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Van de besturen 
 
De proef is geslaagd! Beide Algemene Ledenvergaderingen van onze verenigingen 
hebben ingestemd om door te gaan met de gezamenlijk uitgave van Oud Neis. En 
hier ligt ie dan: nummer 3, in kleur, die samen met de Historische Kring Midden-Be-
tuwe (HKMB) tot stand kwam. Dit nummer begint met een bijdrage van Ton Janssen 
over de historie van het verminkte gebied Den Oordhoek, gelegen in de noordoost-
hoek van Herveld op de grens van Slijk-Ewijk en Valburg. Bauke Huisman maakt zich 
sterk voor de oprichting van een oorlogsmuseum in de Overbetuwe. Onlangs hield hij 
in dorpshuis Beatrix te Slijk-Ewijk een gloedvol betoog over die vreselijke gebeurte-
nissen op ‘the Island’. Om zijn doel te bereiken wil hij vele lezingen over dit onder-
werp binnen en buiten onze streek houden. Jos Beekhuijzen verblijdt ons weer met 
een prachtige stamboom; dit keer van de familie Beekhuijzen met een uitgebreide 
toelichting. Tijdens de dijkdoorbraak van 1820 kwamen negen Oosterhouters om het 
leven, waarvan vijf leden van het gezin van Derk Beekhuijzen. Wim Huijbrechts vraagt 
zich af wie de Betuwse schrijver Attie Nieboer (1879-1971) was. Hij laat mevrouw 
Thierens Epse aan het woord. Zij woonde vele jaren bij het gezin van Attie en heeft 
hem dus goed gekend. Hij besluit met het verhaal ‘Bij den mierenterp in het bosch’. 
Tot slot laat Dini Huijbers ons weer watertanden bij een oud recept.  
 
Van het bestuur van HKOSV (John Mulder) 
Door Corona heeft het bestuur van de HKOSV in 2021 slechts één activiteit georgani-
seerd, te weten de lezing van Bauke Huisman uit Valburg. Hij wist de volle zaal van 
het pas gerestaureerde dorpshuis Beatrix de volle avond te boeien met de geschiede-
nis van WO II in ons gebied, de Overbetuwe. Vele unieke foto’s uit die tijd passeerden 
de revue evenals talloze kaarten, die hij ter ondersteuning van zijn verhaal liet zien.  
 
Voorafgaand aan de lezing van Bauke vond de jaarlijkse Alegemene Ledenvergade-
ring plaats, die noodgedwongen door Corona was uitgesteld. De vergadering werd 
goed bezocht. Na uitleg van penningmeester Pieter Severijn over onze financiën gaf 
de vergadering het sein op groen om volgend jaar de bijdrage van huisgenootleden af 
te schaffen en de contributie te verhogen naar € 22,50. Om de financiële administra-
tie overzichtelijk te houden is het zeer wenselijk om de contributie vóór 1 april 2022 
te voldoen.  
 
Ook Terugblik 22 is inmiddels verschenen: ‘De Betuwe beweegt’ luidt de titel. Op de 
rug van het boek staat abusievelijk 21, maar het is toch echt nr. 22. Mjan van der 
Heijden en Dini Huijbers bewogen mee en gingen op zoek naar de historie van gym-
vereniging ONA uit Slijk-Ewijk. De hoogtepunten van die geschiedenis kwamen in vo-
gelvlucht terecht in deze Terugblik. Jo Janssen kopte de geschiedenis van voetbalver-
eniging Oosterhoutse Sport Club (vv OSC) binnen, terwijl Royan van Velse 75 jaar 
Sportclub Valburg op het veld zette. We feliciteren de auteurs met hun geweldige bij-
dragen aan deze sportieve Terugblik.  
 
Contributie betaald? Dank u! Nog niet betaald?  
Graag z.s.m. overmaken op rekeningnr. NL60 RABO 0139 8074 03. Dank u! 
 

Nieuwe leden HKOSV 

De heer H. van Deijzen, Oosterhout 
De heer M. Baks, Valburg 
De heer B. Böning, Nijmegen 
Mevrouw B. Geerling, Andelst 
De heer en mevrouw R. en F. Hopstaken, Oosterhout 
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De heer T. Jacobs, Slijk-Ewijk 
Mevrouw N. Janssen, Slijk-Ewijk 
De heer A. van der Veer, Dodewaard 
Mevrouw V. Verbeeck, Slijk-Ewijk 
De heer D. Viergever, Zetten 
Mevrouw M. Wooning, Oosterhout 
De heer J. van Workum, Nijmegen,  
Mevrouw E. van Zadelhoff, Elst 
Het bestuur van de HKOSV heet deze nieuwe leden van harte welkom. 
 
Helaas hebben ook een paar leden hun lidmaatschap opgezegd, te weten: 
De heer en mevrouw G. Baron, Slijk-Ewijk 
Mevrouw C.J.L. Kam-van Boetzelaer, Teteringen 
Mevrouw T. Maters, Nijmegen 
Mevrouw A. Otten, Slijk-Ewijk 
 
Helaas moeten we ook melden dat ons lid Florus Hol is overleden. 
Wij wensen de familie sterkte en de kracht om dit verlies te dragen 
  
Van het bestuur van HKMB (Wim Huijbrechts) 
Het was een bewogen jaar. We zijn als vereniging slechts twee keer bij elkaar ge-
weest. In de eerste helft van het jaar konden we niet bij elkaar komen vanwege co-
rona. Na de zomer zag het er even uit of we de draad weer op konden pakken en zijn 
we weer gestart met een algemene ledenvergadering in de Hoendrik en met een le-
zing van Frans Tielens over de Romeinse beschaving in ons deel van de wereld aan de 
hand van wat we nu nog in Xanten aan resten vinden. Daarna hebben we in Hemmen 
geluisterd naar en soms gegruweld van de straffen die door de eeuwen heen werden 
uitgedeeld. Helaas werd het daarna weer te onveilig om bij elkaar te komen en bij 
het schrijven van dit stukje dreigt er weer een nieuwe lockdown. Hopelijk kunnen we 
na deze winter, als de meesten een extra boosterprik hebben gekregen, weer verder 
als club. 
Dit jaar verloren we geheel onverwacht onze voorzitter Daan Tap. Op dinsdag heb-
ben we nog samen vergaderd en op donderdag was Daan reeds overleden. We heb-
ben op gepaste wijze afscheid van Daan genomen, aan wie de vereniging veel ver-
schuldigd is. Komend jaar zullen we in een van de volgende nummers van Oud Neis 
nog uitvoerig op zijn verdiensten voor onze vereniging ingaan en in overleg met zijn 
kinderen een in memoriam schrijven. Behalve Daan hebben we sinds de vorige alge-
mene ledenvergadering ook de volgende leden verloren (op alfabetische volgorde): 
De heer J. Bosch, de heer H. Gerritsen, de heer S. Hoekstra, de heer H. van Kesteren, 
de heer H. Kielstra, de heer A. Minks, mevrouw. W. Tap-van Steenbergen, de heer C. 
van Zee. Wij wensen alle betrokken families sterkte in de komende tijd. 
 
Met trots presenteren wij hierbij weer een nieuwe uitgave van Oud Neis, gereedge-
komen in samenwerking met onze zusterclub uit Oosterhout. De samenwerking ver-
loopt zeer prettig en belooft veel voor de nabije toekomst. 
Het bestuur van HKMB bedankt alle vrijwilligers heel hartelijk die zich dit jaar voor 
onze vereniging hebben uitgesloofd. Wij wensen alle leden veel leesplezier met deze 
Oud Neis en met de meegeleverde Terugblik. Wen hopen velen van u weer te mogen 
verwelkomen (zodra corona dat weer toelaat) bij een van onze lezingen in het ko-
mende jaar. Uiteraard houden wij u op de hoogte. 
 

De beide besturen en de redactie van Oud Neis wensen u  

allen fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2022! 
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Herinneringen aan Den Oordhoek  
Ton Janssen 
 
De dorpen Valburg en Slijk-Ewijk vallen onder het werkgebied van de Historische 
Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken. Herveld onder dat van de Histo-
rische Kring Midden-Betuwe. Tussen deze plaatsen ligt de buurtschap Den Oordhoek, 
een gebied dat tot de jaren dertig slechts ongeveer tien boerderijen en hofsteden 
kende. Hierover gaat dit artikel, mede omdat het in de laatste decennia ingrijpend 
veranderd is. Tijd om herinneringen aan het gebied vast te leggen voordat ze geheel 
vervagen. 
 
De eerste grote aanpassing vond plaats in de jaren dertig. Toen werden er ongeveer 
vijftien woningen gebouwd in het kader van de landarbeiderswet1). Die woningen 
staan, nu nog steeds, langs de Tielsestraat (Zandstraat in die tijd) en de Schebbelaar-
sestraat in Herveld en langs de Valburgsestraat in Slijk-Ewijk. Sinds 1940 is er slechts 
zeer incidenteel wat bijgebouwd. In het begin van de jaren zeventig startte de aanleg 
van de snelwegen A50 van noord naar zuid en de A15 van west naar oost. Het land-
schap veranderde compleet. Waar de snelwegen elkaar kruisen ligt een enorm ver-
keersplein. Parallel aan de A15 kwam later ook nog de Betuwespoorlijn! Het nodige 
zand voor de snelwegen werd uitgebaggerd uit het ‘Gat van Hage’, dat later deel zou 
gaan uitmaken van het ‘Strandpark Slijk-Ewijk’.  

 
Het agrarische karakter verdween in hoge mate. Door de aanleg van de A50 is Den 
Oordhoek zowat volledig van het dorp afgesneden. De oude wegstructuren zijn ver-
dwenen. Alleen het tracé van de Tielsestraat c.q. Zandstraat is grotendeels in tact ge-
bleven. In dit artikel volgen we daarom die weg vanaf het viaduct van de A50. 

