
 

1 

 

Deel1DeepHistory7 

Deel I 
 

Rimpels, puisten en putten, uitvloeisels, 
heidenen en heiligen. 

 

 
Van een aangroeiende wadden kust (Paesens en Moddergat) tot grijze monniken en kerken (Jorwerd) 

 

Geosynclinale vlakken, horsten, slenken, oeverwallen, pingo’s en puisten 
De neder-landen zijn nogal vlak, behalve als je er gebieden bij rekent zoals de Ardennen, de 
Pietersberg, de stuwwallen van de Veluwe, de Steenwijk-Urk-Gaasterland-Wieringen-Texel rand, 
het over-stichtse (tegenwoordig Overijssel) en Drenthe. Een buitenlander ziet wel geen bergen als 
hij/zij van Rhenen naar Amersfoort rijdt maar het is daar wel een vallei! De neder-landen zijn 
ook niet vlak als je door Oost Friesland rijdt, door Noord Groningen, door de beekdal-
landschappen rond Voorst en Wilp of het Frankische Liemers gebied met de oude rivierarmen. 
Juist op de [oude] oeverwallen van de riviervlaktes zijn de eerste nederzettingen begonnen, op de 
voet van de stuwwallen zijn dorpen ontstaan zoals Leersum, Borger, Buinen of Weerdinge. Later, 
toen daar te veel mensen kwamen trok men de lagere vlaktes in en er kwamen plaatsen als nieuw 
Buinen, Exloërmond (de monding van de „Exloo‟ in het moeras), of later zelfs Tweede 
Exloërmond. 
In het poldergebied van Zuid Holland heb je nog plekken als Moordrecht, op een zand of klei-
kop in de lage landen, ooit waarschijnlijk een oeverwal of rivierduin. Een rivierduin is een 
gewoon duin maar opgestoven in laatste ijstijden in de veel drogere rivierbekkens (de Rijn had 
toen een veel groter verhang en ze had dus ook vaker veel droge rivieroevers. Een rivierduin heet 
een „donk‟ in oud-Nederlands, en ze steken vaak meters boven het land uit, bijvoorbeeld in de 
Alblasserwaard waar de vlakte toch al wat lager ligt. 
 

 
De heuvels van de Ardennen met een kasteel uit de Bourgondische tijd (bij Luik), het kletsnatte land van Giethoorn 

en de „puist‟ van de Bentheimse steenrots (leverancier van grenspalen en stenen voor het koninklijk paleis op de 
Dam)  
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Oeverwallen, meanderende rivieren, grind en windslijpers 

Een rivier heeft de gekke eigenschap om zich zelf op te hogen doordat ze stenen, grind, zand en fijnere deeltjes 
meebrengt die gaan bezinken als de rivier de ruimte krijgt bij overstroming: het zand bezinkt vlakbij de rivier op de 
oeverwal en de kleideeltjes bezinken in de lager gelegen kommen, verder van de rivier. Vanuit Keulen kijkt de rivier 
dus uit op een relatief vlakke plek waar ze langzamer zal gaan stromen, en waar ze tot rust zal komen. De grofste 
delen zoals stenen en grind bezinken eerst, en de overblijfselen van de ooit woeste rivieren worden nu uitgegraven 
in het Limburgse om als bouwmateriaal te dienen. Als je een stuk grind in de handen hebt dan heb je een stuk steen 
dat al miljoenen jaren bestaat en heel langzaam kleiner is geworden. De scherpe kantjes zijn inmiddels afgeslepen 
door de andere steentjes maar het zijn oude stukken steen. Zand is overigens net zo oud maar kleiner. De rivier legt 
dus het zand en het grind in haar / zijn bedding en vlak langs de oever. Alleen de kleinere deeltjes worden 
meegenomen naar verderop. En bij overstromingen komen die het verste in het land te liggen. Daar bezinken ze 
omdat het water stil staat, net als bij de landaanwinningen aan de zeekust.  
De rivierbedding komt hoger te liggen (zand zet meer „zoden aan de dijk‟ dan een beetje klei), de oeverwallen 
ontstaan met relatief lichte „klei‟ prachtig voor fruitbomen zoals in de Betuwe, en verder van de oeverwal vind je 
zware „komklei‟ waar je als akkerbouwer niet veel mee kunt. De „Santacker‟ in Elst is daar een voorbeeld van ook al 
is de naam misleidend. Het is een proeftuin waar o.a. de Elstar appel werd ontwikkeld, op rotgrond die overigens 
wel vruchtbaar kan zijn, geen „zand‟ dus. Als de rivier zich genoeg heeft opgehoogd dan zal ze vroeger of later „uit-
breken‟ en een nieuwe meander vormen. Dat is nog prachtig te zien bij Hemmen, gebouwd op de oeverwallen van 
een oude loop van de Rijn, nu vele meters hoger dan het lager gelegen kommen-landschap. Je hebt ook mooie 
beekdal-landschappen van de IJssel rond Zutphen en in het oude rivierengebied van de Liemers, ten noorden van 
Lobith en Pannerden, allemaal met zeer variabele grondsoorten: zand op klei, klei op veen, zware komklei 
enzovoort. Maar verschil moet er zijn: het oude rivierengebied rond Lobith noem je een „strangen-gebied‟ met zijn 
vele oude en recent vervlochten  rivierbeddingen, de oeverwallen van bijvoorbeeld Hemmen noem je 
stroomruggen, dat is een combinatie van de twee oeverwallen met een smal stroompje bij elkaar genomen. En 
verder stroomafwaarts zoals bij Alphen aan de Rijn heeft de rivier niet veel zand en klei meer over, dus je hebt er 
hele smalle oeverwallen en grote kommen waarin dan weer prachtig veen kan groeien. En met die veenpakketten  is 
Holland dan weer rijk geworden voordat ze nu weer problemen hebben omdat alles te laag ligt.  
 

De natuur heeft grotere en minder subtiele krachten dan wind en water om het landschap te 
(ver)vormen. Wind is de oorzaak van stuifduinen aan de zee maar gedurende de laatste ijstijd 
werden deze ook midden in het land gevormd, o.a. als dekzanden en rivierduinen. Water vormt 
rivieren en oeverwallen, maar water vormt ook ijslenzen en grotere ijsbollen in de grond. Die 
ijsbollen zijn resten van (dood)ijs, die achterbleven toen het meeste ijs gesmolten was. De 
ijsplakken groeien beurtelings aan en smelten weer wat. De ontdooide en vloeibare grond wordt 
van onder en zijdelings weggedrukt waardoor zich een wal vormt om die ijslens. De ijslens zelf 
zakt zodoende steeds wat naar beneden. Vanboven zet zich ook weer ijs af. Na de -voorlaatste- 
ijstijd bleef op die manier een meertje met een wal achter (pingo ruïne), zoals daar zijn het honde-
ven in Twente, het Uddelermeer en veel meer exemplaren noordelijker in het land. 
 

 
Een stuifduin in het midden van het land bij Breda en verzakkende huizen op palen in het Amsterdamse veen. 

 

De echte grote krachten komen als de aarde gaat scheuren, en ergens in 1992 hebben we nog zo 
een aardbeving gehad bij Roermond. Die stad ligt aan de rand van een slenk, waarlangs 
aardschollen of platen langs elkaar bewegen, de een omhoog „de horst‟ en de ander omlaag „de 
slenk‟. Als frictie optreedt en platen t.o.v. elkaar bewegen hebben we een aardbeving. Gerard 
Oomen heeft het over geo-synclinale vlakken maar ingenieur Wielemaker denkt dan meer aan het 
echte grote geweld zoals in het Bekken van Parijs, de „slenk‟ van de dode zee en de Rift Valley, de 
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Rhône vallei enzovoort. Jan Hoevenaars (ook een katholiek overigens, en ook „van Wageningen‟, 
net als Gerard Oomen) is ook wat bescheidener door te spreken over horsten en slenken. 
Dwars door Brabant loopt zo een slenk van Zuid naar Noord, gevolg van aardse beweging waar 
de diepere grondlagen zich verheffen of verlagen. De verzakking van die slenk is goed te zien bij 
Helmond, maar ook aan de westkant van de Rielse baan, de weg van Gilze langs Alphen, Chaam1 
naar Baarle Nassau waar tientallen stukjes Nederland en België door elkaar heen gestrooid zijn. 
Het gaat maar om een paar meter en als het je niet gezegd wordt dan heb je er geen erg in. Maar 
ze loopt er wel en je merkt het als je er met de fiets tegenop moet. Een „vals plat‟ noemt de 
wielrenner dat. 
 

 
Een pingo gebied (zie de kleine meertjes) in de streek rond „de Pol‟, een nog niet zo bekend gehuchtje bij het 

drielandenpunt van Friesland, Drenthe en het Overstichtse op een stuwwal (de Woldberg) in de buurt van Steenwijk, 
van boven af gezien en vanaf de winterse „vlakte‟. 

