeins aardewerk en stukken dakpan, vroegmiddeleeuwse molenstenen en uit scherven (Karolingisch). De Karolingische scherven bleken met elkaar het
onderste gedeelte van een pot of schaal te vormen.
Aan weerszijden van de boomputten vonden we een afvalkuil. De westelijke kuil bevatte géén dateerbaar materiaal, wel wat houtskool- en verbrandingsresten. De oostelijke afvalkuil gaf meer prijs. Hieruit kwamen naast verbrandingsresten en zwarte
grond, veel Romeinse en inheemse aardewerk fragmenten. Voorts vonden we er
enkele stukjes terra sigillata (luxe geïmporteerd aardewerk), enige fragmenten van
dakpannen en een bronzen stylus of schrijfstift

Afb. 4 Uitsnede van de topografische kaart uit
1850 met de Dijkstraat, Waaldijk en Smitskolk
De Elzenwoerd en oude bewoningsgrond
Ongeveer 25 m oostelijk van de voormalige Smitskolk (afb. 4) kwam bij werkzaamheden voor de dijkverzwaring nog een donker gekleurde plek tevoorschijn. De oppervlakte bedroeg zo’n 10 m2. Ook dit bleek een oude bewoningsplaats te zijn. Blijkens
de vondsten, in hoofdzaak scherven, moet deze nederzetting eveneens vanaf de Romeinse tijd tot en met de Late Middeleeuwen bewoond zijn geweest. Bewoning uit
de Merovingische tijd is echter nog onzeker, uit deze periode hebben we niets aangetroffen. In maart 2021 werd door de archeologische dienst in De Hoge Wei binnendijks opnieuw schreven gevonden uit de genoemde perioden.
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Afb. 5 Geolische dwarsoorsnede met de Elzenwoerd (Mulder, Spaan en De Wolf 2002)
Op de geologische dwarsdoornede1 (afb. 5) zien we onder de dijk van 1820 met roze
aangegeven de oude bewoningsgrond van de Elzenwoerd. Hij is afgedekt door een
laag zand van de Waal (code 4b) met daarop een laagje overslagzand (code 5b). De
dijk van vóór 1820 is de oorspronkelijke middeleeuwse bandijk van Oosterhout.

1

De geologische dwarsdoorsnede is ontstaan door diepboringen verricht door de leden van
de werkgroep Bodem en Archeologie van de Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk en omstreken. Dat waren Ruud Donders, Kees van Lent, John Mulder, Frans Spaan, Jan van der
Staaij en Thijs van Woerkom.
Literatuur
Mulder, J.R. F. Spaan en J.G.C. de Wolf, In de ban van de Betuwse dijken. Deel 2 Oosterhout.
Wageningen. Alterra-rapport 311. 2002
Woerkom, Thijs van. Oude bewoningsgrond bij Oosterhout. In: Tabula Batavorum 1983,
1 : 8-12.
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De eerste zelfbedieningszaak in Oosterhout
Jo Aarns †, Frans Spaan en John Mulder
Op de hoek van de Peperstraat/Oosterhoutsestraat te Oosterhout wordt momenteel
hard gewerkt aan de verbouwing van de voormalige supermarkt annex slijterij van de
fam. Aarns. De winkel werd na 64 jaar op 5 april 2014 gesloten en 2 jaar later verkocht. Daarom blikken we nog eens terug naar die goeie, ouwe kruidenierstijd. Het is
al weer 14 jaar geleden, dat we Jo Aarns interviewden over zijn leven voor het boek
‘Herinneringen aan drie eeuwen Betuwse minse op de proatstoel’. Hij was toen 85
jaar en zat boordevol herinneringen. Het verhaal over de spekrokerij van zijn vader
Jacobus had hij in een keurig handschrift opgeschreven. Hieronder laten we het verhaal van Jo Aarns over de spekrokerij en de ontwikkeling van de kruidenierswinkel in
Oosterhout de revue passeren. Jo Aarns werd in 1922 geboren te Herveld en overleed in 2012 in Oosterhout.
Spekrokerij in Herveld
We gaan terug naar de tijd van ver voor de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Aan
de Schoolstraat in Herveld-Zuid dreven Jacobus Aarns en zijn vrouw Regina van der
Linden een kruidenierswinkel annex spekrokerij. Huisslachten en spekroken behoren
al lange tijd tot het verleden. maar in die tijd had elk gezin een of meerdere mestvarken(s). Van heinde en verre kwamen de mensen ’s winters naar de Schoolstraat om
hun spek door vader Jacob te laten roken. We laten Jo aan het woord.

Afb. 1 Jo Aarns in 2007

Afb. 2 Ouderlijk huis aan de Schoolstraat te Herveld

Mijn vader had begin vorige eeuw een huis gekocht in Herveld met een zogenaamd
rookhok met daarin een grote, open schoorsteen. Daarin waren aan de zijkanten de
stenen wat naar binnen gemetseld zodat er twee richels ontstonden, waaraan de
spijlen met ham- schouder- en zijdespek tweelagen boven elkaar werden opgehangen. De onderste laag hing circa 2 meter boven het vuur. In de ruimte naast de
schoorsteen waren drie banen aangebracht met in totaal zo’n 70 spijlen met daaraan
6 á 7 worsten per spijl. Onder nabij de schoorsteen hingen de kleinere stukken zoals
buikriemen, kieuwen en ook runderrookvlees.
De muren binnen de rookruimten waren pekzwart, maar gaven geen roet af; het was
net een laag teer. Tegen de muren kwam karton en daar werd het spek gehangen om
te drogen. Daarna hingen we spek in de schoorsteen om te roken. Onder de schoorsteen op de vloer werd het vuur aangelegd, eerst met wat dun droog hout en daar
bovenop de grote stukken die zachtjes moesten branden (smeulen) om rook te ontwikkelen. Na twee dagen en twee nachten waren de hammen en kieuwen mooi bruin
gerookt. In de drukke periode rookten we wel 24 tot 30 hammen en kieuwen tegelijk.
9

De worsten in de ruimte naast de oven moesten ongeveer een week hangen voordat
ze gerookt waren.
We gebruikten vooral appel-, kersen-, peren-, pruimen- en wilgenhout om te roken.
Houtverkopingen vonden meestal in de herfst of wintermaanden plaats. Mijn vader
kocht het hout meestal van boeren of bij particulieren. Mijn broers en ik hebben heel
wat boomgaarden gerooid, soms wel 5 à 6 hoogstambomen op een dag. Alles gebeurde toen nog met de hand: het rooien, het zagen. Met paard en wagen brachten
we de vracht naar huis. Mijn vader had altijd voor een jaar hout liggen.
Het huisslachten gebeurde in de periode van half oktober tot half april. December
was de maand waarin de meeste varkens werden geslacht. Bijna ieder gezin slachtte
wel een of twee varkens. Dan was het altijd een drukte in de rokerij. Het was algemeen bekend als de vrouw/dochter des huizes ongesteld, dat er niet werd geslacht,
omdat het vlees anders zou bederven en de weck open zou gaan. Als er iemand was
overleden en thuis was opgebaard (dat kwam toen meestal voor) dan werd het spek
uit huis gehaald en elders ondergebracht. De slachters namen altijd een borreltje
voordat ze gingen slachten of voordat ze het varken opensneden: ‘tegen de slechte
adem’ werd er dan gezegd.