 

Den Oordhoek  

Veel oudere mensen noemen dit hoekje Herveld nog wel ‘De Noordhoek’. Deze naam 
is een verbastering van ‘Den Oordhoek’, een boerderij die dateert uit de zeventiende 
eeuw en die in de jaren twintig vervangen is door het Hoeveslag. Dat huis staat er 
nog steeds, maar is tegenwoordig geen boerderij meer en het vroegere karakter van 
het gebouw is vrijwel verdwenen2). 
Pal naast boerderij Den Oordhoek heeft Bart Moed ook in de jaren twintig een huis 
gebouwd, dat inmiddels geheel is gerenoveerd. Vlak daarnaast lag een grindgat van 
ongeveer een halve hectare groot. 
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Een zeldzame foto van het ‘Gat van Moed’ dat in 1953 is gedempt.  

 
Dit water is ontstaan door de winning van zand en grind en heeft heel lang deel uit-
gemaakt van het plaatselijke landschap. Het nog niet gerenoveerde huis van Moed 
staat op de achtergrond. De foto is gemaakt door de ‘oude dokter Somford’, die er 
om bekend stond dat hij vrijwel altijd een fotocamera bij zich had. Achter het huis 
van Bart Moed zijn nog de contouren zichtbaar van een schuur die bij boerderij ‘het 
Hoeveslag’ gestaan heeft. Hij stond op de plaats waar voorheen ‘Den Oordhoek’ 
stond. 

Dat baggergat komt al voor op de eerste kadastrale kaart uit 18323). Het was onge-
veer twee meter diep en speelde vooral ’s winters een grote rol in het sociale leven 
van jong Herveld. Je kon er prima schaatsen. Met de toenmalige primitieve middelen 
moet het trouwens een hels karwei geweest zijn om het zand en grind te winnen. Dat 
gebeurde namelijk handmatig! De Tielsestraat heette lang ‘de Zandstraat’, en werd 
wellicht gerealiseerd met zand en grind uit het ‘gat van Moed’.  
In ieder geval was dat gat een verre voorloper van het ‘Gat van Hage’, de oorspron-
kelijke naam van het huidige Strandpark, waar men immers het zand en grind voor 
de aanleg van de snelwegen won.  
 
Tegenover de plaats, waar het gat van Moed was, staat een oude tabaksboerderij uit 
1875. Dit pand is gebouwd in 1875 door de familie Timmer als tabaksboerderij, maar 
is nu al geruime tijd het woonhuis van de auteur van dit artikel. De tabaksteelt was in 
de Betuwe tot in de jaren dertig een zeer belangrijk middel van bestaan met een 
korte opleving tijdens WOII. De tabakkers gingen daarna massaal over op fruitteelt. 
Maar ook deze teelt is praktisch geheel verdwenen uit Den Oordhoek.  
De teelt van tabak was in den Oordhoek beperkt omdat de meeste grond er niet ge-
schikt voor was. Langs de Tielsestraat was dit wel mogelijk. De vroeger veel voorko-
mende tabakshofsteden zijn voor het allergrootste deel verdwenen.  
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Hoewel het gebouw nu dienst doet als woning, zijn de oorspronkelijke kenmerken 
van tabaksteelt nog goed zichtbaar. Het grote half rieten dak bedekte vroeger de 
droogzolder voor tabaksbladen die er iedere herfst in september/oktober werden 
opgehangen. De voorgevel is vrijwel geheel origineel, alleen de bovenramen waren 
vroeger slechts luiken die open konden om het drogen van de tabak te bevorderen. 
Het huis is in 1903 enigszins verbouwd. Aan de straatkant werd het dak toen iets ver-
hoogd om meer licht in het (kleine) woongedeelte te krijgen. Ook het raam in het riet 
is niet origineel. 

We gaan verder richting Valburg en komen bij de ‘Verloren Zeeg’ die bij boerderij de 
Lijgraaf onder de Tielsestraat doorloopt. De boerderij is genoemd naar de Herveldse 
Leigraaf. De boerderij Lijgraaf vormt een onderdeel van Watergoed.  
De familie Hage was de laatste pachter. Het water in het strandpark verving de ak-
kers van Hage. De eerste naam voor de nieuwe plas was dan ook ‘het gat van Hage’. 
 
De ‘Verloren Zeeg’ loopt vanaf Ressen naar de Linge. Soms is de loop wel wat ver-
legd. Net als de Linge kende het tracé van de zeeg deels twee weteringen gescheiden 
door een aarden wal. Vanaf de Tielsestraat liep naast de Verloren Zeeg de Eimeren-
sche Benedenzeeg. De Linge kende de Waal- en de Rijnwetering. Bij het Grote Slob, 
waar nu de Slopsestraat in Herveld-Noord ligt, mondde de zeeg uit in de Waalwete-
ring. De genoemde wallen verdwenen in de jaren vijftig. De vrijgekomen grond bij de 
twee zegen is gebruikt om, via een smalspoorlijntje, het gat van Moed te dempen. 
 
De Tielsestraat loopt vanaf Valburg met een grote boog naar Herveld. Dat was ooit 
noodzakelijk om met droge voeten vanuit Elst via Valburg en Herveld naar Andelst te 
komen. Vóór de aanleg van de snelwegen was het gebied, waar nu het verkeersplein 
ligt, erg drassig en dus ’s winters onbegaanbaar. Dan stond daar een laagje water. Tot 
de aanleg van de A15 was het mogelijk om van Valburg rechtstreeks naar Slijk-Ewijk 
te gaan, dus niet via de Tielsestraat. De huidige Reethsestraat liep door tot Slijk-Ewijk 
en kruiste onderweg de Verloren Zeeg door middel van de zogenaamde ‘Hooge 
Brug’. 
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Hieronder een oude afbeelding van de Hooge Brug tussen Valburg en Slijk-Ewijk. Het 
water onder de brug is de Verloren Zeeg. Deze zeeg liep vanaf Ressen tot aan het 
grote Slob de Linge in. Het Grote en Kleine Slob liggen bijna in Zetten.  
In de loop van de tijd zijn de nodige aanpassingen verricht en is het tracé danig ver-
anderd. De Verloren Zeeg komt nu bij Muskushouw aan het begin van de weg naar 
Heteren in de Linge.  

 
 
Die brug lag, min of meer verlaten, midden in het land. Volgens hardnekkige geruch-
ten moet het daar ’s avonds, als het donker was, niet pluis zijn geweest. Dit vanwege 
witte gedaanten. De snelweg heeft ze gelukkig verdreven.  
De Hooge Brug is tegenwoordig de naam van een camping aan de Valburgsestraat. 
Als we die straat volgen naar Slijk-Ewijk komen we eerst weer een aantal landarbei-
derswoningen tegen.  
Vlak voor het dorp Slijk-Ewijk kan men rechtsaf de Catharinastraat in. Hier begon 
vroeger de Noordwal waarvan het eerste stukje inmiddels is verdwenen, mede door 
de aanleg van het Strandpark. Echter, het grootste deel is behouden gebleven. De 
Noordwal was de noordelijke kade (een soort dijkje) rondom het bos van kasteel Loe-
nen. De kade moest het water keren uit het drassige land ten noorden van het kas-
teelpark. De Noordwal was tevens de snelste verbinding tussen Slijk-Ewijk en Herveld 
(-Zuid) en werd dan ook begaanbaar gehouden. Nadat het moerasgebied beter werd 
ontwaterd verloor de wal haar keerfunctie. Ongeveer vijftig jaar geleden verloor het 
onverharde wegje ook de verbindingsfunctie. Het pad werd deels overwoekerd door 
stuiken en bomen. In het huidige kasteelpark is nog wel een flink deel intact. In het 
strandpark is weer een moerasachtig stukje aangelegd ten noorden van de oude wal. 
Daar kun je nu, via een vlonderbrug, van het Strandpark naar de Noordwal het Land-
goed Loenen in lopen.  
 
De Moordakkerstraat ging tot de aanleg van de A50 bij de Tielsestraat over in de 
Kruisstraat die bij de negentiende-eeuwse boerderij ‘Het Elshout’ uitkwam op de 
Noordwal. Het kaartje op de volgende pagina toont de hierboven beschreven situatie 
in ongeveer 1925. De topografische kaart van 1880 is praktisch gelijk hieraan, maar 
heeft minder beschrijvingen. 
 
Het kaartje is tot stand gekomen met gebruikmaking van het programma Topotijd-
reis.nl. door in te zoomen op deze streek. Omdat het kaartje van 1925 relatief veel 
beschrijvingen heeft is hiervoor gekozen. Op de tijdbalk in het programma kun je 
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makkelijk ‘verhuizen’ naar 1880. Het kaartje is dan praktisch gelijk aan dit exemplaar 
uit 1925.  
De Zandstraat, Den Oordhoek, de Leigraaf, de Verloren Zeeg, de Hooge Brug, het Els-
hout en de Noordwal zijn makkelijk terug te vinden. Het gat van Moed rechts naast 
Den Oordhoek is als water, dus blauw, te herkennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1) De arbeiderswet van 1918 wilde de leefomstandigheden van landarbeiders sterk verbe- 
   teren o.a. door faciliteiten te bieden om betere woningen te verwerven. In 2013 hebben 
   Wim Huijbrechts en Herman van Stekelenburg het boekje ‘Van Plaatsjes naar Paleisjes’  
   geschreven over dit onderwerp. Deze uitgave is nog steeds te koop bij de HKMB.  
2) Zie ook ‘Het verhaal achter de Boerderij’. edepot.wur.nl/35200. Alterra rapport 863   
   blz. 80 
3) Deze kadastrale kaart is te vinden via het programma HISWIS.nl. Het programma biedt  
   inzicht in kadastrale gegevens van inmiddels heel Nederland. 
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Dromen over een museum over WO II in de 
Overbetuwe; the Island 44-45 
Bauke Huisman 
 
Afgelopen jaren heb ik mij verdiept in het oorlogsverhaal van de Betuwe. Een bijzon-
der verhaal met hele bijzondere en unieke gebeurtenissen. Maar hier is slechts wei-
nig over bekend. Die bekendheid willen wij vergroten. Hiervoor hebben wij stichting 
B.O.I.C., Betuws Oorlog Informatie Centrum opgericht. Wij hebben veel informatie, 
foto’s en materiaal verzameld en delen dit met u door onder andere het geven van 
lezingen bij (historische) verenigingen, zoals onlangs in dorpshuis Beatrix te Slijk-
Ewijk plaatsvond. Mijn droom is uiteindelijk de realisatie van een volwaardig museum 
over WO II in de Overbetuwe. Onze streek heeft daar recht op, het verhaal van de 
Betuwe, the Island 44-45 is zo uniek en compleet dat een museum hiervoor op zijn 
plaats is. Voor degenen die de bijeenkomst hebben gemist, volgt hieronder in het 
kort waar mijn lezing over gaat. Zo krijgt u er een beetje een beeld bij van wat u tij-
dens een lezing van mij kunt verwachten. 
 