 

Om nog verder terug te gaan waren daar de tijden dat er hoge bergen waren in de lage landen, dat 
er oerwouden waren waarvan we de resten later van zo‟n 500-1000 meter diepte uit de grond 
haalden, van kleine kalkdiertjes die op elkaar gingen liggen op de bodem van de oceaan om zich 
later voor te doen als kalksteen2 (denk aan het Maastrichtse Krijt dat voor 98% uit kalk bestaat 
afgezet in een Tropische zee, zo‟n 10 miljoen jaar geleden en later door krachten in de aardkorst 
omhoog gedrukt). Weer later was er de Utrechtse heuvelrug, eerst pak weg 150.000 jaar geleden 
opgestuwd als rimpel in het land door de gletsjers uit Scandinavië, en toen door smeltwater 
doorbroken. Deze smeltwaterafzettingen, de zg. „sanders‟ vind je nu op verschillende plekken 
zoals bij Doorn en Leersum. Veel subtieler, gedurende onze laatste ijstijd zo‟n 50 tot 10 duizend 
jaar geleden, was er geen water in de Noordzee, en de wind nam zand mee van het 
Doggersbankse strand waar nu haring zwemt. Dat zand raasde over de „vlakte‟, het kwam tot rust 
(als fijne lössafzettingen); dekzanden vormden zich vooral door verstuiving van zanden uit de 
stuwwallen en sanders. En als dat zand door de lucht striemde schuurde het de stenen die aan de 
oppervlakte lagen, afhankelijk van de overheersende windrichting. Meest indrukwekkend in dat 
verband zijn, wat mij betreft, de zogenaamde „wind-kanters‟, stenen die decennia of eeuwen lang 
aan de oppervlakte hebben gelegen en in meerder richtingen gladgeslepen zijn.  
Leven met of zonder het water is een levensvraag in de Nederlanden. En de dosis maakt het 
verschil. Zoals Prediker zegt: te veel is niet goed en te weinig is ook niet goed. Later komen we 
daar op terug in het stukje van Tjeerd Blauw over water in Zeeland anno 2010. Als je in een 
droog gebied woont dan betekent water „leven‟, maar als je bij de zee staat dan is het water 
symbool voor de dood, de duivel. Dat was het ook voor vaak Cisterciënzer en Norbertijner 
monniken die bij de on-enigheid over rijke en sobere levensstijl in Cluny (Zuid Frankrijk) 
besloten de armoede te zoeken. Daarom trokken ze naar de kusten van West-Europa, o.a. om 
daar te vechten tegen „de dood‟. Veel hebben ze bereikt, met in Vlaanderen, in Middelburg, bij 

                                                
1 Een oud keltisch woord voor ‘kromme rivier’, en achternaam van een beroemde boerenfamilie in die streek. 
2 De Londense metro raast door dezelfde kalksteen massa als waar ze in Zuid Limburg cement van maken. In de 

zuidelijke neder-landen ligt er een grote leemlaag overheen, relatief vruchtbare grond van waaruit de Vlaamse 

beschaving het Brabantse binnentrok, en verder naar de noordelijke neder-landen. 
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Egmond, bij Bolsward, Dokkum, Aduard3. Die monniken hebben de basis gelegd voor een nieuw 
West Europa, overal langs de kust komen de eerste kerkjes en grotere stadjes tevoorschijn zo 
rond 1200. Ze hebben ook zo veel bereikt dat ze rijk werden en de daarop volgende twisten 
tussen „arm‟ en „rijk‟ logen er niet om, denk aan de Schieringers en de Vetkopers, de Hoeken en 
de Kabeljauwen.  
 

 
Links een hele kleine ijstijd op een erf, met sneeuw en zand stuivend (het grote herhaalt zich in het kleine), en rechts 

een z.g. wind-kanter die decennia / eeuwen ECHT in de sneeuw en stofstormen heeft gelegen. 
 

Vlaanderen was de noordelijke neder-landen in zekere zin voor met de Gulden sporen slag en 
ook van daar uit werd orde op zaken gesteld door de Habsburgse Karel V (geboren en overleden 
in Gent!). Een van zijn mannen was Caspar de Robles, o.a. baas van de graaf van Norwich, die nu 
bij Harlingen op de dijk staat als de „stiennen man dy‟t syn eagen stoarje lit oer fjild en strân‟. Het waren 
mensen zoals hij die van buiten orde op zaken stelden zoals later de VOC „orde op zaken stelde‟ 
in de ruzies tussen Javaanse of Singalese vorsten.  
 

 
De middeleeuwse bewoners van de veenkussens in Holland zaten/zitten gevangen in een vicieuze cirkel. Door 
[turfwinning en/of] verbouw van gewassen oxideerde het veen en ging het slinken. Daardoor werd ontwatering 

steeds moeilijker en was bemaling nodig. De onttrekking van water aan veen leidde echter tot verdere inklinking en 
dus tot nieuwe inspanningen als het graven van diepere en bredere sloten en extra bemaling. De daling van het veen 

oppervlak, soms wel met 2 cm per jaar, bemoeilijkte de strijd om het bestaan. In de vaarpolders bij Broek op 
Langedijk ging men over op intensieve tuinbouw (kool in de volle grond) om zo profijt te kunnen trekken van de 

door het vele water gematigde temperatuur. De kans op schade door nachtvorst is er minder. Een bijkomend 
voordeel was vroeger de goede toegankelijkheid van de percelen per schip; in het tijdperk van de vrachtauto is dit 

thans geen voordeel meer. 

 
Priesters en Spaanse kolonels hebben hun steentje bijgedragen aan de huidige vorm van de neder-
landen. Maar ook, veel eerder, de Friezen die terpen bouwden, of de Karolingers die schansen 
bouwden als verdediging tegen de Vikingen. En later was daar de boer die iedere keer op dezelfde 
wijze ploegt waardoor een gebogen ronde akker ontstaat (bij de blauwe kamer), of boeren op het 
veen die hun „oxiderende land‟ moeten ophogen met de modder uit de sloten waardoor de sloten 
steeds breder worden, voorlichtingsdiensten die boeren stimuleerden om traditionele 
oeverbanken langs de Maas weg te halen. 
 

                                                
3 Het klooster bij Aduard is kapotgeslagen door staatse troepen die de Spanjaarden verdreven. De stenen werden 

verkocht langs de hele Waddenkust en gebruikt als bouwmateriaal voor stad Groningen of het dorp Aduard zelf 
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Landaanwinning over de eeuwen, hier rond de Lauwerszee, met kleine hoogte verschillen die er juist wél toe doen in 

waterland. Ongeveer bij 1927 op het kaartje ligt de boerderij Thorum (plaatje beneden). Let ook op de plek 
„Humsterland‟, een zetel van de Aduarder Cisterciënzers met een maquette van hun klooster (rechts). 

 

 
De boerderij Thorum waar Mansholt opgroeide (links) en (rechts) de akkers die daar bij horen, gewonnen uit de zee. 
Geen wonder dat hij Mansholt de kleine Beierse boer niet begreep toen hij het grootschalige landschap ontwierp dat 

nu Europa bepaalt.  

HS & Willem Wielemaker  
 

Romeinse en Napoleontische wegen, verbanden met de buitenwereld 
Als je van Keulen naar Nijmegen gaat langs de snelweg dan zie je eigenlijk niks van het 
landschap. Met grote vaart raas je langs de weilanden die heel sterk lijken op wat we gewend zijn 
„Nederlands‟ te noemen. Die gelijkenis kan ook niet anders, want eigenlijk hoort het land 
benedenstrooms van Keulen ook al tot wat we in dit boekje de neder-landen noemen. Het zijn de 
lage landen van West Europa die een uitvloeisel zijn van de hogere stukken zoals in Duitsland en 
Zwitserland, maar daarover later meer 
Langs de oude wegen krijg je een beter beeld van de afstanden en van de verschillen in het 
landschap dan razend langs de snelweg. Bij Keulen zijn er best nog bergachtige stukken, en 
verder afdalend worden de heuvels lager en de weilanden worden vlakker. Iets verder vanaf 
Keulen naar de nog lagere landen, en langs de Rijn kom je een oud Romeins stadje tegen. Dat is 
Xanten, in de laatste jaren opnieuw ontdekt en gerestaureerd. Maar wat zeg ik, het was geen 
stadje maar een stad met 40.000 mensen, bakkers, ambtenaren, taveernes (wegrestaurants), 
theater, industrie, een gigantisch badhuis, tempels en wat dies meer zij. De huidige stad Xanten is 
gebouwd vlak naast de ruines van die oude stad, deels met stenen uit die ruines, maar veel meer 
Middeleeuws en laat Gotisch. Het heeft een kathedraal met een beroemd drieluik uit de 
Middeleeuwen zoals je die overal langs de Rijn al tegenkomt. Het heeft ook een echte „Poort van 
Kleef‟, iets meer echt „poort‟ dan de hotel-restaurants „Poort van Kleef‟ die je verderop in de lage 
landen tegenkomt zoals in Utrecht. Xanten heeft ook een windmolen op de stadsmuur zoals je 
die in Hattem of Dokkum hebt of overal in de neder-landen.  
De weg vanaf Xanten naar Kleef, dus verder de lage landen in is bijna kaarsrecht, een oude 
„Römerstrasse‟, die daar al pak weg 2000 jaar ligt, doorlopend via Kleef naar Nijmegen. Kleef ligt 
op één van de laatste heuvels voor je echt in de delta komt. Het is de zetel geweest van een deel 
van de Nassau‟s. Ergens op de berg van Kleef had zo‟n Nassau een punt gemaakt van waaruit je 
ver kon kijken, naar alle kanten van zijn grondgebied. Kleef was ook ongeveer het uiterste van 
het Pruisische rijk in de 19e eeuw. Het Pruisische rijk, ooit begonnen als een klein staatje ergens 
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langs de Oostzee, maar de Pruisen zijn gekomen tot wat nu de Nederlandse grens is. Hun 
voorman was Bismarck, de ijzeren kanselier die het pensioen invoerde dat je kon gaan „trekken‟ 
als je 65 werd, in de tijd dat men gemiddeld niet ouder dan 47 jaar werd. De derde en laatste 
keizer van het Duitse rijk dat door Bismarck werd gevormd ligt begraven in Doorn, pak weg 20 
kilometer van Utrecht, en vlakbij een breuk in de Utrechtse heuvelrug waar het ijswater 
doorstroomde naar wat nu de Rijnvallei is. Nu weten veel mensen niet meer wat „Pruisen‟ ooit is 
geweest. 

 
De plattegrond van de tuin van Johann Moritz von Nassau-Siegen in Kleef 

 

   
Speculaas-achtige koekjes van de kerstmarkt in Keulen met de afbeelding van de Keulse Dom [waar van 1250 tot 

1850 aan is gebouwd], bijna letterlijk op de ruines van een Romeinse villa (links); het stationnetje van Wolfheze met 
nu een complete winkelfunctie en zo u en dan een treinkaartje. Op de rand van een stuwwal en een plek waar zo‟n 
150 jaar geleden nog stuifzanden en wolven waren. Rechts, Zeeuwse huisjes met nokversiering tegen de dijk van in 

het dorp Zonnemaire op het eiland aan het voeteind van de delta. 
 

