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In memoriam: Jan Coopmans 
John Mulder 
 
Na een kort ziekbed overleed Jan Coopmans thuis op dinsdag 8 januari. Jan was 
vice-voorzitter van onze kring; een geweldig bestuurslid waar we op konden 
bouwen. Geboren in 1942 in Huissen, een oorlogskind. Zijn ouders stuurden 
hem in Arnhem op school. Na zijn militaire dienst bij de Marine ging Jan stude-
ren: mathematische sociologie in Nijmegen. Nadien betrokken Maddy en Jan een 
huisje in het veld in Angeren. Eind jaren zeventig verhuisden ze naar hun stekkie 
aan de Peperstraat in Oosterhout. Jan was een Betuwnaar in hart en nieren met 
oog voor het prachtige rivierenlandschap.  
Hij heeft veel voor Oosterhout betekend. Jan was mede-oprichter van de werk-
groep De Groene Long tegen de Nijmeegse Waalsprong, maar ook tegen de ha-
ven in Slijk-Ewijk en het zogenaamde MTC (multifunctionele transport centrum) 
zette hij zich met kracht in. In De Groene Long zaten verder Piet Veldman, 
Kees van Lent, Ruud Donders en ondergetekende als vertegenwoordigers van de 
Historische Kring. Hij was een uitstekend voorzitter, vol initiatief en daadkracht.  
We zijn beiden talloze malen naar Den Haag gereden om onze bezwaren tegen 
de Waalsprong bij de Raad van State toe te lichten. Uiteindelijk kregen we gelijk 
van Hirsch Ballin en werd de bouw in 2003 in de Waalsprong voor twee jaar 
stopgezet.  

Jan was een echte familieman. Samen met Maddy besteedde hij veel tijd aan zijn 
kinderen Merel en Bram en aan zijn kleinkinderen Robin en Joep. Hij was een 
trotse ‘oppas opa’.  
 
Maar vooral kennen wij Jan als lid van onze kring, waar hij aan het eind van de 
negentiger jaren bestuurslid van werd. Hij trok het project Verleden en Heden en 
werd eindredacteur van het prachtige fotoboek over Oosterhout. In 2005 ver-
scheen het fraaie boek over Slijk-Ewijk, ook hier was Jan de drijvende kracht. 
Wat was hij trots op de resultaten.  
En natuurlijk herinneren velen van ons zijn organisatorische talenten, vooral bij 
onze jaarlijkse excursies. De voorbereiding deden we met ons vieren: Maddy, 
Liesbeth, Jan en ik. Met zijn aanstekelijke enthousiasme kwamen vele busreizen 
naar prachtige historische locaties tot stand. Vorig jaar was dit naar Dordrecht en 
de Biesbosch.  

De laatste jaren tobde Jan 
met zijn gezondheid. Eerst 
een aneurisma in zijn buik en 
daarna een afgescheurde 
achillespees. Eind november 
vorig jaar hoorde Jan dat het 
helemaal mis was. De artsen 
gaven hem nog 14 dagen tot 
twee maanden. Begin decem-
ber kwam hij thuis: via pallia-
tieve zorg heeft hij samen 
met Maddy en de kinderen 
nog van alles kunnen regelen.  
 
 
We zullen hem missen!  
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Van het bestuur 
 

Agenda 2013:  

* Zondag 11 augustus: zomermarkt in Slijk-Ewijk 
* Vrijdag 23 augustus: korte presentatie tijdens de seniorenmiddag, zomerfeest 
   Valburg  
* Zondag 25 augustus: zomermarkt te Valburg 
* Zaterdag 5 oktober: excursie naar Schokland en Urk 
* September: lezing in Slijk-Ewijk over WOII: Bevrijding van Over- Betuwe 
* November: lezing in Oosterhout over stropen en jagen 
 
Ontvangen voor het archief van de Historische Kring: 

Van Diny Holsbrink een aantal oude notulen- en kasboeken van het Groene 
Kruis. 
 
Van de familie Cor van Rumpt uit Oosterhout een tiental (oorlogs-) boeken en 
een dertigtal bidprentjes. 
 
Rabobank Clubkascampagne:  

De Historische Kring heeft 80 stemmen en daarmee een bedrag van € 320,00 
gekregen. Bedankt voor uw stem! 
 

Welkom aan nieuwe leden 

De heren M. van Ooijen en B. Nusselder, Valburg 
De heer C. Wildenberg, Helmond 
De heer A. Peters, Oosterhout 
De heer en mevrouw Th. en P. Voorn, Oosterhout 
De heer B. Nap, Valburg 
 

Afscheid van leden 

De heer E. Leenders, Slijk-Ewijk 
De heer J. van Wissen, Oosterhout 
 
Kort Jaarverslag  

De Historische Kring kijkt terug op een goed maar ook verdrietig jaar. Het be-
stuur heeft zich de ziekte en het overlijden van Jan Coopmans zeer aangetrok-
ken, in deze periode zijn dan ook wat minder activiteiten ontplooid. Het afgelo-
pen jaar heeft het bestuur maar liefst acht nieuwe leden mogen begroeten, de 
Historische Kring telt nu 143 leden.  
In de verslagperiode is het nieuwsblad Oud Neis drie maal verschenen, met dank 
aan de sponsors Assurantiekantoor Derksen B.V. (Ria), Grafisch Bureau A&K, 
K3Delta, Landwinkel De Grote Doorn en Bosland adviesbureau. Twee num-
mers bevatten artikelen met nadere informatie over het thema dat in lezingen 
werd belicht. Zoals direct na de ledenvergadering op 14 maart 2012 de bespre-
king van het thema 'Kroeglopen in de vorige eeuw. Een rondreis langs cafés in 
onze dorpen'. Onder leiding van Ineke van Druten vertelden Toon van Heumen, 
Geert Janssen ‘De Gar’ uit Valburg en Eef Merkus uit Oosterhout sappige ver-
halen. De avond werd door ongeveer 85 personen bezocht. Ook de lezing op 28 
november was een groot succes. Het thema droeg de titel ‘Hoog op de ladder. 
Fruitteelt in onze dorpen’, er waren ongeveer 65 personen die deelnamen aan 
deze gezellige avond.  
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Aan het woord kwamen de fruittelers: Bertus Lintsen, Jan Veens, Henk Gijsberts 
en Jan Wessel Jansen, respectievelijk uit Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg. 
Ineke van Druten leidde het gesprek. 
De excursie is altijd een hoogtepunt in het verenigingsjaar. Mede door Jan tot 
in de puntjes georganiseerd, was het een interessante en gezellige dag. Er namen 
in totaal 52 personen deel aan deze excursie naar de Biesbosch en de stad  
Dordrecht. 
Van de twee zomermarkten is er afgelopen jaar één in het water gevallen: 
vanwege het slechte weer is de jaarmarkt in Valburg voor de Historische Kring 
niet doorgegaan. Wel was de zomermarkt te Slijk-Ewijk op 12 augustus weer heel 
gemoedelijk. De kraam trok vele belangstellenden, er zijn wat boeken verkocht, 
een paar platen ouderwetse eigen gebakken koek en drie personen zijn lid 
geworden. 
 