Ik begin de lezing met de 
ontstaansgeschiedenis van 
de Betuwe. Hoe de contou-
ren en met name de hoogte-
verschillen zijn ontstaan. 
Maar ook hoe de rivieren 
door de eeuwen heen het 
strijdtoneel in Nederland 
hebben bepaald. Ik blik terug 
op hoe men hier leefde 
vóórdat de oorlog uitbrak: 
tevreden, gemoedelijk, veilig 
en in vrede. Alles in harmo-
nie met het gezin, gemeen-
schappelijk met het dorp en 
het verenigingsleven dat de 
gemeenschap kleur gaf.  
Vervolgens een uitleg over 
de mobilisatie in 1939. Hoe 
twee verdedigingslinies door 
het gebied liepen en wat de 
gevolgen hiervan zijn zodra 
de Duitsers gesignaleerd 
worden: de eerste evacua-
ties, onderwaterzetting en 
enkele dagen strijd als ge-
volg. Na de capitulatie de be-
zettingstijd. Voor de Betuwe 
had dit aanvankelijk niet zo 

veel te betekenen, behoudens de luchtverdediging in het gebied welke een behoor-
lijk aantal vliegtuigcrashes als gevolg had. Net als de rest van Nederland ging alles op 
de bon, was er Jodenvervolging en ontstonden er verzetsgroepen en ondergrondsen. 
Enkele schermutselingen en een enkel ernstig incident er op na gelaten was en bleef 
het hier rustig. 
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Divisie Hoofdkwartier van 101ste Airborne devision, de Vogelenzang, familie Weijs, Akker-
straat, Slijk-Ewijk 
 

Na vier jaar onderdrukking lijkt hier eindelijk een einde aan te komen. De invasie 
vindt plaats in Normandië en de geallieerde legers rukken op: dolle dinsdag als ge-
volg en de bevrijding is nabij, lijkt nabij. Operatie Market Garden moet de genadeklap 
betekenen en met kerst moet de oorlog ten einde zijn. Maar het tegendeel wordt de 
nare realiteit. Met Market Garden begint hier de ellende juist. Het is het begin van 
198 dagen strijd in de Betuwe, the Island : het eiland zoals de geallieerden het gebied 
noemden. Tijdens de lezing laat ik zien waar in de Betuwe welke strijd is gevoerd. Het 
brede verband tussen wat hier gebeurt en de situatie elders in Nederland of West Eu-
ropa wordt verduidelijkt. Aanvallen of verdedigen. Verschillende tactieken met di-
verse gevolgen voor de militairen, de burgers, de dorpen en het gebied. Vluchten en 
evacueren,  onderwaterzetting en de belangen voor zowel de vijand als voor de geal-
lieerden. Hieruit komt duidelijk naar voren waarom hier de strijd telkens weer op-
laaide. 

Amerikanen bij de pastorie in Slijk-Ewijk 

 
Ik laat zien wat de gevolgen van deze 
strijd zijn. Hoe het gebied er nadien uit-
zag en hoe men de draad weer heeft op-
gepakt. Hoe de wederopbouw verloopt 
tot aan waar we nu staan. Maar ook hoe 
er tot op heden overal ter wereld nog ge-
streden wordt voor Vrijheid. Wat bete-
kent vrijheid. Dit mag niet vergeten wor-
den. Daarom willen wij, diverse organisa-
ties, een blijvende herinnering bieden, 
om maar niet te vergeten. Dit doen wij 
door het verzamelen van spullen uit die 
tijd en deze tentoon te stellen in ons mu-
seum. Wij verzamelen verhalen, rappor-
ten, foto’s en alle mogelijke gegevens uit 
die periode.  
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Om het verhaal completer te maken. Wij archiveren en rubriceren al deze gegevens 
in ons dossier. We geven gastlessen op scholen en organiseren tours door het ge-
bied. Om te zien, te beleven en herinneren.  
De gezamenlijke doelstelling van onze diverse organisaties is het breder bekend ma-
ken van het verhaal van de Betuwe, the Island 44-45. Wilt u ons hierbij helpen, on-
dersteunen, of wilt u meer weten, iets vertellen of ons spullen doneren, dan verzoek 
ik u ons te contacten via info@boic.nl en ik neem contact met u op. En wie weet ziet 
u het terug in ons museum Niemandsland te Gendt en/of op onze website  
theIsland44-45.nl. 
 

 

Amerikaanse officieren voor de kerk in Valburg. De boerderij rechts is van Timmermans.  
Deze is afgebroken en de wijk Timmermanspark is ernaar vernoemd. Op de achtergrond het 
wapen van Valburg. De officieren zaten in café/herberg de Roode Leeuw van Frans Mientjes . 
Het zijn mannen van 501PIR. Zij zaten in Valburg een tijdje in rust en hebben daarna vak 
Dodewaard- Opheusden gecontroleerd. 
In een eerdere Oud Neis is abusievelijk vermeld dat deze foto voor het Witte Kerkje in Slijk-
Ewijk is genomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Slijk Ewijk, gecrashed vliegtuig. Oosterhoutsestraat nabij het vliegveldje 
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Stamboomonderzoek familie Beekhuijzen,  
Oosterhout 
Jos Beekhuijzen 
 

De Oosterhoutse Beekhuijzens hebben hun oorsprong in Kekerdom. Jan van Beek-
huijsen, geboren te Kekerdom in 1740, was de eerste Beekhuijzen die zich in Ooster-
hout vestigde. In het trouwboek van de gemeente Slijk Ewijk en Oosterholt is te lezen 
dat hij op 7 april 1769 in ondertrouw is gegaan met Anna Janssen, ‘beijde wonende 
te Oosterholt’. Op zondag 30 april was het huwelijk. In het trouwboek van de schuil-
kerk in Eimeren is op 1 mei 1769 geschreven dat Joannes van Beeck is getrouwd met 
Anna Maria Janssen. Hoewel hier ‘van Beeck’ is geschreven, kunnen we aannemen 
dat dit dezelfde Jan en Anna zijn. Jan was tabaksplanter en had met zijn vrouw Anna 
vijf kinderen: Wilhelmina, Derk, Aaltje, Hent en Jan. 
 

 

Fragment uit trouwboek Gemeente Slijk-Ewijk en Oosterholt, 1737-1771, Rijksarchief Gelder-
land 
 

 

Fragment uit trouwboek Rooms Katholieke Gemeente Eimeren, 1764-1811, Rijksarchief Gel-
derland 

 
Derk Beekhuijzen (1773-1826) was de oudste zoon van Jan en Anna. Hij was schoen-
maker en woonde aan de Oosterhoutse dijk met zijn vrouw Maria Hendriks en vier 
dochters. Op de gecombineerde kaart uit 1810 en 2021 is te zien waar het gezin van 
Derk Beekhuijzen woonde. De locatie van het voormalige huis bevindt zich nu buiten-
dijks, bij de oprit naar de dijk van de voormalige Dijkstraat en Dorpstraat, ter plaatse 
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van de huidige zandkolk. Na de dijkdoorbraak van 1820 werd de dijk verlegd naar de 
huidige positie. 
 

 
 

Kaart uit 1810 samengevoegd met Google Maps uit 2021 met het huis van het gezin van 
schoenmaker Derk Beekhuijzen.  

 
In de nacht van 23 op 24 januari 1820 stond het water hoog tegen de dijk en als ge-
volg van kruiend ijs ontstond er bij het huis van Derk Beekhuijzen een dijkdoorbraak. 
Er kwamen negen Oosterhouters om het leven, waaronder de vrouw en vier jonge 
dochters van Derk Beekhuijzen.  
 
De ramp is uitgebreid beschreven in het boek “De beschrijving van de Nederlandse 
Watersnood, in Louwmaand van 1820 door Gerrit Jan Adriaan Beyerinck. Het is hart-
verscheurend om te lezen wat de vrouw en dochters van Derk Beekhuijzen hebben 
moeten doormaken. 
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Fragment over de familie Beekhuijzen, uit ‘Beschrijving van den Nederlandschen watersnood, 
in Louwmaand van 1820’ 
 
 

Detail van de kaart met het huis van Derk Beekhuijzen, uit 'Beschrijving van den Nederland-
schen watersnood, in Louwmaand van 1820’ 

 
In een document over kolken en wielen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
blijkt dat er na de ramp van 1820 vier kinderen werden vermist. Gevreesd werd dat 
ze een graf hadden gevonden onder het zand afkomstig uit de kolken. Ik vermoed dat 
dit de vier dochters van Derk Beekhuijzen zijn. 
 
Op de rotlijsten van januari 1820 is te zien welke Oosterhouters deel uitmaakten van 
de dijkbewaking. Derk, Hent en Jan Beekhuijzen staan allen op de lijst. Het is tragisch 
dat de dijkbewaking de vrouw en kinderen van Derk Beekhuijzen niet op tijd heeft 
kunnen waarschuwen. 
 



