
Rentmeester Niek van Oorschot: 

hoeder van Kesselse waarden 

 

 

 

Waardsman Kesselse Waard was de officiële benaming van zijn 

functie. Hij beheerde het hele stuk langs de Maas vanaf ‘De Bergen’ en 

‘De Wijken’ tot aan Maren. Gedeeltes van zijn werkgebied waren 

particulier bezit en een gedeelte was van de Domeinen. Dat er bij dat 

beheer meer kwam kijken dan af en toe een controlerend rondje over 

de dijk, leren we van zijn kinderen Annie en Jan, met wie we in oktober 

2010 praten over leven en werk van hun vader: Niek van Oorschot 

(1903-1979). Voor de een was hij de altijd stabiele voorzitter van de 

NCB, voor de ander was hij de statige hoofdman van het gilde St.-

Lambertus, voor de bevriende pater Felix Otten was hij de leergierige 

gesprekspartner, voor zijn broodheren de intelligente rentmeester, 

voor zijn jachtvrienden een bekwaam jager en voor zijn kinderen een milde vader waarmee 

evenwel niet te sollen viel.  

 

Niek is de jongste uit het gezin van de in Oss geboren Jan van Oorschot en de Marense Anna 

Maria van Schijndel die in mei 1890 trouwden en tien kinderen kregen. Als Niek wordt 

geboren wonen ze in de Marense Wijk B op nummer 59. Over de jongenstijd van Niek is 

weinig meer bekend dan dat hij al sinds zijn zestiende jaar lid is van het gilde Sint Lambertus 

en dat hij graag jaagt. Een foto van Niek in zijn ‘goeie goed’ met de jachthond aan zijn 

voeten, is er nog een stille getuige van. 

 

   
 

Van wie hij de liefde voor het jagen erfde is niet bekend want als Niek nog maar net 13 jaar 

oud is overlijdt zijn vader. Ook zijn moeder moet hij al vroeg in zijn leven missen, al maakt 

ze nog wel mee dat haar benjamin op 6 augustus 1931 trouwt met Mien van de Ven. Mien is 

een dochter van de Geffense Frans van de Ven, die in Kessel een bakkerij en café heeft en 

volgens de overlevering van meer markten thuis is: zo repareert hij ook fietsen en verstaat hij 

de kunst van het schoenmaken. Het jaar daarvoor heeft Frans van de Ven een prachtig huis 

annex café laten bouwen aan de rand van het dorp Maren, voor zichzelf en zijn vrouw en voor 

zijn dochter en schoonzoon. Frans en zijn vrouw hebben voorlopig het café omhanden, en 

rekenen erop dat hun dochter en schoonzoon het later zullen voortzetten. 

 



In de dertiger jaren stichten Niek en Mien hun gezin. Ze krijgen vijf dochters en een zoon. 

Hoewel Mien vriendelijk en gastvrij is, ligt haar hart niet als eerste bij het vak van kasteleinse. 

Het cafégebeuren verlegt zich op zondagochtenden meestal naar het aangrenzende vertrek. 

Naar haar keuken, waar naast het kookfornuis een tafeltje staat met een paar stoelen. Zo vangt 

ze twee vliegen in een klap: ze kan haar eten koken en tegelijkertijd haar cafégasten van een 

borreltje voorzien.  

Hun kinderen herinneren zich dat die stoelen op zondagmorgen na de eerste mis, vrij snel 

bezet werden door mensen als Hendrik de Kort, Frans van Thiel, Bertus de Zwarte (van 

Schijndel) en Bart Koy (Kooymans).  

Niek is dan meestal nog buiten te vinden op de boerderij, of soms in gesprek met de broer van 

overbuurman Otten. Niek verkeert graag in het gezelschap van mensen van wie hij iets kan 

leren, zoals van ‘witheer’ pater Felix Otten die regelmatig zijn broer Brordus in Maren 

bezoekt. Annie van Oorschot herinnert zich vooral de prachtige stem van deze pater. Een van 

zijn meer filosofische uitspraken luidde: “Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets 

weet.” Felix Otten leent ook veel van zijn boeken uit aan Niek en de bijbel in huize Van 

Oorschot –met gravures van Albrecht Dürer – is ongetwijfeld aangeschaft onder invloed van 

deze gesprekken. “Het was een mooie bijbel”, weet Annie nog “Papa heeft hem helemaal 

stukgelezen.” 