Enkele structurele activiteiten 

* Jos Spaan beheert de website www.hkosv.nl. De website is tijdelijk uit de lucht 
   in verband met virus besmettingen. De vereniging is bezig met het maken van 
   een nieuwe website. 
* Project digitaliseren archief (foto’s, archiefstukken). 
* Mieke van Veen neemt deel aan de redactie Tabula Batavorum. 
* Frans Spaan is lid van de commissie Straatnamen gemeente Overbetuwe. 
* Namens de Historische Kring neemt Frans Spaan deel in het DOP Oosterhout 
   met name wat betreft het landschap en de uiterwaarden. 
* John Mulder heeft namens de Historische Kring zitting in de werkgroep 
   landschapsplan De Danenberg.  
* John en Frans werken mee aan de totstandkoming van een aantal ommetjes 
   (wandelroutes) in Valburg, Loenen en Oosterhout. 
* John heeft de geschiedenis van het veer Beuningen - Slijk-Ewijk in het kort 
   beschreven voor de folder die begin 2012 is uitgegeven. 
 

Oproep van leden: 

Belinda van Loon:  
Wij willen graag meer weten over de naam van ons huis en zijn daarom op zoek 
naar publicaties waarin ons pand wordt vermeld. Het gaat om de 'Rozenhof', 
Stationsstraat 21 te Valburg. 
Informatie kunt u doorgeven aan het secretariaat van de Historische Kring 
(Nienke Faber): 0488 -431734 of nienkefaber@hetnet.nl 
 

Wim Huijser: 
Voor mijn onderzoek ten behoeve van de biografie van de schrijver  
C. Buddingh' zoek ik contact met mensen die mij iets kunnen vertellen in relatie 
tot zijn Overbetuwse voorouders. Zijn familielijn ziet er als volgt uit: 
Willem Buddingh: Driel 1777 - Heteren 1830 + Anna Vermeer 
Cornelis Buddingh: Herveld 1804 - Arnhem 1870 + Maria Margaretha Martini 
Cornelis Buddingh: Arnhem 1844 - Utrecht 1935 + Jansje Elsisabeth Keemel 
Willem Alexander Buddingh': Rotterdam 1890 - Dordrecht 1952 + Elisabeth 
Fransisca Spoel 
Als u informatie hebt over (een van) deze personen, wilt u mij dan mailen of 
bellen. Wim Huijser: info@wimhuijser.nl  of tel. 0488 428 549 
 

Inleverdatum kopij Oud Neis september 2013:  

uiterlijk 15 augustus 
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Ja zuster, nee zuster 
Marlies van Dijk 
 

Verslag van de algemene ledenvergadering en lezing met als thema: De zorg 
 
De Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg e.o., heeft na de algeme-
ne ledenvergadering op 13 maart in De Viersprong in Valburg een lezing gehou-
den met als thema De zorg.  
 
Na de goedbezochte ledenvergadering kwamen er nog een flink aantal belang-
stellenden voor de lezing binnen, waar twee voormalig huisartsen en twee oud-
wijkverpleegkundigen herinneringen ophaalden aan hun werkzame leven in Oos-
terhout, Slijk-Ewijk, Herveld en Valburg. 
 
Dokter Theo Voorn is na een lange periode als huisarts in Oosterhout en Slijk-
Ewijk hoogleraar geworden in Utrecht. Hij kan sappig vertellen over de opvat-
tingen van de gerenommeerde Lentse huisarts Frans Huygen. Als hoogleraar 
huisartsenkunde aan de  Radboud  Universiteit heeft Frans Huygen veel invloed 
gehad op de taakopvatting van de huisarts en zeker op die van Theo Voorn. Het 
gedachtegoed van Frans Huygen wordt door hem aan de studenten doorgege-
ven. 
 
Dokter Reinier Somford nam ruim een jaar geleden afscheid van zijn patiënten in 
Herveld en omstreken. Hij vertelde het gehoor over de aard van het huisarts zijn 
en de hulpmiddelen die daarbij ten dienste staan. Je voornaamste ‘instrumenten’ 
zijn je ogen, je oren, je handen en je hersenen, hield Reinier Somford zijn gehoor 
voor. En de vaste overtuiging dat het lichaam zelf een heleboel opruimt. Dat 
laatste aan je patiënten verkopen, dat was soms een zwaardere taak. 
 
Na de pauze hadden de toehoorders de gelegenheid om vragen te stellen aan de 
twee wijkzusters: Rikie Mom en Diny Holsbrink. Diny werkte vooral in Ooster-
hout en Slijk-Ewijk, in Valburg is het vooral Rikie die een onuitwisbare indruk 
heeft achtergelaten. 
 

  
 Rikie Mom         Diny Holsbrink 
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Gemeentelijke geneesheren (voor de armenzorg)  
John Mulder/Frans Spaan 
 

Over de gezondheidzorg vóór 1900 in onze streek is weinig bekend. Pas in de 
tweede helft van de negentiende eeuw krijgen we een beeld van de gezond-
heidszorg via de gemeenteverslagen van de gemeente Valburg. Vooral Slijk-
Ewijk fungeert als duiventil: dokters komen en gaan. Hieronder volgt een 
greep uit die verslagen tussen 1854 en 1930. 
 

Aanstelling twee gemeentelijke geneesheren voor de armenzorg 

In 1854 worden in de gemeente Valburg twee gemeentelijke geneesheren voor de 
armenzorg aangesteld, te weten P. F. Faber voor de dorpen Valburg, Ooster-
hout, Slijk-Ewijk en Homoet; D. P. van Batenburg voor Andelst, Herveld, Hem-
men en Zetten. Philippus Faber, geboren in 1792, streed in 1815 voor het vader-
land bij Waterloo. Hij haalde in 1820 zijn diploma als heelmeester en kreeg in 
1825 de gouden medaille overhandigd voor ‘deszelfs belangloozen ijver in het 
bevorderen der koepokinenting’. In 1858 negeerde Faber twee verzoeken om te 
komen bij de doodzieke veldwachter Balfoort uit Slijk-Ewijk en bij de vrouw van 
Gerrit Siebenheller uit Valburg. Zij moest vroegtijdig bevallen, maar de dokter 
liet weten geen tijd te hebben om te komen. Begin 1862 verleende de gemeente 
hem op zijn verzoek ontslag, omdat ‘de oude Flip’ zoals hij werd genoemd, zijn 
salaris veel te laag vond. Sindsdien nam dr. Van Batenburg de gehele gemeente 
voor zijn rekening. Dr. Faber  was in 1878 nog steeds huisarts te Valburg. 
 

Brandspuithuisjes als verpleeginrichting 

Het geneeskundig staatstoezicht verzocht in 1855 aan B&W van de gemeente 
Valburg om voor onderkomen te zorgen voor de verpleging van lijders van be-
smettelijke ziekten. In Oosterhout, Valburg, Herveld en Zetten werden de 
brandspuithuisjes hiervoor ingericht tot verpleging van lijders van besmettelijke 
ziekten. In ieder huisje konden drie lijders worden opgenomen.  