15 
 

 

Rotcedul voor de dijkbewaking in januari 1820, met de namen van Derk, Hent en Jan  
Beekhuijzen 

 
De locatie van het huis van Derk Beekhuijzen is goed gedocumenteerd in de stukken 
over de dijkdoorbraak van 1820. Het is echter nog onduidelijk waar zijn vader Jan van 
Beekhuijzen zich heeft gevestigd toen hij rond het jaar 1769 van Kekerdom naar Oos-
terhout is gegaan. Op een gedetailleerde kaart uit 1799 is te zien er dat er al een huis 
stond op de locatie waar Derk Beekhuijzen in 1820 woonde. Nader onderzoek moet 
nog uitwijzen of Jan van Beekhuijzen hier in 1799 woonde met zijn vrouw Anna Jans-
sen en kinderen Derk, Hent en Jan.  

 

Fragment van kaart van Maas en Waal (door M.J. De Man) in het jaar 1799. Aangegeven is 
het huis waar 21 jaar later Derk Beekhuijzen woonde. 
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Een bijzonder moment tijdens het stamboomonderzoek was de ontdekking van de 
verwantschap tussen de familie Beekhuizen (geschreven met ‘ui’) en de familie Beek-
huijzen (geschreven met ‘uij’). Mijn tante Joke Beekhuijzen (geb. 1943) is in 1966 ge-
trouwd met Geert van Xanten (1940-2004), zoon van Wim van Xanten en Truus Beek-
huizen. Destijds beloofden ze aan de pastoor dat ze geen familie waren; er werd na-
melijk altijd verteld dat er geen verwantschap was. Nu blijkt uit het stamboomonder-
zoek dat er wel een ver verwantschap is: De betovergrootvader van Joke, Hent Beek-
huijzen (1780-1833), is een broer van de betovergrootvader van Geert, Jan Beekhui-
zen (1786-1857). 
 
De naam Beekhuijzen werd in doop-, trouw- of overlijdensaktes vaak op verschil-
lende manieren geschreven. Dit maakte het stamboomonderzoek er niet makkelijker 
op. De nakomelingen van Jan heten echter vrijwel allemaal Beekhuizen (met ‘ui’). De 
nakomelingen van zijn broer Hent heten vrijwel allemaal Beekhuijzen (met ‘uij’).  
  
Op de kadastrale kaart van Oosterhout uit 1832 blijkt dat Jan en Hent vlakbij elkaar 
woonden, aan de Dijkstraat en de Krakenburgsestraat. Hun ouders Jan en Anna, 
broer Derk en zussen Wilhelmina en Aaltje waren inmiddels overleden. 
 

 

Oosterhout, kadastrale kaart 1832, bron www.hisgis.nl/projecten/gelderland  

 
Het perceel aan de Krakenburgsestraat is tot op de dag van vandaag bewoond door 
de familie Beekhuijzen, dus al zo’n 200 jaar. Jan Beekhuijzen (bijnaam ‘Jan Pul’), de 
zoon van Hent Beekhuijzen, woonde hier met zijn vrouw Anna Peters. Hun kinderen 
Leen, Dirk, Jan en Truus zijn nooit gehuwd en woonden hier ook hun hele leven. Zij 
waren warmoezeniers en gingen met paard en wagen naar de markt in Nijmegen om 
groenten en fruit te verkopen. In 1932 is hun huis afgebrand en onmiddellijk daarna 
weer opgebouwd. Later is Theo Beekhuijzen (1928-2020) in dit huis gaan wonen.  
Zijn vrouw Joke woont er nog steeds.  
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Krakenburgsestraat 7, ca. 1925, Woonhuis van Leen, Dirk, Jan en Truus Beekhuijzen 
 
 
 

 

Familie Beekhuijzen met paard en wagen op de Waalkade, Nijmegen, jaartal foto onbekend  

 
Toen Hent Beekhuijzen in 1833 overleed, is zijn vrouw Kaat Nuijen hertrouwd met 
Theodorus Polman. Jan Beekhuijzen (1822-1913) kreeg de bijnaam ‘Jan Pul’, vanwege 
zijn stiefvader Polman. Ook mijn overgrootvader Evert Beekhuijzen (1876-1958) 
kreeg deze bijnaam, hij werd ‘Ev. Pul’ genoemd. Evert was stoker bij de Bato. Mijn 
opa Jan Beekhuijzen (1908-1979) werd ‘Jan van Ev. Pul’ genoemd. Hij was stoker en 
machine monteur bij de Bato. 
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Evert Beekhuijzen, Stoker Bato, 1922 

 
Op de stamboom op de vorige twee pagina’s is te zien hoe ik zelf, Jos Beekhuijzen, als 
7de generatie afstam van Jan van Beekhuijsen (1740- 1829), de eerste Beekhuijzen in 
Oosterhout. Het stamboomonderzoek is een mooie ontdekkingstocht geweest. Het is 
bijzonder om nu te weten dat de dijkdoorbraak van 1820 zo’n trauma moet zijn ge-
weest voor mijn familie. Op een bepaalde manier moet deze ervaring van generatie 
op generatie doorgegeven zijn. Daarnaast heeft het stamboomonderzoek veel leuk 
contact opgeleverd met familieleden, waarbij ik veel moois te weten ben gekomen 
over bijvoorbeeld mijn opa Jan Beekhuijzen en overgrootvader Evert Beekhuijzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen en literatuur: 
- www.hisgis.nl/projecten/gelderland  
- www.landschapsbeheergelderland.nl/wielenreceptenboek 
- www.wiewaswie.nl (toegang tot doop-, trouw en overlijdensaktes) 
- Trouwboek Rooms Katholieke Gemeente Eimeren 1764-1811, Rijksarchief  
  Gelderland 
- Trouwboek Gemeente Slijk Ewijk en Oosterholt, 1737-1771, Rijksarchief Gelderland 
- M.J. De Man, Kaart Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, 1797-1799,  
  Nationaal Archief Den Haag 
- Gerrit Jan Adriaan Beyerinck, Beschrijving van den Nederlandschen watersnood in  
  Louwmaand van 1820 
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Wie was ook al weer Attie Nieboer? 
Wim Huijbrechts 
 
Attie Nieboer leefde van 1879 tot 1971 en werd dus 92 jaar oud. In zijn tijd was hij, 
en zeker in de beginperiode van zijn schrijversleven, een beloftevolle auteur. Hij 
kreeg zeer lovende kritieken en werd gezien als de ‘moderne’ opvolger van Jacob Jan 
Cremer. Ook Attie schreef net als Cremer (deels) in het dialect, maar vooral zijn ob-
servaties van ´de gewone man’ en zijn beschrijvingen van de natuur spreken nog 
steeds tot de verbeelding. 
Daarom heb ik achter onderstaande levensschets ook een korte natuurbeschrijving 
van zijn hand bijgevoegd. 

De hiernavolgende schets is 
ontleend aan een interview dat 
mevrouw Thierens Epse gaf aan 
Radio Gelderland. Zij woonde 
een flink aantal jaren in bij het 
gezin van Attie en in die peri-
ode deed ze veel type- en 
schrijfwerk voor hem.  
 
(Onderstaande tekst is groten-
deels authentiek. Slechts hier 
en daar heb ik passages die 
minder relevant waren wegge-
laten, of de tekst naar huidige 
maatstaven aangepast. W.H.)  
Mevrouw Thierens Epse vertelt: 
Marinus Adriaan (Attie) Nieboer 
werd geboren te Heteren in het 
grote gezin van de plaatselijke 
huisarts, Nieboer. Deze laatste 
ging op enig moment werken 
voor de Heldring Gestichten in 
Zetten en vestigde zich ook 
metterdaad met zijn gezin in 
die plaats. Dokter Nieboer, was 
een nuchtere, verstandige en 
gemoedelijke man, die tegen de 
zin van zijn familie arts was ge-

worden, maar die zijn werk vol overtuiging en mensenliefde deed. Attie werd echter 
als jongen sterk beïnvloed door zijn zeer idealistische moeder, dochter van predikant 
Jonckers te Heteren. Zij sloofde zich letterlijk uit voor allen die gebrek leden of on-
rechtvaardig behandeld werden. Er brandde een vuur in haar dat haar reeds jong 
deed sterven. Zij lette meer op anderen dan op zichzelf. Aan het grote doktershuis in 
Zetten (1883) was ook een soort boerderij verbonden. Daar hield men kippen en 
koeien. Dat laatste vooral omdat de moeder bang was dat de melk van elders met 
tbc besmet zou kunnen zijn, hetgeen in die tijd geen onterechte aanname was. Daar-
door kwam de kleine Atje al vroeg met gewone Betuwse mensen in aanraking en 
werd ‘de ouwe Hent’, hun knecht, een belangrijk man voor hem. Attie zonderde zich 
graag wat af van de rest van het gezin, maar bleek al jong de mensen in zijn omge-
ving goed te hebben geobserveerd. 
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De dokter had voor Atje, zijn middelste zoon, een zwak en ik denk, dat hij hem ook 
wel wat verwende. Waarschijnlijk zag hij dat de jongen het moeilijk had. Het streng 
christelijke gymnasium (Ds. Van Lingen!) imponeerde hem, maar daarnaast was hij 
van nature een levenslustige jongen met een artistieke inslag. Dat was moeilijk met 
elkaar in overeenstemming te brengen. Hijzelf zei later altijd: ‘Ik heb er twee in mij, 
die voortdurend met elkaar overhoopliggen: de geest van de vele dominees in mijn 
moeders familie, en de vrolijke fuifstudent die er ook in me zit. In zijn gymnasium- en 
studententijd moet zijn viool een belangrijke rol gespeeld hebben en ook zijn opstel-
len werden op school gewaardeerd. Biologie was zijn lievelingsvak, maar verder had 
hij een hekel aan leren. 
 