Afb. 3 Geslachte varken op de ‘leer’
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Gemiddeld werden zo’n 250 tot 275 varkens per seizoen bij ons gerookt. Ze kwamen
uit de gehele gemeente Valburg. En dus kun je wel nagaan hoeveel kilometers wij
hebben gefietst met hammen, kieuwen en worsten. Het spek dat de mensen bij ons
lieten roken haalden en brachten we, eerst nog met een transportfiets, later met een
kar achter de fiets.
Een varken roken kostte niet zoveel. Mijn vader vroeg f 1,50 voor een klein en f 2,00
voor een groot varken inclusief het halen en brengen. Als je nagaat hoeveel uren wij
bezig waren, dan waren de verdiensten per varken niet hoog.
Mijn broer Jan heeft tot vlak voor zijn overlijden in 1990 de rokerij voortgezet. Het
laatste spek wat hij gerookt heeft, was van Henk Veenbrink uit Oosterhout (’t Heuveltje aan de Dorpsstraat). Museumboerderij ‘De Tip’ in Herveld bewaart nog een aantal
gereedschappen en hulpmiddelen die bij onze rokerij zijn gebruikt.

Afb. 4 Museumboerderij ‘De Tip’ in Herveld-Zuid
Evacuatie januari 1945
In 1941 werkte Jo Aarns als negentienjarige
jongen bij Frentz aan de Schoolstraat in Herveld. Hij leerde Cor Degen uit Andelst kennen
en op Hemelvaartsdag 1944 kregen ze officieel vaste verkering zoals dat zo mooi heette.
Cor werkte als hulp in de huishouding. Op
oudejaarsdag 1944 moest iedereen hals over
kop Herveld verlaten. De Duitsers waren een
tegen offensief begonnen. Met verschillende
voertuigen en fietsen trokken ze naar Café
Merkus in Oosterhout.
Afb. 5 Cor Degen en Jo Aarns in 1945
Op 2 januari werden ze geëvacueerd. Jo en Cor konden kiezen voor Tilburg of België.
Zijn ouders zaten in Geraardsbergen in België, maar Jo koos toch voor Tilburg.
Daar zat zijn vriendin Cor met haar ouders bij Simon de Wit. ‘Ik had stilletjes gehoopt,
dat ik bij Cor kon intrekken, maar mooi niet. Ik kwam bij een gastgezin terecht. Later
zijn zij bij mijn gastgezin ingetrokken en had ik het toch voor elkaar’, lachte Jo. In mei
1945 keerden ze terug naar de Betuwe. Het was een troosteloos gezicht. Hun huis
had gelukkig lichte schade opgelopen en samen met zijn broer Jan hebben ze alles
weer opgeknapt. Jo keerde terug naar Frentz aan de Schoolstraat in Herveld.
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Afb. 6 Onderduikers (1944) in Herveld, rechts Jo Aarns
Kruidenierswinkel te koop in Oosterhout
In 1948 haalde Jo diverse diploma’s om een winkel te beginnen. Op een zekere dag in
1950 hoorde hij van een kennis dat er in Oosterhout wat te koop was, namelijk de
kruidenierswinkel van Piet Maassen op de hoek van de Peperstraat en de Oosterhoutsestraat.

Afb. 7a Kruidenierswinkel van Piet Maassen in 1944
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Hieronder laten we Jo zelf aan het woord:
‘Piet kwam naar me toe en vroeg of hij mij kon helpen. Ik vertelde, dat ik had gehoord dat zijn winkel misschien te koop was. ‘Dat klopt’, antwoordde Piet, ‘maar
daarvoor moet je niet bij mij, maar bij Geert Rikken zijn. Ik ben failliet. Geert Rikken
deed in textiel en kleding, was eind jaren zestig, begin jaren zeventig wethouder van
de gemeente Valburg, woonde aan de Dorpsstraat (nu fam. Schellekens) en had de
bijnaam ‘de Wolkoning’. Met hem heb ik een afspraak gemaakt en moest de eerstkomende zondag om 11.00 uur maar langs komen.

Afb. 7b Kruidenierswinkel van Jo en Cor Aarns
in 1950
Zo gezegd, zo gedaan. Ik belde aan en Geert keek mij wat verbaasd aan en vroeg
waar ik vandaan kwam. ‘Uit Herveld’, antwoordde ik. Toen gebeurde een klein wonder, want Jo, de vrouw van Geert, had in de keuken meegeluisterd en kwam aan de
deur. ‘Ben jij er soms één van Aarns’, vroeg zij. Het bleek dat zij ook uit Herveld kwam
(zij was er één van Hentje van de Wal) en kende mijn ouders goed. Ik moest direct
binnenkomen en al snel was het ijs gebroken. Ik kreeg van Geert Rikken te horen dat
ik vandaag nog moest beslissen, want er zou nog iemand komen. Dat was voor mij te
veel gevraagd, want ik keepte bij het eerste van Eendracht in Herveld en we moesten
om half drie aan de bak in Lienden. We konden zelfs kampioen worden, dus als een
speer naar huis, niets gegeten en zo het veld op. In Lienden besloot ik na de wedstrijd
Rikken te bellen (hij had gelukkig telefoon) om te vertellen, dat ik vandaag niets kon
regelen, maar pas morgen. Dat was goed, want die ander was niet op komen dagen,
zei hij. ‘s Avonds heb ik het pas thuis en aan Cor kunnen vertellen en zij gingen akkoord’.
Op naar de wederopbouw in Oosterhout
Op maandag 4 april 1950 werd Jo eigenaar van het huis met winkel. Jan Dulos woonde met zijn vrouw en twee meisjes boven de winkel.
Tot aan de trouwdag in juni
1950 pendelde Jo elke dag op
en neer naar huis, want samenwonen was er toen niet
bij.

Afb. 8 Jo en Cor in juni 1950
met de bruidskinderen
Willie en Annie Degen
13

Nadien woonden ze zelf boven de zaak aan de Oosterhoutsestraat 47. Bij smid De
Wildt in Slijk-Ewijk kocht Jo een transportfiets met voorop zo’n grote mand, waar hij
de gemeente Valburg ‘afsjeesde’.
Overal zaten klanten: familie en kennissen tot Homoet en Lent toe. In Oosterhout
waren in die tijd maar liefs vier kruidenierswinkels: Wim van Kempen op het Vredesplein, Gerrit van Eldik (later de Zoete) en Lambert Dupont aan de Dorpsstraat en
Henk van Dam schuin tegenover op Klein Amsterdam aan de Peperstraat. Zelfs kruidenier Hendriks
uit Lent had klanten in Oosterhout. Langzamerhand kwamen meer mensen in de winkel van Jo
en Cor.
Het assortiment was in die dagen lang niet zo
groot als nu. Alles werd in grote, losse verpakkingen geleverd. We wogen zelf alles af. Vleeswaren,
groenten, fruit en brood verkochten we nog niet.
De mensen hadden toen nog geen koelkast of
vriezer, een enkeling uitgezonderd. ‘s Zomers als
hij niet op de weg zat, plukte hij kersen en ander
fruit. Zo hielden ze het hoofd boven water in die
moeilijke tijd van wederopbouw.