Links onder: het brandspuithuisje tegen de school van Oosterhout  

 

Extra aandacht voor waterputten 

Extra aandacht was er in 1866 voor de waterputten in de gemeente vanwege het 
voorkomen van een cholera epidemie in Nederland. De gemeente benoemde in 
elk dorp twee personen om B&W te assisteren en zodoende extra aandacht te 
schenken aan de waterputten zoals die van ‘Klein Amsterdam’ te Oosterhout’.  
In 1868 gingen de kermissen niet door wegens epidemiegevaar.  
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Verbranding lijk Arent Vermeer in Slijk-Ewijk 

Hoewel de gemeenteraad in 1871 een verordening aannam om te voorkomen dat 
vooral de pokkenziekte op scholen zich uitbreidde, overleed Arent Vermeer uit 
Slijk-Ewijk in 1872 aan kinderpokken. Arent werd conform artikel 69 (wet uit 
1851) verbrand onder toezicht van veldwachter Balfoort. De gemeente  trof een 
minnelijke schikking met de familie Vermeer over de onteigening van de voor-
werpen, bestaande uit: een veren bed,  een kussen, vier katoenen dekens,  twee 
lakens en twee bedgordijnen.  
 
Dr. Van der Moolen kwam en ging 

Op 15 mei 1875 volgde dr. J. van der Moolen dr. Van Batenburg op, die kort 
daarvoor was overleden. Hij kreeg in oktober versterking van dr. C.P. Was, die  
ƒ 250,00 per jaar ontving. Hij vestigde zich in Herveld. Dr. Van der Moolen 
diende een hoge rekening in bij het gemeentebestuur voor het verstrekken van 
medicijnen aan de armlastigen. De gemeenteraad stelde een onderzoek in, maar 
aan het eind van het jaar kreeg dr. Van der Moolen ontslag wegens het weigeren 
van het geven van vaccinaties waartoe hij verplicht was. Dr. Van Leeuwen uit 
Zetten volgde hem op.  
 

Dr. Fontein kwam en ging 

In 1895 werd dr. P. Fontein benoemd in Slijk-Ewijk. C.W. Breunisse was bereid 
een stuk grond aan de gemeente te verkopen voor het bouwen van een dokters-
woning. Hij stelde voor het huis zelf te bouwen als de gemeenteraad akkoord 
zou gaan met de huur van minimaal 15 jaar voor het jaarlijkse bedrag van  
ƒ 325,00. Aldus geschiedde. In 1898 kreeg Fontein eervol ontslag en werd het 
doktershuis verhuurd aan hoofdonderwijzer Schouten. De raad besliste dat er 
toch een gemeentelijke geneesheer moest komen. En die kwam er, namelijk dr. 
 J. Kimmel uit Schiermonnikoog met standplaats Slijk-Ewijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. J. Kimmel, circa 1903 
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Dr. Kimmel kwam en ging 

De gemeentelijke geneesheren moesten het verstrekken van geneesmiddelen  aan 
de armen zelf betalen. Hiertegen maakte dr. Kimmel in 1901 bezwaar bij de ge-
meente Valburg. Kennelijk rezen de kosten de pan uit. Hij vond bij raadslid Van 
Woerkom geen gehoor, immers bij zijn aanstelling was afgesproken dat hij de 
medicijnen zelf moest betalen. De arme burger mocht niet de dupe worden. 
Besloten werd dat dr. Kimmel toestemming zou vragen aan de burgemeester 
(Chevallier) om geneesmiddelen te mogen verstrekken op kosten van de gemeen-
te. Dat was echter geen garantie dat de dokter die toestemming ook kreeg, want 
er waren al enkele aanvragen geweigerd, aldus de burgemeester. Raadslid Den 
Hartog klaagde nog wel dat de kerkelijke diaconie alles maar over liet aan de ge-
meente.  
 
Dr. Kimmel besloot in september 1903 het voor gezien te houden in Slijk-Ewijk. 
Hij kreeg per ingang van 1 januari 1904 eervol ontslag. De gemeente Valburg 
besloot een advertentie te zetten in een landelijke krant (Nieuws van de Dag) om 
meer gegadigden te trekken. Dat viel tegen. Slechts één sollicitant meldde zich 
voor de functie van gemeentelijk geneesheer met standplaats Slijk-Ewijk.  
Dr. P. Gaarenstroom (26 jaar) uit Amsterdam werd benoemd. De nieuwe arts 
kreeg ƒ 400,00 per jaar en vrij wonen, maar inclusief het verstrekken van genees-
middelen. Gaarenstroom had het kennelijk niet naar zijn in Slijk-Ewijk, want in 
1905 verzocht hij B&W en de raad om in Herveld te mogen wonen. De raad 
stond dit verzoek toe onder voorwaarden dat hij dagelijks het dorp Slijk-Ewijk 
zou blijven  bezoeken en apotheek in de dokterswoning aldaar te houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Nieuws van den Dag  
2-10-1903 

 
Dr. Gaarenstroom kwam en ging 

Gemeentelijk geneesheer te Zetten Dr. Nieboer overleed in 1905 en dr. Gaaren-
stroom gaf te kennen om op die plaats te willen solliciteren. In januari 1906 ont-
stond echter een heftige discussie tussen B&W en de raad over de aanstelling van 
de nieuwe geneesheer te Zetten.  De burgemeester gaf de voorkeur aan Gaaren-
stroom, maar in Zetten wilden ze graag een geneesheer die ook Christen was.  
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Bij alle veertien sollicitanten was een onderzoek ingesteld naar hun geloof. Ken-
nelijk was de keus toch op dr. Gaarenstroom gevallen, want op 21 februari 1906 
vroeg hij ontslag voor Valburg, Herveld, Oosterhout en Slijk-Ewijk. 
 
Dr. Jacobs kwam en ging 

Voor de gemeente had Slijk-Ewijk  prioriteit om een nieuwe gemeentelijke ge-
neesheer aan te stellen.  Midden 1906 kwam een lijst met 34 handtekeningen uit 
Slijk-Ewijk binnen bij de gemeente vanwege het onbewoonde doktershuis, de 
ongewisse toekomst voor geneeskundige hulp en het verzoek om zo snel moge-
lijk een gemeentelijke geneesheer te benoemen.  
W.C. Breunisse was eigenaar van de dokterswoning en wilde het contract met de 
gemeente gehandhaafd zien. Begin 1907 werd dr. M. Jacobs uit Groningen be-
noemd tot gemeentelijk geneesheer in Slijk-Ewijk. Maar ook dit verband duurde 
niet lang, want op 1 september 1908 verzocht hij de gemeente om eervol ontslag 
vanwege een benoeming elders. De raad stelde dat zijn contract pas 1 januari 
1909 afliep. Als hij zelf voor die drie maanden vervanging zorgde werd eervol 
ontslag toegestaan. Dr. Jacobs vertrok en dr. Gouda Quint uit Valburg nam de 
armenpraktijk waar. Overigens, op 21 juli 1908 werd dr. Gouda Quint gekozen 
tot raadslid.  
De ingezetenen van Slijk -Ewijk verlangden naar een nieuwe dokter. Dr. Jacobs 
had een aardige praktijk en was populair. Er zou meer samenwerking tussen 
Slijk-Ewijk en Oosterhout moeten komen om het de dokter economisch beter 
maken. In oktober 1908 reageerden vier artsen voor de functie van gemeente ge-
neesheer te Slijk-Ewijk, maar alle vier trokken zich terug. Raadslid Van Woer-
kom vroeg zich af wat toch steeds de reden daartoe was en wat er aan te doen 
was. De burgemeester nam een afwachtende houding aan. Hij vond ƒ 600,00 en 
een vrije woning al mooi genoeg.  
 