De naam Kleef zou terug te voeren zijn op het woord „klif‟ en dat begrijp je goed als je over de 
oostelijke rondweg langs Kleef naar de stad kijkt. Je gaat dan dus even niet over de Römerstrasse 
die wel door de stad loopt. Maar eigenlijk is de „klif‟ van Kleef niet de laatste „puist‟ van de hogere 
landen, het is één van de eerste rimpels van de lage landen, tenminste komend vanuit de hogere 
gebieden. Met puisten bedoel ik stukjes ondergrond die vanuit de oertijd nog boven de 
sedimenten uitsteken die nu de neder-landen vormen. In feite zijn de neder-landen voor zo‟n 
97% sediment (klei, zand en loss) met daarop en daardoorheen veel veen. De puisten die nog 
boven het sediment uitsteken zijn: de rots van Bentheim, (met een echt kasteel van de oma van 
Juliana vlak over de grens bij Denekamp in het Saksische Twente), de „uitgraving‟ van 
Winterswijk, de kalkruggen met hun diepe erosiegeulen die lopen van Zuid Limburg door de 
Ardennen naar het glooiende landschap van Kent in Engeland en de wal van Brabant. Met 
rimpels bedoel ik land dat is opgeschoven door gletsjers (de hondsrug, de rij heuvels van 
Steenwijk via Gaasterland naar Wieringen en Texel, de Veluwe en de stuwwallen van Utrecht via 
Nijmegen tot Kleef), en de duinen die zijn opgewaaid (of weggespoeld zoals bij de Hondsbossche 
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zeewering). Met putten bedoel ik de gaten in ons land, gemaakt door de zee, door de ijstijd zoals 
de z.g. pingo‟s, of putten gemaakt door mensenhand via vervening, gaswinning, grindgravers enz. 
 
Rimpels heb je ook rond de echte delta, laten we zeggen het Zeeuwse gebied met slenken en 
riviermondingen naar Brugge en Gent die dichtslibden waardoor de Vlaamse welvaart het 
moeilijk kreeg. Waar de Zeeuwen hun land bevochten op het water. Het is ook dat gebied waar 
nu de Hedwige polder weer onder water wordt gezet als dat niet voorkomen wordt door de 
Belgische eigenaar die gaat procederen tegen de Nederlandse staat om te voorkomen dat zijn 
polder wordt teruggegeven aan de natuur wegens de verzandende riviermonding van de Schelde. 
Daar woedt de bijna eeuwige strijd tussen de noordelijke en zuidelijke lage landen om handel en 
welvaart. Eeuwig moet hier meer worden opgevat als „enkele eeuwen‟, want de strijd tussen de 
sentimenten van de zuidelijke en de noordelijke lagelanders is natuurlijk maar van zeer korte duur 
als je bedenkt hoe lang de sedimenten daar al liggen. 
De klif van Kleef is een opgeschoven stuk zand, uit de tijd dat de gletsjers van Noorwegen nog 
tot in de lage landen reikten. Nijmegen ligt ook tegen zo een rimpel aan. Die stad staat nu vooral 
bekend als de stad van Karel de Grote, maar ze was er al in de tijd van de Romeinen  
 

 
Geologie is voor te stellen als een pudding (volgens Jan Hoevenaars tenminste), je drukt ergens met je lepel op en op 
een andere plek komt er wat omhoog of er gaat iets „rimpelen‟ (links). In het midden een soort natuurkundige kaart 

van de neder-landen, en rechts, een kudde mergellandschapen bij de grotten van de kalkstenen (onder- of 
bovengronds) in Zuid Limburg = Oost Limburg gezien vanuit de zuidelijke neder-landen 

 

De naam Nijmegen betekent „nieuwmarkt‟, zoals de hele wereld vol staat met „Newmarkets‟, zelfs 
tot bij Toronto, „Nijmegen‟ is een samenstelling van het Romeinse „novio‟ voor „nieuw‟ met het 
Keltische „magum‟ voor „markt‟. Voor zover ik weet is dat één van de weinige restanten van de 
Kelten in ons land ook al is er laatst in Oss het graf gevonden van een Keltische hoofdman. Een 
andere Keltische naamplaats zou „Chaam‟ zijn , beroemd van de „acht van Chaam‟ en ergens in de 
buurt van Breda. Het betekent zoiets als „kromme rivier‟ zoals de Indianen van Winnetou en Karl 
May het hadden over „crooked river‟. En nog een plaats met een Keltische naam zou Wesepe 
zijn, in Salland, veel meer naar het noorden. Daar hebben we het later nog over, er komt nog veel 
meer, en dat is maar het begin. 

 
De handelsreiziger of reiziger in verband met de handel 

 immer met syne gedaghten, waar te overnaghten 
Vanaf het jaar duizend, als de roverbendes zich in onze omgeving wat minder gaan manifesteren, 
krijgt langzamerhand het woord handel een grotere betekenis. Op kleine schaal en in kleine 
gemeenschappen was er altijd al wel sprake geweest van het ruilen van goederen, maar juist in de 
Middeleeuwen werd de noodzaak voor meer handel duidelijk. Er kwamen meer mensen in onze 
omgeving wonen en conglomeraties van huizen werden dorpen en groeiden uit tot steden. De 
mensen in deze concentraties moesten voorzien worden van hun dagelijkse levensbehoeften. En 
zij die bijvoorbeeld geen voedsel hadden, waren genoodzaakt in het kader van het kunnen ruilen 
met de boer andere goederen en diensten aan te bieden. Deze nieuwe beroepen, ambachten, 
organiseerden zich al snel in een soort brancheverenigingen, de gilden. Belangenverenigingen van 
mensen die hetzelfde beroep uitoefenden, waren bedoeld om juist dat edele ambacht te 
beschermen. Afwijken van de regels leverde uitsluiting op. Steden in verschillende geografische 
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gebieden ontdekken elkaars sterke producten en de handel kwam op gang. Naast het gilde van 
handelaren werd de handel tussen steden in sommige opzichten nog strenger gereguleerd dan het 
gilde zelf  bijvoorbeeld door diverse verbonden tussen de Hanzesteden ( vanaf 13e tot 17-e eeuw 
van betekenis). Kartelvorming avant la lettre.  
De verdere ontwikkeling van het land door inpolderingen, daarbij horende vaarwegen en gewone 
wegen maakte dat de rivierdelta van Europa en dus de toegang naar de zee nieuwe mogelijkheden 
bood. Handelscompagnieën verzorgden de handel met de Oostzee, Engeland en daarna met het 
Verre Oosten en Amerika. (via bijvoorbeeld de Vereenigde Oostindische Compagnie en de West 
Indische Compagnie) via de zee. Ruilhandel was intussen al grotendeels vervangen door geld. 
Toen het bankwezen enigszins volwassen begon te worden werd begonnen met aandelen en 
degene die goud of zilver konden inleggen zochten hun heil vaak in die aandelen, om, met 
dezelfde reden als in de 21e eeuw, snel fortuin verwerven. En ook in die tijd bleek al dat beloftes 
op grote rendementen eerder windhandel waren, dan reële opties.  
Schepen werden groter en betrouwbaarder. De goederenstromen werden alsmaar omvangrijker. 
Meer mensen, welvaart en niet te vergeten de Industriele revolutie maakten dat de manier van het 
transport drastisch veranderde. Vracht- en passagiers-schepen werden gemaakt van staal in plaats 
van hout, zeilen werden vervangen eerst door stoomaggregaten en later door dieselmotoren, 
spoorwegen werden aangelegd, de auto deed zijn intrede en vrijwel tegelijkertijd ( rond de 
eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw) werd het vliegtuig ontwikkeld voor transport van 
mensen en goederen. Geld als fysiek betaalmiddel in de handel werd minder belangrijk en eind 
20e  eeuw / begin 21e  eeuw zelfs vrijwel afgeschaft door de electronische revolutie en het gebruik 
van giraal geldverkeer, internet en credit cards. 
 

 
De Hanze routes gingen niet alleen over zee (zoals sommige mensen denken), ze gingen ook over land. En „neder-

landse‟ plaatsen als Oldenzaal en Münster waren net zo goed Hanzesteden als de havensteden Kampen en Doesburg 
(om er maar een paar te noemen). 

 
In heel deze ontwikkeling wordt er zelden bij stilgestaan dat achter al die veranderingen mensen 
de stimulatoren zijn geweest. Men kan wel simpel opschrijven dat er handel werd gedreven, dat er 
tussen steden overeenkomsten werden gemaakt, dat de goederenstromen op gang kwamen, dat er 
kontakten werden gelegd met het buitenland, maar minstens zo interessant daarbij is te bedenken 
hoe die contacten tot stand kwamen, hoe ze werden aangeknoopt en hoe ze daarna in stand 
gehouden werden. Een volledig antwoord hierop is niet zo simpel, maar de eerste stap was 
duidelijk: Mensen gingen reizen.  
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Het is ontegenzeggelijk zo dat de economie alleen maar op gang is gekomen doordat mensen 
hun, vaak agrarisch georiënteerde, stekje verwisselde voor de wens naar meer welvaart. Daartoe 
moest men iets durven te ondernemen, daartoe moest men op zoek, daartoe moest men reizen. 
En dat reizen was tot ver in de 20e  eeuw geen sinecure.  
 

 
De kade van de Hanzestad Kampen in vroeger tijden, afgebeeld op een klassieke schoolplaat (links) ten huize Struijs. 

Zo maar een scheepje voor vracht (midden). Water is voor de neder-landen de „hoofdweg‟ geweest, in de friese en 
hollandse landen wel tot vlak na de 2e wereldoorlog waarna de modernisering toesloeg, o.a. met behulp van het 
Marshal plan waar vaste betonnen bruggen van werden gebouwd. Op dat moment verschoof de centra van de 
dorpen van het gezicht op de haven en de vaart naar het gezicht op de weg, en later het gezicht op de snelweg. 

Rechts, een model van een Hanzeschip van de stad Münster aan het plafond van het gebouw waar de grote vrede 
van 1648 werd gesloten.   

