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Voorwoord
Krijno Horlings
Deze editie van Oud Neis verschijnt in een onverwachte en onvoorspelbare periode.
Corona sloeg toe en het is moeilijk voorstelbaar hoe een onzichtbaar virus wereldwijd de samenlevingen kan beïnvloeden. Van een volledige lock-down tot min of
meer luchtig en onbezonnen doorfeesten alsof er niets aan de hand is. Geloof, kennis, wetenschap, ontkenning, alles lijkt waardenvrij naast elkaar te kunnen bestaan.
Maar waardenvrij is het niet, alleen heeft niemand de wijsheid in pacht en kan niemand overzien welke sporen deze wereldwijde ‘influencer’ nalaat. We weten het niet
en niemand weet hoe het verder gaat, of stopt.
De Historische Kring probeert gebeurtenissen uit het verleden in een hedendaags
perspectief te plaatsen: wat was er of is er gebeurd en (hoe) is dat nu nog te zien of
ervaren? Voor het coronagebeuren is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken
en er lering uit te trekken.
Maar over de familie Wanders is steeds meer te ontdekken, wat John Mulder in een
bijdrage met de lezer deelt. Bij de ouderwetse taal helpt het om die fragmenten
hardop te lezen, dan klinkt het soms verrassend vertrouwd.
Frans Spaan zocht uit hoe droog het vroeger in de zomermaanden was in onze contreien. Soms behoorlijk droog, soms ook best wel nat, maar zo droog als de laatste
jaren kwam niet of nauwelijks voor. Corona is niet de enige bedreiging.
Krijno Horlings wilde de Exodusmars lopen, maar die ging óók niet door, net als andere herdenkingen rond 75 jaar bevrijding. Wel verscheen een boek van Michel Bongers, die eerder ook over gebeurtenissen in de Overbetuwe schreef, moorden, de
oorlog en ander onheil. Dit boek gaat over de opnames van de film ‘A bridge too far’
in 1976 in de omgeving van Bemmel. De Operatie Market Garden, de verwekking van
Peter Faber, die later in de film figureert en ook in het boek een belangrijke rol
speelt, en een romance met een lerares, maken het tot een pittig verhaal. Krijno
woonde bij de schrijver thuis de voorpremière van het boek ‘Vleugellam’ bij. Ook u
kunt bij de schrijver op bezoek.
Dini Huijbers zorgt weer voor een bijpassend historisch recept.

Van het bestuur
Nienke Faber
Het is een rare tijd, deze maanden tijdens de coronacrisis. Het bestuur hoopt dat u
deze periode gezond bent doorgekomen. Ook het bestuur van de Historisch Kring is
van slag door de coronacrisis. We zijn voorzichtig en houden ons aan de regels. Activiteiten zijn geannuleerd, veldonderzoek is opgeschort. We hopen op betere tijden
waarin we weer samen kunnen komen.
Wel was thuiswerken mogelijk, er is hard gewerkt aan de uitgave die nu voor u ligt.
Wij wensen u veel leesplezier.
Leden
Opzegging is ontvangen van de heer Van de Scheur uit Herveld.
Als nieuwe leden verwelkomen wij van harte de heren Leo Smid uit Slijk-Ewijk en
Pieter Severijn uit Oosterhout; Pieter wordt voorgedragen als penningmeester van de
Historische Kring. Door het overlijden van Fred Koffeman in 2019 ontstond een vacature, waar Pieter in wil voorzien.
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Contributie ! ! ! (John Mulder)
‘Het kost ons veel moeite
om de contributie binnen te
krijgen. Fred Koffeman
klaagde als penningmeester
daar al over en als waarnemend penningmeester
begrijp ik wat hij bedoelde.
Er zijn ook leden, die de
contributie van verleden jaar
nog niet hebben overgemaakt. Nee, we noemen
geen namen….
Het bestuur hoopt na 20 september weer een nieuwe penningmeester te hebben,
namelijk Pieter Severijn uit Oosterhout. U kunt het hem gemakkelijk maken door
zo spoedig mogelijk de contributie ad € 17,50 voor leden en € 5,- extra voor gezinsleden over te maken op bankrekening nr. NL 60 RABO 0139 8074 03 t.n.v. Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken.
Ledenvergadering van 18 maart geannuleerd

Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten en was het bestuur genoodzaakt de
ledenvergadering van 18 maart 2020 te annuleren.
Dat gold tevens voor de lezing door Bauke Huisman. Bauke zou het WO II verhaal van
de Betuwe nog eens uitgebreid uit de doeken doen. Vanwege de onbestemde vooruitzichten wat betreft de verdere ontwikkelingen van de pandemie ziet het bestuur
dit jaar af van een ledenvergadering, maar informeren wij u via deze uitgave.
Begin maart van dit jaar hebt u de uitnodiging voor ledenvergadering voor 18 maart
per mail of per post ontvangen. Hieronder behandelen wij de belangrijkste agendapunten.
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Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken
Jaarverslag 2019
Aan het einde van het verslagjaar 2019 telde de Historische Kring 170 leden, waarvan
7 bevriende kringen en 2 bibliotheken. De vorige ledenvergadering vond plaats op 27
maart 2019 in Dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk. Het bestuur vergaderde in dit jaar
zesmaal.
In juli van het verslagjaar 2019 bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden
van de penningmeester Fred Koffeman. De zomeruitgave van Oud Neis is uitgesteld
en onder leiding van eindredacteur Krijno Horlings is in de winter één dik dubbelnummer van Oud Neis uitgebracht. De mooie omslagen worden voor iedere uitgave
verzorgd door Marlous Bervoets, terwijl Dini Huijbers zich sterk maakt voor de algehele vormgeving. Oud Neis wordt gesponsord door Assurantiekantoor Derksen B.V.,
Grafisch Bureau A&K, Rabobank en Bosland Adviesbureau.
In april is de nieuwe website van de Historisch Kring gepubliceerd. Frans Spaan en Jos
Spaan zorgen er iedere donderdagavond voor dat steeds meer informatie op de website toegankelijk is.
Activiteiten, lezingen en excursie in 2019
* Direct aansluitend aan de algemene ledenvergadering op 27 maart 2019 heeft John
Mulder een lezing gegeven over De ’armen kasboeken’ van de NH kerken van SlijkEwijk en Herveld in de 17de eeuw.
* Er is in april een aantal keren geprobeerd het oude dorp Oosterhout en met name
de kerk te lokaliseren door middel van grondboringen. Helaas is nog geen resultaat
geboekt, maar het zoeken wordt vervolgd.
* In september is 75 jaar bevrijding van Oosterhout herdacht en gevierd. Van 20 september tot en met 22 september werden vele activiteiten georganiseerd, zoals de
Sunset March voor alle inwoners van Oosterhout, een lezing in Dorpshuis De Schakel, een herdenking bij het monument aan het Vredesplein in Oosterhout, een
expositie in de Sint Leonardus kerk, de onthulling van de straatnaam John R. Towle,
een rondrit met historische WO II-voertuigen, een oecumenische dienst in de Sint
Leonardus kerk en de onthulling van een fotopaneel op de Waaldijk.
Frans Spaan maakte deel uit van het organisatiecomité en heeft hiervoor veel werk
verricht.
* Op zaterdag 16 november voerde de jaarlijkse excursie door ons eigen Overbetuwse stroomruggen- en kommengebied.
John vertelde er enthousiast over en liet
de ontwikkeling van het ons omringende
landschap zien. Zijn verhaal werd aangevuld door Con Koffeman, Frans Spaan,
Bauke Huisman en Ton Janssen.
Voor de uitgave Jaarboek Tabula
Batavorum ‘Heen en Weer’ schreef John
Mulder het artikel ‘Het Staatse leger
door de Betuwe en over de Waal op weg
om Nijmegen te belegeren’.

Graf in het kerkmuseum in Elst
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Structurele activiteiten:

* Jos Spaan beheert de website www.historischekringoosterhout.nl.
* 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.
De Kascontrolecommissie bestaande uit Rudolf Dekker, Gert Verhaaf en Mieke
van Veen is bijeengeweest. De penningmeester wordt decharge verleend. Aftredend
is Rudolf Dekker.
Bestuurswisseling
De ledenvergadering van de Historische Kring kon in 2020 helaas niet in de vertrouwde vorm plaatsvinden. Wel moet een aantal stappen worden genomen. Eén
daarvan is de voorstellen voor de samenstelling van het bestuur al dan niet accorderen. Nienke Faber treedt af en Dini Huijbers is bereid het secretariaat over te nemen.
Marlous Bervoets is aftredend maar wil nog wel een termijn lid van het bestuur blijven. Pieter Severijn wil tot het bestuur toetreden en is bereid het penningmeesterschap op zich te nemen.
Het bestuur stelt deze drie kandidaten voor. Wie daar bezwaar tegen heeft wordt
verzocht dit vóór 20 september te melden bij de voorzitter of de secretaris of op het
postadres of mailadres van de Historische Kring. Ook kunt u uzelf als geïnteresseerde
in een bestuursfunctie aanmelden. Dat is meer dan welkom, ook omdat Krijno Horlings na zijn zittingsduur in 2021 aftredend is.
Voor de bereikbaarheid van uw reactie en/of interesse: zie het colofon. Wanneer er
geen reacties binnenkomen worden de bestuurswisselingen formeel geaccordeerd.
Afscheid secretaris
Graag maak ik op deze plaats gebruik van de gelegenheid om afscheid van u te nemen. De rol van secretaris van de Historische Kring heb ik vanaf 2012
met veel plezier vervuld. Bij voorbaat mis ik de heel
gezellige bestuursvergaderingen met een lekker wijntje, het contact met leden en sprekers.
Het was me een waar genoegen, wellicht tot ziens
tijdens een van de lezingen.

Het bestuur dankt Nienke heel hartelijk voor haar inzet en het
werk gedurende vele jaren en wenst haar het allerbeste voor
de toekomst.
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Avond met herinneringen aan de ‘Zevenster’ op 23 september

De ‘Zevenster’ met een aantal bewoners

De ‘Zevenster’ was een rijtje met zeven kleine huisjes, die stonden op de plaats waar
nu dorpshuis Beatrix staat.
Dini Huijbers en Gert Verhaaf hebben onderzoek gedaan naar de ‘Zevenster’ in SlijkEwijk. Op 23 september zal Dini in het dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk vertellen wat ze
te weten zijn gekomen. Dini heeft gesprekken gehad met oud-inwoners.
Inloop vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur.
Iedereen is welkom en met name geldt dat voor bewoners die herinneringen hebben
aan de ‘Zevenster’. Omdat zij of familie er woonden, omdat ze er vriendjes of vriendinnetjes kenden, of om een andere reden. Het is meer dan een lezing, namelijk een
gesprek met elkaar, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van dit stukje SlijkEwijkse geschiedenis. Bij wie tijdens de avond herinneringen naar boven komen krijgen de gelegenheid deze te delen met de andere aanwezigen.
Vanwege de RIVM-richtlijnen verzoeken we geïnteresseerden die graag
komen, zich bij Dini te melden via de
mail ralfendini@dinih.nl of telefonisch
06 – 365 653 85. Er kan dan rekening
gehouden worden met de inrichting
van de zaal. Mensen uit één gezin
kunnen bij elkaar zitten en anderen op
1 ½ meter afstand.

Vader van Ria Jacobs-van Kleef bij de
‘Zevenster’
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Neerslag gegevens in de maanden juli tussen
1859-1888 en 1991-2020
Frans Spaan
Uit de Leeuwarder courant van 19 augustus 1888

In de Leeuwarder courant van 19 augustus 1888
stond een stukje over de regenval in de maanden juli
gemeten in de periode tussen 1859 en 1888 door de
heer G. de Groot uit Slijk-Ewijk.
Gerrit de Groot werd op 18 oktober 1847 benoemd
als Hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school
te Slijk-Ewijk. Hij was niet alleen Hoofdonderwijzer
aan deze eenmansschool maar ook koster, voorzanger en doodgraver bij de Neder-Duitse Hervormde
kerk van Slijk-Ewijk tevens was hij secretaris van het
polderbestuur van Slijk-Ewijk.
Meester De Groot was erg geïnteresseerd in het
weer, hij verzamelde jarenlang de neerslag in het
kleine dorpje Slijk-Ewijk, zijn regenmeter kwam
daarbij goed van pas.
Naar aanleiding van dit stukje uit de krant van 1888 ben ik eens gaan onderzoeken
hoeveel regen er in de afgelopen 30 jaar in de maanden juli in Nederland is gevallen.
Op www.weerdata.nl vond ik de volgende gegevens, deze neerslaggegevens zijn wel
de landelijke gegevens. De Groot heeft alleen de plaatselijke neerslag gemeten. In de
periode dat De Groot heeft gemeten waren er 6 jaren waar meer dan 100 mm regen
viel, in de periode van 1991 tot 2020 waren dat 9 jaren. De natste maand juli in SlijkEwijk was 1888, toen viel er 153.3 mm regen. In de periode tussen 1991 en 2020 viel
er in het jaar 2011 maar liefs 178.7 mm in Nederland. Juli 1966 was nog natter, er
werd toen 190.8 mm gemeten.
De droogste maand in Slijk-Ewijk was in 1885, toen viel er slechts 8.9 mm regen. In
2018 viel er in Nederland in de maand juli nog minder: 4.6 mm. Als ik de totale neerslag vergelijk over de periode 1859-1888 viel er in Slijk-Ewijk 2059.1 mm, en in de
periode 1991 tot 2020 viel er 2532.7 mm in Nederland.
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Zo kom ik tot de conclusie dat er in de afgelopen 30 jaar 473.6 mm meer regen in de
maand juli in Nederland is gevallen dan van 1859 tot 1888.
Ik weet niet of we uit deze gegevens conclusies kunnen trekken. We weten allemaal
dat het klimaat wereldwijd snel aan het veranderen is, met als gevolg extremere
weersituaties. Hoe het er over 30 jaar voorstaat met ons klimaat is moeilijk te voorspellen. Maar als we met ons allen zo doorgaan dan zie ik het somber in.
Neerslag in de maand juli:
Jaar
mm
Jaar
mm
1991- 58.1
2001- 86.5
1992- 69.2
2002- 96.5
1993- 170.3
2003- 29.2
1994- 49.2
2004- 121.9
1995- 46.0
2005- 158.4
1996- 45.8
2006- 14.6
1997- 64.8
2007- 159.8
1998- 78.9
2008- 126.8
1999- 36.0
2009- 106.5
2000- 97.7
2010- 76.7
Totaal 2532.7 mm regen in dertig julimaanden.