Dr. Kater kwam en ging 

In maart 1909 bemoeide niet minder dan de hoofdinspecteur der volksgezond-
heid in Den Bosch zich met de vestiging van een geneesheer in Slijk-Ewijk. Hij 
verzocht B&W alle pogingen in het werk te stellen om in Slijk-Ewijk een genees-
heer aan te stellen, die ook Oosterhout en Loenen bediende. En het lukte: op 1 
september 1909 werd dr. S. Kater uit Hilversum gemeentelijk geneesheer te Slijk-
Ewijk. Hij verdiende een jaarwedde van ƒ 500,00 en vrij wonen. Van Woerkom 
meende dat de jaarwedde hoger was en hij wilde weten of Kater van deze ver-
mindering op de hoogte was gesteld. Hij zou het jammer vinden als hierdoor de 
sollicitatie afketste. Opvallend was dat zijn collega en tevens raadslid dr. Gouda 
Quint ƒ 600,00 veel te hoog vond en een te hoge belasting voor de gemeentekas. 
Na wat heen en weer gepraat werd echter toch tot een bedrag van ƒ 600,00 be-
sloten. Hij bediende Valburg, Oosterhout, Slijk-Ewijk, Homoet, Loenen en een 
gedeelte van Herveld. Zijn collega dr. Nyland bediende Zetten, Andelst, Wolfe-
ren en gedeeltelijk Herveld. Maar ook dr. Kater hield het niet lang vol in Slijk-
Ewijk en verzocht per ingang van 15 december 1910 eervol ontslagen te worden. 
En weer nam dr. Gouda Quint uit Valburg de honneurs waar.  
 
In 1910 werd het Groene Kruis, afdeling Slijk-Ewijk opgericht. De ledenlijst tel-
de 59 leden. Raadslid Gerritsen wilde voor de vervanging van dr. Kater een 
vroedvrouw/verpleegster aanstellen, één voor Slijk-Ewijk en Oosterhout en één 
voor Andelst en Herveld. Daarmee zou voldoende verlos- en heelkundige hulp 
zijn geboden en het hoefde niet veel te kosten. Het Rijk en mogelijk het Groene 
Kruis zouden wel subsidie verlenen. Hij geloofde dat een nieuwe dokter niet te 
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vinden zou zijn. Raadslid Lonkhuijzen wees erop, dat volksgezondheid niet zou 
instemmen met dit plan, als er niet eerst voldoende werk van gemaakt werd om 
een dokter in Slijk-Ewijk te krijgen. Bovendien zat de gemeente nog twee jaar 
vast aan het doktershuis. De gemeente besloot om een oproep te plaatsen.  
Begin 1918 wenste dr. Gouda Quint uit Valburg niet meer belast te worden met 
de armenpraktijk, de doodschouw en de vaccinatie. Hij kreeg eervol ontslag.  
 
Uit het verslag van de schoolcommissie van 1918 blijkt dat, hoewel het onderwijs 
vooruitging, de hygiëne op de scholen te wensen overliet zoals de privaten met 
het oude tonnetjesstelsel in de O. L. school te Valburg. Raadslid Den Hartog 
Jager vond dat hieraan snel verandering moest komen, wat raadslid Van Boet-
zelaer ondersteunde. Ook de klerenberging van de O.L. school in Oosterhout 
moest verbeterd worden.  
 
Dr. Kuipers uit Lent tijdelijk aangesteld in Oosterhout 

In 1920 werd dr. Kuipers uit Lent aangesteld als gemeentelijk geneesheer.  
Hij kreeg ƒ 200,00 vergoeding om de Oosterhoutse armenpraktijk te bedienen. 
In enkele landelijke dagbladen verscheen op 7 mei 1921 een advertentie voor een 
gemeente-arts in de gemeente Valburg. Dit waren de NRC, de Maasbode, de Tijd 
en de Standaard. Hierop reageerde één persoon, namelijk dr. Reijnders Schilt uit 
Amsterdam. Hij werd benoemd. 

 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe Rotterdamsche Courant 7-5-1921 

 
In 1922 discussieerde de raad over de toestand in Oosterhout. Van Woerkom 
wilde verder gaan met Lent. De raad besliste dat er een vaste gemeentelijke ge-
neesheer moest komen en dat werd dr. Freeling. Jammer dat hij in Zetten woon-
de maar volgens de voorzitter moest dat geen probleem zijn. Dr. Kuipers en Dr. 
Pel (Zetten) werden eervol ontheven van tijdelijke doodschouw, de armenprak-
tijk en de kosteloze vaccinaties. Maar G.S. van de provincie keurde de benoe-
ming van Freeling af na bezwaar door dr. Pel en dr. Kuipers. Uiteindelijk ging de 
benoeming van Freeling in 1923 toch door. Freeling en zijn verpleegster werden 
in 1929 in het Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen met Alastrim (kafferpokken) 
opgenomen.  
 

Het NRC 10-05-1929  
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Toen thuiszorg nog thuis zorg was 
Marlies van Dijk 
 
Als voorbereiding op de avond over de zorg heb ik een gesprek gehad met 
Rikie Mom. Zij ontvangt me thuis in Elst in een huiskamer die gedomineerd 
wordt door het vele speelgoed dat er staat opgeslagen. Rikie is een drukke 
oma, dat zie je zo. 
 
Meestal worden mensen pas een legende als ze overleden zijn, maar sommigen 
bereiken tijdens hun leven al de status van Legendarisch. Rikie Mom is één van 
hen. Zij was de wijkzuster die tussen 1981 en 1996 in Valburg en Herveld-Zuid 
zieken en andere hulpbehoevende mensen thuis verzorgde en jonge moeders 
bijstond in de vele twijfels waaraan je ten prooi kunt vallen als je net een kind 
gebaard hebt. In Valburg wordt door degenen die ooit met haar te maken had-
den nog steeds met respect en genegenheid over haar gesproken. 
 
Rikie Beyer werd op 8 april 1936 geboren in Driel als achtste dochter in een ge-
zin met twaalf kinderen waarvan negen meisjes en drie jongens. Haar vader was 
molenaar. Juist in Rikie’s geboortejaar werd de Drielse windmolen afgebroken en 
werd er alleen nog machinaal gemalen. 
Rikie en haar broers en zussen doorliepen de lagere school in Driel en daarna 
werden alle meisjes naar de R.K. Theresia Mulo aan de Eusebiussingel in Arn-
hem gestuurd. Het was in die tijd niet gebruikelijk dat een meisje naar het voort-
gezet onderwijs ging, maar haar vader wist wel dat onderwijs het meest waarde-
volle was dat hij zijn kinderen kon meegeven, zodat ze in eigen onderhoud kon-
den voorzien. Na de Mulo bezocht Rikie nog de Vormingsklas voor huishoud-
onderwijs. 
Een elf jaar oudere zus werkte als wijkverpleegkundige in Westervoort. Rikie 
ging daar altijd graag op bezoek. Ze mocht weliswaar niet mee naar de zieken, 
maar de verhalen van haar zus boeiden haar zó dat zij al gauw meende dat haar 
roeping ook in de ziekenzorg lag. 
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Na de Vormingsklas ging Rikie de A- opleiding ziekenverzorging doen in het 
Sint Josef Ziekenhuis in Doetinchem. Ze koos bewust niet voor het Elisabeth 
Gasthuis in Arnhem, want het leek haar niet leuk om in het werk bekenden tegen 
te komen. In Den Bosch volgde daarna een negen maanden durende kraamop-
leiding en daarna nog anderhalf jaar voor de kinderaantekening. Met nog een jaar 
school voor de wijkzorg was haar opleiding wel zo ongeveer voltooid en ging 
Rikie werken in een ziekenhuis in Mill. Ze had het gevoel dat ze nog niet klaar 
was om in haar eentje de zorg voor patiënten thuis op zich te nemen. In het zie-
kenhuis sprak een man haar aan die, naar later bleek, in het bestuur van de plaat-
selijke ziekenzorg zat en die haar vroeg om te komen invallen in de thuiszorg 
voor iemand die ziek was. Daar kon Rikie geen nee tegen zeggen. Ze werkte daar 
niet langer dan een jaar. 
 