 

Café 

Op zondagavonden wordt het café drukker bezocht. Vaste klanten op die avond zijn Driek en 

Kees van Vugt. Ze wonen verderop aan de dijk met hun zussen Kee, Engel en Marie en op 

zondagavond permitteren de broers zich een kleine uitspatting: ze drinken één glas bier, 

spelen één partijtje biljart en gaan daarna weer huiswaarts. Soms blijven ze wat langer 

hangen, maar hun bestedingspatroon blijft hetzelfde:  één consumptie. ‘Zuinigheid met vlijt 

bouwt huizen als kastelen’ luidt een oud gezegde, en door Driek en Kees kreeg het een 

dubbele betekenis. Deze aannemers, die zelf metselen en ook het huis met café van Niek en 

Mien gebouwd hebben, staan wijd en zijd bekend om hun degelijke bouwwerken. Het in 1916 

ingestorte pakhuis van de Boerenbond werd door hen gerepareerd en inmiddels weet iedereen 

in Maren hoeveel moeite het heeft gekost om het gerepareerde deel te slopen, toen het 

gebouw begin negentiger jaren plaats moest maken voor de dijkverbetering.  

 

Officieel is het café doordeweeks gesloten, maar 

activiteiten zijn er wel. Het gilde beschouwt het 

café als zijn ‘gildehuis’ en het komt Niek – die 

sinds 1937 Hoofdman is - niet slecht uit dat de 

vergaderingen bij hem in het café plaatsvinden. 

Ook de in de oorlog opgerichte toneelvereniging 

‘Rust Roest’ van Jan Wertenbroek en Ivo van 

Dinther maakt gebruik van het café. Jan van 

Oorschot daarover: “Al die 

toneelspelers zoals Hentje van 

Kessel en Corke de Veer en zo, die zaten altijd bij ons moeder in de 

keuken. Die zette koffie als er gerepeteerd moest worden en als er een 

toneeluitvoering was stond ze haar huiskamer af. Daar waar normaal 

gesproken haar meubels stonden, werden dan veilingkistjes neergezet die 

bekleed met steigerplanken het podium vormden.”  

Ook Annie heeft een herinnering aan het café op doordeweekse dagen: “Er 

stond een harmonium waarop opa Van de Ven speelde. En alle venters die 

in die tijd het dorp aandeden, aten tussen de middag hun meegebrachte 



boterhammen op bij ons in het café. Schoenmaker Wijers had je, de UDO en den Brinkman 

uit Heerewaarden en er was nóg een Brinkman. Toen opa op een middag op zijn harmonium 

speelde, zongen die mannen samen het Ave Maria. Ik was nog maar klein, maar dat maakte 

veel indruk.”  

Tijdens de Marense kermis is er de hele dag drukte in en om het café, want aan de overkant 

van de weg op het veldje staan de attracties. De kinderen Van Oorschot kunnen zich nog het 

beste Anna Toet herinneren: een vriendelijk vrouwtje dat niet bang was voor de vele wespen 

in haar snoepkraam. De Schutsboom van het gilde staat op datzelfde veldje, dus vindt hier op 

kermismaandag het koningsschieten plaats. En omdat het gilde het café als thuisbasis heeft, 

wordt het uiteraard hier gevierd als de nieuwe koning bekend is.  

Er zit een lichte glooiing in het veldje zodat er in de winter vooraan soms een beetje water op 

staat: net genoeg voor een mooie ijsbaan, en ook dat levert natuurlijk de nodige klanten op.   

 

Niek houdt zich het liefste bezig met de boerderij 

waar hij door de jaren heen altijd hulp heeft van 

mannen en jongens uit de omgeving, die aan hem 

een goede werkgever hebben. Ook in en om huis is 

er altijd hulp, waardoor Mien het zich kan 

permitteren om af en toe ’s ochtends met een emmer 

aan de fiets de polder in te gaan, waar de knechten al 

aan het melken zijn. Ze heeft een druk gezin met 

kleine kinderen en de stilte in de polder is dan een 

welkome afwisseling. Met je hoofd tegen een warme koeienvacht en met af en toe het geluid 

van een leeuwerik, kun je je gedachten de vrije loop laten en tegelijkertijd nuttig bezig zijn.  