Jaar
mm
2011- 178.7
2012- 91.1
2013- 39.8
2014- 136.9
2015- 91.3
2016- 72.9
2017- 131.2
20184.6
2019 - 52.6
2020- 50.7

De natste en droogste plek in Nederland
Het Veluwse Hoog Soeren (bij Apeldoorn) is de natste plek van Gelderland en zelfs
van heel Nederland. In de afgelopen 30 jaar is er in Hoog Soeren jaarlijks gemiddeld
1000 millimeter gevallen. De droogste plaats vinden we in het zuiden van de Achterhoek, in het dorpje Netterden. De laatste 30 jaar viel daar gemiddeld 750 millimeter
per jaar.
Bron : www.weerdata.nl
www.omroepgelderland.nl/nieuws/2316670/Natste-plek-van-Nederland-ligt-inGelderland
Leeuwardercourant van 19 augustus 1888
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Hoe de landbouwers Wanders uit Oosterhout
verdwenen (3)
John Mulder en Frans Spaan
Er is wat betreft ons onderzoek naar de geschiedenis van de Oosterhoutse boerderij
‘De Stadsbouwing’ nabij de Altena het afgelopen jaar veel gebeurd. Wilhelmina (Willemien) Kampschöer-Wanders overleed op 23 december 2019. Ze vierde 13 december haar 96ste verjaardag. Op 1 september en 31 oktober bezochten we samen met
Willemien haar nicht Annie Visker-Van den Hoogen en haar man Jan aan de Van
Heemstraweg in Beuningen. Willemien wist toen al dat ze niet lang meer te leven
had. Die bezoeken -ten afscheid- leverden de Historische Kring veel informatie op,
waaronder een doos vol akten met testamenten, verkopingen, delingen etc. van de
familie Saaijer en Wanders uit het eind van 19e/begin 20ste eeuw. Op 4 januari 2020
is Willemien begraven op het kerkhof van de St. Leonardus kerk in Oosterhout.

Wilhemina Kampschöer-Wanders in 2007 (1923-2019)

De ‘Lock Down’ vanwege het Corona virus bracht Nederland, Europa, de wereld,
totaal in de war. Voordeel: we kregen meer tijd om onderzoek te doen, o.a. naar:
- de Oosterhoutse redoutes in de 16e/17e eeuw;
- de geschiedenis van de kerk van Herveld, samen met Gerrit Mentink uit Elst;
- de transitie van de geestelijke goederen in Oosterhout van het convent van Marienburg naar de stad Nijmegen na 1591 naar de boerderij ‘De Stadsbouwing’ van de
familie Wanders in 1870.
Onze digitale zoekacties in het Gelders Archief (GA), Regionaal Archief Nijmegen
(RAN), Regionaal Archief Rivierenland (RAR) en in de Raadsverslagen van de Gemeente Valburg (RGV) leverden grote hoeveelheden informatie op. Niet alleen over de
geschiedenis van de Stadsbouwing. maar ook de voorgeschiedenis, die van het convent van Mariënburg. Kortom, te veel om in de afgelopen tijd gedegen te kunnen
onderzoeken. De keuze was of door gaan met de geschiedenis van de familie Wanders vanaf 1870 of toch eerst terug naar de 15de eeuw.
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We hebben voor het laatste gekozen om voor ons zelf de ontwikkelingen sinds die
tijd op een rij te zetten. In dit verhaal wandelen we als het ware door de Mariënburgse geschiedenis van Oosterhout. En soms staan we even stil in de tijd.
Uit het cartularium van Mariënburg
Omstreeks 1400 betrok een aantal begijnen een huis net buiten de Nijmeegse stadswal tussen de Hertsteeg (Hertogstraat) en de Ziekerstraat nabij de Wiemelpoort
(Windmolenpoort). Het open begijnenhuis werd vermoedelijk in 1419 een besloten
nonnenklooster, genaamd Mariënberch. Het convent sloot zich spoedig na 1430 aan
bij de Windesheimer congregatie1. De inkomsten van het klooster bestonden onder
meer uit de aankoop en schenkingen van huizen binnen de stad en landerijen en
hofsteden in de omgeving van Nijmegen zoals in Oosterhout, Slijk-Ewijk en Valburg.
Maar het merendeel van die landerijen kwamen in Oosterhout voor.
Het cartularium van Mariënburg bevat een register van 63 akten, dat is overgeschreven na 15462. Het is helaas niet volledig. De originele rekenboeken noch de charters
van Mariënburg uit die periode zijn overgeleverd3. Voluit: ‘Den eerbaren jonckfrouwen ende geestelicke personen des beslotene cloesters tot Marienberch canoniken
regulier orden’ hadden aanzienlijke bezittingen in Oosterhout en Reeth, maar ook in
Slijk-Ewijk, Herveld en Valburg. We zijn nog niet toegekomen om alle Oosterhoutse
transacties goed te bestuderen. Hieronder volgt een snelle wandeling door elf transacties van Oosterhout en één van Slijk-Ewijk.

Klooster en kapel Marienburg, Nijmegen

De oudste vermelding van Oosterhout in het cartularium vinden we op 4 april 1439.
Toen verkochten Johan, Henneken en Neze van Well een jaarrente van twee oude
gouden Vranckrijxsche schilden aan Willem Winninck den jongen. En wel uit 4½ morgen land van Henrik die Nuijst, gelegen in het kerspel van Oosterhout dair oistwert
neist geerfft is Willem Wijnninck vurseijd, zuijtwart, westwart ende noirtwart an die
strait4 . Over de ligging van het perceel worden we niet veel wijzer.
1

Gorissen, F. 1956. Stede-atlas van Nijmegen. Brugge. p. 121.
RAN inv. nr 2127. Cartularium van het zusterklooster Marienburg, aangelegd na 1546.
3 Schaik, R. van, 1973/74. Mariënburg. Een onderzoek naar goederen en rechten van een
Nijmeegs klooster in de XVe en XVIe eeuw. Nijmeegse Studiën dl 4. Gemeente Archief
Nijmegen.
4
Jong, J.A.B.M. de, 1960. Het oud-archief der gemeente Nijmegen. Deel II. Regestenlijst.
Gemeente Nijmegen. nr. 206.
2
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In 1448 getuigde Jacob van Ambe, rechter in de Over-Betuwe, dat de gezusters Johanna en Agnese aan Jan van Beerse (procurator van het convent) een erfjaarrente
verkochten uit een huis en hofstad met 14 morgen land in Schirnen aan de Schirnense Straat, noordelijk de ‘Veltwech’, zuid- en westwaards de percelen van Mariënburg
zelf5. In 1453 komen dezelfde goederen nog eens aan bod (zie hieronder)6. Het kerspel Oosterhout bestond toen uit vier maal- of buurschappen: Schirnen in het westen, Balveren in noorden, Wuurde in het oosten en Oosterhout met de kerk in het
zuiden.
De volgende transactie in het cartularium is interessant i.v.m. de ouderdom van het
perceel de Laas. Al in 1453 komt de perceelsnaam de Laze voor7. Toen droegen Agnese, weduwe van Arnt van Alphen en Johan IJsbrantssoen van Lent en zijn vrouw
Jutt op aan Henrick die Ruter, een jaarrente, uit:
- een huis, hofstad en 14 morgen land ‘inden kerspel Oesterholt, in de maelschap
van Schyrnen’. De bouwhof werd begrensd in het oosten door de ‘Schyrnensche
straet’ (nu Oosterhoutsestraat), noordelijk de ‘Veltwech’, in het zuiden en westen
de percelen van het ‘cloester van Mariënberch’(zie ook hierboven);
- ende vier anderhalven margen lants, genaamt die Laze, begrensd in het oosten en
noorden door het erf van ‘Gerit Heyen’, zuidelijk ‘Marcelis Arntssoen’ en in het
westen de Medensche straat (nu Oosterhoutsestraat richting Slijk-Ewijk);
- ende Belen Hoffstatt (ligging nog onbekend).
De huidige Oosterhoutsestraat was toen opgedeeld in vier stukken:
- de Gemeente vanaf het Vredesplein tot aan de Peperstraat (dat was een natte,
smalle onbegaanbare laagte, genaamd de Krakedel),
- Balverensestraat vanaf de Peperstraat tot ongeveer de Lage Wick,
- Schirnensestraat tot ongeveer aan Krakenburgsestraat,
- Medensestraat tot aan de Gasthuisbouwing in Slijk-Ewijk (Oosterhoutsestraat 1,
familie Van Leeuwen). De straat ging over in de Gemeint van Slijk-Ewijk, eveneens
een smalle laagte als restant van oude restbedding.
In het Morgental cedul8 van het kerspel Oosterhout uit 1818 maakt het Laasken deel
uit van de bouwlanden in het bezit van de stad Nijmegen; daarop boerde in 1818
Hendrik Maters (nu Dijkstraat 1). Volgens onze perceelsnamenkaart van de dorpspolder Oosterhout bevinden zich tussen de Oosterhoutsestraat en de Dijkstraat twee
percelen met de naam: het Laaske en de Laas 9.
In 1453 gaven ‘Willem van Zantwick en joffrouw Mechtelt van Oesterholt’, zijn
vrouw, over aan broeder Johan van Beerse (procurator van het convent) een jaarrente, uit een zeven morgen groot perceel, gelegen ‘inder maelschap van Schirnen’. Dat
perceel grensde in het oosten aan het ‘gildlant’, in het zuiden de Balverense straat,
westelijk de ‘Schernense Zeghe’ en noordwaards ‘der kercken erve van Oesterholt
ende van [Slijk]Ewick’. Ook hier hebben we nog werk te doen om een en ander op te
sporen.
5

idem, nr. 233.
idem, nr. 243.
7
Jong, J.A.B.M. de, 1960. Het oud-archief der gemeente Nijmegen. Deel II. Regestenlijst.
Gemeente Nijmegen. nr. 253.
8
RAR, toegangsnr 1087, inv. 585.
9
Bont, Chr. de en A.D.M. Veldhorst, 1992. Atlas van perceelsnamen in het Gelders rivierengebied. Deel I. De Midden-Betuwe. Kesteren-Wageningen.
6
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Op 7 maart 1459 deden Lijsbeth Heije, vrouw van Wilneer, Gerit Heije en anderen
afstand van een erfpacht uit een huis en hofstad samen groot 2½ morgen in Schirnen, ‘dair nu ter tijt Johan Dericks soen op woent, oostwaards het erf van Johan van
Dijck de jonge, zuidelijk de gemeine straat (nu Oosterhoutse straat); westelijk Daem
Clijnckebiel en Neesken van Alffen en in het noorden Johan van Deest10.
In hetzelfde jaar hebben Daem Clickebijl Heijnricx soen en Aleidt, zijn vrouw, van
Ceelken Arnts soen aangenomen twee ‘dreven lantz’ in de maalschap Schirnen, grenzend ten oosten aan het erf van Wilneer Gerit Heije, ten westen aan Ceelken Arntssoen, de gemeine straat in het zuiden en in het noorden het erf van Ceelken van Alffen. Verder beloofden ze het convent nog ander halve oude schild en een hoen tijns
uit een huis en hofstad en de voornoemde twee dreven land11 enz.
In 1460 verkochten ‘Ceelken Arntssoen ende Johanna echte huijsfrow Ceelkens’ aan:
‘den eerbaren jonckfrouwen ende geestelicke personen des beslotene cloesters tot
Marienberch canoniken regulier orden ende oere nacomelingen buten der stadt muren van Nijmegen gelegen’ een huis en hofstad in het kerspel Oosterholt: ‘zuijdwert
mitten enen eijnde ende westwart mitter eenre sijden aen die gemeijn strait, noirtwart mijtten anderen eijnde Neesken Laeze van Alphen mijtter ander zijden oestwert aen erve Daem Clinckebiel’.
Een transactie uit 1558 (toevoeging bij het cartularium van na 1546) geeft ons zicht
op de dijkplicht van een aantal Mariënburgse gronden: de grondbezitter (het convent) was verantwoordelijk voor het onderhoud van een bepaald dijkvak12. Jan van
Herwijnen en zijn vrouw Johanna van Delen verkochten aan ‘Goert van Delen, pater
tot Marienberch’ zoveel aarde als nodig was voor de Oosterhoutse schaardijk. Een
schaardijk is een dijk zonder voorland of uiterwaard. De dijk grenst pal aan de rivier.
Dat dijkvak lag tussen de schaardijk van Jacop van Bronckhorst en die van meester
Thijs Gerentzen13. We weten uit eerder onderzoek dat de Oosterhoutse schaardijk
(afb. 1) door de aanleg van kribben aan de overkant zeer kwetsbaar was geworden
voor dijkdoorbraken14. Die dijkdoorbraken hebben nadien veelvuldig plaatsgevonden, waardoor het oude dijkdorp Oosterhout in de loop der tijd is verzwolgen. De
Oosterhoutse schaardijk lag toen veel zuidelijker dan nu en was maar liefst 140 roeden lang ofwel ruim 550 meter.
De schaardijk strekte zich uit vanaf de grens met Lent tot aan het eind van de toenmalige Dorpsstraat (nu het Vluchtje of de Sassendam). We keren terug naar de uiterwaard van Jan en Johanna van Herwijnen. Die moet dus westelijk van de oude
Dorpstraat hebben gelegen tegenover de maalschap Schirnen.
Zoals gezegd het klooster Mariënburg was dijkplichtig en had de grond nodig om haar
vak van de Oosterhoutse schaardijk te verstevigen. De Van Herwijnens verkochten de
kleiige bovengrond (aarde) in hun uiterwaard aan pater Van Delen: ‘the halen onbekroent [ongehinderd] van ons ende onssen erven uijter onssen Werdt then ewighen
dagen toe soe lanck als die Werdt doert’.
10