De wijkzorg was ingedeeld naar religieuze achtergrond. Protestanten waren lid 
van het Oranje-Groene kruis, katholieken van de Wit-Gele kruisvereniging. Je 
betaalde voor het lidmaatschap en dan kon je gebruik maken van de zorg en de 
hulpmiddelen van je kruisvereniging. 
In 1960 was er een vacature in Elst en dat was voor Rikie een aantrekkelijke plek 
om te werken, dichtbij haar geboortegrond en veel familieleden. Haar werkter-
rein bestond uit Valburg en Herveld-Zuid.  
 
In 1967 trouwde Rikie met Henk Mom. Henk was samen met zijn broer boer op 
Schoonderlogt, het prachtige landgoed aan de Logtstestraat in Elst. Zoals toen 

gebruikelijk was, hield je als je ging trouwen 
op met werken en op zo’n boerderij is na-
tuurlijk altijd werk voorhanden. In 1968 en 
1969 werden hun dochters Marieke en 
Tineke geboren. Het wonen op een boer-
derij met je schoonzus, zwager en hun kin-
deren heeft zo z’n voordelen: de vaders zijn 
(bijna) altijd thuis en je kunt ook eens op 
elkaars kinderen passen. 

 
In 1980 werd Rikie gevraagd om in Driel de wijkverpleegster te komen ver- 
vangen in de weekenden en dat wilde ze, gezien bovengenoemde omstandig-
heden, graag doen in haar geboortedorp. Een jaar later werd Rikie officieel de 
wijkzuster in Valburg en Herveld-Zuid voor halve dagen. Wie Rikie maar een 
béétje kent weet dat halve dagen bij haar een rekbaar begrip is. Rikie bezocht ook 
mensen die niet op haar lijstje stonden, maar wel wat aanspraak konden gebrui-
ken. Jonge moeders, die nog niet zo bedreven waren in het grootbrengen van 
kinderen, stond Rikie bij met raad en daad. Zonder ooit op de klok te kijken 
leerde Rikie de mensen wat verstandig eten en verstandige opvoeding was. Rikie 
stapte naar het kerkbestuur omdat de armoede in sommige gezinnen zo hoog 
opliep dat de kerk maar eens in de buidel moest tasten om die mensen bij te 
staan, en wel nu! 
De werkwijze was simpel in die dagen. ’s Morgens ging ze langs bij de huisarts en 
vroeg: heb je nog wat voor me? Dan had hij hier of daar nog wel een open been 
dat verband behoefde en dan kon Rikie gelijk even gaan kijken of het allemaal 
goed ging met de baby van de familie die daar vlakbij woonde. Er waren veel 
vaste klanten die insuline ingespoten moesten krijgen of verschoond of 
verbonden moesten worden. Een hiërarchie was er toen niet, dokter en zuster 
regelden onderling wat er gebeuren moest. 
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In 1981 kwam Rikie’s dochter Tineke om het leven bij een verkeersongeluk, 13 
jaar oud. Iedereen die de familie Mom kende was geschokt. Als medeleven zo’n 
meisje in leven zou kunnen houden, dan had Tineke het eeuwige leven gehad, 
maar het mocht niet zo zijn. Iedereen was vol bewondering toen Rikie enige tijd 
later haar werk in de zorg weer oppakte. 
 
De thuiszorg in haar huidige vorm, met de stopwatch, heeft in 1997 haar beslag 
gekregen. Dat heeft Rikie niet meer mee hoeven maken, Rikie en klok dat zou 
niet samen gaan. 
Haar stijl was meer: op bezoek gaan bij een jongen die met een gebroken rugwer-
vel lange tijd in het gips in bed moet blijven, niet om hem te wassen, dat kunnen 
ze zelf wel, maar om samen een legpuzzel te maken. Gaan kijken hoe het na  
enkele weken gaat met de baby en het gezin waar ze kraamhulp heeft gegeven.  
Op een avond een half uurtje stilzitten naast het bed van iemand waarvan ze 
weet dat die snel zal sterven. Daar gaat een enorm troostende werking vanuit. 
 
In 1996 is Rikie gestopt met de thuiszorg, ze was toen 60 jaar. Haar man Henk 
kreeg de ziekte van Parkinson en had steeds meer haar hulp nodig. Ze gingen 
wonen in Elst. Henk overleed in 2008. 
 
Nu Rikie 77 is wordt een deel van haar week gevuld door de kleinkinderen: Isis 
van tien, Noor van acht en Laurens van vier jaar. 
Een deel van haar tijd gaat op aan wat zij het beste kan: zieken bezoeken, goede 
raad en troost bieden. En gewoon gezellig kletsen, ook dat kan ze heel goed.  
In Herveld en Valburg zullen de mensen die door haar verzorgd en begeleid zijn 
haar niet snel vergeten.   

 

Rikie met een baby 
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De vliegende vlinder 
Dini Huijbers 
 

Diny Holsbrink-Post is 32 jaar wijkverpleegkundige geweest in Oosterhout en 
Slijk-Ewijk. Een collega schreef bij haar afscheid: als een vlinder vliegt ze van 
de ene patiënt naar de andere. Een wandeling door haar leven als wijkver-
pleegkundige. 
 

Herkomst van Diny 

Diny is geboren in Vriezenveen. Diny en haar man Henk komen uit Twente. Ze 
trouwden in 1962 in Vriezenveen en vestigden zich in Bergen op Zoom. Daar 
werden in 1964 Dik en in 1965 Han geboren. In 1965 verhuisden ze naar hun 
nieuwe woning aan de Warmoesstraat in het Gelderse Oosterhout. In 1966 
kwam Hetty ter wereld. In 1969 volgde Diny zuster Kroes als wijkverpleegster 
op. In 1972 verruilde het gezin Holsbrink de woning aan de Warmoesstraat voor 
de Johanna Hoeve aan de Dijkstraat in Oosterhout. En daar woont ze nog. In 
2001 vond Diny het na 32 jaar welletjes bij het Groene Kruis. Henk is in 2006 
overleden. 
 