 

Oorlogsjaren 

Sinds 1938 heeft Niek, als bestuurslid van de NCB afdeling Alem Maren Kessel, ook te 

maken met landelijke en overheidsorganen. Zo leert hij landbouwkundig ingenieur Heymeijer 

kennen, die secretaris was van de KNLTB. (Koninklijke Nederlandse Land en 

Tuinbouwbond). De mannen denken over veel dingen hetzelfde en de sympathie die ze voor 

elkaar opvatten zal leiden tot een langdurige vriendschap en samenwerking. Heymeijer 

vertegenwoordigt een aantal bezitters van grote stukken land op de Kesselse Waard, en op 

zijn verzoek zal Niek van Oorschot deze voortaan exploiteren. De bezittingen van families als 

Van Nispen tot Sevenaer, Van Rijckevorsel en Van Meeuwen, komen daardoor in de loop van 

de tijd onder Nieks beheer. Annie en Jan van Oorschot vermoeden dat dat vooral te danken is 

aan de hulpvaardigheid van hun ouders in de oorlogsjaren. Zo sturen Niek en Mien 

bijvoorbeeld postpakketten met levensbehoeften naar Wassenaar, 

waar het echtpaar Heymeijer woont met hun zes kinderen. Verder 

helpen ze de familie waar ze kunnen. Een ingelijste prent die 

Heymeijer na de oorlog door kunstenaar Joop Liesker liet maken, 

geeft aan hoe blij hij met die hulp was.  

Overtuigd van de veiligheid in Maren tijdens de oorlog, zorgt 

Heymeijer ervoor dat de broer van zijn kindermeisje er een 

heenkomen vindt. Jozef van der Hoorn, die vijf joodse mensen in zijn 

Gooise villa verborg, is verraden en om die reden al enige tijd 

voortvluchtig. Voor Niek en Mien zal Jozef een soort aangenomen 

oudere zoon worden, die tot ver na de oorlog zal blijven. Jozef zal 

hen meenemen op tochten naar Lourdes en naar het Normandische 

Lisieux waar twee van zijn zussen zijn ingetreden in de kloosterorde 

van de karmelietessen.  



 

Zoals iedereen in Maren, vertrekt ook het gezin Van Oorschot op een gegeven moment naar 

veiliger gebied. De door opa Van de Ven zo zorgvuldig in conditie gehouden fietsen werden 

eerder al meegenomen door de Duitsers die verrast waren over een dergelijke ‘vangst’ in deze 

omgeving (“Fünf, und alles Luft” – vijf fietsen, en alle vijf op luchtbanden……). Het gezin 

moet mee met de vrachtwagens die richting Lith en Oss gaan.  

Als ze na de oorlog terugkomen, blijkt hun huis te zijn gebruikt als ziekenboeg, want  in alle 

kachels ligt gebruikt verband. In de kippenschuur vindt Mien haar mooie theekastje terug, dat 

vol ligt met kazuifels. Kennelijk vond pastoor Cox, of iemand in zijn omgeving, dit een prima 

plek om de kostbare gewaden te verstoppen. En terecht, want Mien bezorgt ze ongeschonden 

terug op de pastorie. De grote schuur is tot de grond toe afgebrand en dat het huis er nog staat 

is volgens Mien te danken aan het St.-Jozefbeeld onder de kleine stolp, dat eveneens 

ongeschonden bleef. De boerderij van buurman Vos werd verwoest, daarvoor in de plaats 

verrijst later een van de bekende noodboerderijen.  

 

 
 

De radio kan weer worden opgehaald uit het PNEM huisje aan de Maas bij de pont. Niek 

verstopte het apparaat daar al een tijd geleden, toen het te gevaarlijk werd om de radio thuis te 

verstoppen. Een sleutel van het PNEM huisje bezit hij uit hoofde van zijn bijbaan die eruit 

bestaat dat hij tijdens de kermis in Maren en Alem zorgt voor extra stroomvoorziening door 

zwaardere stoppen in te draaien en extra kabels uit te leggen. Die bijbaan dankt hij weer aan 

de gastvrijheid van zijn vrouw. Toen er in de dertiger jaren elektriciteit werd aangelegd in het 

dorp, onthaalde Mien de PNEM-werkers wekenlang in haar huis, zodat ze bij een kop verse 

koffie hun brood konden opeten.  