Afb. 9a Garantie-bewijs (links) en
Nota van W.J. Hoogsteder (rechts)
De eerste brommer, een Mobylette de Luxe kwam
eind 1955, geleverd door Wim Hoogsteder (afb.
9a) in de Dorpsstraat/hoek Savenijelaan (nu fam.
Berkhout). Dat was een grote vooruitgang: het
scheelde veel tijd en was minder vermoeiend. Op
25 mei 1956 kwam zoon Sjaak ter wereld. Door
een maagbloeding belandde Jo in 1958 zes weken
lang in het Canisius te Nijmegen met daarna nog
drie maanden rust. Cor, familie en kennissen hielden de winkel draaiende. Niet lang daarna schafte
Jo een Fiat 600 Multipla (afb. 9b) aan en kon hij
nog sneller zijn klanten bedienen.
Afb. 9b De Fiat 600 Multipla
Op 25 september 1961 werd hun dochter Thea
geboren. De eerste uitbreiding vond een jaar
later plaats door de broodkelder dicht te gooien. Dat leverde 19 m2 extra winkelruimte op.
De ‘gemoderniseerde zaak’ werd op 29 mei
1962 geopend (afb. 10). Er kwam een vleessnijmachine en een echte kassa. De eerste schrede naar de zelfbediening was gezet.
De klanten konden nu zelf enkele boodschappen pakken en bij de kassa afrekenen.
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Afb. 10 Uitnodiging voor de opening in 1962

Afb. 11 Het interieur van de winkel in de jaren zestig
Veranderingen in het dorp nemen toe en ’meer import’
In 1950 stonden er nog noodwoningen aan de Peperstraat en Oosterhoutsestraat.
Jo zag het dorp opbloeien en veranderen. De jamfabriek De Bato was een grote
werkgever. Daar kochten ze hun stroop, jam en vruchtendranken. Er werd veel gebouwd in Oosterhout: Hoge Hof, Warmoesstraat, Hoge Wick, Zandstraat, Onderijen
en Savenijelaan. Het bracht veel nieuwe inwoners naar Oosterhout en dat was gunstig voor ons. De meeste kruidenierswinkels stopten er mee, terwijl Aarns uitbreidde.
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Vroeger deden ze veel op de pof. De meeste klanten hadden een boekje waarin Jo de
bestellingen met potlood opschreef. Een week later werd dan afgerekend en soms
ook niet…….

Afb. 12 Uitnodiging voor de opening
in 1979

Afb. 13 Opening door Thea en Sjaak Aarns

Het aantal nieuwkomers in Oosterhout, maar ook in Slijk-Ewijk (Clara Fabriciuspark)
groeide gestaag. Alles raakte in een stroomversnelling. De klanten kwamen steeds
meer naar de winkel. In 1969, 1979 en 1989 is de winkel steeds opnieuw verbouwd
en uitgebreid. Dat laatste gold vooral ook voor het assortiment. In 1972 kwam de
slijterij erbij.
Met de andere Oosterhoutse winkeliers ging het geleidelijk aan berg afwaarts. Eerst
vertrokken de kruideniers De Zoete, toen Dupont en Van Dam evenals melkboer Van
Wissen aan de Dorpsstraat. De maatschappij veranderde, steeds meer vrouwen gingen werken. Daarvan profiteerde de middenstand en de grote supermarkten in Elst.
Mevrouw Paardekoper sloot haar winkel aan de Dorpstraat. Slagerij Rikken verdween
evenals de groentezaak van de gebroeders Van Kempen. De Dorpswinkel van Van
Moerkerk aan de Dorpsstraat hield gestaag vol, maar gooide uiteindelijk ook het bijltje er bij neer (nu pizzeria Bardolino). Jo zag die veranderingen natuurlijk ook. Ze
hebben overwogen om het Witte Huis aan de Gansstraat te kopen, maar dat bleek
toch niet geschikt.
In 1999 nam zoon Sjaak de winkel over. Jo was toen 76 en Cor 78 jaar. Ze hebben
bijna vijftig jaar samen in de winkel gestaan. ‘Cor was eigenlijk de motor van de zaak.
Als er verbouwd moest worden of er werd iets nieuws aangeschaft dan wist zij precies hoe ze het hebben wilde’, aldus Jo.
Sjaak heeft de winkel tot 2014 gerund
samen met zijn zus Thea: brood, gebak,
slijterij, groenten/fruit, vlees, drogisterij
enz. Sjaak heeft de winkel ook weer verbouwd, waarin plaats voor een postkantoortje werd gemaakt. Maar de concurrentie van AH in de Waalsprong en de
komst van de Lidl aan de Stationsstraat
betekende de nekslag.
Op 5 april 2014 sloot de laatste kruidenierszaak van Oosterhout zijn deuren.

Afb. 14 Jo en Cor Aarns 50 jaar getrouwd
in 2000
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Kraambezoek op de zomermarkt in
Slijk-Ewijk
Frans Spaan
Een jaar of wat geleden (2016) stond de Historische Kring met een kraam op de zomermarkt in Slijk-Ewijk. Jos Degen had op internet gelezen dat we er op die dag zouden staan. Hij pakte de auto en reed naar Slijk-Ewijk. Jos stelde zich aan onze kraam
voor. Hij vroeg of wij geïnteresseerd waren in het stamboomonderzoek van zijn vader
Henricus Degen, die in 1915 in Oosterhout was geboren. Hent had veel onderzoek
gedaan naar de familienaam Degen en die van Janssen zijn moeders naam. Daar hadden we wel oren naar. ‘Kom maar mee naar de auto, want mijn hele onderzoek zit in
dozen in de achterbak’ vertelde Jos. Ik liep met hem mee en schrok van wat hij allemaal had meegenomen: twee grote, zware dozen vol met ordners. Ik heb een karretje geregeld om alles in mijn auto over te laden. In het archief van de H.K. hebben we
alles doorgenomen: een ware schat aan gegevens! Zijn vader had niet alleen de familietak Degen, maar ook die van de familie Janssen en andere aanverwante families
uitgezocht. Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel archieven Hent Degen heeft bezocht.
Alles was keurig op naam en plaats geordend. Digitaal onderzoek was toen nog niet
mogelijk.

Zomermarkt Slijk-Ewijk 2016
vlnr John Mulder, Frans Spaan, Fred Koffeman †
In 2020 kreeg de Historische Kring een mailtje van Jos Beekhuijzen (zoon van Eddy en
Marietje) met de vraag of wij foto’s of andere gegevens hadden over de familie Degen en Beekhuijzen. Deze Jos was ook bezig met stamboomonderzoek en wel naar de
tak Beekhuijzen en die van Degen (zijn moeders kant). Ik heb Jos uitgenodigd om een
bezoek te brengen aan ons archief. Blij verrast heeft hij de ordners van het stamboomonderzoek Degen doorgenomen. Wat hij nodig had, hebben we hem uitgeleend. Jos heeft gretig gebruik gemaakt van dit stamboomonderzoek naar de familie
Degen. Op de volgende pagina’s staan de resultaten van zijn onderzoek.