De Jong 1960, nr 259.
De Jong 1960, nr 258.
12
Mentink, G.J. en Johan van Os, 1985. Over-Betuwe, Geschiedenis van een polderland.
1327-1977. De Walburg Pers, p. 101 en 102.
13
RAN inv. nr 2127; De Jong 1960, nr 685.
14
GA , Hof van Gelre en Zutphen, 4929-1553-39; Mulder, J.R., F. Spaan en J.G.C. de Wolf,
2002. In de ban van de Betuwse dijken. Deel 2 Oosterhout. Wageningen. Alterra.
Rapport 311.
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Afb. 1
Schets van Oosterhout aan de schaardijk
(1552/53)

Otte die Bouman en zijn vrouw
Wobbe verkochten op 2 januari
1462 aan Philips Dericxsoen een
erfjaarrente uit hun huis en hofstad
‘geheiten dat Elsholt’ in Oosterhout15.
Cornelis van Well en Johanna, de weduwe van Otten van Well verkochten in 1465
aan de nonnen van de abdij van Elten een erfjaarrente uit een erf en goed in Oosterhout, bewoond door Neesken van Alffen. Tijnsmeester Aelbert Adelijen van de abdij
Elden verkocht het goed door aan het convent van Mariënburg16.
In 1468 komt de perceelsnaam de Winkel in Oosterhout voor. In dat jaar verkochten
Ott van Lent Henricxsoen en zijn vrouw Agnesa en anderen aan Werner van Dusseldorp, burger van Nijmegen een erfjaarrente uit 28 morgen land: ‘geheijten den
Wijnckel’ zonder verdere plaatsbepaling17. Op de perceelsnamenkaart van Oosterhout hebben we twee locaties met de naam Winkel. Nader onderzoek moet uitwijzen
welke naam op voorgaande transactie slaat.
De wandeling door het cartularium eindigt in Slijk-Ewijk. In 1468 verkochten ‘Johan
van Welij Rijcxken soen en Heijnrick’, zijn vrouw een erfkoop aan het convent van
Mariënburg uit een huis en hofstad in Ewick met ‘dick en weteringhe mit recht dair
toe gehoerende’. Met andere woorden: de grond was ‘besmet’ met het onderhoud
van een dijkvak en deel van de wetering (Linge). Het goed grensde aan de Eijndijck
(Nieuwe Dijk) en dus aan de maalschap Schirnen in Oosterhout. En omdat later de
goederen van Mariënburg over zijn gegaan naar Nijmegen, moet het een koud kunstje zijn om de ligging ervan te achterhalen, nl. via de kadastrale kaart van 1832, dachten we . . . . Maar de stad Nijmegen komt in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel
(OAT) niet voor, evenmin de naam Mariënburg. Ofwel, de bezittingen van het convent zijn al vóór 1832 verkocht. Maar aan wie dan? Dat zoeken we op.
Hierboven hebben we slechts een heel klein gedeelte van de gekopieerde tekst uit ca
1550 in het cartularium van Mariënburg weergegeven. De vraag is nu om verder uit
te zoeken: Wat hielden de transacties precies in? En wat stelden de bedragen die
betaald c.q. ontvangen werden voor? Wie waren de personen die goederen aan het
convent verkochten en wat was hun relatie met het klooster? Waar lagen de percelen en om hoeveel huizen en hofsteden ging het precies en wat was de oppervlakte?
Wie waren de pachters van de boerderijen en de gronden? Kunnen we daar mogelijk
meer over te weten komen? Deze kennis is in wezen de basis om te begrijpen, hoe
uiteindelijk de familie Wanders in het bezit is gekomen van de Stadsbouwing. Veel
vragen en erg leuk om het uit te zoeken. We hopen in de volgende Oud Neis meer
helderheid te geven.
15

De Jong, 1960., nr. 271.
De Jong, 1960, nr 280.
17
Idem, nr 295.
16
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Verdere vroege informatie over het klooster Mariënburg in Oosterhout in 1466/1467
vinden we in de schattingscohieren van Gijsbert van Randwijck, Aelbert van Bemmel
en Rutger van Randwijck bij de schattingen in Over- en Nederbetuwe18. Het klooster
werd in 1466/1467 niet aangeslagen, wel in 1470, namelijk voor 50 morgen land, die
gekocht blijken te zijn door een zekere Derck die Rover.19 Nadere studie zal nog
plaatsvinden. We wandelen door naar de Altena aan de Oosterhoutse dijk.
Van Oosterhout naar Nijmegen vice versa: over de dijk en over water
Reizen van Oosterhout naar de stad kon te voet, te paard of met paard en wagen via
de oude weg van Elst naar Nijmegen (later de Griftdijk), of via de Waalbandijk en dan
via het Lentse veer oversteken, en te water via het Oosterhoutse veer.
Herberg en veerplaats de Altena speelde af en toe een belangrijke rol in de geschiedenis van de Stadsbouwing zoals we later zullen zien. In de 13e tot 15e eeuw bevonden zich bij Pannerden, Gent, Nijmegen, Oosterhout, Loenen (Dielaack) en Dodewaard zes veren over de Waal. Dat vond Nijmegen wel wat veel. In 1521 beloofde
hertog Karel van Egmond dat tussen de Bijland en Dodewaard de stad Nijmegen het
alleenrecht kreeg als veerplaats20. Niettemin bleven de overige veren in stand en
gelukkig maar . . . .
Of de veerplaats in Oosterhout in 1521 toen al bij de Altena lag, weten we niet. De
naam Altena komt in het cartularium van Mariënburg niet voor. Wel rezen er in 1661
twijfels over de oorspronkelijke locatie van het Oosterhoutse veer aan de Altena21.
De 80-jarige Sander Hooch uit Valburg verklaarde in dat jaar: ‘als dat het Osterholtesse veer aen den Altenae is geweest so na Nimmegen als over de Waele hebben gevaeren ende geen ander veer tot Osterholt voor deesen gekent en hebben als het
veer aen den Altenae’. En ook zijn vader ‘die wel omtrent soeven ende 't negentigh
jaeren oldt was eer hij storff’ wist van geen ander veer tot Oosterhout als het veer
aan de Altena.
Sander de Hooch verklaarde verder dat hij vroeger veel in Oosterhout verkeerde en
‘aldaer aen den Altenae overgevaeren ende oock menich mael met het mercktschip
van den Altenae na Nimmegen gevaeren’. En dat hij verscheiden keren ‘aen den Altenae uijt het veerschip bier gehaelt hebbe ende na Valburgh gebracht’. De eerste
keer dat we de naam Altena tegenkomen is in 161722. Dan is sprake van ‘den Altenasen Haeffschen Affweg bij het Elsholt gelegen’ tussen Ewijk en Oosterhout. De
naam Elsholt kwamen we al in 1462 tegen in het cartularium. Dat was een huis en
hofstad tussen de Eijnddijck (Nieuwe Dijk) en de bandijk, waar Otte en Wobbe Bouman woonden.

18

GA 0001 Graven en hertogen van Gelre inv. nr 4036. De bijlagen zijn digitaal beschikbaar.
Zie ook Van schaik 1973/74, p. 20.
19
Van Schaik 1974/74.
20
Gorissen, 1956, p. 61. noot 5.
21
Osenvorenreeks 1994, A159, protocol 429.
22
Van Sterkenburg 1977.
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Aanleg van kaden boven op de Oosterhoutse dijk in 1552
We maken een zijstap naar de landdijk van Oosterhout in 1552, die de bewoners van
de maalschap Schirnen sinds 1300 beschermde tegen hoog water. Uit eerder onderzoek bleek dat de Betuwse dijken minder hoog waren dan nu: toen tussen de 3.00 en
3.50 meter hoog, nu circa 5.50 meter hoog23. De waterstanden op de Waal liepen in
de winter van 1551/1552 zo hoog op24, dat de Oosterhoutse schaardijk en landdijk
van Schirnen naar Slijk-Ewijk gevaar liepen. Dus ondernam het ambt Overbetuwe in
1552 actie door boven op die landdijk een extra kade aan te leggen. Dat blijkt uit het
getuigenverslag van Johan Baltus in 1574: ‘dae die kae irstlick opten Waeldijck gelacht is worden’ in 1552 tussen Oosterhout en Slijk-Ewijk25. De kaden op de dijk waren twee voet breed en twee voet hoog en bevonden zich aan de kant van de Waal.
De eigenaren van ‘die Wijsch Stenen kamer’ en de ‘Meersse kemp’, twee boerderijen
in Slijk-Ewijk, betaalden er aan mee. Gerrit Baltus getuigde verder, dat hij de kade op
de dijk in de tussentijd verscheidene keren repareerde. Ook het Land van Maas en
Waal had in 1601 kaden op de dijken, die door palen beschermd werden en ‘soo
versien datse door peerden, coeyen, karren off waghenen niet beschadigt en worden’26.
Reformatie in de Betuwe op komst
In 1553 verkeerde Oosterhout in een kribbenoorlog met het nonnenklooster de Hessenberg in Nijmegen en met de weduwe Van Galen. De gemoederen aan beide kanten van de Waal liepen hoog op. De beschuldigingen vlogen over en weer. En de
standpunten waren niet altijd even zuiver. Een citaat uit de brief van broeder Pauwels Schuet aan het Hof (november 1553): ‘Edoch wij kuennen gedencken off vailicht
(wellicht) ijemantz, die der geistelickheit nijet gunstich en is (wie men nue ter tijet
leider voell vindt) die guede luijde alsoe infirmirt, als dat onsse crijbbens oen hijnderlick suelden wesen’. Hier komt in 1553 al de geloofskwestie naar boven drijven.
Broeder Pauwels stelt in het conflict dat de Oosterhouters niet op rationele gronden
hun gelijk proberen te halen, maar hij haalt het geloof erbij. Want de Oosterhouters
hadden een hekel aan de geestelijkheid (zoals dat de laatste tijd helaas zoveel voorkomt, aldus Schuet) en daarom laten ze goedgelovige mensen in de waan, dat onze
kribben tot last zijn
De opstand tegen de Spanjaarden in 1568 kwam niet onverwacht. Beeldenstormen
en smeekschriften gingen eraan vooraf. De Betuwnaren -en wie niet- gingen een
onzekere toekomst van plunderingen, contributies, honger, arrestaties tegemoet.
Alva was ten opzichte van ketters meedogenloos. Hij stelde de Bloedraad in. Ketters
werden opgepakt en brachten het er veelal niet levend vanaf.27 Van augustus 1567
tot en met december 1573 verbleef de hertog van Alva als gouverneur en kapiteingeneraal in de Nederlanden. Gedurende die periode bezocht hij Nijmegen zeven
maal28.
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Mulder et al 2002.
Buisman, J., 1998. Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Franeker. p. 533.
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Het leven van de Betuwnaar ging echter gewoon door. Ook Loenen en Doddendaal
maakten ruzie over de aanleg van kribben. Naar aanleiding daarvan zond het Hof in
1570 landmeter Witteroos naar Loenen om de situatie aan weerszijden van de Waal
in kaart te brengen29. Tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout tekende hij een krib in de
Waal, waarbij Marienburg staat geschreven. (afb. 2)
Kennelijk bezat het klooster daar grond; kribbenaanleg was een goede investering
om land aan te winnen. Pachter van die uiterwaard was Henrick Wemmers.
Overigens, op dezelfde kaart bevindt zich beneden de kerk van Slijk-Ewijk ‘Steenbergens Utterwaert’ en daaronder geschreven ‘geconfisceert’. Van Steenbergen was
kennelijk het ‘ware geloof’ toegedaan en daardoor slachtoffer geworden van Alva’s
bloedraad. Zijn bezittingen waren in beslag genomen.