In zijn tijd in Clausthal in de Harz in Duits-
land, waar hij mijnbouw studeerde, was er 
een bruisend leven vol buitenlanders en 
veel muziek, maar er moest ook gestudeerd 
worden op zijn tijd. In 1905 studeerde hij 
daar af, maar hij voelde niet voor de mij-
nen. Hij ging in Luik elektrotechniek stude-
ren, waarschijnlijk eerder omdat hij het stu-
dentenleven niet vaarwel wilde zeggen, dan 
dat de elektrotechniek hem zo boeide. 
Want naast zijn studie was hij al begonnen 
om korte verhalen te schrijven, die later als 
novellen in de bundel ‘Het Witte Huiske’ 
werden gepubliceerd en een zeer goede 
ontvangst beleefden.  
Mensen als Dirk Koster en anderen lieten 
zich lovend uit over zijn humor, over de fijn-
zinnige beschrijvingen, die hij zo goed wist 
weer te geven van de door hem zo veel ge-
observeerde Betuwse bevolking. Later volg-

den nog de bundels: ‘De Romans van Hanje’ en de ‘Geur der Kamperfoelie’. 
 
Inmiddels had hij al in het begin van zijn stu-
dententijd een diepe liefde opgevat voor de 
dochter van notaris Den Hartog Jager, die ech-
ter tijdens zijn Luikse periode ernstig tbc 
kreeg. Het bleek met haar zo slecht te gaan, 
dat hij zijn studie afbrak en naar Baarn vertrok 
waar zij toen woonde, om haar het laatste 
jaar van haar leven bij te staan. Het moet een 
enorme slag voor hem zijn geweest haar te 
verliezen. Hij mocht de onderbroken studie 
niet afmaken zonder alles over te doen en 
daarom vertrok hij uit Luik om het in Dresden 
opnieuw te proberen. Hij moet daar een ellen-
dige tijd hebben gehad. Hij had zelfs een tijd-
lang pleinvrees, waar hij zich met harde wil 
overheen zette. Tenslotte gaf hij het daar op, 
kwam weer naar Nederland en vond in Am-
sterdam bij een Zweedse houthandel een 
baan. Hij had namelijk voor zijn afstudeerpro-
ject een half jaar in Zweden doorgebracht en zo Zweeds geleerd.  
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Nu kon hij hier de correspondentie met Zweden behartigen en intussen doorgaan 
met het schrijven van zijn novellen. 
Op den duur bleek zo’n handelsbaan toch niets te zijn voor deze bohémien. Het 
schrijven ging hem zo boeien, dat hij zijn viool aan de kapstok hing, hoe graag en hoe 
goed hij er ook op speelde. Het was bij Attie alles of niets! In deze periode overleed 
zijn vader, waardoor hij nu over een klein kapitaal beschikte.  
Hij besloot zich geheel aan de schrijverij te wijden.  
 

 

Hij wilde echter graag wat meer geld hebben om zich zeker te stellen en ging daarom 
speculeren, waarvoor hij een bijzondere flair bleek te hebben.  
Aangezien hij echter niet de achtergrond en de gewoonten in de geldhandel kende, 
ging het mis toen een bankier weigerde al zijn aandelen van een bepaalde soort in 
één keer op de markt te brengen. Toen die aandelen plotseling in waarde kelderden, 
verloor hij zijn hele kapitaal en hield hij nog schulden over ook.  
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Vanaf dat moment was hij geheel afhankelijk van wat hij met schrijven verdiende 
(dat was heel weinig) en van wat zijn voordrachten voor de Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen hem opleverden. Als er toen in Eerbeek geen juffrouw Doom was ge-
weest – later bekend door haar zorg voor Willem de Mérode – weet ik niet wat er in 
die tijd van hem terecht zou zijn gekomen. Attie was namelijk te trots om hulp aan te 
nemen van wie dan ook, en een baantje zoeken beneden zijn capaciteiten wilde hij 
ook niet. Daardoor leed hij werkelijk armoede. Omdat hij slechts één hemd had en 
geen warme overjas, leed hij kou en werd hij ziek, maar als koppige Fries zette hij 
door. 
In die tijd leerde hij daar in Eerbeek zijn toekomstige vrouw, Mientje Feringa, kennen. 
Hij had er ook vaak contact met Willemien Vermaat, de schrijfster Wilma. Mede door 
haar ging hij zich verdiepen in godsdienstige vraagstukken. Samen zijn zij begonnen 
aan het maken van een zogenaamd Samengesteld Evangelie, d.w.z. alle vier de Evan-
gelieverhalen in één geschiedenis samengevat. Ook het contact met zijn latere 
schoonzuster, Jeannet Feringa, die een sterk mystiek-mediamieke aanleg had, zal er-
toe hebben bijgedragen, dat hij zich op dat terrein ging begeven. Trouwens, al in zijn 
studententijd bleek hij een bepaalde vorm van helderziendheid te hebben gehad, 
waarvan hij ons soms sterke staaltjes vertelde. Toen zijn aanstaande vrouw een baan 
in Amsterdam kreeg en daar later ook ging studeren (farmacie) verhuisde hij naar 
Blaricum, waar hij al gauw ook allerlei Betuwse en andere artiesten heen wist te ha-
len. Daar verbleven Mientje en Attie gedurende de Eerste Wereldoorlog en daar 
maakten zij ook de griepepidemie van 1918 mee, waar ze beiden erg ziek van waren. 
Ze vertelden hoe Mientje, zelf half ziek, wankelend naar het huis van Attie liep om 
daar te helpen. Maar zij kwamen erdoor en ook de studie van Mientje verliep vlot. Zij 
kon bijzonder goed leren en kreeg spoedig een baan in Amersfoort aan de Hogere 
Handelsschool. 
Helaas bleek Mientje toch door de oorlogsontberingen (ze kreeg vaak heel weinig te 
eten in haar kosthuizen) meer te hebben geleden dan aanvankelijk leek. Zij kreeg bo-
vendien een ernstige pleuritis. De dokter raadde haar aan een tijdlang naar Zwitser-
land te gaan om erger te voorkomen. Dat advies volgden zij op en daar brachten zij 
samen dan ook bijna een jaar door. In die tijd had hij allerlei ontmoetingen met pre-
dikanten en priesters en waarschijnlijk heeft bij hem toen zoiets als zijn ‘roeping’ 
plaats gevonden. Vanaf die tijd heeft hij zich namelijk alleen aan het schrijven op 
godsdienstig gebied gewijd op enkele uitzonderingen na. Er bestaat bijvoorbeeld een 
onuitgegeven schets van het Zwitserse volkskarakter van zijn hand die door verschil-
lende Zwitsers als zeer raak en amusant wordt gekwalificeerd. Ook in zijn godsdien-
stig werk openbaarden zich de twee zijden van zijn karakter. Enerzijds was hij zeer 
progressief in zijn opvattingen en uitspraken, anderzijds wilde hij alles vastleggen, zo-
dat het voor altijd vaststond en ieder wist waaraan hij zich te houden had. Door die 
eerste eigenschap stond hij open voor veel wat in die tijd nog nauwelijks in de kerken 
aan de orde kwam, of als zeer revolutionair werd beschouwd. In Zwitserland ont-
moette hij bijvoorbeeld een anglicaans geestelijke, met wie hij samen een brief voor 
de Lambethconferentie had opgesteld over intercommunie. Hij had namelijk gepro-
testeerd tegen het feit dat hij als oprecht en gelovig christen niet bij hem aan het 
avondmaal werd toegelaten. 
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Geheel links zittend is Attie Nieboer 
 

Helaas heeft hij vrijwel nooit of hoogstens voor korte tijd mensen om zich heen kun-
nen verzamelen, die met zijn ideeën meegingen, al waren er in de loop der jaren ve-
len, die in het begin, als ze hem ontmoetten vol enthousiasme waren. Dat hij deze 
mensen echter niet blijvend aan zich kon binden kwam door die andere kant in hem 
die alles wilde vastpinnen tot in de kleinste details. Hij gaf daardoor de mensen geen 
vrijheid om wat zij met hem meevoelden op hun eigen wijze uit te werken. Alles 
moest volgens vooraf gemaakte afspraken en als men zich daar niet aan hield was 
dat voor hem een dusdanig grote teleurstelling, dat heel dikwijls de banden weer 
voorgoed verbroken werden. Gelukkig herstelde Mientje zich weer van haar pleuritis, 
al bleef haar gezondheid altijd wat wankel. Zij was een flinke en opofferende vrouw 
en ze trouwden tenslotte in Hattum in de zomer van 1925, ook al had Attie geen an-
dere inkomsten als uit zijn recensies voor verschillende dagbladen. Mientje was en 
bleef de kostwinster van het paar. Toen er enkele jaren later een dochter werd gebo-
ren. waren ze daar bijzonder gelukkig mee. Het meisje was een lief, wijs kind, maar ze 
had het wel stilletjes in het grote huis aan de Muurhuizen in Amersfoort. 
Attie leidde, eigenlijk al vanaf zijn studententijd, een nogal eigenaardig leven, dat hij 
tot het laatste toe heeft volgehouden: hij kon alleen ’s nachts, als alles stil was en ie-
dereen sliep, werken. Hij ging dan pas om twee of drie uur en soms nog veel later 
naar bed en moest dan ’s morgens lang uitslapen. Daarbij kwam, dat hij in Zwitser-
land door kouvatten een ernstige darmziekte had opgelopen, waarvoor hij nooit naar 
de dokter heeft willen gaan, en waarvan hij zijn leven lang last bleef houden, zodat 
hij veel moest liggen, vooral na de maaltijden. Daarná kon hij dan weer helemaal fit 
zijn en fietsen en in de tuin werken dat het een lust was. En wanneer er een feest te 
vieren was, een verjaardag, Mientjes slagen voor het doctoraal examen of een brui-
loft, dan was Attie op zijn best. De geest van de vroegere fuifstudent kwam dan bij 
het feesten weer boven. 
Waarschijnlijk interesseert het u nog wel, wat deze veelzijdige man, meestal onder 
pseudoniem later nog heeft gepubliceerd. Zoals ik reeds zei, begon hij met Wilma 
aan het Samengesteld Evangelie. Dat is veel later door anderen met hem samen afge-
maakt en uitgegeven door de Vereniging Godsdienst en Rede. 
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Attie werkte mee aan een bundel kerstverhalen, samen met Wilma en Tine Brink-
greve, waarin hij niet alleen onder zijn eigen naam, maar ook als A. Graadt Jonckers 
schreef. En waar hij zelf het meeste plezier in had: hij publiceerde een boek over 
goede manieren, dat veel gebruikt is op o.a. internaten, en een goede pers had onder 
het pseudoniem ‘Mevrouw Van Zutphen van Dedem’. Toen in een recensie over hem 
stond: ‘Deze fijnzinnige en beschaafde vrouw enz.’, had hij de grootste lol.  