In de emmer  

Dit verhaal zou bijna niet geschreven zijn, want nadat ik op 24 juni 1939 was 
geboren zei de vroedvrouw: ‘hier zit geen leven in’, legde mij aan de kant en ging 
mijn moeder verzorgen. Jo, een nicht van mijn vader, was verpleegkundige en 
assisteerde bij de bevalling. Zij bekeek mij en vroeg direct om een emmer koud 
en een emmer warm water en gaf mij net zolang wisselbaden totdat ik het be-
nauwd kreeg van de enorme temperatuurverschillen en begon te ademen. En ja, 
daar was ik dan en gelukkig ben ik er nog! Ik heb altijd een goed contact met Jo 
gehad en zij bleef de rest van haar leven een grote rol in het mijne spelen. Ik 
kwam er pas veel later achter wat er bij mijn geboorte was gebeurd. Toen be-
greep ik ook de verbondenheid die ik met haar had. Mijn opa kreeg toen ik ne-
gen jaar was een beroerte. Ik had daarna altijd een rode zakdoek bij me om zo 
nodig zijn mond af te kunnen vegen en ik hielp hem als hij naar buiten of naar 
binnen ging. Men zei toen al: die wordt wel zuster. 

Toen ik op de Mulo zat zei mijn vader: als je 
blijft zitten ga je maar werken.Toen dat dus 
ook gebeurde kwam ik bij nicht Jo (de ver-
pleegkundige die mijn leven heeft gered) in de 
kruidenierswinkel terecht. Daar heb ik drie jaar 
gewerkt. Ik kreeg er toen genoeg van om een 
kilo stroop, erwten of suiker af te wegen. Jo 
had door dat het werk me niet meer beviel en 
vroeg wat ik wel zou willen. Ik zei dat ik wel 
verpleegster wilde worden. Jo is toen meteen 
met mij naar de telefoon gelopen en heeft me 
het nummer van het ziekenhuis laten draaien, 
zodat ik direct een afspraak kon maken voor 
een gesprek en dat is gelukt. Ik heb in het Dia-
conessenhuis in Almelo mijn opleiding A-ver-
pleegkundige gedaan en daarna mijn kraam-
aantekening gehaald.  
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Een stap verder in de tijd 

Op 23 juni 1969 begon ik als wijkverpleegster in Oosterhout en Slijk-Ewijk.  
Het was geheel nieuw voor mij, want ik had nog nooit in een thuissituatie ge-
werkt, wel in een ziekenhuis. Het ging echter prima, al was het wel even wennen. 
Ik werkte gedurende de schooltijden. Patiënten die twee keer per dag verzorgd 
moesten worden deed ik dan 's avonds. Henk bracht de kinderen naar bed. Ik 
werkte twaalf dagen achter elkaar en was dan een weekend vrij. Toch heb ik al 
gauw een oppas moeten zoeken. Mijn hele gezin was erg bij mijn werk betrok-
ken, geboorte en dood waren voor hen geen schokkende gebeurtenissen. Mijn 
kinderen zeiden wel eens: als er iemand aan de deur komt voor de behandeling 
van een wond worden ze heel zorgvuldig behandeld, tegen ons zeg je altijd: lik er 
maar een keer langs. Er kwam eens iemand kraamhulp afspreken terwijl ik niet 
thuis was. Toen ik thuiskwam riep mijn oudste zoon: mama, er is iemand om 
kraamhulp af te spreken, de vijfde al! 
 
In het begin werkte ik samen met dokter Van Tiel, assistent van dokter Huygen. 
Van Tiel vertrok in 1970 naar Boxtel. Dokter De Melker volgde hem op. Met 
dokter Huygen richtten we een ‘home team’ op. Dat was geweldig. Je leerde in 
korte tijd veel mensen kennen van andere disciplines. Ik herinner me uit die 
periode, dat ik 's winters tijdens een zware sneeuwstorm in het holst van de 
nacht naar Slijk-Ewijk moest om iemand af te leggen. Er lag al een flink pak 
sneeuw. In Slijk-Ewijk aangekomen, bleken de overburen druk bezig geweest om 
de schuur op te ruimen, zodat mijn auto naar binnen kon en schoon bleef.  
Zo ging dat vroeger.  
 

 
Het Groene Kruis gebouw in Oosterhout 

 
In 1975 verruilde dokter De Melker Oosterhout voor Utrecht, waar hij onder an-
dere hoogleraar aan de universiteit werd. Dokter Theo Voorn vestigde zich als 
zelfstandig huisarts in Oosterhout en wel in het Wijkgebouw. Ideaal, huisarts en 
wijkverpleging onder één dak.  
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In 1977 kwam dokter Johan Schellekens als 
tweede huisarts in Oosterhout. Het wijkgebouw 
werd tijdelijk zijn woning. Met het aantreden van 
een nieuwe generatie huisartsen, verdwenen ook 
de aanspreektitels ‘dokter’ en ‘zuster’. Het werd 
Theo, Johan en Diny.  
Eind 1977 begon ik de opleiding wijkverpleeg-
kundige, een parttime opleiding van twee jaar. Ik 
behaalde in 1979 mijn diploma. In 1981 kwam er 
voor het eerst een ziekenverzorgster werken in 
de wijk. 
 
Dr. Johan Schellekens 

 

In die tijd moest ik een oude vrouw in Oosterhout verzorgen. Haar dochter en 
schoondochter vertelden mij dat de pastoor in aantocht was om de communie 
uit te reiken. Maar er was geen wijwater in huis. Ze waren de buurt al af geweest, 
maar nergens was wijwater te vinden. Wat nu? We konden moeder toch niet ver-
tellen, dat er geen wijwater was! We hebben toen een beetje water in een kom-
metje gedaan, het op onze manier gezegend en zo kon de uitreiking van de com-
munie voor moeder toch doorgaan. Later heb ik het probleem aan de pastoor 
voorgelegd en ook hij vond, dat we niet veel anders hadden kunnen doen.  
 
Vroeger waren er alleen maar hoge ziekenhuisbedden. Deze bedden hadden een 
nadeel. Als ik bijvoorbeeld bij een ouder echtpaar kwam, waarvan een van 
beiden zou komen te overlijden, moest er voor de verzorging eigenlijk zo’n hoog 
eenpersoonsbed komen te staan. Ik vond dat je deze mensen ’s nachts niet uit 
elkaar moest halen. Ik deed de verzorging dan ook vaak op mijn knieën voor hun 
eigen bed. 
 

TBC-huisje in het Openluchtmuseum te Arnhem (foto: Willy Degen) 

 

TBC bestrijding 

Bij de normale verzorging van een patiënt thuis, ging het vooral om wassen, ver-
bedden, vernieuwen van verband en temperaturen. De besmettelijke ziekte TBC 
was in de eerste helft van de vorige eeuw schering en inslag. Het was een dode-
lijke volksziekte, die nauwelijks te behandelen was.  
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Ontsmetten van personen en goederen hadden bij de wijkverpleging hoge 
prioriteit. Bij de verpleegkundigen en verzorgers van de TBC patiënten werd van 
tevoren door middel van een mantoux gecontroleerd of men met patiënten in 
aanraking was geweest. Bij mantoux negatief werd er een BCG gedaan. Dit is het 
inbrengen van een dode bacil om iemand antistoffen aan te laten maken. 
Patiënten werden geïsoleerd in sanatoria of thuis. In een sanatorium moesten 
patiënten beter worden door frisse lucht, rust en gezond eten. Om TBC 
patiënten in hun eigen omgeving te laten kuren, lieten de kruisverenigingen 
speciale houten barakken (huisjes) bouwen.  