Afb. 2 Detail van de kaart uit 1570 van Witteroos/copie Van Geelkercken 1649 met rechts de
Mariënburgse krib

Ramp treft Oosterhouters in de barre winter van 1573
We stappen stevig door in de tijd en belanden in de strenge winter van 1572/73. De
Waal zat potdicht. De scheepvaart in Tiel lag van begin november tot eind februari
vrijwel stil. De tol in Nijmegen ontving bijna niets30. De zieke Alva (jicht) verbleef in
Nijmegen en zag op zijn kamer in het Valkhof uit op de dichtgevroren Waal. De toestand van de Oosterhoutse schaardijk was miserabel.

Een man op de bevroren Waal met
een schip op de achtergrond

29

Mulder, J.R. ,2016. Het ‘misverstandt’ over de Doddendaalse kribben en de Loenense
schaardijk. In: Terugblik 17. ‘Betuws mengelwerk’. Opheusden. Stichting Tabula
Batavorum:71-93.
30
Buisman 1998, p. 675-688.
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Afb. 3 Kaart van
Sanders van Well
uit 1715 met
twee knikken in
de Waalbandijk,
waar in 1573 de
dijk doorbrak

Half januari 1573 begon het ijs op de Waal te kruien en zette zich vast tussen Loenen
en Doddendaal, voor een opkomende zandbank, de latere Loenense Wel. 31 Op 18
januari voltrok zich een ramp: de Oosterhoutse dijk brak op drie plaatsen door. Hoewel de archieven over de gevolgen voor de Oosterhoutse bevolking niets loslaten,
moeten die verschrikkelijk zijn geweest: mensen en vee verdronken, boerderijen en
huizen zwaar beschadigd door ronddrijvende ijsschotsen. Van de herstelwerkzaamheden is wel het nodige in de archieven te vinden, namelijk een uitgebreid verslag
van de ambtman met rekening en verantwoording bewaard gebleven. Het verslag
geeft een fantastisch beeld over de aanpak, logistiek en kostenberekening van een
16e-eeuwse dijkverlegging32. Voor deze bijdrage beperken we ons tot de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot het klooster Mariënburg.
Drie gaten in de Oosterhoutse dijk
Zoals gezegd de Oosterhoutse dijk brak in 1573 op drie plaatsen door, namelijk:
- het bovenste gat op de grens met Lent; dat gat in de dijk was erg groot, waarbij een
behoorlijke kolk werd gevormd,
- het middelste gat even voorbij de Altena ‘tegen die Marienborchsche weerden gelegen (afb. 3 en 4) was aanzienlijk kleiner, maar wel met een kolkje,
- het onderste gat even verder (nu Kleine Altena, afb. 3 en 4): de kolk in ‘dat Marienborchsche guet’ was heel klein.
Herstelwerkzaamheden van het middelste en onderste gat
Uit het verslag van de ambtman Karel van Lynden blijkt dat bij het middelste gat een
kolk(je) is ontstaan. Het werd binnen gedijkt door een ringkade van 33 roeden lang
(ca. 130 m), die daarna op dijkhoogte werd gebracht. Met andere woorden de dijk
werd buitenom gelegd. Dat zien we terug op de kaart van Sanders van Well uit 1715
(afb. 3) in de vorm van een knik in de dijk bij de Altena. Of er in 1715 nog een kolkje
aanwezig was, laat de kaart niet zien. Rond 1800 was de kolk kennelijk gedempt (afb.
4), maar op de hoogtekaart (AHN) kunnen we de vorm van de kolk reconstrueren
(afb. 5). Door bodemkundig onderzoek in de vorm van grondboringen kunnen we de
vorm, diepte en aard van de vulling van de kolk achterhalen.
31
32

Mulder J.R., 2016.
RAR toegangsnr 1087 inv. 2686; Mulder et al 2002.
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Afb. 4 Kaart van De Man (za. 1800) bij de Altena: omringdijkje zonder kolk

Afb. 5 Detail Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) met de knik in de dijk bij de Altena en
daarboven de contouren van de kolk

Het ‘benedenste’ gat was niet zo groot; van een kolk was nauwelijks sprake. De
nieuwe dijk kon zelfs ‘durch dat water’ gelegd worden en was 13 roeden lang (42
meter). Hij werd aangelegd met specie van restanten van de oude dijk. De huidige
dijk vertoont daar een lichte buiging naar het zuiden (afb. 3 en 4).
18

De pachters van Mariënburg in Schirnen moeten zwaar getroffen zijn door de ramp.
Afgezien van het menselijk leed, hadden ze ongetwijfeld schade aan gebouwen,
boomgaarden, etcetera. Bovendien werden hun vruchtbare akkers achter de dijk
bedolven onder een laag overslagzand. Daardoor brachten de gronden minder op.
Op de bodemkaart (afb. 6) zijn de overslaggronden met de letter O voor de code
aangegeven33. Verder zullende inkomsten van de ‘jonkfrouwen’ van het klooster zijn
gedaald. Hoeveel? We zullen het nooit weten, want de rekeningen van Mariënburg
uit de 15e en 16e eeuw zijn immers verloren gegaan.

Afb. 6 Overslaggronden in de voormalige maalschap Schirnen (Oosterholt) tegenover de Altena (Van der Schans en Steeghs 1957)

Hervormingsdrang door Jan van Nassau in de Betuwe
Wij vervolgen onze weg door Oosterhout waar het vruchtbare landschap door de
oorlogshandelingen en natuurrampen danig had geleden. Inmiddels was Jan van
Nassau, een broer van Willem de Zwijger , aangesteld als hertog van Gelre (15781581). Dat beloofde voor de Betuwse katholieke bevolking niet veel goeds. En inderdaad met hulp van enkele vendels Duitse troepen kwam een aantal Overbetuwse
katholieke kerken in hervormde handen zoals die van Elst, Lent ,Valburg en waarschijnlijk die van Oosterhout34.
De oorlogstoestand werd in onze streken steeds grimmiger. In 1580 kwam het stadje
Megen aan de Maas in de Lage Maaskant in handen van de Spanjaarden. Het werd
een uitvalsbasis voor invallen naar het Land van Maas en Waal 35.
Schans, R.P.H.P van der en B.H. Steeghs, 1957. De bodemgesteldheid van een gedeelte van
de Over-Betuwe. Stichting voor Bodemkartering. Wageningen. Rapport 462.
34
Mentink, G.J. 2018. De reformatie in Elst, circa 1560-circa 1600. In: Terugblik 19. Strijd om
de kansel. Reformatie in de Betuwe. Opheusden. Jaarboek Stichting Tabual Batavorum:
141-153.
35
Mentink, 2018. P. 144.
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De dreiging van de Spanjaarden naar de Betuwe nam toe. Het Hof overwoog in 1581
ter hoogte van Oosterhout enige uitleggers (oorlogsschepen) in de Waal te stationeren.36. En die kwamen er nog in hetzelfde jaar 37. Op de Oosterhoutse schaardijk verrees een redoute nabij de kerk en niet ver van huis Notenstein.
Tien jaar later liet Maurits tijdens het beleg van Nijmegen in de Lentse uiterwaard
een tweede redoute op het Kreienwald bouwen38. De naam Kraaiewald komt al in
1522 in het cartularium van Mariënburg voor ‘thijn mergen lantz in den kerspel Lenth
butendijcks gelegen, oestwart alrenaest gelegen Kreijenwaldt39. In 1585 kwam Nijmegen weer onder onder Spaans bewind. In de Betuwe hielden plunderende en
vluchtende Engelse soldaten van graaf Leicester in 1586 huis in Lent en Oosterhout.
Beide kerken moesten het ontgelden en brandden af40.
Dan in oktober 1591 veroverde Maurits wederom Nijmegen41. De stad kwam onder
protestants bestuur en daarmee begon een langdurige periode van touwtrekken aan
de Nijmeegse geestelijke goederen in het algemeen en die van Mariënburg in ons
geval in het bijzonder. De grens tussen Spaans en Staats was vlijmscherp met de majestueuze Waalstroom als scheiding. Daarop patrouilleerden wachtschepen en uitleggers (oorlogsschepen) van het Staatse leger. Langs de Betuwse dijken liet Maurits
een lange reeks redoutes aanleggen tussen Gorinchem en Schenkenschans42.
Tot zover reikt onze Oosterhoutse trektocht door de tijd en nu lassen we een rustpauze in. We zetten de wandeling voort in de volgende Oud Neis.

Afb. 7 Impressie van de kerk en het dorp Oosterhout aan de schaardijk in 1553
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Vleugellam in Coronatijd
Krijno Horlings
Dit gaat niet over hoe vleuggellam wij zijn geraakt
door Corona, maar over een boek dat zo heet:
‘Vleugellam’.

Zaterdag 27 juni
Als de Exodusmars was doorgegaan had ik dit niet nu kunnen schrijven, want ik was
dan één van de vele wandelaars geweest. De mars is ter herdenking van de bevolking
die in 1944 hun huis en haard in de Betuwe moest verlaten, omdat hun woonplek
frontgebied was geworden tussen bezettende Duitsers en bevrijdende geallieerden.
Waar de Duitsers nog de baas waren moesten de bewoners naar noordelijk en oostelijk bezet gebied; waar zij waren verdreven moesten de bewoners naar zuidelijke
streken, eerst Nijmegen, toen naar Noord-Brabant en België.
Huissen was hard geraakt door meerdere bombardementen, met honderden doden.
Het Exoduscomité organiseert al jaren eind juni een wandeltocht met verschillende
afstanden om dit te herdenken. Ik liep een paar keer 25 kilometer, een mooie tocht
vanuit Huissen richting Gelredome en de Steenen Camer, voorbij de spoorlijn Arnhem Nijmegen tot in Schuytgraaf, en terug door Meinerswijk en langs de Rijn terug
naar Huissen. In 2019 zou een schrijver, Michel Bongers, met een gezelschap een
Exoduswandeling van 17 kilometer maken en onderweg uit zijn werk voorlezen. Ik
meldde mij aan en mocht meelopen. Michel vertelde ook over zijn komende boek
over WO II, de Slag om Arnhem, de Brug te ver, en over Peter Faber. Het zou kort
voor de herdenking in mei 2020 uitkomen.
Na terugkomst in Huissen gaf hij aan de meelopers exemplaren van eerdere boeken
van zijn hand. Ze spelen alle in de Betuwe. De schrijfstijl pakt me niet altijd, maar de
inhoud is de moeite waard.
Een presentatie in een volle kerk in maart ging door Corona niet door, evenmin als
een extra bijeenkomst in april. Het boek ‘Vleugellam’ verscheen wel en is te koop bij
boekhandels in de Betuwe, maar ook bij enige organisatoren van het Exoduscomité.
Toen ik het afhaalde bij Jan in ’t Hout vertelde hij dat er ook een minipresentatie bij
Michel Bongers thuis zou plaatsvinden. Als ik interesse had zou hij mijn naam doorgeven. Niet lang daarna werd ik uitgenodigd en zal vanavond bij de schrijver thuis in
Escharen de voorpremière meemaken. Intussen las ik het boek, dat speelt in 1976,
wanneer bij Bemmel en Doornenburg de film ‘A bridge too far’ wordt opgenomen.
Daarin speelt Peter Faber ook een rol. Hij komt in contact met een lerares, die in
Nijmegen woont en in Bemmel les geeft. Samen onderzoeken ze de vermissing van
een broer van Peters (Duitse) moeder, die piloot van de Duitse luchtmacht was, wel21

licht in de Betuwe neerstortte en niet meer teruggevonden is, evenmin als een schilderij, dat uit kasteel Doornenburg was ontvreemd. Het boek bevat veel feiten die de
gebeurtenissen in perspectief plaatsen, met een fictief verhaal er doorheen.
Ook nu vond ik de inhoud boeiender dan hoe het op papier staat, met soms wat achterhaalde termen als ‘stalen ros’ en ‘oppeuzelen’. Ik ben benieuwd naar vanavond.
Zondag 28 juni
Zaterdag om 19.30 uur werden we ontvangen in een prachtige woning in Escharen,
waar vroeger de burgemeester kantoor hield (en daaronder de veldwachter). In twee
jaar tijd door Michel en Josephine opgeknapt met vooral uit België afkomstige originele materialen (radiatoren, houten vloeren, stenen vloertegels, Jugendstil schilderwerk, enzovoorts). Ook mooi was de gastvrijheid voor de zeven genodigden met wijn,
broodjes, pinda’s en meer, de hele avond.
Michel gaf een audiovisuele presentatie over Vleugellam met veel documenten, foto’s en filmpjes uit de oorlogsjaren, met name de Betuwe en directe omgeving. Maar
ook over bijvoorbeeld Richard Wagner, die ‘gezwollen’ muziek maakte, waar Hitler
van hield, en die ook in de film Apocalypse Now over Amerikaanse helicopteraanvallen op boerendorpjes in Vietnam is gebruikt. En een magistrale rede van Charlie
Chaplin in The Great Dictator uit 1940. Die film mocht in Amerika niet vertoond worden, want het was belediging van een toen nog bevriend staatshoofd (Hitler). Na de
aanval op Pearl Harbour werd die film juist een propagandamiddel tegen het kwaad
dat Hitler verspreidde.
Een foto van een verwoeste stad. Was het Rotterdam na het bombardement?