Hij zei: “Ze moesten eens weten dat daar 
Atje van den dokter en een fuifstudent 
achter zit!”  
In de oorlog is hij begonnen aan een grote 
roman, die echter eerder een vervolgno-
velle kan worden genoemd naar mijn le-
kenoordeel. Ieder hoofdstuk vormt name-
lijk een min of meer afgerond geheel. Het 
boek is een soort autobiografie, die zich, 
zeker in de eerste gedeelten, voornamelijk 
in de Betuwe afspeelt. Hierin beschrijft hij 
veel van de toestanden van vroeger op de 
hem eigen manier. Bijvoorbeeld: ‘eerste 
auto in ’t dorp’.  

Deksel van een pillendoosje van  
dokter Nieboer voor D.A. van Olst 

 
Het is wel in gewoon Nederlands geschreven, behalve als de plaatselijke bevolking 
aan het woord komt. Dan hoort men weer het onvervalste Betuws. Ik hoorde toen al 
praktisch tot hun gezin en heb veel met hem samengewerkt en voor hem getypt en 
geordend, niet alleen deze roman, maar ook zijn godsdienstig werk. Wij allen hebben 
in de donkere oorlogsjaren erg genoten van steeds weer een nieuw hoofdstuk. Hij 
beschrijft daar niet alleen zijn leven in de Betuwe, maar ook zijn studententijd en la-
ter de aanzet tot zijn godsdienstige aspiraties.  

 
 

Links het huis van de familie Nieboer in Zetten 

 
Alles bij elkaar lijkt mij Attie Nieboer een zeer uitzonderlijk figuur geweest te zijn met 
zijn ontwikkeling van humoristische schrijver en voordrachtkunstenaar tot mystiek-
religieus auteur. Er ligt nog veel en veel meer onuitgegeven werk dan ik u hier 
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opsomde. Hij had aan de ene kant een grote behoefte aan concretisering van zijn ide-
alen, maar zijn karakter met een sterke alles of niets tendens maakte dat onmogelijk. 
Alles bijeen een moeilijk leven, hoewel hij nooit de moed liet zakken en er na iedere 
teleurstelling weer bovenop kwam. Daarbij niet weinig geholpen door zijn bijzonder 
lieve vrouw. Vooral in de laatste jaren van zijn leven – hij werd 92 – toen zijn ge-
zichtsvermogen achteruit ging, heeft zij regelmatig opgeschreven wat hij haar dic-
teerde, hoeveel moeite haar dat soms ook kostte. Ik heb nog steeds de grootste be-
wondering voor de liefde die zij heeft getoond. Zonder haar zou dit leven waarschijn-
lijk een ware tragedie zijn geworden. Ik wil daarom graag eindigen met een woord 
van grote waardering voor deze bijzonder liefdevolle vrouw van deze bijzondere 
man. 
 
N.B. Het navolgende stukje ‘Bij den mierenterp in het bosch’ staat in de oorspronke-
lijke spelling om recht te doen aan de auteur, maar ook om een couleur local aan te 
brengen. Het went snel. Veel leesplezier, Wim Huijbrechts 

 

Bij den mierenterp in het bosch 

door A. Nieboer 
 
Ik zit alleen in het bosch op een bank, in den warmen namiddag. De zon schijnt door 
de sparreboomen, en op het vochtige zachtgroene mos aan den voet van de hooge 
beuken, is het een spel van gouden licht en koele schaduw. 
    Na den regen van gisteren geurt het bosch sterk naar eikenbladeren en mossen. De 
bank waar ik zit is nog vochtig-donker. Hier en daar in het oude vergane hout staat 
half uitgewischt een naam, voor jaren daar in gesneden. 
    Het is of daar op dien stillen plek nooit een mensch meer zal komen. Ik zit daar al 
uren alleen en droom en hoor het suizen in de toppen der boomen en het zingen der 
vogels. 
    Zoo juist kwam een grasmusje neergefladderd. Het tripte wat rond, dicht bij mij op 
het pad, bleef even, met het schuwe kopje op zij, naar mij kijken, en vloog ge-
ruischloos weer weg. 
    En rond om mij heen, op den grond en in 't mos is het stille geluidlooze leven van 
schuwe insectjes en heel kleine diertjes.  
    Haastige mieren gaan over het zand en loopen bedrijvig en zoekend in 't rond. Een 
zwart-en-rood vliegje met een wespenlichaam, klimt mast in een hoogen grasstengel. 
Het blijft aan den top, met zoekende sprietjes en opgekruld achterlijf, een oogen- 
blik in beraad, en dan plooit het de glazen vleugeltjes uit en vliegt weg. 
    Op een zonnigen plek dansen kleine mugjes en roerloos op het zand zit een goud-
groene vlieg. Een kevertje wandelt bedaard op de neus van mijn schoen en ginds 
over het pad komt een insectje aankruipen; een duizendpoot of een donker rupsje.  

    Maar als ik mij neerbuig en het van 
dichterbij bekijk is het een heel klein den-
netakje dat door een paar mieren wordt 
voortbewogen. Eén trekt het, achter-
waartsloopend, voort en een ander duwt 
er achteraan. Het zijn een paar sjouwers 
die balken aandragen voor den bouw van 
hun huis. Ze slepen er mee door het zand, 
over takjes en dennenaalden, waar de 
grond mee bezaaid ligt; als het vastzit 
trekken ze rechts en links om het vrij te 
krijgen, maar na een poosje zitten ze er 
voor goed mee aan den grond. 
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    Ze loopen er om heen en bekijken het geval van alle kanten, probeeren het nog 
een keer maar het gaat niet. En dan krijgen ze ruzie. Ze vliegen elkaar in de haren en 
krabbelen met hun beweeglijke voorpootjes tegen elkaar op; totdat een het opgeeft. 
    De ander probeert het nog eens op zijn eentje en rukt en trekt tevergeefs aan den  
zwaren balk en laat hem dan liggen. 
    Geregeld loopen er mieren af en aan met eieren en takjes en stukjes droog blad. Ze 
moeten daar ergens hun huis toch hebben! Ik zie er daar een, die een dennetopje 
met twee naalden er aan voor zich uitdraagt als had hij een paar reuzenhorens op 
zijn kop, want het is wel driemaal zoo groot als zijn lichaam. Ik wil eens zien waar hij 
er mee heen sjouwt, want dat is er een die het niet zoo gauw zal opgeven. Hij draaft 
er mee rond langs reuzensteenen en over boomstammen, en stoot overal tegen aan. 
Maar hij komt steeds weer in de zelfde richting Hij weet waar hij heen wil. 
    Nu staat hij voor een hoogen steilen berg, de rand waar het zandpad in den bosch-
grond af is gestoken. 
    Hij probeert eerst, zoekend met zijn horen-sprieten vooruitgestoken, er tegen op 
te komen en als dat niet gaat keert hij zich om en krabbelt er achterste voren tegen 

op, zijn last mee omhoog trekkend. 
    En dan gaat het het bosch in, over 
mos en dorre bladeren, over wor-
tels van boomen, omheen trek-
kende langs de onoverkomelijke 
bergen, door eiken stronken of 
boomstammen gevormd. Hij houdt 
zonder aarzelen de zelfde richting. 
Maar hoewel ik hem al meer dan 
tien meter in het bosch ben gevolgd 
is er nog niets van een mierenberg 