Niek beheert de Kesselse Waard ‘met kennis van de moderne methoden der graslandtechniek’ 

, zoals Heymeijer het in 1943 formuleerde. Later in de veertiger jaren zal Heymeijer hem ook 

belasten met de aankoop van vee, dat verscheept zal worden naar de nieuwe stad Holambra in 

Brazilië, waar Heymeijer aan het hoofd staat van een nieuwe coöperatie van Nederlandse en 

Braziliaanse boeren (zie kader). Niek is dan inmiddels voorzitter van de NCB geworden en 



goed bekend in de agrarische wereld, waardoor hij als taxateur feilloos de weg weet naar het 

meest geschikte vee voor Brazilië.  

De grootgrondbezitters bezoeken hun rentmeester graag ‘in dit mooie stukje Brabant’ zoals ze 

het zelf zeggen. Ze delen met hem hun ervaringen en soms hun zorgen. Piet van Meeuwen 

bijvoorbeeld, op zomaar een ochtend begin 1948. Hij is president van de Hoge Raad en moet 

het proces leiden tegen de SS’er Rauter, waar hij erg tegenop ziet. Nergens laat hij merken dat 

hij zich daar zorgen over maakt, maar bij Niek en Mien in de keuken vraagt hij of ze voor 

hem willen bidden.  

Uit hoofde van zijn functies is Niek aan het begin van de vijftiger jaren nauw betrokken bij de 

oprichting van de Stichting Maaskants Welvaren. Ook de proefboerderijen Heiligerhoef in 

Kessel en De Vliert in Bruchem zijn projecten die mede onder zijn verantwoordelijkheid 

vallen.   

 

Tweede snee 

Zoon Jan bewaarde veel van zijn vaders bescheiden, waardoor hij een duidelijk beeld kan 

scheppen van diens werkzaamheden als rentmeester. Er komen oude kaarten van de Kesselse 

Waard op tafel, waarop te zien is welke stukken van welke eigenaar zijn. Jan wijst de percelen 

aan (morgens
1
) waarvoor jaarlijks pachtcontracten werden geveild, én het gedeelte waarop in 

de zomermaanden vee graasde. “Er lag hier een paar honderd bunder zeer vruchtbare grond en 

de pachters kwamen overal vandaan,” vertelt hij, en hij somt een stuk of tien plaatsnamen op 

uit een oud schriftje. Tussen de percelen gaven betonnen paaltjes de grens aan en als een boer 

zijn eigen perceel gemaaid had, deed hij er goed aan een meter gras ‘om te gooien’ om te 

voorkomen dat zijn buurman er een maaibalkbreedte - een gezwad - bij nam.” Voor veel van 

deze pachters werd het gras gemaaid door de kinderen van Niek van Oorschot.  Jan en Annie 

van Oorschot weten zeker dat ze de hele Kesselse Waard wel zo’n tien keer gemaaid hebben 

in hun jonge jaren. Wel moesten de boeren zelf komen hooien en het hooi naar huis halen.   

Die vruchtbare grond is ook uitermate geschikt om vee op te weiden. Boeren uit de verre 

omgeving komen daarom hier hun vee brengen. Daar gaat trouwens het nodige aan vooraf 

want voordat er ingeschaard kan worden, moet Niek zijn voorstellen indienen bij de 

Grondkamer van Noord-Brabant in Den Bosch: een inschatting van wat de grond waard is en 

wat hij per koe of paard zou mogen rekenen voor een seizoen grazen. Die prijs voor een 

seizoen grazen wordt gebaseerd op het aantal brede tanden dat een koe heeft: afhankelijk van 

haar leeftijd vier of zes brede tanden.  