17

18

19

Stamboomonderzoek familie Degen
Jos Beekhuijzen
Iedere Oosterhouter zal zich vast wel eens hebben afgevraagd: “Wie waren eigenlijk
mijn voorouders? En wanneer zijn ze in Oosterhout komen wonen?”
Met kerst 2019 was ik in Oosterhout, op bezoek bij mijn ouders, Eddy en Marietje
Beekhuizen. Ik vroeg ze om nog eens uit te leggen wie hun ooms, tantes en grootouders waren. Deze keer zou ik het eens allemaal gaan opschrijven. Mijn moeder vertelde me over haar grootouders, Kobus Degen en Grada Albers: "Dat waren ontzettend lieve mensen! Opa hield van vissen, was koster bij de kerk en werkte bij de Bato.
Als ik tussen de middag uit school kwam, stond hij op me te wachten. Ik mocht dan
voorop de fiets zitten als hij me naar huis bracht. Daarna fietste hij door naar de
Nieuwedijk, waar hij met oma woonde".
Door de verhalen van mijn moeder kreeg ik een mooi beeld van Kobus Degen, mijn
overgrootvader. Maar wie waren dan zijn ouders en grootouders? Op het internet
(bijv. wiewaswie.nl) zijn allerlei documenten van de burgerlijke stand te vinden, zoals
geboorte-, huwelijks- en overlijdenssaktes. Bij het invoeren van de volledige naam
van Kobus, Petrus Jacobus Degen, kreeg ik zijn geboorteakte uit 1891 te zien. Daarop
stonden de namen van zijn ouders beschreven: Hendricus Johannes Degen en Everdina Spaan. Met deze informatie kon ik weer gaan zoeken naar andere aktes en reisde zo verder terug in de tijd. Op deze aktes staan vaak ook beroepen vermeld. Mijn
voorouders in Oosterhout waren warmoezeniers, tabaksplanters, fabrieksarbeiders
bij de Bato, veeartsen en tappers!
Het vele speurwerk leverde ook veel vragen op waar ik geen antwoord op wist te
vinden. Ik besloot contact op te nemen met Frans Spaan, van de Historische Kring
Oosterhout. Frans was ontzettend gul in het delen van informatie, zoals oude foto's,
ansichtkaarten, dorpsplattegronden en kopieën van de 18de eeuwse doop- en
trouwboeken van het schuilkerkje in Eijmeren. Omdat een aantal van mijn voorouders bij de Bato had gewerkt, raadde Frans me aan om Thijs van Woerkom te bellen.
Na een aantal leuke telefoongesprekken met Thijs ben ik bij hem op bezoek gegaan
om wat oude foto’s te bekijken. Door zijn verhalen en foto’s heb ik een mooi beeld
gekregen van de Beekhuijzens en Degens die bij de Bato hebben gewerkt.
Op een dag sprak ik af met Frans Spaan in het Dorpshuis, in de werkruimte van de
Historische Kring. Ik was blij verrast toen hij een grote doos opende met reeds gedaan stamboomonderzoek naar de familie Degen, uitgevoerd door Henricus Degen,
een achter-achterneef van Kobus Degen. Dit was een geweldige aanvulling op het
onderzoek dat ik reeds gedaan had.
De Degens blijken hun oorsprong te hebben in het Limburgse Venray. Rond 1730 zijn
twee broers, Mathijs en Peter, naar de Betuwe verhuisd, waarschijnlijk vanwege
werkgelegenheid. Daar ontstonden twee takken Degen. Mathijs vestigde zich in Driel
en Peter in Valburg. De meeste kinderen en kleinkinderen van Peter Degen zijn in
Valburg blijven wonen. Echter Henricus Degen, zijn achterkleinkind, is in 1824 getrouwd met Johanna Janssen, een Oosterhoutse. Hij was veearts en is bij zijn vrouw
in Oosterhout gaan wonen. Henricus en Johanna zijn de overgrootouders van Kobus
Degen, mijn overgrootvader.
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Mijn onderzoek heeft zich niet alleen gericht op de familie Degen. Uiteindelijk heb ik
vier stambomen gemaakt, gerelateerd aan mijn vier grootouders: Henk Degen, Mientje Curvers, Jan Beekhuijzen en Mientje Driessen. Toen ik eenmaal genoeg informatie
had verzameld, besloot ik dit familieproject op een passende manier af te sluiten.
Met kerst 2020 ontvingen zo’n 60 familieleden een grote envelop met de stamboom
waartoe zij behoren.
Het onderzoek heeft naast alle inzichten en bijzondere ontdekkingen ook gezorgd
voor veel gezellig contact met familieleden. Daarbij heb ik ontzettend veel leuke verhalen gehoord en foto’s gezien. Door me te verdiepen in mijn voorouders zijn ze als
het ware tot leven gekomen. Ik heb nu een beter beeld van waar ik vandaan kom en
dat is ontzettend verrijkend.

Familie Degen in de bongerd van Verburgt in de Balverense Hoek circa 1920,
archief Historische Kring Oosterhout
vlnr: Hannes, Hent, Kobus, Piet en vader Hent
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Tentoonstelling De Pest in Museum
Het Valkhof
Rick Hoesen
Met tentoonstelling ‘De Pest’ neemt Museum Het Valkhof bezoekers zodra het weer
kan mee in de geschiedenis van De Zwarte Dood.
Vier eeuwen lang hield deze verschrikkelijke pest Europa in de greep. Een ziekte die
tientallen miljoenen mensen het leven heeft gekost.
Het museum laat zien hoe deze verwoestende ziekte zijn sporen heeft nagelaten in
de kunst en de samenleving.
Met meer dan 200 werken van kunstenaars als Gabriël Metsu, Albrecht Dürer, Erwin
Olaf en Berlinde De Bruyckere en schrijvers als Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio en
Albert Camus verbindt het museum de geschiedenis van de pest met de actualiteit.
De Pest neemt je mee op een aangrijpende reis door het verleden, van angst en dreiging, via een zoektocht naar hoop, troost en saamhorigheid, tot het vinden van
nieuwe oplossingen.
Erwin Olaf, The Siege and Relief of Leiden,
Plague Doctor, 2011 © Erwin Olaf/Universiteitsbibliotheek Leiden/Museum De Lakenhal.