Nee, Nijmegen na het ‘vergissings’bombardement op 22 februari 1944. Nog méér
doden dan in Rotterdam, maar minder bekend, ook omdat het van geallieerde vliegtuigen kwam. Ze konden hun doelen in Duitsland niet bereiken en lieten op de terugweg hun bommenlast vallen. Niet op Krefeld of Goch of Kevelaer en niet op het
spooremplacement van Nijmegen, maar op het centrum van de stad. Een vergissing?
Teruglanden met bommen was niet verantwoord en bovendien kregen piloten na
een aantal geslaagde missies verlof, wat het droppen onderweg nog verleidelijker
maakte.
Een graf van een Duitse militair op de ‘Duitse’ oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn met
ruim 30.000 graven. Nee, het was van een Fransman, maar Duitsland had de Elzas
geannexeerd en zo moest hij in dienst van het Duitse leger.
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Op 26 september 1944 sneuvelde hij. Zijn ouders wilden hem in zijn geboortedorp
begraven, maar dat staat het Duitse oorlogsrecht niet toe. Zo ligt hij in een vreemd
land, omringd door tienduizenden niet-landgenoten, waaronder duizenden nietgeïdentificeerde soldaten. Dat kan je ontheemd noemen.
De Betuwe is niet alleen door oorlogsgeweld vernield; veel woningen en boerderijen
zijn leeggeroofd, met name door geallieerde bevrijders. Er zijn lijken van militairen
opgegraven, met op hun lijf goud en juwelen die ze hadden gestolen. De geallieerden
waren grotere rovers dan de Duitsers. Niet weinig overwinnaars durfden om die reden na de oorlog niet bij herdenkingen naar Nederland te komen.
De bevrijding vond hier en in andere geëvacueerde gebieden plaats zonder bewoners. En toen die maanden na de bevrijding terugkwamen, kwamen ze niet terug
maar in een verwoest gebied.
De film ‘A Bridge too far’ had meer oog voor de heroïsche kant.

Met duurbetaalde sterren uit meerdere landen VS, Canada, Frankrijk, Engeland,
Schotland, Wales, Duitsland, Oostenrijk/Zwitserland, de Noorse Liv Ullmann en onze
Nederlandse Peter Faber, kreeg de film een breed internationaal bereik.
Peter Faber is verwekt tijdens het bombardement op Hamburg op 24 juli 1943. Zijn
moeder, een meisje uit Beieren, werkte daar, zijn vader was een Nederlandse
dwangarbeider. Ruim 2300 bommenwerpers verwoestten in 10 dagen tijdens Operatie Gomorrah (van Sodom) de stad. Met zo’n 42.000 dodelijke slachtoffers, 22 keer
de bevolking van Valburg. Peter Faber is letterlijk het product van de puinhopen die
de oorlog achterliet.
Michel liet op deze avond zien dat een oorlog meer gezichten heeft dan een strijd
van de ‘goeden’ tegen de ‘kwaden’. Hij probeert in zijn boeken die meerdere gezichten tot hun recht te laten komen, waar ook ‘Vleugellam’ van getuigt. Het boek is in
Betuwse boekhandels te koop.
Om 23 uur gingen we naar huis, na een avond vol verhalen en indrukken, met een
goedgevulde maag en dankbaar voor de bijzonder vriendelijke ontvangst.
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Maandag 29 juni
Ik had Jan in ’t Hout bedankt voor zijn bemoeienissen en Michel en Josephine voor de
mooie avond. Michel maakte me attent op avonden die hij vanaf augustus voor
groepjes van vier tot maximaal tien personen (ook afhankelijk van de coronavoorschriften) bij hen thuis in Escharen organiseert over allerlei onderwerpen.
Hij somde op:
Annie E.: het bizarre leven van een Bemmelse huisvrouw.
Nozems: de opkomst van hangjongeren(cultuur) in de jaren '50/'60.
Provo: Hoe provocerende jongeren uit Amsterdam de Beatles inspireerden.
Hippie: Make peace not war!
Tontje d'n Dwerg: hoe een Noord-Limburgse kabouter (Toon van Els) uitgroeit van
verstotene tot cultheld.
Markies de Sade: de enorme culturele invloed van een pornografische en sadistische
filosoof/schrijver.
Raadhuis Escharen: Daar komt Swiebertje! Verrassende lezing over een oud plattelands-gemeentehuis.
Wat schaft de pot?: Twee presentaties over de achtergronden van regionale eetcultuur en -gewoontes.
WK 1978: een samengeraapt Nederlands elftal bereikt miraculeus de finale van een
omstreden voetbaltoernooi.
Vleugellam: het onbekende verhaal achter de film ‘A Bridge too far’.
De Heuvel: de loopgravenoorlog in '44/'45 rond De Linge/De Heuvel.
Zo’n ‘Kunst in de huiskamer’-avond inclusief ontvangst op-niveau (de ingang is op het
bordes) zoals wij die meemaakten kost € 25 per persoon. Wij willen nog wel eens
gaan. Wie interesse heeft om dat een keer met een eigen groepje te doen kan Michel
Bongers benaderen: bongers1964@gmail.com en 06-20422920.
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Doornik natuurakkers
Marlous Bervoets en Joop Koopman
Dit artikel heeft in ‘The Optimist’ gestaan.
In Park Lingezegen, een groene long van 1700 hectare tussen Arnhem en Nijmegen, liggen de natuurakkers van Louis Dolmans (69). In nog geen tien jaar tijd
wist hij een regulier landbouwgebied om te vormen
tot kleinschalige akkertjes omzoomd door akkerranden en heggetjes. Nieuwsgierig geworden ging The
Optimist bij Dolmans op bezoek.
Waar komt uw drijfveer vandaan om zoiets op te starten?
‘Ik heb een aangeboren liefde voor de natuur en in het bijzonder voor vogels. Ik ben
in een fantastische omgeving opgegroeid in een klein dorpje aan de Maas in ZuidLimburg. Het landschap daar bestond uit hoogstamboomgaarden en weilandjes omzoomd met heggen. Je kon nergens meer dan honderd meter van je af kijken. Ik wilde
niets liever dan buiten zijn en kreeg regelmatig een tik van de juffrouw op school als
ik weer eens naar buiten staarde. Voor mijn zevende verjaardag kreeg ik van mijn
ouders het lidmaatschap van Vogelbescherming Nederland cadeau. Toen ik wat ouder was maakte ik de ruilverkaveling bewust mee. Bijna alle heggen en hoogstamfruitbomen moesten eraan geloven. Vanaf dat moment wist ik dat ik daar tegenwicht
aan moest bieden. In mijn optiek kon ik dat het beste doen door boer te worden.
Zo’n tien jaar geleden ben ik met boeren begonnen naast mijn werk als econoom.
Sinds mijn pensioen, ben ik fulltime boer.’
Hoe heeft u het aangepakt?
‘Toen Park Lingezegen werd
ingericht, konden omwonenden voorstellen doen die
pasten bij de doelstellingen
van het park. Ik diende een
plan in om van een deel natuurakkers te maken en mijn
voorstel werd gehonoreerd.
Er werd me 35 hectare toegewezen waarvan ik 22 hectare voor de landbouw gebruik. Dat is inclusief akkerranden. De rest bestaat uit
weilandjes, een moestuinencomplex, een kersenbomenlint en enkele voedselbosjes in aanleg. Belangrijk is dat je
de geschiedenis van het gebied goed kent. Ik heb geprobeerd met behulp van oude
kaarten en aanwijzingen in het landschap de oorspronkelijke perceelstructuren te
herstellen. Mijn belangrijkste motivatie om dit project te beginnen was iets te doen
aan de schrikbarende achteruitgang van de vogelstand. Mijn keuze viel op het verbouwen van granen. In de moderne landbouw geldt graan als een wisselgewas. Bij
graanteelt herstelt de bodem zich enigszins, maar graan brengt minder op dan tal
van andere gewassen zoals aardappelen, suikerbieten of broccoli. Men weet dat en
accepteert het verlies door één keer in de drie of vier jaar graan te telen ter afwisseling van de lucratievere gewassen. Wat ik nastreef is de bodem blijvend herstellen en
tevens een verdienmodel te creëren. Ik koos ervoor om biologische landbouw te
bedrijven en kreeg de Demeter-erkenning.’
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Wat houdt die erkenning in?
In de filosofie van Demeter staat de aarde centraal en niet de mens. Als deelnemer
word je geacht de aarde ieder seizoen een beetje beter te maken. Er worden drie
belangrijke regels in acht genomen: koester de planeet, koester de mens en verdeel
de weelde. Ieder jaar wordt van je verwacht een nieuwe uitdaging aan te gaan. Door
je huidige activiteiten en je ambitie op te schrijven kom je uit bij de kernwaarden. Je
moet af en toe het lef hebben even niets te doen en processen aan de natuur over te
laten. Je ziet dan soms verrassende ontwikkelingen die je gemist zou hebben als je
wel wat gedaan had. In mijn werk als boer laat Ik me inspireren door een poster van
Demeter op mijn kantoordeur waarop een ammoniet is afgebeeld met een aantal
domeinen waar je aan zou kunnen werken. De ammoniet is een uitgestorven slakkenfamilie die in de Demeterfilosofie symbool staat voor standvastigheid, kracht en
overlevingsdrang. Er horen een aantal domeinen bij waarmee je aan de slag kunt.
Eén van de domeinen is: ‘de integriteit van het dier’. Speciaal over dit onderwerp heb
ik de laatste tijd veel nagedacht en wat tot de conclusie leidde dat bomen ook individuen zijn en dat die ook in dit domein horen. Eigenlijk wil ik nog een stap verder gaan
en denk: laten we dit domein ‘de integriteit van het leven’ noemen. Met deze gedachte wil ik vervolgens in mijn bedrijf iets doen. Om zoiets te bedenken en er vervolgens iets mee te doen, voegt echt iets toe en daar krijg ik energie van.’
Heeft u het gevoel dat u iets bereikt hebt?
‘De aanleiding om dit project op te starten was de vogelstand te verbeteren. Deze
doelstelling is ruimschoots gehaald. Toen we begonnen zaten er in het gebied minder
dan 10 soorten broedvogels, terwijl we tot nu toe meer dan 60 soorten hebben mogen verwelkomen. Mijn innig gekoesterde wens om wat aan de terugloop van de
vogels te doen kwam hiermee uit.
Met een groepje boeren met een Demeterkeurmerk wissel ik regelmatig van gedachten. Boeiend vind ik dat iedere tak van sport zijn eigen taalgebruik heeft. Ik ben ook
wielrenner geweest en daar was het hoogste doel het winnen. In de Demeterlandbouw is winnen helemaal niet het hoogste doel maar het samenwerken met
collega’s en het delen van ervaringen met als oogmerk het werk dat je doet op een
hoger plan brengen. Verder ben ik met zeventien boeren hier uit de regio in overleg
om te kijken of ze over kunnen stappen op een meer natuurlijke manier van boeren.
Daarbij richten we ons op agroforestry, waarbij je de teelt van landbouwgewassen
combineert met bomen en struiken. In het graanseizoen organiseren we iedere
woensdagavond graanwandelingen. De deelnemers krijgen dan uitleg over de gewassen en het belang van akkerranden, heggen en keverbanken. Op keverbanken, stroken met specifieke grassoorten, aangelegd midden in de graanakkers, huizen allerlei
soorten kevers en andere insecten, die de granen vrijhouden van plaagdieren. Of de
wandelingen dit jaar doorgaan is in verband met de coronacrisis op dit moment niet
duidelijk.’
Kijk voor meer informatie en de actuele status
van de graanwandelingen op
www.doorniknatuurakkers.nl
Streamer 1: ‘Mijn belangrijkste motivatie was de
schrikbarende achteruitgang van de vogelstand.’
Streamer 2: ‘Koester de planeet, koester de
mens en verdeel de weelde.’

Nestje veldleeuwerikken (foto Frank Majoor)

26

De zoektocht naar het olieverfschilderij van
de H. Leonarduskerk te Oosterhout
Frans Spaan

Afdruk uit boekje expositie Antoon Heijmans, olieverfpaneel H. Leonarduskerk Oosterhout

De Historische kring was al vele jaren op zoek naar het originele olieverfschilderij.
Het was ons bekend dat dit olieverfpaneel in 1935 door Antoon Heijmans uit Heesch
was geschilderd. Herhaalde oproepen in o.a. de Dorpsgeluiden bleven zonder resultaat.
Oproep Gelderlander
In 2017 plaatste ondergetekende een oproep in de Gelderlander onder de rubriek
Lezers helpen lezers: Wie kan ons helpen?
De Historische kring Oosterhout -Slijk-Ewijk en Valburg is al jaren opzoek naar het
olieverf- paneel van de H. Leonarduskerk uit Oosterhout, gezien vanaf de Waaldijk.
Dit paneel (40x60 cm) is omstreeks 1935 gemaakt door Antoon Heijmans (1902-1964)
geboren in Heesch bij Nijmegen. Als iemand ons meer kan vertellen over dit paneel
zou hij dan contact op willen nemen met historischekringoosterhout@gmail.com
Nog geen 24 uur later nam de bezitter van het
olieverfpaneel contact met ons op, het hing bij
de heer Wim Mestrom uit Nijmegen aan de
muur. De dag daarop ben ik samen met Thijs
van Woerkom bij hem op bezoek geweest. De
vraag aan Mestrom waarom dit schilderij bij
hem aan de muur hing was al snel duidelijk,
zijn vader was aannemer en was in nauw betrokken bij de bouw van de H. Leonarduskerk
in Oosterhout (1931-1932).