Bij het inscharen worden ter plaatse gezondheidscontroles uitgevoerd, en ook bij het 

brandmerken (een nummer in hoef of hoorn) kijkt de gezondheidsdienst mee. Verder moet de 

boer de bij zijn koeien behorende schetsen
2
 indienen. De gezondheidsdienst controleert en de 

rentmeester bewaart de schetsen zodat hij snel kan zien om welk beest het gaat als er een koe 

ziek wordt of kwijtraakt. Vanaf eind april tot in de herfst grazen de koeien op de 

uiterwaarden. Drinken doen ze in de Maas, waartoe Rijkswaterstaat kleine uitsparingen heeft 

gelaten  in de basaltbedekking op de oevers. Drinkplaatsen dus, die door gewone burgers 

soms worden aangezien voor strandjes.  

Als de gezondheidsdienst bloedmonsters nodig heeft van drachtige dieren, zorgt Niek ervoor 

dat alle eigenaren van het vee daarvan op de hoogte worden gebracht.  
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 Een ‘morgen’ (een stuk land dat in één ochtend omgeploegd kan worden) is een oude oppervlaktemaat. Hier aan de 

Maaskant mat een morgen ca. 0,94 bunder. Een bunder is 100 x 100 = 10.000 m2. Een ‘morgen’ was dus ca. 9400 m2. 

 

2
 De verplichte tekening van de vacht van een koe; haar identiteitsbewijs. 



In zijn jeugdjaren is Jan zijn vader vaak behulpzaam op de Kesselse Waard. Een aantekening 

in een schrift brengt de herinnering terug dat hij in drukke tijden twee sigarendozen op zak 

had: “Eentje met geld om de ingehuurde krachten aan het einde van de dag uit te betalen, en 

eentje met sigaren om te presenteren, want een ‘goei sigaar’ deed wonderen in die dagen en 

niet alleen aan de vergadertafel.” De afrekeningen voor de jonker en andere grootgrond-

bezitters maakte Niek zelf.  

 

Door zijn werk is Niek van Oorschot praktisch altijd buiten. Hij is dagelijks op de Kesselse 

Waard te vinden en handelt accuraat als er beesten ziek of kwijt zijn. Als het hooigras is 

binnengehaald door de pachters, gaat er kunstmest op de bewuste percelen en groeit er al snel 

nieuw gras. In vaktermen heet dat ‘de tweede snee’: mals 

gras waar nog geen koe gelopen heeft. De omheining rond 

deze percelen wordt dan weggehaald en vanaf dat moment 

hebben de koeien de hele Kesselse Waard tot hun 

beschikking. Zo laat mogelijk in de herfst halen de boeren 

hun vee op en gaan alle beesten weer op stal. Aan de hand 

van de schetsen vindt elke boer zijn eigen vee terug, hoewel 

een enkeling wat gemakzuchtig is en bij twijfel een beest 

meeneemt dat het meeste lijkt op zijn eigen koe.  

 

Gezinsleven 

Zoon Jan vertelt over zijn vader: “Hij was wel consequent in zijn gedrag naar ons. Pas als het 

heel hard nodig was, trad hij corrigerend op.” Zijn zus Annie vult aan: “Op kerkbezoek werd 

wel gehamerd, daar was hij streng op, maar niet op alle regels ervan. Je moest bijvoorbeeld 

nuchter ter communie, maar als je per ongeluk water had gedronken of zo dan was hij niet zo 

strikt, dan kon je wat hem betreft toch gewoon ter communie. Ook als het ging over fout of 

goed zijn, was hij mild. ‘Pas als je er een kleur van krijgt, dan weet je zeker dat je fout zit,’ zei 

hij dan.”  

Alle twee hebben ze mooie herinneringen aan het gezinsleven in de vroege vijftiger jaren: 

“Melken in de polder, grutto’s die geen angst hebben om te landen op je gebogen rug. Languit 

liggen in het gras tussen de bloemen, als je klaar was met jouw koe. Kijken naar de wolken. 

Het was geen lui leven, er werd toen net zo goed hard gewerkt, maar onze ouders namen ook 

de tijd om koffie te drinken en te praten met ons.”  

Door eigen taken worden de kinderen vertrouwd gemaakt met verantwoordelijkheden en geld 

verdienen. Annie: “We hadden bij ons thuis altijd één of twee varkens. Als er een toom 

biggen was, kreeg ik de taak om de hokken uit te mesten, tot ze groot genoeg waren om 

verkocht te worden. Voor dat werk mocht ik dan de opbrengst van een big houden.”  