TBC-huisje in het Openluchtmuseum te Arnhem (foto: Willy Degen) 

 
Patiënten kregen er verzorging, rust en zuivere lucht en vormden niet langer een 
besmettingsgevaar. In verband met de zon en windrichting waren de huisjes 
draaibaar. Soms werd een TBC-huisje op een afgelegen plaats op het eigen erf 
gezet. Vaak ook stonden deze lighuisjes dicht bij elkaar op het terrein van een 
kruisvereniging. Belangrijk was de opsporing van TBC. Dit betekende goed op-
letten of iemand hoestte. Algehele malaise was ook een teken. Advies aan de 
moeders was: ‘laat uw kinderen onderzoeken voor het te laat is’. Veelzeggend 
waren in dit verband de bijnamen van deze gevreesde ziekte: tering (de patiënten 

teerden letterlijk weg), de witte pest of witte dood. 
Vochtige, bedompte woningen, gebrek aan frisse lucht, 
slechte eenzijdige voeding, en zware werkomstandigheden 
maakten de kans op besmetting groot. Halverwege de vori-
ge eeuw dacht men nog dat de ziekte erfelijk was. Echt af-
doende behandelingen bestonden niet. Soms werden pa-
tiënten geopereerd om aangetaste longdelen te verwijderen. 
Er werd gewaarschuwd voor het spuwen in openbare 
ruimten, bijvoorbeeld in wachtkamers en spoorwegcoupés, 
want hierdoor kon men besmet worden. Na 1970 was TBC 
dankzij antibiotica op zijn retour. 
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Tegenwoordig is TBC weer een serieus probleem. Het is wereldwijd de meest 
voorkomende infectieziekte. In Nederland zijn er zo'n duizend patiënten per 
jaar. Het vernieuwde TBC- en revalidatiecentrum van Beatrixoord in Haren is in 
maart 2013 in gebruik genomen. Het centrum zou hard nodig zijn omdat er 
steeds meer resistente en moeilijk te behandelen vormen van TBC voorkomen 
waarbij de normale medicijnen niet aanslaan. Daardoor wordt de ziekte gevaar-
lijker. De patiënten moeten vanwege besmettingsgevaar vaak maandenlang 
geïsoleerd en verpleegd worden. Ook slikken ze zware medicijnen.  
 

Baby en moeder 

De wijkzuster gaf ook moedercursussen voor aanstaande moeders. Hoe de baby 
te beschermen tegen kou en hitte, waaraan moesten de kleertjes voldoen, wat 
hoorde er in de wieg en wat niet, hoe de kruik te gebruiken enzovoort. Ook de 
verzorging van de moeder zelf kwam aan de orde. Nieuw voor de jonge moeder 
was de babykamer met het eigen wiegje. Langzamerhand werd de tijd rijp voor 
het opstarten van zuigelingenbureaus, later gevolgd door de kleuterbureaus. De 
zorg werd steeds professioneler met de intrede van de kraam- en 
gezinsverzorging.  
 
In mijn tijd probeerde ik voor de moedercursus een baby te ‘lenen’ samen met 
de moeder. Zo konden we het aan- en uitkleden van de baby laten zien en het in 
bad doen. Er werd ook verteld waarom je niet rijkelijk rondstrooit met de 

poederbus, want dat is heel slecht 
voor de longetjes van de baby. In 
Oosterhout werd er al begin jaren 
‘70 begonnen met zwangerschaps-
gymnastiek. Dit werd gegeven door 
mevrouw De Melker, vrouw van de 
toenmalige huisarts. Samen met 
dokter De Melker is er een gecom-
bineerd bureau opgestart. Dokter 
De Melker onderzocht de baby’s en 
ik woog, besprak de voeding en 
maakte een nieuwe afspraak. Na een 
half jaar zijn we begonnen met een 
afzonderlijk bureau. De ene keer 
kwamen moeders met de kinderen 
bij mij en besprak ik de voeding, gaf 
zo nodig een injectie en maakte een 
nieuwe afspraak. Bij een volgende 
afspraak gebeurde hetzelfde, waarna 
de moeders naar de dokter gingen, 
die de baby’s controleerde. 
 

 
Diny met een “geleende” baby 

 
In die periode was er een spoedgeval met een pasgeboren baby die naar het zie-
kenhuis moest, midden in de nacht in dichte mist en bar koud. Ik had de baby in 
aluminiumfolie verpakt. De opa zat naast me met het pakje op schoot en ik 
steeds weer even de baby aanraken of het nog bewoog. Wat een spannende rit. 
Gelukkig bereikten we heelhuids het ziekenhuis. 
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Als ik terugkijk, dan heeft de wijkverpleging vroeger gewerkt onder slechte om-
standigheden. Langzamerhand werd het beter, vooral na de Tweede Wereldoor-
log, toen ruimere woningen met douches en warm water werden gebouwd. Ook 
verpleegtechnisch veranderde er veel, zoals het materiaal waar we mee werkten. 
De wijkverpleging was vroeger allround, wat inhield dat we mensen van alle leef-
tijden van de wieg tot het graf verzorgden. Het werd later veel specialistischer. 
Afleggen van overledenen deden we niet meer, evenmin de kraamzorg. Er kwam 
een scheiding in de zorg van zieken, gehandicapten en de jeugd. Ik vond dat 
jammer, want als allrounder werkte je in de wijk en kende je zowat iedereen. En 
iedereen kende mij en mijn auto. Iemand die mij nodig had, reed een rondje door 
het dorp en had me snel gevonden.  
 
We hadden een timmerman in het dorp, die voor iemand die overleden was de 
kist maakte. Hij belt me om een uur of zes ’s avonds op en zegt niets anders dan: 
acht uur kisten. Ik moest maar snappen wat hij bedoelde. 
 
Fijne collega’s 

Met Theo Voorn en Johan Schellekens 
heb ik fantastische jaren gehad, fijn 
samengewerkt. Samen op huisbezoek, 
samen afleggen, een enkele keer nog 
samen naar een bevalling, samen bureau 
doen. Theo ging naar Utrecht en werd als 
hoogleraar aangesteld bij de universiteit. 
Dokter Charles Verhoeff nam zijn plaats 
in. Een goede keuze, ook hij paste in de 
praktijk. Het liep gesmeerd tot in 1997 
Johan Schellekens ernstig ziek werd. Een 
zwart jaar voor ons allemaal. Hij stierf in 
oktober 1998. Ik had grote bewondering 
voor hem, hoe hij met zijn ziekte omging. 
Als arts, maar vooral als mens. Johan was 
nog betrokken bij de aanstelling van zijn 
opvolger, dokter Erna van Ewijk. Dat 
heeft hem heel goed gedaan. Ook met 
Erna was het goed werken. Er kwamen 
steeds meer mensen in Oosterhout en 
omgeving wonen, met name in het Waal-
spronggebied van Nijmegen. Er waren 

daar nog geen medische voorzieningen getroffen en dus kwamen de nieuwe be-
woners naar ons. Dokter Han Beekwilder kwam ons versterken. In januari 2001 
heb ik afscheid genomen van het Kruiswerk. Het bloed kruipt echter waar het 
niet gaan kan: ik viel nog een tijd in bij de kraamzorg, want dat was toch mijn 
grote liefde.  
 