 

De marskramers bijvoorbeeld waren nog genoodzaakt te lopen met hun handel. Wat ze in hun 
„mars‟ hadden werd op de rug meegedragen. Aan bezoeken van jaarmarkten in de steden gingen 
dagen soms weken van „er komen‟ vooraf. Goederenstromen, zeker voor de industriële revolutie, 
konden alleen tot stand komen met mens- of paardenkracht, hooguit geholpen door gebruik te 
maken van een enkel natuurverschijnsel als de wind. Als er geen wind was dan werd er geboomd 
of gejaagd. Voor beurtvaarders zat er in die gevallen niets anders op dan te wachten, wat dan ook 
gold voor passagiers en vracht. Ook het schutten in sluizen was een langdurig karwei en alle 
schepen en schepelingen hadden geen andere keus dan te proberen om op een plezierige manier 
de tijd te doden. Omdat niet alleen de handel, maar ook de regulering op dat gebied goed moest 
worden georganiseerd, zijn ook bestuurders (in de middeleeuwen en gouden eeuw vooral 
stadsbestuurders; in onze tijd ook ministers en hoge ambtenaren) en juristen met die handelaren 
mee gaan reizen.  
 
Reizen was eeuwenlang een hele onderneming en men was lang onderweg .. 
een reisje van bijvoorbeeld Oudewater naar Brussel (ondernomen in 1564 door Jan Govertsz – burgemeester van 
Oudewater-, met zijn stadsthesaurier Pieter Speyert) duurde drie dagen. De reis ging als volgt:  
“Zij reisden met paard en wagen naar Schoonhoven. De koetsier zette hen daar voor de poort af om poortgeld te besparen waardoor de 
magistraten genoodzaakt waren de stad door te lopen en hun bagage door kruiers te laten dragen. Vervolgens werd de Waal overgestoken 
met een pontveer en huurden zij vervolgens een wagen die hen naar Papendrecht bracht. Van daar werd overgevaren naar Dordrecht. In 
Dordrecht scheepten zij in “om met den Scuyt in den Oudenbosch te varen”. Van Oudenbosch naar Antwerpen werd gebruik gemaakt 
van een gehuurde wagen. In Antwerpen aangekomen werd wederom een wagen gehuurd om naar Mechelen te gaan en van Mechelen naar 
Brussel nog een keer 4. In Brussel bleef men voor zaken zo‟n drie weken om vervolgens de terugreis te aanvaarden. In Brussel had men 
kamers met bediening en nachtlogies gehuurd. Onderweg hadden de heren gelogeerd in herbergen. In totaal had deze reis alleen aan 
vervoerskosten al zes gulden en tien en een halve stuiver gekost.” 

 
Reizen over de nog onverharde wegen was ook geen pretje. Zeker niet in de herfst en winter 
wanneer wegen door regen en sneeuw slecht begaanbaar waren. De gemiddelde snelheid van het 
paard en wagen (zowel voor vervoer goederen als mensen - de diligence en de postkoets) was 
rond de 10 km per uur. Bovendien gebeurden er onderweg veel ongelukken of waren struikrovers 
actief.  Na de Franse revolutie, eigenlijk pas tijdens de industriële revolutie (halverwege de 19e 
eeuw) werd het verkeer sneller door de ontwikkeling van stoomaggregaten voor aandrijving van 
schepen en voertuigen. En stoomkracht werd vervolgens weer vervangen door verbrandings-

                                                
4 Voor de grote veranderingen op gebied van infrastructuur in het Nederlanden van de 19e eeuw zie Auke van de 

Woud, 2006, Een nieuwe wereld. 
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motoren (diesel en benzine). De eerste jaren van de trein waren echter ook geen pretje, veel 
overlast hadden de passagiers van de smerige, stinkende rook van de locomotief. Echter, 
uiteindelijk heeft de techniek het gewonnen en toen de auto (vanaf ca 1880) en het vliegtuig 
(vanaf begin 20e eeuw) ook tot volle ontwikkeling waren gekomen, was de actieradius van de 
bevolking gegroeid van lokaal naar mondiaal. Verre reizen maken was niet meer voorbehouden 
aan de pioniers, gelukzoekers en avonturiers. 
 

Wereldreizen bijvoorbeeld in de Middeleeuwen waren niet zo maar weggelegd voor de „beschaafde‟ mens 
“Zo vertrok de eerste reis naar de Orient in 1595 met een viertal schepen vanaf Texel. Onder de 249 koppige bemanning bevonden zich 
enkele welgestelden waaronder de gebroeders Houtman die de handelsbelangen waren toevertrouwd waren, maar voor de rest was het een 
stelletje saamgeraapte woest-geaarde en weinig beschaafde lieden. Zeker er waren ook zonen van voorname en rijke lieden onder, maar het 
vermoeden bestaat dat hun gefortuneerde ouders slechts aandelen in de maatschappij hadden genomen om hun zonen kwijt te raken: 
“Het waren broodtdronckene kinders”, zo valt ergens te lezen, “die d óuders op deze reyse gestuurt hadden om ghetemd te worden ofte uyt 
te blijven”.  Logisch dat van het volgen van de instructies die de kleine vloot van prins Maurits had meegekregen ( waaronder een 
verplicht bidden en Bijbellezen, een verbod op vloeken, zweren en lasteren (op straffe van “geleerst” te worden - geslagen worden met een 
dik eind touw)) niet veel terechtkwam. De reis verliep ellendig. Met verlies van veel manschappen Het duurde liefst 6 maanden voor men 
tot Madagascar gevorderd was vanwege het gebrek aan kaarten, kennis van de zee en onverwachte golfstromen. Het verlies aan 
manschappen was dan ook groot. Vanwege het aantal zieken heeft men twee maanden op madagscar moeten doorbrengen om vervolgens 
de reis Oostwaarts voort te zetten Wel pas nadat na een broederschapsdronk met een dorpshoofd aldaar, de Hollanders zo dronken 
werden, dat zij het hele dorp afbrandden. Bantam weten ze 15 maanden na vertrek te bereiken.  
 

Omdat dus reizen vaak dagen en weken in beslag namen en omdat men langere tijd (voor het 
afsluiten van handelsakkoorden, tijdens jaarmarkten of kermissen) in een stad verbleef, ontstond 
er steeds meer behoefte aan overnachtingsmogelijkheden. Zowel langs de zand –  als waterwegen 
( veelal bij schutsluizen, tolhuizen, halteplaatsen en veren) maar ook in de steden werden er 
steeds meer herbergen en logementen geopend. In Brabant bijvoorbeeld kende men op zeker 
moment wel een herberg-dichtheid van 1 op 10 kilometer op de doorgaande routes naar Holland. 
Daar in het begin veel reizenden, zeker de marskramers, kwakzalvers en andere gelukzoekers  
analfabeet waren was het uithangbord of gevelsteen een belangrijk element om aan te geven wat 
de herberg de gast te bieden had. Alleen logies in de logementen of ook maaltijden en vertier in 
de herbergen. Men appelleerde natuurlijk graag aan de natuurlijke „driften‟ van de eenzame 
zakenman en reiziger – „Wein, Weib und Gesang‟-, en zorgde dat die meer dan voldoende 
konden worden bevredigd. Als een herberg “de swaen uithing” (wat volgens sommige auteurs 
meer dan de helft van het aantal herbergen in het Brabantse deed) waren er mogelijk schone 
„waardinnen‟ in het pand aanwezig en kon men naast slapen, eten, drinken en spelen „ook nog 
andere behoeften bevredigen'.  
De kwaliteit van de herbergen varieerde sterk. Om een goede kwaliteit kracht bij te zetten was het 
dan ook van belang te proberen belangrijke activiteiten in de herberg onder te brengen. Zo werd 
er in de herbergen niet zelden recht gesproken (de waard fungeerde als gerechtsbode) of kwamen 
regenten, de burgemeester met schepenen er hun vergaderingen houden. Ook werden, mede om 
gasten te amuseren, culturele activiteiten georganiseerd (toneel en muziek). 
Voor de goede naam was het zeker ook reclame als belangrijke gasten een keer hun intrek bij een 
herberg hadden genomen. En deze heren schuwden echt ook niet de herbergen „waar de Swaen 
uithing‟. Zo logeerden bijvoorbeeld de ambassadeur van Schotland (1603) in de Zwaan in Veere, 
Hugo de Groot (op zijn vlucht van Loevesteyn naar Antwerpen) in 1621 in De Zwaan in Baarle 
(Loveren), Tsaar Peter de Groote in de Zwaan in Nijmegen(1717), Napoleon in de Zwaan in 
Helvoirt(1810) en de prins Willem-Frederik van Oranje Nassau (latere Koning Willem I) in de 
Zwaan in Tilburg (1814).  
Door de eeuwen hebben op deze manier herbergen zich tot centrale plaatsen ontwikkeld (sociaal 
/ cultureel belang) en deze plaatsen hebben horecagelegenheden tot de dag van vandaag niet 
meer afgestaan. De hedendaagse grootschaligheid van het reizen, de hotelketens met hun 
gigantische hotels over de hele wereld, de specifieke luxe en de ondersteunende marketing is nog 
steeds gebaseerd op dezelfde principes als toen. 
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De horecagelegenheden over de hele wereld proberen te wedijveren met elkaar om zoveel 
mogelijk te voldoen aan de eerste primaire behoeften van de mens en specifiek hun gasten, de 
reizigers. Maslow heeft ze al benoemd als de „lichamelijke behoeften‟ en „ behoefte aan veiligheid 
en zekerheid‟ als de onderste twee lagen in de piramide. Dit wordt nog onderstreept door een 
recent onderzoek (september 2009) van een belangrijke hotelketen (Accor- zakelijke markt) naar 
de accommodatiebeleving van zakelijk Nederland. Gevraagd naar de wensen zegt meer dan de 
helft (52%) een persoonlijke en meer huiselijke sfeer te verwelkomen. Ook klantvriendelijke en 
servicegerichte medewerkers staan bovenaan het wensenlijstje. De schaal is vergroot, de basis is 
dezelfde gebleven. Zou het van alle tijden blijven?  
Dit verhaal zijn we begonnen met “Vanaf het jaar duizend, als de roverbendes zich in onze omgeving wat 
minder gaan manifesteren, krijgt langzamerhand het woord handel een grotere betekenis”. En of de handel met 
alle commercie, planning en logistieke stromen van heden het nog weer duizend jaar zal 
uithouden, is onvoorspelbaar.  Maar dat handel en reizen vòòr het jaar duizend in andere delen 
van de wereld al wel op dezelfde manier ging, met karavanen met handelsgoederen, illustreren we 
tot slot met onderstaande overlevering. De handelaar, de hoofdpersoon, en het gedachtegoed dat 
mede op basis van zijn reizen tot stand is gekomen zal naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog 
wel het wereldbeeld mede bepalen. 
 