Gabriël Metsu, Het zieke kind, omstreeks
1664-1666, Rijksmuseum.
Aankoop met steun van de Vereniging
Rembrandt

Dokters met beschermingsmaskers tijdens de pestepidemie in Manchuria, China, 1911.
© Institut Pasteur/Archives
Henri Mollaret.
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De waterramp van 1855
Veerhuis annex herberg de Altena bedreigd door ijsschotsen
Gerrit Mentink en John Mulder
Kruiend ijs op de Waal bedreigde begin maart 1855 de Oosterhoutse bandijk en herberg de Altena. Vrijwel het gehele rivierengebied kwam blank te staan door talloze
dijkdoorbraken. De ellende was niet te overzien. Koning Willem III bezocht de rampgebieden.
Maatschappij Arti et Amicitiae, een tekengenootschap uit Amsterdam, riep haar leden op om een inzamelingsactie te houden ‘ten voordeele der hulpbehoevenden van
de watersnood 1855’. Vijftien kunstenaars gaven daaraan gehoor en reisden naar het
geteisterde rivierengebied om de miserabele toestand te schetsen. Het leverde 24
prenten op. Ze werden los in een map verkocht. Mari ten Kate, een van de kunstenaars, bracht de dreiging van ijsschotsen van de Altena in beeld (afb. 12)1. Kunstenaar Johan Veltens schilderde de 24 prenten inclusief het titelblad op kleine paneeltjes over en monteerde ze in één lijst (afb. 13). Hieronder beschrijven we in het kort
de toestand van Rijn en Waal in maart 1855 en de kunstwerken van Mari ten Kate en
Johan Veltens van de Altena.
Doorbraak van de Rijndijk bij Bislich (D) tegenover Xanten
Begin maart 1855 brak bij Bislich, gelegen tegenover het tegenwoordige Archeologisch Park Xanten, de Rijndijk door. Er volgden door zware ijsgang en ijsblokkades
nog tien andere doorbraken in de streek tussen Xanten en Kalkar. Daardoor overstroomde een groot gebied ter weerszijden van de Duitse Rijn en de Gelderse IJssel
(afb.1). Al dat water kwam bij de Snippelingsdijk onder Deventer weer in het winterbed van de IJssel terug2.
Afb. 1 Overstromingen langs de
Duitse Rijn en Gelderse IJssel in
1855 (Sloet en Fijnje, 1856)

1

De Waterramp van 1855. Geschetst in 24 afbeeldingen naar de natuur geteekend en geëtst
door leden der Maatschappij Arti en Amicitiae. Uitgave ten voordeele der hulpbehoevenden
door Watersnood 1855.
2
Sloet en Fijnje, 1856.
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Dijkdoorbraken in het rivierengebied
Op 5 maart 1855 braken ook in vier Nederlandse provincies tezamen 18 dijken door,
namelijk in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Elf daarvan deden
zich in Gelderland voor. Vrijwel het gehele rivierengebied kwam blank te staan, behalve de Over-Betuwe, het Rijk van Nijmegen en de Bommelerwaard boven de
Meidijk. Sloet en Fijnje (1856) hebben de watervloed in Gelderland uitgebreid beschreven3.
Met name de doorbraken van de Westervoortsedijk/Broekdijk in Arnhem en de
Grebbedijk tussen Wageningen en de Grebbeberg maakten grote indruk in Nederland. Koning Willem III (afb. 2) kwam in hoogsteigen persoon het gat in de Westervoortsedijk aanschouwen en de beroemde Arnhemse schrijver/tekenaar Alexander
Ver Huell (afb. 3) legde die gebeurtenis meteen in een schets vast. Die belangstelling
voor gebeurtenissen in en rond Arnhem is verklaarbaar. De Rijnspoorweg van
Utrecht naar Arnhem van 1845, de eerste buiten de Randstad, had vele rijke Westerlingen naar de ‘bergen’ rond Arnhem getrokken: Oosterbeek, Velp, Rozendaal. Ook
schilders hadden de omgeving van Oosterbeek ontdekt: de Wodanseiken van Wolfheze, het Drielse veer en uiterwaarden verschenen op doek. De Oosterbeekse school
werd in deze jaren een begrip in Nederland4.

Afb. 2 Koning Willem III

Afb. 3 Alexander Ver Huell

De doorbraak van de Grebbedijk had andere gevolgen. Een woeste water- en ijsmassa stortte zich in de Gelderse Vallei en overstroomde in geen tijd het volkrijke Veenendaal (afb. 4). Gevolg: doden en een omvangrijke evacuatie naar de, ruim gebouwde, Geertekerk in de stad Utrecht. Voor deze streek was het onheil echter nog
niet ten einde. Op 12 maart brak alsnog de slaperdijk door, waardoor ook Renswoude, Scherpenzeel en Amersfoort onder water kwamen te staan5.

3

Sloet, L.A.J.W. en H.F. Fijnje, 1856.
Victorine Hefting, 1981. Schilders in Oosterbeek, 1840-1870. Zutphen.
5
Sloet en Fijnje, 1856.
4
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Maar op veel meer plaatsen waren, zoals
we hierboven al meedeelden, dijken
doorgebroken. Hier volgen de Gelderse
doorbraken in geografische volgorde,
gaande van oost naar west: De Spees,
Lienden (op drie plaatsen), Ingen, Maurik, Rijswijk, Dreumel, Voornsedam en
Poederoijen. Daardoor kwamen de volgende gebieden onder water te staan:
Neder-Betuwe, Land van Buren, Land van
Culemborg, Tielerwaard, Bommelerwaard beneden de Meidijk en het Land
van Maas en Waal (afb. 5). Opvallend is
dat Over-Betuwe, Rijk van Nijmegen en
de Bommelerwaard boven de Meidijk de
dans ontsprongen.

Afb. 4 Overstromingen van de Gelderse
Vallei in maart 1855 (Sloet en Fijnje,
1856)

Afb.5 Overstromingen in het Gelderse en Brabantse rivierengebied in maart 1855
(Sloet en Fijnje, 1856)
Oorzaak van die talloze overstromingen was kruiend ijs op de rivieren. Zandbanken
en scherpe meanders in de Rijn in Duitsland zorgden voor stagnatie van de ijsmassa,
die zich voor de flessenhalzen ophoopte. Het rivierpeil liep bovenstrooms snel op en
de kruiende ijsmassa’s hoopten zich tegen de dijken op. Door een combinatie van
kwel en druk van het ijs begaven dijken het op zwakke plekken.
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Tot in de Tweede Kamer werd de loftrompet gestoken over de uitstekende staat van
de Over-Betuwse dijken, die sinds 1801 door vrijwillige samenwerking tussen de Dijkstoel van Over-Betuwe en particuliere dijkplichtigen van Over-Betuwe gaandeweg op
orde waren gebracht6. In 1809 ging het nog flink mis toen de dijken bij Oosterhout en
Loenen doorbraken en in 1820 nog eens bij Oosterhout. Allemaal als gevolg van kruiend ijs. De Oosterhoutse dijk werd in 1820 over een lengte van een paar honderd
meter door kruiend ijs opzij gedrukt. De dijk werd nadien een behoorlijk stuk teruggelegd naar de plek waar deze nu nog ligt (afb. 5).7