Nog een anekdote: Ik moest naar een echtpaar waar de man een wasbeurt kreeg 
(uit de wasbak, er was nog geen douche). Omdat ik op vakantie zou gaan kreeg 
ik in mijn schortzak iets geduwd met de woorden: geld voor een ijsje voor de 
kinderen in de vakantie. Maar…….  niet aan mijn vrouw vertellen. Daarna ging 
ik weg en kwam in de keuken zijn vrouw tegen. Ook zij gaf mij iets in de schort-
zak en zei daarbij: voor de vakantie voor de kinderen voor een ijsje, maar…….  
niet tegen de baas vertellen! 
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Ik heb nu tijd voor andere dingen: Ik 
ben vrijwilliger bij de Zonnebloem en ik 
breng eten rond voor Tafeltje Dekje. 
Verder zing ik in het koor in Oosterhout 
en om de veertien dagen ga ik in Dorps-
huis Beatrix in Slijk-Ewijk bij de senio-
rensoos biljarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Literatuur en bronnen:  
-  Holsbrink-Post, D. 2001. De ‘zorg’ in Slijk-Ewijk en Oosterhout sinds 1910. In: Terugblik  
   ‘Het zal me een zorg zijn’. Opheusden. Jaarboek Stichting Tabula Batavorum.  
-  Ockers, B., 1982. TBC-lighuisje uit Olst in het Openluchtmuseum. In: Bijdragen en  
   Mededelingen van Het Nederlands Openluchtmuseum 2, 47-55. 
-  Website: www.tuberculose.nl 
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Van alles van vroeger ……. 
Dini Huijbers 
 
Tijm maakt moedig en onweerstaanbaar (uit Naober nr. 1/2013) 

Tijm is een bijzonder kruid. Volgens de overlevering beschikt het over magische 
krachten. In de middeleeuwen naaiden de vrouwen takjes tijm op de kleding van 
de ridders om hen moed te geven. Vrouwen die een takje tijm in het haar 
droegen, zouden onweerstaanbaar zijn voor mannen……. 
 
Van Thymus Vulgaris, zoals tijm in het Latijn heet, was in de oudheid al bekend 
dat het opmerkelijke eigenschappen bezit. De oude Egyptenaren gebruikten het 
kruid bij het balsemen om de overledene beter te conserveren. De oude Grieken 
verwerkten tijm in massageolie. Ze beschouwden de geur als zeer aangenaam. De 
Romeinen kruidden er kaas en likeur mee. Ook namen ze een bad met tijm om 
daar kracht uit te putten. Vanwege de desinfecterende werking van tijm werden 
ziekenkamers hiermee uitgerookt om de lucht te zuiveren en besmetting te 
voorkomen. Op ziekenbezoek gaan met een bosje tijm had dezelfde werking. 
Een takje tijm onder het kussen zou zorgen voor een goede nachtrust, zonder 
nachtmerries.  
 

Het gebruik van geneeskrachtige 
kruiden is al zo oud als de mensheid 
zelf. Op het platteland waren allerlei 
huismiddeltjes bekend, waarvan de 
receptuur van generatie op generatie 
overging. De drankjes en kruiden van 
een plaatselijke ‘kruidenvrouw’ waren 
vaak populairder dan die van een dok-
ter. In het kruidentuintje van de boerin 
stond tijm te midden van andere ge-
neeskrachtige- en keukenkruiden. In de 
volksgeneeskunde speelt tijm een grote 
rol vanwege zijn desinfecterende en 
krampstillende werking. Bovendien 
bevordert het de spijsvertering. Bij 
hoest en verkoudheid werkt tijmsiroop 

slijmoplossend en brengt het verlichting. Dankzij de kruidige smaak is het geen 
straf om een lepel siroop in te nemen.  
Tijm is een redelijk winterhard kruid. Niet al te groot: zo’n 20 tot 30 centimeter 
hoog. Het is een aromatische, groenblijvende plant met kleine, grijsgroene blaad-
jes. Bij aanraking verspreidt de plant een heerlijke geur. Aan het einde van de 
zomer verschijnen er kleine, lila bloempjes waar veel insecten op af komen. De 
plant staat graag in het zonnetje en houdt van een droge, kalkrijke grond. Tijm is 
het hele jaar te oogsten.  
 
In de keuken is tijm vrijwel onmisbaar. Strooi wat tijmblaadjes over een broodje 
met brie en schuif het even in een warme oven. Ook allerlei vleessoorten en 
soepen krijgen een verrukkelijke smaak door tijm toe te voegen. Bij het 
meekoken van het kruid krijgt het gerecht een volle, aromatische smaak. Tijm is 
vers te gebruiken, de blaadjes zijn echter ook te drogen of in te vriezen. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=tijm&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZNx1FCoCL4UVTM&tbnid=cZJgfB-QWkhVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.espanaporfavor.eu/de-tuin-nieuw/&ei=oi8_UfqmGYnP0QWNs4G4Dg&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEfrRpF-zK7Rp-TIWLuC0iIEQDjhw&ust=1363181831754727
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=tijm&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZNx1FCoCL4UVTM&tbnid=cZJgfB-QWkhVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.espanaporfavor.eu/de-tuin-nieuw/&ei=oi8_UfqmGYnP0QWNs4G4Dg&bvm=bv.43287494,d.d2k&psig=AFQjCNEfrRpF-zK7Rp-TIWLuC0iIEQDjhw&ust=1363181831754727
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=tijm&source=images&cd=&cad=rja&docid=15nkerxsKjyksM&tbnid=m8lTPdD-sCSpLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pitts.be/index.asp?par=f_articles.detail&ID=684&ei=oKuUUbC2EOy10QX824H4BQ&bvm=bv.46471029,d.d2k&psig=AFQjCNEvl3j7tATLn0zhGVKTAn4EtlBFLw&ust=1368784086590903
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Gratin van schorseneren met tijm, room en oude kaas  

(uit het receptenboek van de familie Depeweg) 
 
1 kg schorseneren 
3 takjes tijm 
350 ml slagroom 
1 teentje knoflook 
100 g geraspte oude kaas 
scheutje olijfolie 
 
Verwarm de oven voor op 180°C. Schil de schorseneren en was ze goed, dep 
droog met keukenpapier. Ris de tijmblaadjes. Pers het teentje knoflook uit. Meng 
de room, driekwart van de tijm, knoflook, veel zwarte peper en de geraspte kaas, 
breng op smaak met zout. Leg de schorseneren in de lengte in een ovenschaal en 
schenk het roomkaasmengsel erover, verdeel goed. 
Besprenkel met een scheutje olijfolie en nog wat tijm. Bak de gratin in ± 45 min. 
gaar, zet de laatste 3 min. de oven op de grilstand en bak de gratin mooi 
goudbruin. 
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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 
 

 

 

 
 
 

  
 
Grafisch Bureau A & K 

 te Andelst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gebiedsontwikkeling 
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Landwinkel De Grote Doorn te Loenen 

 

Voor al uw bos > 100 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kan uw advertentie staan! 