Van Arabië tot Rotterdam 

In A.D. 571 werd in Arabië een jongetje geboren, die nadat zijn vader gestorven was, op zijn negende jaar meegenomen werd door zijn 
oom Abu-Talib op diens handelsreizen naar Damascus. Toen de jongen groot werd nam hij met ijver en trouw de handelszaken waar 
van een oude, rijke weduwe, Chadidja, die hem uiteindelijk uit dankbaarheid haar hand schonk en hem een rijk koopman maakte. In 
haar belang maakte hij dikwijls grote reizen met karavanen door afgelegen landen en had hij de vreemde bewoners en hun gewoonten 
opmerkzaam gadegeslagen. Ook had hij op die reizen kennisgemaakt met de leerstellingen van de joodse en christelijke godsdiensten.  
Wanneer hij met de karavanen op reis was en andere kooplieden in de kampementen ‟s avonds vrolijk werden en liederen aanhieven, 
trok hij zich terug. Na enkele jaren keerde hij zelfs de handel helemaal de rug toe omdat zijn overpeinzingen zich niet meer verenigden 
met het materiële zakendoen. Als kluizenaar wijdde hij zich ongestoord aan godsdienstige onderwerpen en verwierp al snel het bijgeloof 
en veelgodendom van zijn landgenoten. Uiteindelijk is hieruit een wereldgodsdienst ontstaan. Het jongetje dat als handelaar en reizend 
is opgevoed, daardoor veel kennis heeft opgedaan en die ervaringen overwegend tot zijn levensbeschouwing is gekomen heette Mohammed. 
Hij stierf op 61-jarige leeftijd.  

 

Het is toch hopelijk gewoon toeval dat de huidige burgemeester van Rotterdam, de stad waar de 
grootste handelsgoederenstromen van Europa samen komen en worden overgeslagen nu 
Aboutaleb heet, zoals de oom van Mohammed? Of misschien toch niet? 

Mees Struijs 
 

Münster en de 3e generatie. 
Ergens in het bergland van zuid Brazilië (Santa Catherina) ligt een dorp waarvan de boeren 
hebben besloten te werken zonder bestrijdingsmiddelen. Het zijn 2e, 3e, 4e generatie boeren van 
Duitse, Franse, Italiaanse en Nederlandse afkomst. Het dorp kiest er voor om biologisch te 
worden ook al zitten er inmiddels een paar grote varkensbedrijven en er komen waarschijnlijk 
nog meer van die ondernemingen. Het lijkt wel een migratie van intensieve veehouderij uit 
Europa en de VS. Verder wordt er ook houtskool gebrand alsof het brandhout niet op kan en 
alsof de bomen nog tot in de hemel groeien. Maar ja, perfectie is de vijand van het goede, en wie 
had er ooit gedacht dat een heel dorp kiest voor „biologisch en agrotoerisme‟. De communicatie 
met de boeren verloopt prima, eerst wat moeilijk met een mengsel van Spaans en Portugees maar 
later stukken beter als we er achter komen dat we Platduits en Nederlands kunnen praten. Zoals 
gezegd, de boeren zijn 3e generatie emigranten uit de buurt van Münster, de streek waar de lage 
landen al beginnen als je vanuit het Teutoburgerwoud komt.  
 



 

12 

 

 
De Saksische traditie van „Noaberschap‟ op een gedenksteen bij Tecklenburg, een prachtig en on-neder-lands dorp 
op de eerste rotsen na Bentheim richting Teutoburgerwoud waar de Romeinen teruggeslagen werden. Rechts, het 

platdeutsch leeft ook bij Weeze, vroeger het gebied van de hertog van Gelre, vlak over de huidige grens bij Boxmeer  
 

Münster ligt ergens midden op de glooiende vlaktes van Noord Rijnland Westfalen maar het was 
toch een Hanzestad ook al lag het zo ver van de scheepvaartroutes dat het zijn schepen in andere 
havens moest leggen. Oldenzaal ook een Hanzestad en inderdaad, de Hanze was veel meer dan 
steden verbonden met water. Verder is Münster ook een plek waar enkele eeuwen voor de 
Hanzesteden de zendeling Liudger, de Friese volgeling van Bonifatius ergens in 780 na Christus 
de heidense Saksen ging bekeren. Dat deed hij dus een paar jaar voor de keizerskroning van Karel 
de Grote. De kerk die Liudger bouwde staat overigens op een heuvel, de Saksen woonden aan de 
beek dus een beetje heuvelachtig is het daar nog wel. Maar het had ook met hiërarchie te maken, 
en met macht want later bouwde bisschop Bommenberend zijn burcht op een heuvel boven de 
stad zodat hij vandaar de stad onder schot kon houden voor het geval ze tegen hem in opstand 
zouden komen. 
 

 
De kerk van Liudger in Münster, vanwaar hij de Saksen bekeerde (links), de zaal waar de vrede van Münster werd 

gesloten (midden) en rechts de plattegrond van de andere kerk in Münster waar uit blijkt dat de middenvakken steeds 
kleiner worden gezien vanuit de deur van de kerk (links op het plaatjes). Door die architectonische truc lijkt de kerk 
langer doordat het perspectief meer tot uitdrukking komt. Dergelijke „follies‟ worden ook toegepast in de landschap 

architectuur waarbij een laan langzaam aan smaller wordt naar het eind, ook om perspectief te versterken  
 

 
Links, de voorgevel van hotel restaurant „Het Wapen van Münster‟ in de Rijp (noord Holland) dat werd geopend in 
het jaar 1648 (vandaar de naam!). Midden: het dorp van de Duitse immigranten in Zuid Brazilië die besloten alleen 

maar biologisch te boeren. En rechts, een beeldje van een marskramer in het centrum van Münster. Veel 
„marskramers‟ zijn naar de lagere neder-landen getrokken, met beroemde namen zoals Brennickmeijer en Deesmann. 
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Münster werd zwaar getroffen in de oorlog tussen de nazi‟s en de rest van de wereld. Bij de herbouw heeft men 

gekozen voor het terughalen van de hoofdstructuur zonder detaillering van fijn beeldhouwwerk. Dat is goed te zien 
op de linkerfoto, en in Arnhem heeft men na de oorlog hetzelfde gedaan met de Eusebius kerk. Münster staat ook 
bekend als stad van Jan van Leijden, een fanatieke wederdoper van de Bin Laden-soort, en qua vredelievendheid de 
tegenpool van de latere mennonieten (volgelingen van Menno Simons). De fanatieke groep wederdopers van „Jan 

van Leijden‟ bezette de stad Münster totdat het daar te gek werd en ze werden verdreven en gevangen genomen, om 
in kooien hoog aan de toren te worden uitgestald (middelste plaatje). Münster staat ook bekend als stad van 

Bommenberend, oftewel Christoph Bernhard Freiherr von Galen (meestal Bernard van Galen; 1606-1678), sinds 
1650 bisschop van Münster (rechter plaatje). Hij was een bekend Duits krijgsheer die tweemaal de neder-landen 

binnenviel; in 1665 en in het Rampjaar 1672. Zijn machtsgebied langs de grens strekte zich uit van de Achterhoek tot 
aan de Dollard, met uitzondering van de graafschappen Lingen en Bentheim, sinds de Vrede van Westfalen in 1648 
een protectoraat dat onder de Republiek viel. Von Galen was een absolutistisch vorst, die de macht van de gilden en 
van de stad Münster, dat aansluiting zocht bij de Hanzesteden beperkte. Het zou Von Galen ook lukken de Zweedse, 

Hessische en Hollandse bezetting het land uit te krijgen. Onder zijn bijnaam Bommen Berend is hij opgenomen in 
het collectieve geheugen omdat hij de steden Groenlo, Bredevoort, Coevorden en Groningen belegerde. In zijn 

bisdom betoonde hij zich een krachtig vertegenwoordiger van de Contrareformatie, die zich inzette voor de armen 
en verbetering van het onderwijs. De stad is alleszins de moeite waard voor een bezoekje 

HS en internet 
 

Geschiedenis begint heel dichtbij, van Elten naar Renkum en Bennekom. 
Je hebt iets met geschiedenis of je hebt er weinig of niets mee.  Het verleden boeit je, houdt je 
bezig, of je kijkt liever vooruit, alsof wat geweest is voorgoed een gesloten boek is. „Gedane zaken 
nemen geen keer. Voorbij is voorbij‟. Maar stel: er komen verhalen uit vroeger tijden op je af, aan 
de hand van een gebouw in je eigen, directe omgeving. Bijzonderheden over wie daarin geleefd 
hebben, ver voor jou. Dan kan er iets gaan gebeuren. Dan kan er iets in je losgemaakt worden. 
Dan begint geschiedenis heel dichtbij. Vind maar ergens een aanknopingspunt, een „bakentje in 
de tijd‟ en word dan aangestoken door het „speurvirus‟. Het is een vast gegeven: wij leven in 
ruimte en tijd. De tijd gaat voorbij, teugelloos en onverbiddelijk. Als je erover nadenkt, is het toch 
vreemd, dat de ruimte blijft. De ruimte waarin alles in het verleden zich heeft afgespeeld. Die 
blijft! 
 