Afb. 6 De teruggelegde Oosterhoutse bandijk na de doorbraken
van 1809 en 1820 (uitsnede Militaire Topografische Kaart, circa 1850)
Slachtofferhulp door inzamelingsacties
In Nederland kwamen allerlei hulpacties op gang. Een ervan was die van het tekengenootschap Arti et Amicitiae te Amsterdam. Vijftien kunstenaars, onder wie A. Ver
Huell en J.M.H. ten Kate, werden, met ieder een eigen locatie als verslaggever of
chroniqueur naar het rampgebied gestuurd om met tekeningen verslag te doen van
wat ze zagen. In het atelier maakten die kunstenaars zelf etsen van hun schetsmatige
tekeningen of lieten die door collega-kunstenaars tot etsen verwerken, zoals R. Craeijvanger en C.E. Taurel. Op die manier dienden die rampentochten enkele doelen:
documentatie van de ramp; proeve van bekwaamheid van de tekenaar; verbeelding
van nieuwe onderwerpen, zoals vloedgolven, hagelstenen en ijsschotsen, alsmede
inzamelingsactie voor de slachtoffers door verkoop
van de publicatie De Waterramp van 1855. Geschetst
in 24 afbeeldingen naar de natuur geteekend en geetst door leden der Maatschappij Arti en Amicitiae.
Uitgave ten voordeele der hulpbehoevenden door
Watersnood 1855. Het titelblad ontwierp C. Rochussen (afb. 7).

Afb. 7 Titelblad van De waterramp van 1855
Schets H.A. van Trigt, compositie en ets van
C. Rochussen
6
7

Mentink en Van Os, 1985, p. 107 en noten 211-212.
Mulder, Spaan en De Wolf, 2002.
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Mari ten Kate (afb. 8) tekende en etste onder
meer nummer 24 ‘Boerenwoning te Altenaar’
bij Elst, wonderlijk gespaard (afb. 12).

Afb. 8 Mari ten Kate
Mari ten Kate en de ‘Boerenwoning te Altenaar’8
Johan Mari Hendrik ten Kate (Den Haag 1831- Driebergen 1910), Mari ten Kate zoals
de kunstenaar zich het meest liet kennen, was een romantisch aangelegd tekenaar,
die in 1849 lid werd van Arti. Hij ging als een van de 15 kunstenaars op pad om de
ramp van 1855 in tekening vast te leggen. Hij nam zeven tekeningen van de publicatie van Arti voor zijn rekening, te weten: Gezigt op het dorp Dreumel (nr. 9 en10),
Beringing van de doorbraak te Spees (nr. 11), Groote doorbraak bij Dreumel (nr. 19),
Overstrooming van het dorp Beest aan de Linge (nr. 20), Doorbraak in de Maasdijk te
Poederoijen (nr. 23) en ten slotte ‘Boerenwoning te Altenaar’ bij Elst wonderlijk gespaard (nr. 24).
Laatstgenoemde schets (afb. 12) van Mari ten Kate laat een boerenwoning zien, getekend vanuit het oosten, tussen opeengestapelde ijsschotsen, die bijna tot voor de
deur van de woning reiken. Het gaat om de buitendijks gelegen woning van Jan van
Woerkom aan de ‘Waaldijk of weg van Thiel naar Nijmegen’, groot 6 roeden en 10
ellen, kadastraal bekend, gemeente Slijk Ewijk, sectie B (blad 02) 235, genaamd den
Altena. Genoemde Jan van Woerkom staat in akten van de burgerlijke stand achtereenvolgens bekend als visser, tapper, herbergier en kastelein. Het gaat dus eerder
om een herberg gelegen aan twee verkeersstromen: die op de rivier en die over de
weg van Utrecht respectievelijk Tiel naar Nijmegen. In de zeventiende eeuw en waarschijnlijk nog vroeger was de Altena een veerhuis annex herberg met een veer naar
Nijmegen, later een voetveer naar steenfabriek de Bunsweerd (Beuningen) aan de
overkant.
Afb. 9 De Altena. Uitsnede van het kadastraal
minuut-plan voor 1832

8

Informatie over de ‘Boerenwoning te Altenaar’ (lees: Altena) is verder te vinden bij het Gelders Archief, toeg.nr 1551 (Topografisch-historische Atlas Gelderland) inv. nr 1062.
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Ten Kate liet in zijn tekening/ets
De boerenwoning te Altenaar iets
zien van een romantisch landschapsgenre, waarbij de kracht van
de natuur centraal stond.

Afb. 10 Uitsnede van de Rivierkaart, 1873

Afb. 11a De Altena voor

Afb. 11b en na de brand in 1907

De oudste foto’s dateren van net voor 1907 (afb. 11a en 11b). In augustus van dat
jaar brandde de Altena af en werd kort daarna weer herbouwd9.
Het woonhuis bevat ten minste vier ramen: twee links en één rechts van de voordeur
en één aan de zijkant. Boven de voordeur bevindt zich een bovenlicht. De woning
heeft geen tweede verdieping; wel een zolder en twee schoorstenen. Het zadeldak
van het woonhuis is bedekt met pannen, dat van het achterhuis en de schuur met
riet. Rechtsboven de deur van het achterhuis lijkt nog een raam te zitten. De losse
schuur rechts bevindt zich iets lager.
Mari ten Kate heeft niets aan de verbeelding overgelaten: de Altena wordt bedreigd
door oprukkende ijsschotsen. De bomen voor het huis hebben tot nog toe de verwoesting van het huis verhinderd. Binnendijks heeft de kunstenaar ook water getekend. Dat is mogelijk kwelwater van de kwelkom tussen de bandijk en de kweldam bij
boerderij De Stadsbouwing (afb. 10). De bouw van die boerderij was kort daarvoor
gereed gekomen.

9

Coopmans (red.) 2000.
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Afb. 12 Mari ten Kate: Boerenwoning te Altenaar bij Elst, wonderlijk gespaard
(prent 24)

Afb 13 Schilderijtje van de Altena, nummer 8 op het paneel van Johan Veltens
Johan Veltens en zijn paneel met 25 schilderijtjes
Johan Diederik Veltens (Amsterdam 1814 - Hilversum 1894) ontwikkelde zich tot
schilder, tekenaar, lithograaf en aquarellist. Zijn werken bevatten onderwerpen met
landschappen, dorpsgezichten, stadsgezichten en genrevoorstellingen. In 1855 tekende Veltens in op het prentenboek De waterramp van 1855 van Arti et Amicitiae.
Het prentenboek inspireerde Veltens tot het maken van vijfentwintig schilderijtjes in
kleur, gemonteerd in één lijst. Veltens schilderde ze met olieverf op de kopse ladekanten van een eikenhouten bureau (afb. 14).
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De afmeting van het ingelijste werk is 86 cm (h) x 124 cm (b). Als een groot stripverhaal verbeelden de paneeltjes de gevolgen van de watersnood van 1855 voor het
rivierengebied. Begin 2007 kocht Museum Het Valkhof te Nijmegen het paneel bij
een antiquariaat te Utrecht en stelde het in 2008 en in 2017 (in de serie Kunstwerk
van de week) ten toon.