Wim Mestrom met het olieverfschilderij.
Foto Frans Spaan
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Kunst of Kitsch!
Wat ons al direct opviel aan het olieverfpaneel van was, dat dit schilderij niet helemaal overeenkwam met de fotoafdruk in het boekje van kunsthandel Teunissen uit
Nijmegen. Hier en daar waren er bomen en struiken toegevoegd, en op de voorgrond
stond een persoon en kippen geschilderd. Op het paneel zat ook een dikke laag vernis. Ik heb nog een aantal foto’s gemaakt van het paneel maar door de vernislaag was
dit vrij moeilijk. Thijs en ondergetekende zijn geen kunstkenners, maar we konden
beide wel zien dat met dit schilderij iets aan de hand was. Wim Mestrom had dit paneel destijds gekocht bij kunsthandelaar Teunissen. Ik vroeg aan hem of het paneel
niet te koop was, en bood hem 300 euro, maar dit wees hij resoluut van de hand, hij
had er zelf meer dan 2000 euro voor betaald , de koop ging niet door. Ik heb mijn
twijfels over de echtheid van het paneel mogelijk hebben ze het later wat opgefleurd.
Misschien wordt dit paneel nog eens te koop aangeboden, Wim Mestrom vertelde
dat hij geen nakomelingen heeft.

Broer van Wim Mestrom
Enkele jaren geleden was ik in de voortuin van de kerk aan het werk, er stapte een
man en een vrouw uit de auto en liepen aandachtig rond de kerk. Op mijn vraag of ik
ze kon helpen was zijn antwoord, mijn vader heeft deze kerk nog meegebouwd. Ook
hij bleek een zoon te zijn van aannemer Mestrom. Ik vertelde hem dat ik een jaar
geleden bij zijn broer Wim in Nijmegen op bezoek was geweest omdat hij in het bezit
was van het olieverfpaneel van deze kerk. Hij had geen contact met zijn broer, en
kende ook het verhaal van het olieverfpaneel niet. Ik heb de kerkdeuren opengemaakt zodat ze ook even binnen konden kijken, daar waren ze wel blij mee. Hij kon
zich nog wel herinneren dat zijn vader nog meer kerken mee heeft gebouwd.
Wat zien we op het olieverfpaneel uit 1935.
Toen Anton Heijmans omstreeks 1935 dit doek vanaf de Waaldijk schilderde had hij
een mooi zicht op de pas gebouwde H. Leonarduskerk van Oosterhout, die in augustus 1932 werd ingewijd. Op de voorgrond zien de boomgaard van de fam. Merkus. In
1955 is deze boomgaard gerooid en werd het voetbalveld van voetbalvereniging OSC.
Op de achtergrond zien we café Merkus en de schoorsteen van de jamfabriek BATO
van de familie Van Woerkom, toen de fabriek in 1974 failliet ging is ok de schoorsteenpijp in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgebroken.
Expositie Antoon Heijmans.
In 1974 werd door Kunsthandel Teunissen uit Nijmegen een expositie gehouden over
schilder Antoon Heijmans, er zijn toen boekjes uitgegeven met daarin alle schilderwerken van Antoon Heijmans. Thijs van Woerkom was in bezit van het boekje.
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Op pagina 14 in het boekje staat het olieverfpaneel van de H. Leonarduskerk uit Oosterhout uit 1935 afgebeeld.
Portret Antoon Heijmans door Dorus Arts 1941

Antonius Cornelis Heijmans

Antonius Cornelis Heijmans is geboren op 26 februari 1902 in de Dennenstraat in
Heesch, een oud Nijmeegs kerkdorp. Hij was een zoon van Elisabeth Princen en Johannes Lambertus Heijmans die zich verwer noemde. Dit beroep van meesterschilder is bepalend geweest voor de levensgang van Antoon Heijmans. Zijn ouders
onderkende zijn artistieke begaafdheid en hij kreeg de gelegenheid om zich in te
tekenen, en zoveel meer, te bekwamen en af te studeren aan de academie in Den
Bosch. Vooral de Nijmeegse schilder van Vugt Thijssen heeft zich veel moeite getroost voor de opleiding van de ijverige en veelbelovende discipel.
In het bezit van zijn akte ‘middelbaar’ ging hij les geven aan wat toen het ambachtsonderwijs heette. En op de Nijmeegse technische school de Kronenburg, eindstation
van zijn docenten loopbaan, bewaart men trots een kostbaar manuscript, een hand
geschreven cursus, waarvan vele bladen de hand van de calligraaf, de tekenaar, de
schilder en perfectionist verraden, die Toon Heijmans was. Het vooroorlogse tijdperk
moet zijn gelukkigste tijd geweest zijn. Met zijn onafscheidelijke vriend de schilder
Dorus Arts was hij steeds op dooltocht door stad en omgeving om motieven te vinden voor zijn schetsen en aquarellen. Maar vooral voor zijn olie verven. De collectie
schilderijen is zeer waarschijnlijk alle tussen 1930 en 1940 ontstaan. Zij verraden een
hand even gevoelig als zijn karakter, en een coloriet, dat even breed was als zijn interesse. Want Toon was meer dan een schilder en docent, hij was tevens een erkend
heraldicus en een gedegen onderzoeker van oude molens, boerderijen en hun geheimzinnige huistekens. En tot aan het einde van zijn leven heeft hij zich vrijwel dagelijks in de kunstgeschiedenis verdiept. Op het terrein bezat hij een kennis, steunend op een ingeboren intuïtie, waarin weinigen hem evenaarden. Toon Heijmans
die op 14 januari 1964 in Nijmegen overleed heeft bij zijn leven nooit willen exposeren. Zijn natuurlijke bescheidenheid, die met het stijgen der jaren de aard van introverte aannam, heeft zich daar steeds tegen verzet. Zijn vrienden aan wie hij zoveel
gegeven heeft, mogen Henk Teunissen dankbaar zijn dat Toon Heijmans, helaas postuum als bediendekunstenaar de eer krijgt die hij zichzelf steeds onthouden heeft.
Bron: Kunsthandel Teunissen, Ganzenheuvel 3 Nijmegen, december 1974.
Wim Mestrom, Nijmegen
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De 'gave Gods' in Nijmegen:
uit het pesttraktaat van Van Diemersbroeck
John Mulder
Het Coronavirus of officieel Covid 19 virus heeft de wereld aardig lamgelegd: ‘lock
down’, anderhalve meter afstand, geen groepsvorming, al dan niet mondkapjes,
kortom onze samenleving is danig ontwricht. Iets dergelijks was ook gaande in
1635/36 in Nijmegen: daar heerste de pest. De gevolgen waren desastreus voor de
stad. Nijmegen telde toen zo’n 16.000 inwoners, waarvan 6.000 ingekwartierde militairen en nog eens 3.000 soldatenvrouwen en -kinderen. Dat kwam door de onverhoedse inname van Schenkenschans op de splitsing van Rijn en Waal eind juli 1635
door de Spanjaarden. We zaten toen nog in de Tachtigjarige oorlog. Het Staatse leger
onder aanvoering van Frederik Hendrik trok zich in Nijmegen terug. Schenkenschans
bleef negen maanden in Spaanse handen, zodat Nijmegen in de winter van 1635-36
boordevol soldaten zat1. Binnen anderhalf jaar stierf een derde van de bevolking.
Een zeldzame bron over de pest in Nijmegen biedt het pesttraktaat van IJsbrand van
Diemersbroeck. Als universitair geschoold geneesheer stond Van Diemersbroeck in
1635-1636 te Nijmegen vele burgers en soldaten bij. Hij schreef zijn ervaringen in het
latijn op (in 1644) in een boek bestaande uit vier delen. De Middelburgse chirurgijn
en pestmeester Jacob du Buisson (1671) vertaalde het boek van IJsbrand van Diemersbroeck2. Hieronder doen we een kleine greep uit de 120 ‘Geschiedenisse’. De
verhalen zijn voor deze tijd soms te bizar voor woorden, maar soms ook weer heel
herkenbaar.
Het lezen kost enige moeite, maar de beloning is groot. Hardop lezen helpt de tekst
te begrijpen. Voor uitgebreide informatie, zie Kerkhoff3 en Wikipedia en Wikimedia.
Veel leesplezier!

IJsbrand van Diemersbroeck

IJsbrand van Diemersbroeck (1609-1674)
ca. 50 jaar oud

1

Frijhoff, W. T. M. (1991). Gods gave afgewezen. Op zoek naar genezing van de pest:
Nijmegen, 1635-1637.
2
Buisson, Jacob du, 1671. Traktaat vande Peste, In het welk deze zeer gevaarlijke Ziekte met
Reden en eigen Ervaring bevestigt, en naaklelijk vertoont word. Middelburg.
3
Kerkhoff, A.H.M., 2013. IJsbrand van Diemerbroeck: verhandeling over de pest: ingeleid,
vertaald en van aantekeningen voorzien
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Geschiedenisse I
De DienstMaagt van Antony Vos, Coopman van wijnen. heeft op den 6 November des
Jaars 1635 beginnen ziek te worden; ben omtrent den avont op haar ontboden: hebbe haar zeer benaut en koorzig gevonden met een zware Hooftpijn en eenen kleenen
rassen en eeniger maten ongelijken Polz: de krachten waren nochtans niet zeer vervallen: hadde twee kleene, rood en pijnelijke puisjes van de groote eens annijzzaats;
de eene op de rechter Borst; en d'ander op 't midden van het Borstbeen: zijnde twee
Carbunkels, die eerst uitquamen en onfeilbare tekenen en voorboden waren van de
Peste. Ik hebben haar voorgeschreven dezen Zweetdrank, van welke zy wel en by na
den geheelen nacht met groote verlichting gezweet heeft:
R.: Extract. Card. Benede. Sal. Absinth. An. 3j. Sal. Card.3ß. Theriac.
Andromach. 3j. Card. Bened. An. 3j. Ol. Vitriol. Q.s. Misce, fiat haustus.
Des anderen daags hebben wy gezien dat de voorzeide puisjes tot de breette van een
nagel van een Duim gegroeit en nu twee volkomen zwarte Pestkolen geworden waren; hebben boven op een blaasken of blaarken; het welke doorgesteken en afgescheden zijnde is'er uitgekomen een zwarte en fenijnige etter; en is alzo de Pestkole
die onder dat blaasken verborgen lach ontdekt; op den welken wy geleit hebben het
Unguentum Apostol. en Basilicum van elk even veel: daar over leggende de Plaaster
van Diachyl. cum gummis, voor den dorst hebbe haar gegeven dit julep:
R.: Aq. Card. Bened 3j. Scabios. Acetos. an. ß Syrup. de fucco citr. z.ij. Ol. Vitriol.
q. s. ad gratum acorum. Misce, fiat julebus.
Terstonts na de Middag is den eersten zweetdrank wederom vernieuwt: van welken
als zy wederom zeer wel gezweet hadde, heeft den Carbunkel, die op 't midden van 't
Borstbeen stont, zich uitgespreit tot de breette van eenen halven rykdaalder: toen
hebben wy ons Papjen, dat wy ondertusschen hebben doen maken op de Carbunkel
geleit en driemaal daags laten vernieuwen: den 8. November hebbe haar dit Conditum doen gebruiken:
R.: Spec. Liberant 3j. Rad. helen. condit. Cort. arantior. condit. an. 3ß. Diascord.
fracastor. z.ij. Syrup. acetos. citri. q. s. Misce, fiat conditum.
Het voorgemelte julep is ook wederom vernieuwt: den 12 November zijn de Pestkolen van de naast gelegene deelen gescheiden; de welke uitgetrokken zijnde, is'er het
Unguentum mundificat. de apio met Unguent. Apost. gemengt drie of viermaal opgeleit; daar na met het Unguent. aureum de hollicheden met vleesch toegegroeit; en
door Plaasters tot volkomen genezing gebracht zijnde is deze zieken weder om ter
gezontheit gebracht: den geheelen tijt van haar ziekte heeft zy goeden aftrek gehadt;
en behalven de benautheit (die na den tweeden zweetdrank te gelijk met de koortz is
achter gebleven) zijnde geen andere zware toevallen.
Paul Fürst, Doktor Schnabel von Rom
(1656)
Pestmeesters beschermden zich tegen besmetting
met een mantel en een kap. In de ‘snavel’ bevonden zich kruiden die de lucht moesten zuiveren. De
stok diende mogelijk om zich zieken van het lijf te
houden. In deze sinistere uitmonstering gingen
Nederlandse pestdokters overigens zelden gekleed.