 
De bijna 1000 jaar oude StVitus kerk van Hoch-Elten (links), het „posthuis‟ met Nederlandse naam aan de voet van 

de berg in Elten (midden) en de bijna zevenhonderd jaar oude StAlexander kerk van Bennekom (rechts) 
 

Als je in Bennekom bent, ergens aan de zuid-westelijke Veluwerand, en je loopt door het dorp, 
dan zie je huizen, waarvan er hooguit een paar dateren uit de 18e of 19e eeuw. Misschien staat er 
hier of daar nog een boerderijtje van iets eerder, maar dat is het dan wel.  Maar dan sta je, in het 
hart van het dorp, voor de toren van de Oude of Sint Alexander-kerk. Leg je hand maar eens 
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even op die oude bakstenen links of rechts van de hoofdingang. Tot op twee/derde hoogte van 
het gemetselde gedeelte staat die toren er vanaf 1290, met bakstenen in het oude 13e -eeuwse 
formaat, rechtstreeks overgenomen van de tufstenen van voor die tijd. Ruim zevenhonderd jaar 
oud. Dat had je er toch niet aan afgezien! Maar het is waar. Overigens: de bovenste trans is van 
tweehonderd jaar later. Als je je bij stukjes en beetjes gaat verdiepen in het verhaal van die toren 
en van die kerk en dan ook van het dorp, dat vanouds Beringhem heet, dan komen er opeens 
heel wat verbanden naar voren. Beringhem ligt langs de Diedenweg (weg van het volk), die een 
verbinding vormde van de oversteek in de Rijn, bij Lexkesveer, tot op de Ginkelse Hei, waar 
vanuit het oosten, vanuit Hessen, de Hessenweg (weg van der Hessische kooplieden) kwam. Een 
brede, druk bereisde handelsroute richting Barneveld en Amersfoort en verder. 
De oudste tekenen van bewoning van de pleisterplaats en nederzetting Beringhem dateren uit de 
7e en 8e eeuw. In het Kijk- en Luistermuseum van Bennekom staat de uitgeholde boom, die in die 
tijd als putwand gediend heeft. Die put bevond zich waar nu het dorpscarillon staat. De oudste 
fundamenten van de Oude of Sint Alexanderkerk zelf zijn uit de 11e en 12e eeuw. Daaruit blijkt 
dat het gaat om een zogenaamd „zaalkerkje‟ van 20 bij 9 meter. Het oudst bekende document 
waarin Beringhem en de kerk worden genoemd, stamt uit 1288. Er zijn aanwijzingen voor, dat al 
eerder sprake is van een kerk. Dat heeft te maken met de heilige, waarnaar de kerk genoemd is, 
de heilige Alexander, een jonge man die rondom het jaar 161, samen met zijn moeder en zijn zes 
broers in Rome ten offer viel aan de christenvervolgingen.  
 

 
 

Vele eeuwen later, in het jaar 851, bracht Waltbert, de kleinzoon van de vorst Widukind5, vanuit 
pelgrimstocht naar Rome, delen van het gebeente van Alexander mee naar zijn klooster in de 
plaats Wildeshausen in de buurt van Hannover. Deze reis is beschreven door twee geleerde 
monniken uit het beroemde klooster van Fulda, waar Bonifatius is begraven. Het geschrift heet: 
„De translatio sancti Alexandri‟. Alexander, heeft geen breed, belangrijk spoor getrokken in de 
geschiedenis van de wereld en zelfs niet van de kerk. Enkele plaatsen, meestal kleine dorpen, 
langs de route Rome-Wildeshausen, waar Waltbert mogelijk overnachtte, hebben een stukje van 
het gebeente gekregen en wijdden hun kerkgebouw aan die kleine, jonge heilige. Dat geldt ook 
voor de stad Paderborn. Meer werd het niet met de gedachtenis van Alexander. Hij is absoluut 

                                                
5 De legendarische Saksische koning Widukind (of iets van die strekking), waarbij „Widu‟ het woord „bos‟ zou kunnen 
betekenen, en het woord „kind‟ zou „kind kunnen betekenen. 
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een „sanctus minor‟. Buiten de periode van de 9e tot de 11e eeuw niet vermeld of vernoemd of 
beschreven of bezongen. 
 

 
Het nieuwe bord aan de Bennekomse kerk met een voorbijganger die vanaf de kostersteen staat te lezen van waar al 

eeuwen koeien werden verkocht, hooi werd gevraagd, personeel gezocht of familieberichten omgeroepen. 
 

De tocht van Waltbert vond plaats kort na de tijd dat het grote rijk van Karel de Grote in drie 
stukken verdeeld was, onder zijn kleinzonen, de zonen van Karel de Kale. Dat grote rijk, dat door 
Karel de Grote vanaf 800 geregeerd werd op de troon die ik in Aken, vijfentwintig kilometer van 
waar ik werd geboren, als kind vol ontzag aanschouwde. Van hieruit werd „Europa‟ geregeerd! 
Geschiedenis begint heel dichtbij! Maar ook heel nabij was een begin van verbrokkeling van de 
eenheid van het grote rijk! Er moest verdeeld worden. Dat gebeurde door het Verdrag van 
Verdun van 843. Achttien jaar later werd het tussenrijk, dat aan Lotharius was toebedeeld 
(Lotharingen) verdeeld tussen het oostrijk en het westrijk. Dat verdrag vond plaats in Meerssen 
(Marsna of Marsana), vlakbij Maastricht, dat toen al ruim acht eeuwen bestond als Mosam 
Trajectum. Meerssen speelde herhaaldelijk een rol als gunstig gelegen trefpunt bij alle politieke 
overleggingen tussen 843 en 870. Gelegen tussen enerzijds Tongeren en Maastricht, anderzijds 
Aken en ook Heerlen dat al als Coriovallum bestond vanaf de Romeinse tijd. In Meerssen, waar 
in oude tijden dus echt bepalende geschiedenis is geschreven, ging ik voor het eerst naar school. 
In de onmiddellijke omgeving van mijn geboortehuis werd in de jaren na de oorlog een 
merovingische nederzetting en een grafveld teruggevonden. De Merovingers werden in 751 
onttroond door Pepijn de Korte, de vader van Karel de Grote. Het begin van de Frankische tijd. 
Weer was geschiedenis heel dichtbij! 
 

 
Het Karolingische rijk na de opdeling bij het verdrag van Verdun (843) en een oud kaartje van Meerssen, net ten 

noord-oosten van Maastricht. 
 

Het klooster van Wildeshausen had allerlei grondgebieden in het zeer westelijk deel van „Europa‟, 
ergens bij de delta van de grote rivieren  Rijn en Maas. Als plaatsen worden genoemd Elden en 
Renkum en Bennekom. Nazaten van Widukind en Waltbert kwamen metterwoon terecht in 
Renkum. Dat gold ook voor graaf Immed van Renkum, die een huwelijk aanging met Adela van 
Hamaland. Dat was rondom het jaar 1000. Het was een tijd van heftige ondernemingen in de 
regio van Zuid-Achterhoek en rivierengebied en Zuid-Veluwe. De zus van Adela, Liudgardis, 
werd abdis van het beroemde klooster in Hoog-Elten. De beide meisjes waren dochters van graaf 
Wichman. Er bestond veel haat en nijd tussen de beide zussen. Adela vestigde zich met haar 
tweede echtgenoot, Balderik, op een kleine palts ten zuid-westen van Hoog-Elten, op wat nu de 
Duivelsberg heet, gemeente Berg en Dal, nabij de Karel-de-Grote-stad Nijmegen. Het staat in die 
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dreven bol van geschiedenis, die voortdurend zowel lang geleden als ook heel nabij is. 
Fascinerend! Een van de twee kinderen van Immed en Adela was Meinwerk, de man die later 
bisschop van Paderborn zou worden. Zijn leven is beschreven door abt Konrad van de abdij 
Abdinghof als „Vita Meinwerci‟. Hij kwam ook in die functie vaak naar Renkum en ook 
Bennekom en vanuit de kloosters in de regio van Wildeshausen had men ruim vruchtgebruik van 
de gebieden in de Zuid-Veluwestreek. In die jaren zal er een begin gemaakt zijn met de kerk van 
Bennekom. De kerk van de kleine Sint Alexander. Misschien wel samen met een stukje van zijn 
gebeente om naar de heilige gewoonte in de altaarsteen te plaatsen. Maar dat is nooit 
teruggevonden. Daar staat dan dat Bennekomse kerkje, waar omheen in de loop der eeuwen 
geschiedenis van mensen is opgetekend: namen, data, jaartallen. Of gewoon maar, uitgewist, in 
het stof van de velden. Maar soms spreken opeens de stenen. Soms geeft de bodem 
verborgenheden prijs. En opeens wordt een klein Veluws dorp de plek waar, van verre, 
verbindingslijnen naar toe lopen. Geschiedenis, zo dichtbij! 

Jan R.F. Heine 
Hertog Jan I van Brabant (1267-1294) 

Jan I (Leuven, 1254 - Bar-le-Duc, 3 mei 
1294) was hertog van Brabant van 1267 tot 
1294 en van Limburg van 1288 tot 1294. 
Jan was een zoon van Hendrik III en 
Aleidis van Bourgondië. Hij was verder 
bekend als troubadour. Jan I van Brabant 
volgde zijn mentaal gestoorde oudere broer 
Hendrik IV op, die door zijn moeder-
regentes van de troon was geweerd. Hij 
huwde in 1273 met Margaretha van 
Dampierre, dochter van de Vlaamse graaf 
Gwijde van Dampierre. Zijn eerste vrouw, 
Margaretha, een dochter van Lodewijk IX 
van Frankrijk, overleed in 1271 na amper 
één jaar huwelijk in het kraambed. Jan I was 
een krachtige heerser die zijn gebied 
aanzienlijk vergrootte. Hij kondigde ook 
een algemeen landrecht af en reorganiseerde 
de administratie van zijn vorstendom. Zijn 
pogingen de Brabantse invloed tussen Maas 
en Rijn te versterken brachten hem o.m. in 
botsing met de machtige aartsbisschop van 
Keulen. Omdat zijn Rijnpolitiek strookte 
met hun handelsbelangen, kon hertog Jan 
rekenen op de financiële steun van de 
Brabantse steden, waaraan hij als 
tegenprestatie uitgebreide privileges 
toekende. Zijn belangrijkste aanwinst was 
het hertogdom Limburg, (samenvallend met 
het noordoosten van de huidige Belgische 
provincie Luik en het zuiden van de 
Nederlandse provincie Limburg, en 
genoemd naar de burcht Limburg aan de 
Vesder). Toen de kinderloze hertogin 
Irmgard van Limburg in 1283 overleed, 
kocht Jan I het opvolgingsrecht van één van 
haar erfgenamen over. Dat was niet naar de 
zin van haar weduwnaar Reinoud I van 
Gelre. Het verzet werd echter tijdens de 
Slag bij Woeringen (5 juni 1288) gebroken, 
waarna het hertogdom Limburg definitief 
aan Jan I werd toegewezen. 