Afb. 14. De waterramp van 1855, Johan Diderik Cornelis Veltens, omstreeks 18551860. Collectie Museum Het Valkhof.
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Mariënburgse bezittingen in Oosterhout,
Slijk-Ewijk en Valburg begin 1600
John Mulder
De Coronatijd hebben we doorgebracht met onder meer het verzamelen en onderzoeken van de Mariënburgse historie in Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg. Hieronder
beginnen we met de ‘Staet der Geestelicke goederen des Nijmeechschen Quartiers’1
uit 1602 van Lent en Oosterhout. Daarna volgt uit 1607 de rekening van Wolter van
Duren, rentmeester van de Nijmeegse geestelijke goederen en dan het deel uit Oosterhout (het voormalige buurschap Schirnen) en Valburg2.
Van Duren heeft de rekeningen opgemaakt tot en met 1616. Het geeft ons inzicht in
de inkomsten en uitgaven van de Mariënburgse bezittingen, de pachters van de
bouwhoven en landerijen, de kosten van waterstaatkundige werken aan de Altena,
en reparaties aan huizen en aan de toren. In 1607 bevonden we ons nog midden in
de roerige jaren van de Tachtigjarige oorlog en mogelijk had die toren daar mee te
maken. We weten nog niet waar die toren stond, vermoedelijk bij de ‘Bouwing aan
de veltwech’, nu familie Zeestraten aan de Dijkstraat.
Uit de staat der geestelijke goederen uit 1602
Pastoriegoederen in Lent en Oosterhout
In 1602 komt de naam ‘Creijenweert’ in Lent voor. Dit perceel heette in 1480 het
Creijenwald3 en kwam toen in het bezit van de Mariënburgse nonnen. De Creijenweert bevindt zich in de Lentse uiterwaard op de grens van Oosterhout, waarop
Maurits in 1591 een kleine schans liet bouwen4. Op afbeelding 1 is ‘Arndt Sweerens
weijwardt’ met redoute weergegeven. Sweers was toen schepen in Nijmegen en
pachtte het perceel van het klooster.
Afb. 1 Uitsnede van de kaartvan Kempinck met ‘Arndt
Sweersens weijwardt’ met
redoute

1

RAN inv. 2042
RAN inv. 1389
3
RAN inv. nr 2127. Cartularium van het zusterklooster Marienburg, aangelegd na
1546.
4
Mulder, J.R, 2019. Het Staatse leger door de Betuwe en over de Waal in 1591 op
weg om Nijmegen te belegeren. In: terugblik 20: 221-243. Opheusden Tabula
Batavorum.
2
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Afb. 2 Aerndt Sweers
In stukken over de bescherming van de
Over-Betuwe tegen de invallen van de vijand (Spanjaarden) uit 1637 lezen we ‘Op id
reduit aen Kreiewaldt de luitenant met 14
mannen nefens hem’.5
Tot de pastorie en vicariegoederen van Mariënburg in Oosterhout behoren respectievelijk 28 en 8 morgen land. De rekening
geeft verder geen bijzonderheden; evenmin
over de pastorie-, vicarie- en kosterijgoederen in Slijk-Ewijk, respectievelijk 20, 2 en
3 morgen.

Pastoriegoederen in Valburg
In Valburg lezen we dat de Weem met huis en hof, en nabij gelegen weilanden samen 9 morgen groot zijn. Vlakbij ligt een stuk land van 4 morgen, de Heer Otten
Camp genaamd, toebehorende aan Jan van Santfort. Krien Palmert bouwt ruim 3
morgen en Jan Willemsen ruim 2 morgen. Op de Waijacker ligt 11 hont land van
Conraet Gaertzen. In het Ewijcsche Velt heeft Mariënburg 4 morgen land en onder
Eimeren nog eens 2½ morgen.
De vicarie van Sint Cristoffel te Valburg pacht ook land in Eimeren, namelijk ruim 2
morgen en int Brouck (Valburgse Broek) ligt een stuk weiland van 14 hont, dat Hans
Bernts gebruikt. Op de Wesseling heeft het convent 2 m, waarvan 1 m voor de vicarie. Achter de kerk van Valburg heeft de vicarie nog 11 hont land, in gebruik door
Henrick Raedt en Adriaan Palmert. Laatsgenoemde bouwt ook nog 1 m in de Waijacker en Jan Willemsen, ‘bauwman’ heeft daar ruim 1 m.
De kerk van Valburg pacht 13 m land en de kosterij 3 m en 2 m op de ‘Weselinghe’.
Verder in het Ewijcsche Velt nog 1 m. Tot slot gebruikt het ‘ Gilde tot Valburch’ 2 m
land.
Uit de rekening van Wolter van Duren van de Mariënburgse
goederen uit 1607

Ontvangst van cijnzen, renten en erfpachten in Oosterhout
Jan Michiels, nu Hendrik Swaem uit hun hofstad
Derick Daenen
Geridt van Welij en de zijnen uit haar hofstad
Jan van Wolfferen uit zijn uiterwaard
Hermen Hendricxzen van Wolfferens hofstat
Nael van Wolfferen uit haar hofstede

5

3 gulden
2 gl
11 st en 8 penningen
2 gl 5st
2 gl 5 st.
2 gl 5 st.
2 gl 5 st

RAR inv.nr. 1402
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Ontvangsten van de bouwhoven van het convent en landerijen in
Oosterhout
Jan Hendricks, getrouwd met de weduwe van Cornelis Rutgers heeft in pacht de
bouwing aen den Thoren gelegen, 50 morgen land voor 130 gl per jaar. De pachter
moet ‘deur armoes dese bouwinge verlaten’.
Een zekere Rouwmoes (bijnaam) pacht een bouwing van 36 morgen en ruim 1 morgen uiterwaard.
Voor 82 gl 10 st.
Berent Vogel is pachter van 3 morgen land aen den Thoren en ruim 1 morgen land,
genaamd het Cleijn Winckel voor 23 gl.
Jan Jaspers pacht een hofstad met 1 morgen bouwland en 2 morgen weiland in de
uiterwaard voor 32 gl en Johan Costen 6 morgen uiterwaard, den Ronden Weert
geheten voor 61 gl.
Johan van Welij pacht 5 morgen in den Langen Weert (tussen de Altena en SlijkEwijk) 61 gl.
Ontvangst van tienden in Oosterhout en Reet
Het Mariënburgse klooster ontving ook tienden uit Oosterhout die het weer verpachtte zoals de grove tiend (akkerbouwgewassen) voor 45 gl aan Geridt Jansen en
de smalle tiend (peulvruchten, knollen, hop, wortelen enzovoort) aan Hendrik Verstraten, die vanwege armoede zijn tiendschuld niet kon betalen.
Onder Reeth heeft Roelof Adriaans een bouwing met 43 morgen land in pacht voor
honderd daalder en Johan van Woesick 8½ morgen land aan den Halven Wech, genaamd het Savige landt.
Uitgaven aan hoofden en kribben bij de Altena in 1607
Het klooster betaalde in 1607 een fikse som geld aan reparatie en onderhoud van de
hoofden en kribben in de Waal bij de Altena. Daaraan werkten vele aannemers en
arbeiders. Zo ontving:
- Gerrit Jansen 130 gl voor 16 vimmen rijs (104 bossen wilgentenen) á 8 gl/ vim voor
reparatie aan het Altenaesche hooft bovenaan den Lange Weert te Oosterhout;
- Hendrik Nestelraij uit Hatert 56 gulden voor 800 palen á 7 gl/100 die hij bij de
Winseling6 afleverde. Daar laadde hij de vracht over in een schuit en stak de Waal
over naar de Altena. De palen werden ‘verarbeijt’ in het Altenase hoofd;
- Cornelis Jansen en Grietje Prinsen 148 gl en 10 st voor ruim 13 vim rijshout á 11
gl/vim, en 133 gl voor 1400 palen á 6 gl/100 en 400 grote palen á 12 gl/100 vanwege het Altenaese hoofd;
- Jan van Welij 66 gl voor 8¼ vim rijshout á 8 gl/vim en 575 handpalen á 10 gl/100;
- Jan Rutgers 161 gl aan ‘arbeijts loon aen t’ voorste hooft met noch ses anderen
personen in vijfendartich dagen á 26 st/dag voor de werkmeesters en 11 st/dag per
arbeider;
- En 245 gl voor 5 andere arbeiders, die 45 dagen gewerkt hebben aan het hoofd bij
de Altena. Daar verdiende werkmeester 26 st en de anderen 10 st/dag.
- Jan Rutgers 23 gl voor ‘sijn schuijt daermet d’ aerde opt hooft gebracht is’, waarna
23 dagen arbeidsloon á 1 gl/dag in is gaan zitten.
- Jan Rutgers 6 gl 10 st voor 5 dagen om met de ‘heeren’ hout te kopen.
- Derick Ouwens beurde 5 gl 18 st voor het vervoer per schuit van palen en voor
andere diensten.
- Herman Hendriks en Jan Rutgers ontvingen 30 gl voor 15 dagen hout en aarde te
brengen á 2 gl/dag (met paard en wagen).
6