De pestdokter
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Man en vrouw met de pestziekte in bed

Geschiedenisse XI
Zeker Leger Chirurgyn, is voor SchenkeSchans in 't Leger van de Peste bezocht van
stonden aan recht over Nimwegen in 't Dorp Lent gebracht en aldaar in een kleen
gehuurt Kamertjen van zijn Kameraats gelaten: Dezen den 12 April na den middag
gaande bezouken hebbe hem koortzig, zeer zwak ende benaut gevonden met eenen
ongelijken rassen en harden Polz de Tonge met een zwarte korst bezet; hebbe hem
dit tegengift voorgeschreven:
R.: Theriac. Andromach zij. Diascord. fracastor. Sal. absinth. an. 3ß.Aq. theriacal.
Acet. bezoartic. an zj. Misce, fiat haustus.
Heeft zeer gezweet met groote verlichting en een Pestgezwel is inde Liesse voor den
dag gekomen, welkers komste ik uit de pijn van te vooren voorzeit hadde: Des anderen daags is hy veel beter geweest en den zelven Zweetdrank wederom vernieuwt
zijnde, heeft het gezwel zich matelijk verheft: De zieken wat Neuswijs zijnde (hoedanig meest alle Chirurgyns gewoonlijk zijn) heeft toen buiten mijn weten op zijn eigen
houtjen zeker Zalf van Mercurium of Quickzilver (dat hy by gevalle voor eenige Pokkige hardigheden in een Doosjen gemaakt by hem hadde) op het Pestgezwel gesmeert:
Hier van is het gezwel den volgende nacht volkomelijk verdwenen, de koorts op een
nieuw ontsteken, en zeer groote benautheit en geweldige braking by gekomen; en de
krachten zijn op dien eenen nacht zodaniglijk vervallen dat den Zieken den volgende
dag zich nauwelijk meer heeft konnen roeren; toen heeft hy voor my bekent, dat hy
die Zalve daar op gesmeert hadde en gehoopt, dat het gezwel door de kracht van 't
Quickzilver zoude genezen worden: Maar dat hy nu zach dat zijn misverstant en dwaling doodelijk was: Hem is noch een Tegengift ingegeven, 't welk van stonden aan
uitgebraakt zijnde, zijn terstont voor den dag gekomen purpurachtige Peperkoorns
met de welke hy na drie uuren is overleden.
Geschiedenisse XIII
D'Heer Colberry, een Engels Edelman, die als Voluntair of vrywillig het Leger volgde,
uit het Leger dat voor SchenkeSchans lach, den 14. April tot Nimwegen gekomen
zijnde, zo haast hy in de Stadt is gekomen, heeft zekeren ongewoone stank gevat van
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welken hy heeft beginnen te walgen met pijn in 't Hooft: Des anderen daags des
morgens uit zijn zlaap wakker geworden zijnde, is zeer walgachtig geweest en heeft
een pijn met een harde spanning inde Parotis achter de Oor gewaar geworden; vreezende voor de Peste heeft des morgens heel vroeg uit de masse van de Pillen van
Ruffus, die hy altijt op hem hadde, vier Pillekens gemaakt en ingeslikt; van de welke
hy na zes uuren drie of viermaal aftrek heeft gehat; heeft echter 's middags niet konnen Eeten; ontrent den avont heeft hij wederom van zelfs drie of vier afgangen gehat, waar op een groote benautheit aan 't hart met zwakheit gevolgt is: Den volgenden nacht is 'er een groote Buikloop te zamen met een Koortz by gekomen: Den 16.
April heeft hy mijnen raat verzocht: Hebbe gezien, dat den afgank zeer geroert Olpachtig als van gesmolten vet en zeer stinkende was; de bywezende koortz scheen
echter nochtans niet zeer sterk te wezen; Ik hebbe hem ten zes uuren des morgens
deze zweetdrank ingegeven:
R.: Terr. sigillat. Bol. Armen. Corall. rubr. praeparat. Corn. cerv. ust. an. 3i. Extract.
rut. 3jß. Sal. scord. 3j. Theriac.Diascord. an 3ij. Aq. Theriacal. 3ij. Misce, fiat haustus.

Valkhof

Hier van heeft hy drie of vier uuren sterk gezweet met verlichting en den Buikloop is
tot den middag achter gebleven. Terstont na den middag is den loop wederom gekomen; heeft toen den zelven drank andermaal ingenomen en dikmaal dien dag en
den volgenden nacht gegeten een stukjen van dit Conditum:
R.: Trochis. de terr sigillat. Flor. Sulphur. Corn. cerv. ust. an 3j. Spec. diatrium santalor. 3ij. Diascord. Conserv. rosar. rubr.Myv. cydonior. an 3iv. Syr. granat. Acid.
q. s. Misce, fiat conditum.
Door den dorst heeft hy dit Julep gebruikt:
Aq. Card. Bened. 3j. Scabios. 3ß. Conserv. rosar. rubr. 3jß. Rob. acaciae 3ij.
Ol. vitriol. q. s. ad gratum acorem.
Mengt het onder een en doet het na een uur door een Doek voor een Julep.
Maar hier mede is den Buikloop niet met allen vermindert. Den 17. April is den
Zweetdrank op zodanige manier toebereit:
R.: Rad. tormentill. zß. Rasur. santal. rubr. ziß. Cort. granator. zj. Herb. pimpinell.
virid. m.ß. Rut, Card. bened. Scord. sicc. an. p. j. Sem. Card. bened. Platag. an.
zj. Flor. Balaustior. Rosar. rubr. an. ziß. Aq. Commun.q. s.
Laat het kooken na de konst:
R.: Hiuus. decoct. zij. Trochisc. de terr. sigillat. 3ß. Corn. cerv. ust. 3j. Theriac. 3j.
Diascord. zß. Misce, fiat haustus.
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Naa 't innemen van dezen drank heeft hy wederom sterk gezweet en wederom de
Pijn in de Parotis achter de Oor gevoelt en ’t scheeen, dat den Buikloop een weinig
minderde, de welke echter na het zweeten even groot is gekomen ende toen is 'er
eerst een bloetachtige stoffe, daar na zuiver bloet zonder pijn afgeschoten: hier door
de krachten ganschelijk onder de voeten geworpen zijnde, is de Zieke daar op uit het
Lighaam gescheiden.
Geschiedenisse XVII
N. Straeten, Notaris publijq, woonende in ’t steegjen dicht by de Dansschole aan de
Peste met eenen buikloop liggende, ben ik geroepen om by hem te komen; zo haast
ik in zijn kamer quam, hebbe een zeer quaden stank van uitworpzelen in mijn neus
gevat, waar van ik in hoogsten onstelt ben geweest. Na een weinig verblijf aldaar
wederom uit den huis gegaan zijnde, hebbe ik mijn met draaying, walging en benautheit aan 't hart van stonden aan bevangen gevoelt: zo dat ik geenzins twijffelde
of hadde de Pestilentiale besmetting gevat: daarom alle mijn bezigheden en zaken
aan een zijde stellende (want het was ontrent thien uuren voor den middag) begaf
mijn terstont na huis en hebbe van den besten toebak 5 of 6 pijpen uitgezogen: door
welkers gebruik alle de voorzeide toevallen zo ganschelijk verdweenen zijn, dat ik
geen quaat met allen meer gewaar wier: toen wederom willende uitgaan en mijn
andere zieken bezouken hebbe van te vooren ingenomen een half loot Theriakel van
Andromachus, en ben daar na op deze wijze wel te passe geweest.
Geschiedenisse XXI
Margarita van Thienen, de welke inden Hof van Capitein Haeften ziek lag, merkende
dat zy de Peste hadde, heeft tweemaal haar eigen pisse gedronken: den tweeden dag
heeft zy, op mijnen raadt, een zweetmiddel ingenomen. Na een overvloedig zweet
heeft zich achter de slinker oore een groot en zacht gezwel vertoont zo hoog, dat het
den geheelen hals na vooren van de zieke zijde heeft bezet; den vierden dag purpure
Peperkoorns zich vertoonende, is zy gestorven.
Geschiedenisse XXVI
Petrus Martinus verzorgt en begraaft pestslachtoffers, 1564

De Huisvrouwe van Geeraart van Stolk
leggende in de kraam, na dat zy een heel
gezonden zoon gebaart hadde, heeft den
derden dag de Peste gekregen, en twee
Carbunkels hebben haar op de borst vertoont; de benautheit als ook de koortz
was niet zeer zwaar; hare zuivering is ook
niet achter gebleven dat alles groote hoope van genezing gaf: Het Kint van de Melk
van de Moeder de Peste krijgende, is kortz
daar op gestorven; eer zy 't zelf wiste dat
zy de Peste hadt; na de doot van 't Kint
zijnder Jonge Hontjes gezocht, die de Borsten die overvloet van Melk hadden
mochten uittrekken; men heeft'er vier
gevonden: van welke twee na dat zy twee dagen de Borsten gezogen hadden gestorven zijn; de twee overige hebben geleeft tot den vijfden dag toe, en zijn toen de eerste gevolgt.
Ondertusschen heeft de Zieke verscheiden Tegengiften gebruikt, welck alles niet
tegenstaande, is de Koorz met de benautheit allengskens vermeerdert ende ten laat34

sen de krachten volkomelijk verslagen zijnde heeft den zelfden dag vande ziekte het
leven met de doot verwisselt; ende haren man is gelijk met het ander kint niet lang
daar na, door het gewelt van de eigen ziekte onderdrukt zijnde, haar gevolgt.
Geschiedenisse XXXVII
Een zeer wel bekent Ruiter, met namen Schabhals, een sterk, stout en ten hoogsten
roekeloos mensch, vande Peste bezocht zijnde met een groote koortz en zwakheit,
heeft een Pestgezwel in de Liesse en drie Pestkolen op zijn Lighaam gehadt; van alle
welke qualen door de hulpe van Godt zeer Gelukkelijk en wel genezen zijnde, en nu
wederom op straat uitgaande, heeft Godt daar over niet eens gedankt, maar heeft
zich zeer Godtlooslijk geroemt dat hy schelmachtiger en sterker was als de Peste
zelfs, en dat de schichten noch van de Peste noch van de Duivel iet op hem vermochten, ja dat hy noch na Peste noch na Duivel vraegde; maar Godt die inde Hoogsten
woont, heeft de Godtlooze woorden van dezen Godtloozen mensch gehoort: wat
geschiet'er; als hy noch met andere Ruiters het Leger van den vyant dikmaals bespiet
hadde (Want hy was een vermaarde Guide) is hy ontrent de vijfde week na zijne volkomen genezing wederom op een nieuw van de Peste besprongen, en heeft voor den
zelfden dag onder de overwinnende Peste zijnen harden nek moeten buigen.
Geschiedenisse XLIII
Jan Willems, knecht van een Timmerman heeft tijding gekregen dat zijn Ouders op
Thiel van de Peste gestorven waren: van welke droevige bootschap is hy zo zeer onstelt en verschrikt geweest, dat hy daar van terstont de Peste ook gekregen heeft,
van de welke hy, niet tegenstaande verscheide GeneesMiddelen, die hem ingegeven
zijn voor den vierden dag is gestorven.
Geschiedenisse LXXI
De Heer Welting een Engels Edelman, die tot Nimwegen gekomen was om de Stadt
te zien; den 8 Augusti des morgens uitgaande, heeft een draeing in 't hooft en niet
lang daar na zeer groote benautheit gevoelt, zo dat hy genoorzaakt was zich na Bedde te begeven: Den Chirurgijn ontboden zijnde, heeft hem een zweetmiddel ingegeven en lustig doen zweeten waar van den zieken een weinig verlicht is; en een gezwel
onder de Oxel heeft zich vertoont: Den Chirurgijn na het zweet heeft een ader in den
rechter arm geopent, voorgevende en belovende, dat hy den zieken op deze maniere
in zeer korten tijt zoude genezen; uit de geopende ader is er veel goet en gezont
bloet gelopen: als er nu eenige oncen uitgevloeit waren, heeft den Chirurgijn met
geen compressen met geen banden den loop van 't bloet konnen stuiten, noch de
opening van de ader stoppen; ondertusschen zijn de krachten van den zieken tenemaal vervallen en het gezwel, dat onder de Oxel stont, is verdweenen; De benautheden ook toegenomen hebbende, zijnder ook flauten by gekomen: als den Chirurgijn
nu ontrent anderhalf uur om de ader te stoppen te vergeefs bezig hadde geweest
hem men ten laatsen ook mijne raat verzocht: hebbe in 't gaatjen van de ader gesteken die Fungus, de welke de Chirurgijns gebruiken om 't bloet te stelpen. En daar
over is geleit een dikke compres met eenen stijven bandt; hebbe daar op laten leggen
het Caput mortuum vitriole, maar heeft niet geholpen: En alzo den zieken dikmaal in
flauten viel in een desperate of wanhoopige zake is men gedwongen geweest tot het
uitterste middel (hoewel te laat) te komen, te weten tot het branden: waar door met
een gloejent yzer, daar zachtjens aangebracht, het wondeken of gaatjen toegemaakt
is; en op deze maniere heeft het bloejen wel opgehouden, maar den zieken, niet
tegenstaande verscheide hartsterkende GeneesMiddelen, die hem ingegeven zijn,
heeft na een half uure den Geest gegeven, en alzo is de ziekte volgens de belofte van
den Chirurgijn in zeer korten tijt genezen en dat zo wel, dat hy niet te vreezen heeft
van wederom in toekomende te zullen invallen.
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Geschiedenisse LXXIII
Jacob Verhorst en Caspar Nitteler, Soldaten, die met den anderen Kamaraden en
Maats waren uit vermaak hare kleederen uitgedaan hebbende, hadden eenigen tijt in
de Riviere gezwommen en alzo dan in ’t water, dan onder de heete stralen van de
Zonne met hare bloote Lighamen gelegen; naa 't zwemmen hebben zy alle beiden
een zware pijn in 't hooft met een genegenheit tot zlapen gevoelt: Wederom t'huis
gekomen zijnde, hebben haar te bedde geleit en gezlapen: Na eenige uuren wakker
wordende, behalven de pijn in ’t hooft, hebben zy ook een zeer groote benautheit
met walging gewaar geworden, daar by niet lang daar na ook een groote en sterke
koortz gekomen is: Hebbe haar alle beiden een Tegengift ingegeven van ’t welke,
overmits de groote ongeduurigheit, alzo zy niet hadden konnen zweeten, hebben na
eenige uuren een ander ingenomen; dat zy wederom hebben uitgebraakt en niet
gewilt iet anders meer innemen; Zy hadden alle beiden eenen on-uit-blusselijken
dorst; Jacob heeft een groote pijn inder de Oxel gehadt, maar zonder eenig merkelijk
gezwel en is ontrent het einde van den tweeden dag gestorven; Caspar heeft een
kleen pijnlijk gezwel achter de Oore gekregen, en noch tot den vierden dag Ziek geweest, op den welken hy ook gestorven is.
Bloemerstraat