 
Jan I staat bekend als een levensgenieter en minnaar van muziek, zang 
en dichtkunst, aan wie een aantal mooie minneliederen als Eens meien 
morgen vroe (oorspronkelijk in het Middelnederlands) toegeschreven 
worden. Ook is er een bekend Brabants volkslied waarin hij wordt 
vereerd. Zijn hartstocht voor jachtpartijen en gewelddadige 
riddertoernooien moest de hertog echter met de dood bekopen: hij 
verongelukte tijdens een toernooi. In Brabantse volkslegenden leeft 
"hertog Jan" voort als een populaire, gulle en goedlachse vorst die graag 
in het gezelschap van eenvoudige lieden genoot van spijs en drank. Na 
de Slag bij Woeringen zou hij een groot overwinningsfeest voor zijn 
leger hebben gehouden, met heel veel bier. Om zijn soldaten toe te 
spreken ging hij zitten boven op een stapel biervaten. Volgens 
sommigen zou hij op die manier model gestaan hebben voor de 
allegorische bierkoning Gambrinus, wiens naam ontstond door de 
volkse verbastering van zijn Latijnse naam (< Jan primus = Jan de 
eerste). Alleszins wordt zijn afbeelding te paard gebruikt als logo voor 
de in België populaire biersoort Primus (van Brouwerij Haacht) die naar 
Jan I verwijst. Op het logo van het naar hem vernoemde Nederlandse 
biermerk Hertog Jan staat hij afgebeeld als bebaarde vorst in hermelijnen 
mantel die een grote pul bier heft. 
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Zand erover. 
Mijn vader komt van het zand, uit een familie van te hard werkende kleine boeren. Zo hard dat 
mijn overgrootvader op een zondagmiddag de zeis pakte en de aardbeien ommaaide die hij met 
zijn zonen aan het plukken was. Daarna mochten ze naar het dorp, naar het café waarschijnlijk, 
want het heilig Lof was al aan de gang. Daar zat mijn overgrootmoeder vroom het rozenhoedje te 
bidden.  Mijn moeder daarentegen werd , evenals haar vader, geboren in de Klad. Een buurtschap 
niet ver van Lepelstraat en dat ligt weer niet ver van Steenbergen. Verder weg kun je niet wonen , 
als je niet uit Brabant komt. De Klad ligt op de Brabantse wal. Die is daar nog maar een meter 
hoog, maar wie uit Middelburg naar het oosten rijdt, ziet die wal vlak voor Bergen op Zoom  
twintig meter hoog oprijzen uit het vlakke polderland.  De grens tussen pleistoceen en holoceen, 
tussen alluvium en diluvium, tussen zand en klei., tussen werelden van verschil. Mijn 
overgrootvader was herenboer en kon dat zijn omdat zijn huis nog net op die wal stond en zijn 
land net in de polder lag. Een polder uit de twaalfde eeuw.  Vette klei, waar ze tarwe konden 
telen. Tarwe die mijn voorvaderen rijk maakte tot de prijzen kelderden.  Nou waren de 
herenboeren in Brabant wat minder heer dan in Groningen, maar verschil moest er ook daar wel 
zijn, je had er boeren en arbeiders. De boeren hadden een mooie kamer waar ze behalve bij 
feesten  nooit kwamen en bij zulke feesten ging de kapelaan naar de arbeiders en de pastoor naar 
de boeren. Mijn grootvader was boer, maar wel een goeie. Bij hem kwamen alle arbeiders uit de 
Klad paard en wagen lenen, wanneer ze die nodig hadden. Hij was maar in een ding streng: er 
mocht op de boerderij niet gevloekt worden. 
In de Klad ligt onder de bovenste meter zand of klei dezelfde eindeloze reeks Maas- en Schelde 
afzettingen met af en toe wat mariene invloed. Daar is ook nog eens de erosie van zo‟n twintig 
ijstijden overheen gegaan. In de suizende diepte ligt al zo‟n 400 miljoen jaar het Brabants Massief, 
althans wat er van over is.  Dat is een opstulping uit het Siluur van gesteenten uit het pre-
Cambrium. Dat Brabantse Massief kan zich qua ouderdom meten met al die oude schilden in 
Spanje, Afrika en Australië, zij het dat het de pech had langs een grote geo-synclinaal te liggen 
waardoor het scheef is weggezakt en grotendeels werd geërodeerd, afgevoerd en vervolgens  
bedolven door al die rivierafzettingen. Toch geeft het Massief de enkele Brabander die er weet 
van heeft en nog de littekens van het „generaliteitslandensyndroom‟ in zich draagt, een goed 
gevoel: ergens onder al dat zand en al die klei zit een stoer oergesteente , dat ooit duizenden 
meters hoog boven Holland uit torende. Er zijn niet veel mensen meer in Brabant die last hebben 
van dat syndroom. Sinds PSV Ajax van de mat speelt , zeggen we met Theo Maassen dat de trein 
naar Eindhoven het enige goede is dat uit Amsterdam komt. Een paar jaar geleden toen de 
koningin naar ‟s Hertogenbosch kwam, stond het merendeel braaf en onnozel met vlaggetjes te 
zwaaien en koek te happen, terwijl nog maar net daarvoor zeer wetenschappelijk was aangetoond 
dat haar verre voorvaderen Willem van Oranje en Maurits bijna 50 jaar brandschattend en 
plunderend door de meierij van Den Bosch waren getrokken om alle verzet te breken. Na die 
vijftig jaar was het land leeggeroofd en ontvolkt. Ik moet bekennen dat diep in mij iets van dat 
syndroom geleefd moet hebben. Als rijk-rooms jongetje ging ik niet naar de stad om naar de 
koningin te zwaaien. De koningin was voor de protestanten en wij hadden Maria. Het moge 
duidelijk zijn wie in mijn kinderogen het beste af was. Toch belette dit inzicht mij niet om te 
spelen met protestantse kinderen en met kinderen die „niets‟ waren. Ik had hoogstens een  vleugje 
medelijden met ze en verder was het geen punt. Dat medelijden werd nog eens extra gevoed toen 
Zeeuwse vluchtelingen in ons dorp neerstreken na de watersnoodramp van 1953.  
 
Maar goed , terug naar die wal, die grens tussen zand en klei. Die wal is gevormd doordat de 
Schelde oudere rivierafzettingen heeft weggespoeld. Het zandgebied in West-Brabant is strikt 
gesproken een oud rivierterras met een vleugje dekzand eroverheen. Hoe dikker het dekzand, des 
te armer en kleiner de boeren, althans vroeger. Geologen twisten nog over de vraag in hoeverre 
een breuk achter en onder die scherpe overgang in het landschap zat. De zee reikte ooit tot onder 
aan de wal, maar ze moest na de laatste ijstijd van ver komen. De langzaam stijgende zee had 
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voor de huidige kust van Zeeland grote strandwallen gevormd en de wind had daar weer een 
gesloten rij duinen op gevormd. Achter die duinen was net als in Holland en Friesland een groot 
veengebied ontstaan. Een biologisch verstilde bol veen, dat zich niets aantrok van de woeste 
westenwind en al die schreeuwende meeuwen. Een zuur en zompig gebied, waar alleen insecten 
en vogels wat te zoeken hadden. Aan die stilte van duizenden jaren  kwam ongeveer 2000 jaar 
geleden een ruw einde toen de wind en de zee samen gaten in de duinen sloegen. Het veen werd 
weggespoeld en eenmaal bevrijd van alle zurigheid verteerde het prompt grotendeels.  
 

 
De Brabantse wal in de buurt van Woensdrecht 

 