Ook aan de feestdagen hebben ze mooie 

herinneringen, vooral aan de tijd dat ze nog klein 

waren. “Met sinterklaas kregen we naast cadeautjes 

ook snoep, zoals chocoladepoppetjes, maar die mocht 

je niet allemaal tegelijk opeten,” vertelt Jan. Onder 

moeders toeziend oog werd er ’s avonds dan één 

poppetje in stukjes gebroken en verdeeld. Annie vult 

aan: “Bijna altijd had er wel iemand zo’n plastic 

schietgeweertje met zuignappijltjes bij zijn 

cadeautjes. Dan zetten we zo’n poppetje op de 

drempel tussen de keuken en de woonkamer en dan 

schoten we het kapot.” Kinderen van de jager? Ze 

moeten er alle twee om lachen, maar beamen dat hun 



vader inderdaad zijn kinderen goed kon leren schieten. Elk van de kinderen is weleens met 

vader mee geweest op de jacht, en Annie was er zelfs getuige van dat haar vader in 

Werkendam een doublet
3
 watersnippen schoot.  

 Kleren maken de man. Niek van Oorschot is zich daar zeer van bewust, en laat zich 

regelmatig een kostuum aanmeten door kleermaker Makrander uit Den Bosch, die per bus in 

Maren arriveert met zijn koffer vol stalen. Als de maten zijn gecontroleerd en de stof voor het  

seizoen is gekozen, eet Makrander mee met de familie. Daarna bezoekt hij zijn volgende klant 

in de regio, burgemeester Smits van Lith, die er ondanks zijn moeilijke postuur altijd 

onberispelijk uitzag, dankzij deze kleermaker.  

 

Begin vijftiger jaren beschikt het gezin over een auto en Annie - die al vroeg haar rijbewijs 

heeft - wordt regelmatig gevraagd om te rijden voor deze of gene. Ze weet nog dat ze op 

Goede Vrijdag met pastoor Cox door de dorpen ging om de communie te brengen bij de 

zieken: “Bij elke stop moest ik dan het portier voor hem openhouden en knielen, omdat hij het 

lichaam van Christus bij zich droeg.”   

Telefoon is er al vroeg in huize Van Oorschot. Niet alleen handig als je een café hebt, maar 

ook handig voor de buurt, want in die tijd kijkt geen enkele telefoonbezitter er van op als de 

buurman - tegen betaling - even wil bellen. En bijzonder handig is het voor de Lithse huisarts 

Jap Tjong die bepaalde huidziektes met groene zeep behandelt en na één telefoontje weet of 

Mien daar nog voorraad van heeft en een beetje zou willen afstaan. 

 ‘Achter iedere succesvolle man staat een sterke vrouw’ luidt het 

gezegde en ook hier klopt het helemaal. Mien van Oorschot bestiert haar 

gezin met flair en behandelt de hulpen in en om haar huis respectvol. 

Wie haar huis bezoekt komt niets te kort. Voor kinderen is ze vol liefde 

en wie een beroep doet op haar goedheid of hulp, doet dat nooit 

tevergeefs. Voeg daarbij haar natuurlijke houding in uiteenlopende 

gezelschappen en het is duidelijk dat Niek van Oorschot de juiste vrouw 

had om succesvol te kunnen zijn.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het huis van de Van Oorschotten 

een zoete inval is. De oude jonkheer Van Nispen komt er graag, evenals 

de heren Van Rijckevorsel, van Meeuwen en Heymeijer. Boeren of 

jagers uit het dorp lopen regelmatig even aan voor advies of een praatje. De Van Oorschotten 

zijn gastvrij voor iedereen. De nog jonge priester Bekkers, die iets met paarden heeft, komt er 

over de vloer, maar ook de schilder Piet Engels mag graag bij Mien in de keuken zitten 

buurten. Op een ochtend, als ook Heymeijer erbij zit tijdens de koffiepauze, kijkt deze laatste 

naar de oudste knecht met zijn rode zakdoek om de hals en zijn door de zon getaande gelaat. 

De onderarm steunend op het bovenbeen, rookt de oude Toon Kooymans, beter bekend als 

Toon de Boot, rustig zijn sigaretje. Heymeijer, die verrukt is van deze aanblik, geeft ter 

plekke opdracht aan Piet Engels om hier een schilderij van te maken. Toon vindt het goed, en 

zo komt het dat ergens in de familie Heymeijer nog iemand een portret van een Marense 

boerenknecht bezit.   