Nijmeegse buurschap ontstaan op de ruïnes van de Romeinse stad Ulpia
Noviomagus aan de Waal
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In totaal betaalde het klooster Mariënburg aan materiaal, arbeidsloon en vervoerskosten circa 875 gl aan onderhoud en reparatie van hoofden en kribben bij de Altena.
Andere uitgaven in Reet, Oosterhout en Valburg
- Berent Willems ontving 1 gl 8 st voor 8 m land in Oosterhout aan generale
middelen;
- Cornelis van Kesteren 1 gl 7 st voor impost (accijns) voor 9 morgen weiland onder
de bouwing te Reeth,
Idem 1 gl 3 st voor 8 morgen voor een bouwing onder Oosterhout.
- Berend Jansen ontving 2 gl 7 st voor zijn Oosterhoutse bouwing, 62 morgen groot,
Van ieder morgen de helft van 7 st van het ‘defect der twintich duijsent gl’.
- Hendrick Derixzen 15 st 8 penningen voor 4 morgen land in het Valburger Broock
op 7 st/m gezet ‘ter cause van defect voor deser jaer ingewillicht daer van dat
pechter de helfte te dragen heeft’.
- Jan van Woesick 1 gl 10 st voor 8½ morgen onder Reeth, ontving vanwege ‘defect
off cort der gennerale middelen als de helft van seven st’ enzovoort.
- Jan van Woesick 18 st aan impost voor 6 morgen weiland bij zijn bouwing in Reet.
- Jacop van Langevelt beurde 17 gl 8 st vanwege de gemeene weteringen van ruim
5 morgen weiland in Oosterhout, waarvan Hermen Hendricxen pachter was.

Afb. 3 Tiendkaart van Reeth uit 1669 door Frans Seenhem
Uitgave gedaan aan ’timmerungh’ en graafgeld door het klooster
Dan resten er nog uitgaven van het klooster Marirënburg aan timmerwerk aan boerderijen, huizen enzovoort en aan het graven van sloten of aan weteringen, zoals:
- Goossen Peters, timmerman, 11 gl 14 st voor het timmeren van enige ‘peppel
plancken’ in het huis op de hof van Hermen Hendriks in Oosterhout.
- Jan Kelffken, 6 gl voor tien deelen (planken) gebruikt voor de reparatie van het
voornoemde huis.
- Jan Wilms 15 gl voor 40 dagen ‘aen metselens aen den thoren aan t’ huijs daer Hans
Frericx op woont oock tot Oesterholt gelegen’.
- Jan Wilms 13 gl voor twee malder kalk á 2 gl/malder) en 1000 stenen (9 gulden),
die voor Frericx’ huis en toren zijn gebruikt.
- Roluff Adriaens, pachter van de hof in Reeth voor 46- 13- 8 volgens declaratie
voor reparatie aan zijn huis en nog eens 24-6-8 voor reparatie aan zijn zolder
en 23 gl 16 st voor het graven van een sloot in het land van de voornoemde hof in
Reeth, die 416 roede lang was (ruim 1500 m)
- Hermen Hendriks in Oosterhout 31-12-8 voor de ‘graef’tussen zijn hof en Kelfkens
uitweg.
- Hermen Hendriks 31 gl 6 st voor verscheidene reparaties aan zijn huis.
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Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers
Gebraden hoen met mosterd-wijnsaus (4 personen)
Uit: Hanze kookboek: In de pan van de Middeleeuwen.
Een kip grillen was in de Middeleeuwen geen
kleinigheid. De kip werd aan een spit aan de
voorzijde van het vuur in de haard geregen.
Om de kip gelijkmatig te laten garen, moest
men de kip gedurende lange tijd langzaam met
de hand ronddraaien. Een tijdrovende klus
waarvoor in rijke keukens speciale keukenmaatjes in dienst waren.
De saus bij de kip heeft een typisch middeleeuwse smaak: kruidig door de kaneel en met
een klein zuurtje. Het recept is verder een moderne interpretatie van een middeleeuwse bereidingswijze.
Het spek gebruiken we hier niet om het vlees te behoeden voor uitdroging, maar
uitsluitend voor de smaak.
Ingrediënten:
4 kippenbouten
Olie of boter om in te vetten
100 gram ontbijtspek, in dunne plakjes
1 tl. zout
30 cl. rode wijn
1 el. Doesburgse mosterd
2 tl. suiker
½ tl. kaneelpoeder
50 gram boter, koud en in blokjes
Versgemalen zwarte peper
Verwarm de oven voor op 180o C.
Leg de kippenbouten in een ingevette ovenschaal en strooi wat zout over de bouten.
Bedek de kippenbouten met dunne plakjes spek.
Zet de schaal in een voorverwarmde oven en laat de kippenbouten in circa 25-30
minuten gaar worden.
Laat ondertussen de wijn in een steelpannetje op hoog vuur tot de helft inkoken.
Zet dan het vuur laag en roer mosterd, suiker en kaneel erdoor.
Proef even.
Wanneer je vrij zure mosterd gebruikt, kun je er wat meer suiker aan toevoegen.
Monteer tot slot de saus met blokjes boter tot een romig geheel.
Breng op smaak met zwarte peper.
Haal de kippenbouten uit de oven en serveer met de mosterdsaus.
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