te zien. 
    Alleen wordt het verkeer langs den weg wat drukker. Heele karavanen van mieren 
trekken door de woestijn en de wildernissen, en komen en gaan in een zelfde rich-
ting. Ze slepen met groote takken soms met z'n vijven of zessen te zamen; anderen 
wurmen alleen met een veel te groot blad of een stukje hout. 
Ginds zijn er drie bezig een dood, groen rupsje voort te slepen; twee anderen rollen 
een zwartkevertje voort en daartusschen krioelen de zoekende mieren, die geen 
werk om handen hebben, en draven bezorgde moedertjes met hun witte mierenpop 
aan het hart gedrukt, blindelings voort. 
    Het is er een gaan en komen; niemand neemt er notitie van den ander. 
    Ik heb mijn vriend met de dennensprieten uit het oog verloren, maar daar ginds 
ontdek ik hem weer. Hij zit met zijn horens verward in een berg doode bladeren en 
trekt wanhopig om vrij te komen. 
    Ik buk mij om hem te helpen zijn met moeite veroverde buit niet er bij in te schie-
ten, maar een van de andere arbeiders komt hem al te hulp. Met vereende krachten 
krijgen ze het vlot, en zeulen het zware ding tegen den berg op, en dan: Wel be-
dankt! en de ander laat hem weer over aan zijn lot. 
    Hij sjouwt er al weer mee voort, struikelt telkens in zijn overhaasting, rust even uit 
en gaat er met nieuwen moed weer op af. Ik ben nu al zeker twintig meter in het 
dichte bosch doorgedrongen maar zie nog steeds niets wat op een mierenberg lijkt. 
Maar mijn wegwijzer zal het wel weten. 
Hij gaat zonder aarzelen met zijn last steeds voort in de zelfde, schuine richting over 
bergen en dalen, zich door bosschen heen werkend, met een rennetje een zandvlakte 
overstekende. En trouwens de weg wordt steeds makkelijker te vinden door de hon-
derden mieren, die hier rusteloos komen en gaan. Waar ik mijn voet zet krioelen er 
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mieren om heen en hollen verschrikt heen en weer. Ze klauteren tegen mijn zeven-
mijls laarzen omhoog en dalen er weer af als ze er niets van hun gading vinden. 
    Zooals ik gehurkt daar naar hen zit te kijken hoor ik het zachte geritsel van de dorre 
bladeren, waarover die onafgebroken stoet heen trekt. 
    En langzaam voortgaande ben ik, zonder het te weten al vlak bij de reuzenstad der 
mieren gekomen; een hooge berg van meer dan een meter in doorsnede aan den 
voet, opgebouwd van dorre blaadjes en takjes en kluitjes losse aarde. In millioenen 
krioelen de inwoners er rond. 
    De mier met de dennesprietjes is er nu bijna aangekomen. Hij rent niet een vaartje 
vooruit en loopt andere omver in zijn opgewonden haast.... Maar als hij vlak aan zijn 
doel is, komt een groote brutale mier, duwt hem op zij, neemt hem meedoogenloos 
zijn zuur gewonnen schat af en loopt er met pedante aanmatiging mee weg. Het be-
roofde miertje zoekt verbijsterd en wanhopig nog wat rond en dan verlies ik hem uit 
het oog tusschen het eenkleurig gewriemel. Zoo gaat het in 't mierenleven ook al net 
als bij ons. De een tobt zich af en de ander loopt weg met de eer! 
.... En ginds zie ik ook nog oude bekenden. Daar komen de doodgravers aan met hun 
lichtgroene rupsje! Ze hebben al hulp gekregen en werken het tegen den berg op om 
hoog naar een van de ingangen boven. 
    En daar is ook het ronde zwarte kevertje, dat onzichtbaar voortbewogen langs den 
grond schuift. Een paar anderen dragen een grooten, blauwigen bromvlieg en tuime-
len er hals over kop mee in een van de holen, Eindeloos komen de ijverige werkers 
van alle zijden en gaan weer op zoek naar nieuwe buit tot ver in het bosch. 
    Op den berg is het of ieder takje, ieder grassprietje leeft in die krioelende mieren-
massa. Ze trekken en duwen en schuiven; en hollen heen en weer, en vallen over el-
kaar. Het lijkt of dat nooit tot rust zal kunnen komen. Het wordt ook mijn tijd om te 
gaan. 
Maar juist als ik mij overeind wil heffen, zie ik twee mieren die nijdig aan elkaar staan 
te trekken. 
    Het is een arrestant, die wordt opgebracht. De grootste, een dikke luie mier heeft 
zich los weten te rukken, maar meteen heeft de ander hem al weer beet. En nu helpt 
er geen achteruitkrabbelen meer. Kom mee vadertje! Geen kunsten, zegt hij, en hij 
pakt hem bij den nek en sleurt en trekt hem tegenspartelend naar een van de holen 
in den mierenberg. Of misschien is het ook wel een huiselijk drama waar de man 
door zijn vrouw bij de ooren naar huis wordt gehaald. Wie zal het zeggen!? Daar zal 
in die wereld van het heel kleine, nog wel zooveel omgaan waar wij groote menschen 
geen begrip van hebben! Ik wil daar morgen nog. eens heen gaan en stil naar het nij-
vere leven zitten kijken in die stad van millioenen. Want nu wordt het te laat! De 
stralen van de ondergaande zon schijnen goud langs de stammen der boomen; de 
schaduwen lengen. En de avond valt! De vogels zwijgen en gaan al ter ruste; alleen in 
de verte klinkt de rustige roep van den koekkoek. Ik wil tellen hoe dikwijls; dan weet 
ik hoe lang ik nog leven zal. En als hij te vroeg ophoudt, dan wacht ik tot hij weer 

overnieuw zal beginnen, en tel 
dat er bij. 
    Want het is goed hier te leven 
in de eeuwige stilte van de Ve-
luwsche bosschen, ver van de 
menschen; waar vrede en rust in 
het hart neerdalen, waar men 
luisteren leert naar de stem van 
het woud, en uren gebogen kan 
zitten om stil mee te leven met 
mieren en kleine insectjes. 
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De 'gave Gods' in Nijmegen: uit het pesttrak-
taat van Van Diemerbroeck (2) 
John Mulder 
 
In het september nummer van Oud Neis 2020 kon u genieten van de bijzondere ‘ge-
schiedenisse’ van IJsbrand Diemersbroeck, die als universitair geschoold geneesheer 
in 1635-1636 vele burgers en soldaten in Nijmegen bijstond vanwege de pest. Hieron-
der volgt nog een aantal verhalen. Wij hebben geen commentaar gekregen van le-
zers, die moeite hadden met de 17de eeuwse tekst. En dus gaan we in dezelfde set-
ting door. 
 

Vroeg zeventiende-eeuws kostuum van een pest-
dokter uit het boek 'Traité de la peste' van Jean Jac-
ques Manget uit 1721 

 
Om besmetting te voorkomen nam men maat-
regelen. Een contactverbod met besmette 
mensen was één van de belangrijkste regels. 
Zo probeerden ze de verspreiding van de 
ziekte in te perken. Om deze regel zo goed mo-
gelijk na te streven werden de pestlijders in 
Breda bijvoorbeeld geïsoleerd, het liefst buiten 
de stad. Huizen van pestlijders werden zes we-
ken hermetisch afgesloten en duidelijk geken-
merkt met een baal van stro. 
Als je toch in contact was gekomen met een 
pestlijder dan golden er ook andere maatrege-
len, naast het zes weken vermijden van grote 

mensenmassa’s. Zo is bekend dat je in Breda een witte stok moest dragen. De stok 
moest duidelijk zichtbaar zijn voor anderen, zodat zij konden vluchten indien dat no-
dig was. 
Om de pestlijders te verzorgen werd er een pestmeester aangesteld. Zij moesten de 
zieken behandelen en de overledenen begraven. In Bergen op Zoom was dat Broeder 
Gillis van Couwendal. Hij werd in 1583 opgeroepen om in Tholen (provincie Zeeland) 
besmette soldaten te verzorgen. 
 

Geschiedenisse VI 

Zekere Vrouwe, gaande uit Wasschen, met namen Belia, (de welke in ons en in an-
dere Lieden Huizen het lynwaat waste) diende Geertruit, Dienstmaagt van Dimmer 
de Raat, die de Peste hadde ende inden Hof Ziek lach. Deze Dienstmaagt veele en 
verscheide Geneesmiddelen ingegeven hebbende en na het uitvallen van de Pest-
kole, by na tot haar voorige gezontheit gebracht en die van den Huize van Dimmer de 
Raat daar over zeer verblijt zijnde. Zo hebben ik echter gezien, dat deze vrouwe bo-
ven mate bedroeft zijnde, zeer dikmaals, als uit 't binnenste van haar hart zuchte en 
menigmaal weende. Op zekeren tijt hebbe ik haar alleen achter af getrocken en on-
dersocht de oorzaak van deze droefheit. Ten eersten hebbe ik uit haar niet konnen 
verstaan; naar door goede woorden en lang aangehouden hebbe haar zo verre ge-
bracht, dat zy beloofde de verborgene oorzaak van hare droefheit mijn te zullen be-
kent maken, indien ik met Eede verklaren wilde, dat ik niemant iet voor de uitkomste 
van de zake zoude openbaren. Hebbe haar verzoek toegestaan. Toen zeide zy al 
weenende: Ik wil wel, dat deze Dienstmaagt niet sterven zoude, maar de Huisvrouwe 
van Dimmer de Raat, die mijn zeer lief heeft, zal Sterven, en daarom ben ik zo 
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bedroeft. Ik vraagde, waar uit zy dat wiste, aangezien zy toen uitter Stadt was. Ik 
hebbe, zeide zy, gezien op de Zolder in haar Huis by de Deure van de groote Voorka-
mer, haren Geest zonder Hooft, met haar beste Kleederen aan, met de Sleutel van de 
Deure in de hant, niet anders, als of zy de Deure hadde willen open doen. Welke ge-
zichten van Geesten mijn zeer gemeen, en ten hoogsten moeilijk zijn. Wiens Geesten 
ik zien zonder hooft, van wie 't ook zoude mogen wezen die sterven allemaal binnen 
weinige Maanden; van welke zake gy de zekere en onfeilbare uitkomst zien zult in 
deze Vrouwe. 
Ik was verblijt, dat mijn occasie en gelegentheit was gegeven om te zien, of deze 
openbaring en gezichte van Geesten van welke veel Menschen zo veel zottigheden 
en Fabulen gewoon zijn te vertellen, iet zekers by zich mocht hebben. Dimmer de 
Raat was met zijn Huysvrouwe toen tot Utrecht, alwaar hy uit vreeze van de Peste 
lang van te vooren gevlugt was. Ik hebben zijn Zuster gelast, datze hem schrijven 
zoude, dat hy voor den Winter niet wederom na huis zou keeren. Wat geschiet'er: Na 
weinige Weken de Huisvrouwe van Dimmer de Raat krijgt de Peste in een Stadt in de 
welke nauwelijks eenige Peste bekent  en in een Huis, dat met geen onreinigheit be-
smet was en sterft binnen weinige dagen. 

 

XIV 

De Dienstmaagt van de Heer Capitein Schayk hadde eenige weken qualijk geslagen 
en geklaagt van dorst en eenige benautheit ontrent haar hart. Daar na met groote 
zwakheden bevangen zijnde, viel in menigvulde flauten, ten laasten is er zulken ge-
weldige braking op gevolght, dat zy, de krachten vervallen zijnde, lag  als of zy stierf 
en terstont haren Geest zoude geven. By haar ontboden zijnde ende haar zo zwak 
vindende met eenen kleenen en rassen Polz hebbe haar zodanige zweetdrank inge-
geven: 
R. 
Corn. Serv. Ust. 3j. 

Sal. absinth. 3iβ. 
Theriac. zj. 

Aq. theriacal. ziβ. 
Ol. vitriol, gutt. 1x. 
Misce, fiat haustus. 
 