Priester Bekkers wordt in 1957 tot hulpbisschop gewijd en Annie herinnert zich nog de 

receptie bij die gelegenheid die ze samen met haar vader bezocht. Gek genoeg herinnert ze 

zich van de feestelijkheden weinig, wel de hartelijkheid van Bekkers die met zijn beide 

handen om de hare bezorgd vraagt hoe het toch met moeder gaat. Mien is dan al enige tijd 

ernstig ziek en het verdriet om haar overlijden, in januari 1958, strekt verder dan het eigen 

gezin en de familie. Het duurt lang voordat ook de omgeving deze schok verwerkt heeft. Veel 
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 Met elk van de twee schoten uit het dubbelloops jachtgeweer doel treffen 



ouderen, anno 2010, uit Maren waren nog maar klein in de vijftiger jaren en denken met 

warme gevoelens aan haar terug. Het café wordt na haar dood definitief gesloten.  

 

Hoewel zijn kinderen al groot zijn en er gezelschap genoeg is, is Niek 

van Oorschot niet het soort mens dat zonder partner kan. Tijdens een 

jachtpartij met Limburgse vrienden, leert hij de jonge Mia Lintzen 

kennen, met wie hij in 1961 trouwt. Ze verlaat haar geliefde Limburg en 

komt in Maren wonen, waar begrijpelijkerwijs niet alles meteen van een 

leien dakje gaat. De nog thuis wonende dochters moeten eraan wennen 

dat er een nieuwe ‘vrouw des huizes’ is en Mia zelf ervaart in dit huis 

het verleden waaraan ze geen deel had. Maar het leven gaat door, en 

zowel de kinderen als Mia leren elkaar waarderen en accepteren. Niek en 

Mia krijgen samen twee dochters, die probleemloos opgroeien en spelen 

met de kinderen van hun al getrouwde grote (half)zusjes.  

 

Koninklijke onderscheiding 

Als hij 62 is, wordt Niek verrast door burgemeester Van de Laarschot die hem thuis een 

koninklijke onderscheiding komt opspelden: een gouden medaille verbonden aan de Orde van 

Oranje Nassau, als erkenning voor zijn bijzondere verdiensten voor de gemeenschap. In het 

krantenartikel over deze gebeurtenis staat een indrukwekkende opsomming van functies die 

Niek van Oorschot binnen diverse besturen en adviesorganen uitoefende.  

Niek is nog altijd energiek en voortvarend in zijn werk en in het verenigingsleven. Zijn zoon 

Jan, die dan nog bedrijfsleider is bij de Marense steenfabriek, zal zich in de loop van de jaren 

steeds meer met de zakelijke kant van het rentmeesterschap bezig gaan houden en uiteindelijk 

het stokje van zijn vader overnemen. Als Jan in 1968 trouwt met de Marense Annie 

Steenbekkers betrekken zij het ouderlijke huis en verhuizen Niek en Mia naar de ernaast 

gelegen woning. Dat was een voormalige noodboerderij die lang dienst deed als extra schuur 

bij de boerderij maar inmiddels weer was verbouwd tot een comfortabel woonhuis. Niek en 

Mia richten de kleinere woning in naar eigen behoeften, en wonen er 

prettig met hun dochters Nicoline en Suzanne. In en om de boerderij 

is het nog altijd druk, en ook de grote keuken van het stamhuis blijft 

de zoete inval. Als Niek na een dagje vee taxeren of een jachtpartij 

mensen mee naar huis neemt, schenkt schoondochter Annie er nog 

altijd een borreltje ‘op de goede afloop’.  

Niek van Oorschot werd 76 jaar. Hij overleed op 12 september 1979 

in Rosmalen, waar hij na een hersenbloeding verpleegd werd in 

huize Maria Oord. Hoe groot de rol is die het geloof altijd in zijn 

leven speelde, blijkt weer als hij zijn twee jongste dochters op de dag 

van zijn overlijden adviseert: “Als je wilt dat alles goed zal gaan, 

vang dan je werk met bidden aan.” 
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