Geschiedenisse LXXIX
Inde Maant van Augustus hadde ik onder handen zekere edele Juffrouw (dewelke
was in een kamer by 't Casteel van Nimwegen, die ik om haar te genezen gehuurt
hadde) die zwaarlijk met de Pokken besmet was; Als ik haar de algemeene GeneesMiddelen voor af gebruikt hebbende, nu vier dagen door 't afgietzel van Guaicun
hadde doen zweeten, heeft de Peste de lieden van dat huis besprongen van de welke
in zes dagen vier gestorven zijn; een out Vroutjen is alleen overig gebleven, die deze
Juffrouw diende; de Juffrouw meer voor de Peste als voor de Pokken vreezende,
zoude geern van daar op een ander verhuist hebben: maar om dat inde stadt zeer
weinige huizen waren, die niet besmet waren; daar-en-boven vreezende, dat door
deze verhuizing zy en haar ziekte aan andere zoude bekent gemaakt worden, hebbe
haar geraden, dat zy daar zoude blijven en dat zy voor geen gevaar zoude vreezen, en
dat zy van de Peste tenemaal bevryt zoude wezen zo lang zy haar van de Pokken liet
genezen: mijnen raat volgende is zy gebleven en dagelijk met het zweeten en in 't
gebruik van andere GeneesMiddelen, die tot genezing der Pokken van nooden waren
voortgaande, en eenige rookingen ook inde kamer tot verbetering des luchts makende, heeft tenemaal van de Peste bevrijt geweest, maar is na de derde weke gezont en
schoon vertrokken, dewelke schrikkelijk en zeer leelijk van de Pokken geschonden, by
ons gekomen was.
36

Geschiedenisse LXXXV
Kleene Pier, (daarom kleen inde wandeling genaamt, om dat hy kort van gestalte
was) een zeer wel bekenden Boer in 't Dorp Bemmel, een uure van Nimwegen gelegen, heeft de Peste gekregen met een sterke koorts en andere zware toevallen, waar
van hy gelijk'er gelooft wier den derden dag is gestorven: De Bloetvrienden die hem
dienden, hebben hem een dootskleet aangedaan en het Lighaam van 't bedde tegen
of op den vloer op 't stroo geleit; de erfgenamen hebben ook zijne kleederen en anderen huisraat onder malkander gedeelt, en alzo uit vreeze van Dieven in het Huis
van allen den Huisraat berooft: Hebben ook ondertusschen zorge gedragen, dat de
Dootkiste van een Timmerman zoude gemaakt worden en alles laten veerdig maken,
om de Begravenisse des anderen daags in 't werk te stellen: Des anderen daags alles
nu gereet zijnde, onbrak'er niet als de Dootkiste (zonder welke de Lieden van ons
Lant geen dooden begraven) die den Timmerman, overmits het menigvuldig werk,
dat hy hadde, in zo korten tijt niet hadde konnen maken: Om welke oorzaak de Begravenisse tot den derden dag nootzakelijk moste uitgestelt worden: Des anderen
daags de dootkiste nu gereet zijnde, terwijl men zeer spoeide, om het lijk ter aarden
te brengen, hebben zy gezien, dat den dooden, die men meende uit-te-dragen, wederom levendig wier, en Armen en borst beweegde (na dat hy 52 uuren in zodanige
staat als een die waarlijk doot was, gelegen hadde) die ook binnen een quartier uurs
opstont, schreuwde en scheurde heel dul zijnde zijn hemde en alle het ander lijwaat
en mishandelde de geen, die naast by hem stonden: zo dat zy hem met gewelt hebben moeten houden en de armen met banden vast binden: deze dulligheit heeft
ontrent 54 uuren geduurt (gelijk hy mijn zelf vertelt heeft) en is daar na achter gebleven en den zieken is wederom volkomelijk tot zijn leven gekomen, en heeft gezien
dat zommige bloetvrienden zijn kleederen aan hadden en zijnen anderen huisraat
onder zijn Erfgenamen gedeelt was, dat hy als een bezitter die van den dooden wederom was opgestaan, van haar wederom heeft geeischt; heeft in weinige dagen zijn
verloore krachten wederom gekregen en is vande ziekte wederom gezont geworden
tot verwondering van alle menschen: is nu in het negenste jaar (in het welk ik deze
geschiedenissen in order stelle) dat hy gezont leeft, en dient noch tegenwoordig den
Wel Edelen Heer Johan van Bronkhorst Majoor van zuit-Hollant die in dat zelve Dorp
woont en zijn Boere werk aldaar doet.
Geschiedenisse CIII
Den Wel-Edelen Heer Didrik van Welderen, Heer van Leeuwenburg, zijn Broeder met
zijn Zuster van de Peste gestorven zijnde, heeft de fenijnige besmetting ook gevat,
die hy ontrent drie maanden op hem gedragen heeft, eer zy haar door eenige merkleijke tekenen openbaarde; geduurende deze Maanden heeft hy geklaagt dan van
een zware Hooftpijn, dan van een loomigheit over 't geheel Lighaam, zomtijts van
zwakheit, zomtijts van vervallen lust tot eeten en andere diergelijken qualen meer;
maar by na den geheelen tijt van een benautheit voor 't hart: Op dat hy op zijn gezontheit beter zoude letten, heeft hy op mijnen raat terstont na de doot van zijn Zuster (Huisvrouwe van den Wel-Edelen en gestrengen Heer van Wijnbergen, Colonnel
van een Regiment Voetknechten) van lucht verandert, en daer latende alles, daarmen eenigzins quaat vermoeden op konde hebben, hem begeven buiten de Stadt
naa 't Dorp Bemmel op 't Casteel van den Heer van Wolfferen: Als hy daar ontrent
thien Weken geleeft hadde, het gestadig gebruik der Tegengiften, die tot voorkoming
der Peste dienden, nimmermeer nalatendeen echter voorzeide toevallen allengskens
meer en meer toenamen, voornamelijk die benautheit en zwakheit der krachten; is
hy eindelijk om mijnen raat te verzouken genootzaakt geweest wederom naar Nimwegen te komen; hem alhier uit vermoeden van eenig fenijn quaat een of twee
zweetdrijvende Tegengiften ingegeven hebbende, is in de Liesse een Pestgezwel voor
den dag gekomen, zijnde de oprechte Bode van dien vyant die zo lang in 't Lighaam
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verborgen hadde gelegen, het welk de eerste twee dagen een weinig zich verheft
heeft; en is daar na hem noch ingegeven hebbende eenige bequame Tegengiften,
alleen door 't opleggen van mijn Magistrale Plaaster van Tacamahaca allengskens
zonder rijping verdweenen en den Zieken is op deze manier van dien innerlijke fenijnige Vyant gelukkig verlost: Hy heeft van dit fenijn dat hy zo lang in 't Lighaam gedragen hadde, lang een zwakke Maag behouden, de welke wy na eenige Maanden twee
braakmiddelen en andere verwarmende, afveegende en versterkende middelen hem
ingegeven hebbende, wederom tot haren voorigen en gewoonlijken staat van gezontheit gebracht hebben; het is aanmerkens weerdig dat dezen bovengemelten
Heer den geheelen tijt, dat het Pestig fenijn in zijn Lighaam verborgen gelegen hadde,
tot zijn volkomen genezing toe, geen merkelijke koortz gehadt heeft.
Geschiedenisse CVI
Hendrik Pieters, die in 't Dorp Lent ten Huize van den Secretaris Seldens ziek lag, welvarende zich na buiten begevende om in 't velt te gaan wandelen en eenigzins vermoeit t'huis komende, heeft op een hoop van vers geslagen Hop liggen rusten en
daar twee uuren in zlaap gevallen; wakker geworden zijnde, heeft een rying gevoelt;
en gemerkt dat hy een koortz hadde, een groote zwaarte en benautheit voor 't hart;
heeft ook niet lang daar na gebraakt en na bedde gaande, dien nacht met groote
ongeduurigheit doorgebracht; heeft des anderen daags op mijnen raat een tegengift
ingenomen; als hy dan van 't zelve zeer wel, doch zonder verlichting, gezweet hadde,
zijnder drie Pestkolen voor den dag gekomen; daar na heeft hy noch drie of vier
zweetmiddelen ende andere tegengiften te vergeefs gebruikt en de ziekte dagelijk
verzwarende, heeft den vijde dag een einde van zijn leven gemaakt.
Geschiedenisse CXX
De pijnlijke builen worden
behandeld door Fresco uit de
vijftiende eeuw

Den Capitein Brauwer als
nergens in geheel Gelderlant de Peste was van deze
besmetting bezocht zijnde,
heeft zich gelegen in 't Dorp
Bemmel; heeft verscheide
Pestkolen gehadt; en de
geneesmiddelen te laat in 't
werk gestelt hebbende, is
eindelijk gestorven; dezen
zieken voor de eerste maal bezocht hebbende, hebbe ik terstont de besmetting van
hem gevat en een groote Pestkole met zeer groote pijn op mijn zlinker hant gekregen; de welke ik door gebruik van bequame plaatzelijke geneesmiddelen daar na
gelukkelijk hebbe genezen: Van den beginne tot den einde toe van dit quaat, ben ik
nergens over mijn Lighaam qualijk te pas geweest; hebbe noch koortz noch eenig
quaat toeval gewaar geworden; noch gebruikt eenig andere Tegengift als den rook
van Toebak alleen; van dien zelven Capitein is ook besmet geweest zeker Zoldaat die
hem diende, die ook, gelijk ik, een Pestkole op de zlinker hant gekregen heeft, die wy
ook daar na met plaatzelijke geneesmiddelen genezen hebben; en alzo ook deze nergens anders op zijn lighaam ziek was en uit gewoonte Toebak genoech gebruikte
hebben wy dezen ook geen andere Tegengiften ingegeven.
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Van alles van vroeger…….
Dini Huijbers
Grootmoeders sla (Website Coquinaria, auteur Christianne Muusers)
Het is een simpele salade, met niet-modieuze ingrediënten. Er is één ding: je moet
wel van slappe sla houden. De sla wordt niet gestampt, maar slinkt door de hete
aardappelen die erdoor gaan. Die hete aardappelen nemen ook een deel van de slasaus op, dat doen ze niet als ze koud zijn. Het is dus belangrijk dat je ze er niet koud
doorheen doet. Dat is overigens een regeltje om te onthouden: voor salades gebruik
je hete aardappel, om te bakken moeten gekookte aardappelen juist eerst afkoelen.
Overigens kun je je ze ook rauw bakken, dat duurt alleen wat langer.
Maaltijdsalade voor 2 tot 3 personen, bijgerecht voor 4 tot 6 personen; voorbereiding 25 minuten; bereiding 10 minuten. Heerlijk bij zomerse temperaturen.
Benodigdheden voor de sla:
1 flinke krop botersla
400 gr aardappelen (vast of lichtkruimig)
runderbouillon (blokje of pot)
4 rijpe tomaten (proef eerst)
1 gele ui
1 komkommer
4 eieren

Voor de slasaus:
3 eetl neutrale olie
2 eetl blanke azijn
3 eetl mayonaise
2 tl Dijon mosterd
peper en zout naar smaak
peterselie en bieslook naar smaak

Voorbereiding:
Schil de aardappelen, snijd ze in evengrote stukken,
en kook ze gaar in runderbouillon. Zout hoeft er niet
bij, dat zit al in de bouillon. Bereid de andere ingredienten voor terwijl de aardappelen koken, want die
moeten straks heet door de sla. Schil de komkommer,
schaaf in dunne plakjes en zet ze, bestrooid met zout,
in een zeef om uit te lekken. Kook de eieren hard,
maak de groenten schoon. Snipper de ui, scheur de
sla, snijd gehalveerde tomaten in plakjes. Meng alles
voor de slasaus, klop goed door elkaar met een vork
of garde. Het lijkt een ruime hoeveelheid, maar de
aardappelstukjes nemen ook saus op.
Bereiding
Knijp de komkommerplakjes met de hand uit om zo veel mogelijk vocht te verwijderen. Doe sla, komkommer, tomaat en ui in de slakom, en vermeng met de slasaus.
Giet de aardappelen af, snijd in dikke plakken, en meng onmiddellijk door de sla. De
hete aardappelen neemt wat van de slasaus op, en doen de kropsla wat slinken. Pel
de nog hete eieren, snijd in plakjes, en meng die ook door de sla.
Serveren
De salade is vers gemaakt het lekkerst, als de aardappelen nog lauwwarm zijn en de
sla net begint te slinken. Dit is een volledige (lichte) maaltijd. Brood is niet nodig,
koolhydraten haal je uit de aardappelen.
Voor mijn familie is dit al zeker drie generaties een traditioneel recept voor warme
dagen. Daarom bevat het geen opwindende ingrediënten, maar ‘ouderwetse’ groenten. De sla is vers gemaakt het lekkerst.
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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

Op goede gronden

Voor al uw bos > 100 ha

Hier had uw advertentie
kunnen staan!
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