Dit ingenomen hebbende heeft zeer groote pijn in haar maag gevoelt en na een quar-
tier uurs met een groote en gweldige braking den drank overgegeven, met een zeer 
langen / ronden, dikken en witten worm, 't welk geschiet zijnde, is zy van de voorver-
haalde toevallen verlost, en ingenomen hebbende een half loot Cheriakel met war-
men wijn, is in zlaap gevallen en wakker geworden zijnde, wederom wel varende ge-
weest. 
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XIX 

De Neef van Jan van Goldt, woonenden achter het Gasthuis, een kloek en sterk Jong-
man, een Pestilentiaal gezwel inde Liesse voelende, heeft zijn ziekte verborgen ge-
houden. En alzo hy met grooten pijn in 't Hooft gequollen wiert, heeft hy zich Hooft 
Pillen van den Apotheker Geraardt Buys laten bereit maken; de welke uit een Dragme 
van de Masse van de Pillen Cochiae negen Pillen gemaakt heeft. Als hy die ingeno-

men hadde, scheen het in 't 
eerste dat hy met verlichting 
aftrek kreeg; maar weinigen 
tijt daar na is 'er een grooten 
Buikloop op gevolgt, het ge-
zwel is verdweenen en de 
krachten zijn in 24 uuren ten 
uittersten vervallen. By hem 
ontboden zijnde, alzo ik met 
geen Zweetdrijvende midde-
len  noch met zamentrek-
kende Tegengiften den loop 
konde stuiten, noch deze ver-
keerde beweging van de na-
tuur veranderen, is hy den 
derden dag van de ziekte ge-
storven. 

Gasthuis Nijmegen in 1669 aan de Molenstraat (voorheen Regulierenklooster) 

 

XXIII 

Agnietje Willems, Dienstmaagt van een Brouwer, kloek, bloetrijk en welvarende 
heeft inde maant van Mey na haar jaarlijksche gewoonte op haar voeten laten zetten 
zes of acht Koppen met scherving; zes of acht oncen bloets quijt geworden zijnde, 
heeft een groote schudding of rying gekregen; na weinige uuren is erby gekomen zo 
groote genegentheit tot zlapen, dat zy genoodzaakt wier twee uuren te gaan zlaapen. 
Uit den zlaap wakker gemaakt zijnde, heeft een zeer groote benautheit voor haar 
hart gevoelt, waar op niet lang daar na gevolgt is een zware braking: hebben haar ge-
vonden koortzig met eenen kleenen rappen en ongelijken Polz. Haar water was gelijk 
als van gezonde Lieden. Hebbe haar ingegeven ontrent de Middag dit Tegengift. 
R. 
Theriac. Andromach. 
Diascord. fracastor. An. zij. 

Sal. scord. 3jβ. 

Aq. theriacal. Ziβ. 

Succ. citri zβ. 
Misceantur pro haustu. 
 
Hier van heeft zy lustig gezweet en eenige pijn inde Liesse gewaar geworden, maar 
zonder gezwel: de benautheit is weinig of niet vermindert; terstont na het zweet is 
de groote rying wederom gekomen, waarom ook na drie uuren den zelven zweet-
drank wederom hernieuwt is. Als zy van den zelven den volgenden nacht wel ge-
zweet hadde, heeft zy des anderen daags een weinig beter schijnen te wezen en is 
een hart gezwel inde rechter Liesse voor den dag gekomen. Zy heeft dien dag geen 
Geneesmiddel willen innemen, ja heeft haar voor laten staan, dat zy mijnen raat niet 
meer dan noode hadde. Heeft een weinig gekookte keeremelk met broot gegeten en 
op het gezwel geleit, op den raat van de vrouwe van 't huis een Root koolblad vet ge-
maakt met raap oly. Den derden dag is de koortz met een groote onsteking wederom 
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verheft (dewelke nochtans den tweeden dag niet wel volkomelijk af, maar echter 
veel minder was geweest) met pijn in ’t hooft, zeer grooten dorst  en boven maten 
geweldige braking. Het gezwel in de Liesse is ook verdweenen, toen is men wederom 
na mijnen komen loopen. Hebben haar twee zweetmiddlen ingegeven dewelke zy 
alle beide wederom van stonden aan heeft uitgebraakt; hebbe haar hartsterkende ju-
leppen en eenige ander middelen voorgeschreven, maar alles te vergeefs, overmits 
de groote braking; ten laatsten hebbe haar tusschen beiden ingegeven een lepel van 
deze menging. 

R. 
Conserv. rosar. rubr. zvi. 
Diascord. fracastor. zij. 
Aq. theriacal. ziij. 
Succ. Limon. 
Aq. Cinnamon. an. zj. 
Doet het onder malkanderen en laat het 
een uure staan, doet het daar na door een 
doek. 
 
Hebbe daar en boven Theriakel van Andro-
machus op doorslaande Papier gesmeert  
en aan 't vuur warm gemaakt, op de maag 

geleit. Met deze twee middelen is de Braking opgehouden. toen hebbe ik haar om-
trent den nacht zodanige Zweetdrank ingegeven: 
R. 
Sal. absinth. 
Scord. an 3j. 
Extract. angelic. Zβ.  
Aq. theriacal. zij. 
Ol. vitriol. gutt. xiij. 
Misce, fiat haustus. 
 
Hier van heeft zy zo matelijk gezweet / en de Koortz heeft gescheenen een weinig te 
verminderen / de welke nochtans des anderen daags zich wederom heeft verheft; en 
met groote hevigheit tot den avont toe geduurt / wanneer buiten den gewoonlijken 
of behoorlijken tijt de Maantstonden buiten maten hebben beginnen af-te-schieten; 
des anderen daags heeft de koortz wel-gescheenen wat minder te wezen / maar de 
krachten waren ten hoogsten vervallen; zy slisten haren dorst met dun bier / daar 
eenige drupjes van Olp van Vitriool in gedaan waren; tot opstopping van de Maant-
stonden hebbe daar deze Bolus ingegeven / en dikmaal voor den dag laten nemen 
een stukje van dit volgende Conditum: 
R. 
Corall. rubr. praeparat. 
Corn. cerv. ust. 
Terr. sigillat. 

Lap. bezoar. orient. an. 3β 
Diascord. fracast. 3j. 
Cum. syrup. granat. acid. q. s. 
Misce, fiat Bolus. 
 
 
 



34 
 

Den zelfden dag de bloeing der 
Maanstonden noch toenemende 
en de krachten volkomelijk verval-
lende is omtrent den avont ge-
storven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV 

Joost Rutgers, een sterken boer, een groote benautheit voor zijn Hart met een groote 
zwaarte in 't Hooft en walging gewaar wordende, heeft van een Heelmeester ver-
zocht een sterk purgeerende Geneesmiddel, de welke hem een drank van Wijn, daar 
stibium in geweikt was heeft ingegeven. Waar van hy buiten maten heeft gebraakt en 
veel quade vochtigheden is quijt geworden. Heeft daar en boven twaalf afgangen van 
onderen gehadt, is daar van zo verzwakt, dat zy meenden, dat hy dadelijk zouden ge-
storven hebben. Hebben daarom op mijn verzocht, dat ik by hem zoude komen. 
Hebbe gezien, dat den zieken noch zwaarlijk door vergeefse pogingen tot braken ver-
moeit wier, hebbe daarom gelast, dat de lieden van 't huis terstont witten Wijn zou-
den warm maken en daar in doen een weinig poeder van Caneel en note Muskaat, en 
dat heel heet ingeven, en wel gedekt zijnde den zieken zouden laten zlapen. Dit ge-
daan zijnde is de braking opgehouden en den zieken heeft by na den geheelen nacht 
gezlapen. Des anderen daags wakker wordende is hy zeer welvarend geweest en zo 
hongerig, dat hy met een dobbel middagmaal nauwelijk zijnen honger heeft konnen 
stillen. 
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Van alles van vroeger……. 

Dini Huijbers 
 

Soep met parelgort en bladselderij 

Soep (van gerst) is voedzaam maar niet zo in de mode. Proef deze soep en je bent 
om! 

 

Uit: Aaltje, de volmaakte en zuinige keukenmeid (eerste druk, 1803) 
(van internet) Auteur Christianne Muusers  
 
Men neemt selderie, snydt dezelve fyn, en wascht ze wel, waarnaa men ze met een 
kleen stukjen boter langzaam gaarsmoort: voords kookt men fyne 3 onsen fijn ge-
palde garst , in water, gaar, en doet alles samen in beste bouillon: laat het dan nog 
wat kooken, met zout en speceryen naar den smaak, dan hebt gy eene zeer aange-
naame soup. 
 

Moderne bewerking van het recept 

Heel belangrijk: soep wordt niet lekkerder dan 
de bouillon die je gebruikt. 
Neem dus bij voorkeur bouillon uit eigen keuken 
of fond.  
 
Voorgerecht voor 6 tot 8 personen.  
Voorbereiding 2 uur, bereiding 5 minuten. 
50 gram parelgort 
30 gram selderijblad (geen steeltjes), gesnipperd of in reepjes 
30 gram boter 
1,2 liter kalfs- of vleesfond (of groentefond voor een vegetarische versie) 
Zout naar smaak (hangt af van de fond) 
Nootmuskaat of foelie naar smaak 

 
Voorbereiding: 
Volgens het oorspronkelijke recept kook je de gort in 
twee uur in gezouten water gaar. Je kunt de gort ook 
meteen in fond koken. Dat is smakelijker, maar ge-
bruik dan wel wat extra fond vanwege verdamping. 
 
Bereiding: Smoor de bladselderij in boter. Doe bij de 
fond, met nootmuskaat of foelie naar smaak. Proef 
of er zout bij moet. 

 
Serveren: Deze ‘zeer aangenaame soup’ is voedzaam, maar geen maaltijdsoep.  
Serveer lekker warm als voorgerecht. 
 

 
Tip: De winter komt eraan en de aardappelen moeten weer worden bewaard. 
Leg een appel in de bak met aardappelen of twee als de bak groot is. 
Er komen dan geen uitlopers aan de aardappelen. 
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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                  Mr. James Food & Drinks 
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