Langs de rand, tegen de wal dus, hield het veen lang stand en werd het uiteindelijk afgedekt met 
een vette laag vruchtbare klei.  De buurman van mijn moeder had nog een grote ton tot in het 
veen staan om het gas te winnen dat al meer dan duizend jaar uit het veen op aan het borrelen is. 
Die klei is later ingedijkt en ontgonnen, maar anders dan in Groningen en Friesland zijn veel van 
de eerste inpolderingen verloren gegaan. Naar men zegt in de nasleep van feodaal geruzie, de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, waardoor de dijken onvoldoende onderhouden werden en 
stormvloeden als de Sint Elisabethsvloed grip kregen op het bedijkte land. Daarna kwam de 
reformatie, die mengeling van eigen gelijk en hemels en aards gewin. Treurig, treurig, maar na 
afloop waren het de rijken die de polders weer in cultuur konden nemen en veel van die rijken 
waren protestant. Ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar de Brabantse klei is uiteindelijk 
grotendeels katholiek geworden, zeer katholiek, ontzettend katholiek met de basiliek van Sint 
Anna en Agatha in Oudenbosch met omliggende pensionaten en kostscholen als trots 
middelpunt. Een getrouwe kopie van de Sint Pieter in Rome (wel een maatje kleiner) en gebouwd 
ter ere van de zoeaven die in Italië voor de zaak van Pius IX streden tegen de boze anti-clericalen. 
Tevergeefs overigens. Katholieken van de klei waren wat stugger en strenger dan die van het 
zand, weet ik uit eigen familie, maar dat lag mijns inziens ook aan de heren-en-arbeiders-wereld 
van de klei. Het was een van de naweeën van die kleine reconquista. De emancipatie van de 
„gebeten  katholieke Brabander‟ was in die wereld van heren en knechten meer verbeten dan in de 
meer egalitaire wereld op het zand. Inmiddels is de strijd gestreden, de herenboeren van vroeger 
werken zich in het zweet en de keuters op het zand wanen zich rijk met hun varkensstallen. Alle 
vrome boeken en boekjes van voor 1950 klinken inmiddels hol en pathetisch. De oude 
zekerheden en geschillen zijn verbleekt. er waait een stevige seculiere wind door Brabant, over de 
klei en over het zand. Die wind blaast alle treurigheid uit die varkensstallen en kippenschuren 
over het land en die treurigheid hangt als een grauwsluier over het gemoedelijke Brabant dat 
nooit bestaan heeft voor grote mensen. Het heeft wel bestaan , toen we kind waren en bloemen 
in de wei gingen plukken voor Maria, die algoede moeder. Hele bossen hebben we aan haar 
voeten gelegd daar in die kleine kapel. Ze glimlachte altijd. De kapel is verdwenen en in de 
weilanden staan geen bloemen meer. 
 Dat doet me denken aan het gedicht van C.O. Jellema, over een kerkje in Groningen, op de 
stugge klei , temidden van het ontvolkte land vol bloemen en vogels. In Brabant zijn de bloemen 
verdwenen en is het land inmiddels overbevolkt, maar de heimwee is dezelfde.  
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Kerkje van Franssum 
Bestaat nog god, kleine sarcofaag 

van het geloof, even leeg 
als de dorische tempels van Paestum: 

hun zuilen een schuilplaats voor andere vogels 
dan goden - als ik naar hen vraag? 

Kleine mummie van steen 
zonder hart, tabernakel, 

zonder plaats voor een wijkaars, bescherm je 
met jouw lichaam ons landschap 

als bodem voor hemel? Ik vraag maar. 
Stille klankkast voor buiten, 

voor grutto's in juni, het loeiende melkvee bij 't hek - 
zo gesloten, een avond, ik zit in het gras 
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist: 

dicht, van het uitblijvende antwoord de schrijn. 
Gerard Oomen 

 
Een romeins-afrikaans echo uit de (kerk)geschiedenis 
Augustinus kwam ter wereld en stierf in de toenmalige gekerstende West-Romeinse provincie 
Afrika, tegenwoordig noordoost Algerije en noord-Tunesië ook wel de Aures genoemd. Hij werd 
geboren als zoon van ene Patricius, een Berbers raadsheer en Monica, een vrome christelijke 
moeder. Hij overleed in het tegenwoordige Annaba waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was. 
Zijn ouders hadden het financieel niet breed, maar trachtten desondanks hem de beste opvoeding 
van die tijd te geven. […]. Vermoedelijk in 383 verhuisde hij naar Rome, waarna hij in 384 tot 
rector aan het hof in Milaan werd benoemd. In 386 bekeerde hij zich tot het christendom. Hij 
werd met Pasen in 387 door Ambrosius, de bisschop van Milaan, gedoopt. Hierna keerde hij 
terug naar zijn geboorteplaats in Afrika, tijdens welke reis zijn moeder Monica in Ostia overleed. 
Na zich in Thagaste een paar jaar in stilte met Bijbelstudie te hebben beziggehouden, wordt 
Augustinus in 391 half tegen zijn wil tot priester gewijd en in 395 tot medebisschop. Van 396 tot 
zijn dood in 430 was hij bisschop van de Kerk van Hippo Regius. In die functie bleef hij een 
sober kloosterleven leiden in zijn bisschoppelijke woning. Augustinus stierf in 430 tijdens het 
beleg van en vlak voor de inname van Hippo door de Vandalen. Volgens de overlevering 
moedigde hij de bewoners van Hippo aan om zich te verzetten tegen de Vandalen, vooral omdat 
de Vandalen een Ariaanse variant van het christendom aanhingen, die Augustinus als ketters 
beschouwde. 
Tot verdriet van zijn moeder Monica leidde Augustinus tijdens zijn jonge jaren aanvankelijk een 
in christelijke ogen losbandig leven. Na kennismaking met het werk van de Romeinse filosoof 
Cicero besloot hij filosofie te gaan studeren op zoek naar de waarheid, met name over een zuiver 
Godsbegrip in relatie tot de oorsprong van het kwaad. Aanvankelijk meende hij deze waarheid te 
vinden in het Manicheïsme. Deze syncretistische (en na zijn bekering door Augustinus heftig als 
ketters bestreden) stroming ging uit van de rationele dualistische gedachte dat er naast God als 
het hoogste Goed een afzonderlijke entiteit Kwaad bestaat. Zodoende kon God de Schepper niet 
als oorsprong van het Kwaad en de zonde worden beschouwd (het probleem van de theodicee). 
Goed en Kwaad strijden als gelijkwaardige partijen tegen elkaar. Vanaf 376 was Augustinus 
gedurende tien jaar lid van de gemeenschap van de Manicheeërs. Onder invloed van de Griekse 
filosofie keerde hij zich af van het Manicheïsme. In het neoplatonisme, met name bij Plotinus 
vond hij een beter antwoord op de vraag waar het kwaad vandaan komt. Het kwaad was, zo zag 
Augustinus het toen, een beroving van het goede; geen op zichzelf staande entiteit, maar de 
verkeerdheid van de menselijke wil die zich van God heeft afgewend. Zijn bekering tot het 
christendom was niet op basis van rationele inzichten, maar door een persoonlijke crisis. 
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In Milaan hoort Augustinus eens bisschop Ambrosius preken en raakt daardoor geboeid. Deze 
neemt zijn intellectuele bezwaren tegen de Bijbel weg. Maar door het christelijk geloof in het hart 
geraakt wordt hij pas later. Augustinus beschrijft zijn bekering in zijn autobiografische 
Confessiones (Belijdenissen). Tijdens een geestelijke crisis in 386, op 32-jarige leeftijd, gaat hij 
languit liggen onder een vijgenboom in de tuin van zijn woning in Milaan. Hij praat wanhopig 
tegen God; 

"... wel niet met deze woorden, met wel in deze geest: 'En gij, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer, zult gij 
steeds maar vertoornd zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig!' Want door die oude 
ongerechtigheden - dat merkte ik - werd ik vastgehouden. En ik stiet maar klaaglijke woorden uit: 'Hoe lang 
nog, hoe lang nog, dat "morgen" en weer "morgen"? Waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een 
eind aan mijn verfoeilijkheid? Dat zei ik maar en ik schreide maar in bittere vermorzeling van mijn hart.  En 
ineens, daar hoor ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds weer herhaalde, een stem 
als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet: 'Neem en lees!' En meteen veranderde mijn gezicht en 
begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aard zingen; het wilde me 
niet te binnen schieten dat ik het ooit ergens had gehoord. Toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen 
en stond op: de enige verklaring die ik kon geven was deze, dat ik van Godswege bevel kreeg om het boek te 
openen en de eerste passage waar mijn oog op viel te lezen." (Belijdenissen, 8, XII, 29)  

Snel gaat Augustinus terug naar de plek waar hij een Bijbelboek had neergelegd: 
 "toen ik was opgestaan en weggegaan. Ik pakte het, deed het open en las zwijgend de passage waar mijn ogen 
het eerst op vielen: 'Niet in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers en oneerbaarheden, niet in twist en 
na-ijver, maar trekt de Heer Jezus Christus aan en vertroetelt niet het vlees in begeerlijkheid.' 

Deze woorden treffen Augustinus. In een moderne vertaling luidt het gedeelte aldus: We moeten 
ons behoorlijk gedragen alsof het al helemaal dag is. Dus geen zwelgpartijen en drinkgelagen, 
geen ontucht en losbandigheden, geen onenigheid en afgunst. Nee, we moeten ons als het ware 
wapenen met de Heer Jezus Christus en niet ons zondige ik koesteren dat tot allerlei begeerten 
aanzet. (Romeinen 13,13-14 - Groot Nieuws vertaling): 

 "Verder lezen wilde ik niet en het was ook niet nodig. Want meteen, bij het eind van deze zin, stroomde er 
als een licht van zekerheid in mijn hart binnen en vluchtte al de duisternis van mijn weifelen en twijfelen heen," 
[vertelt Augustinus].  

 

Augustinus blijft een centrale figuur, binnen het christendom en binnen de geschiedenis van het 
westerse denken [..]. De kracht van Augustinus lag in het feit dat hij nauwelijks werd beïnvloed 
door de Griekse christelijke denkers en zelf op creatieve wijze naar oplossingen zocht. In 
verschillende opzichten was hij autodidact. Van groot belang is zijn vroege en invloedrijke 
schrijven over de menselijke wil, een centraal onderwerp in de ethiek. Later zouden filosofen als 
Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche dit thema nader uitwerken. Latere 
theologen, zoals Thomas van Aquino, Johannes Calvijn en Cornelius Jansen, zijn sterk beïnvloed 
zelf augustijn, Johannes Calvijn en Huldrych Zwingli is gevormd op grond van Augustinus' 
denken. In hun leer over zonde en genade grepen deze reformatoren weer geheel terug op 
Augustinus.[..] Hij is beschermheilige van onder andere brouwers, drukkers, theologen en een 
aantal steden en bisdommen. Eén van Augustinus' brieven en enkele andere geschriften zijn in 
het christelijke kloosterwezen gebruikt als kloosterregel. Vooral de verschillende takken van de 
Augustijnen deden dit. Soms werd de brief als de regel beschouwd, bij andere orden weer een van 
de andere geschriften. Midden dertiende eeuw werd de Regel van Augustinus verplicht gesteld als 
regel voor nieuwe kloosterorden. Deze orden werkten hun specifieke verdere regels uit in 
constituties, zoals ook de Benedictijnen dit al eeuwenlang deden ter aanvulling op de regel van 
Benedictus. 

Dank aan Wikipedia 
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Grafheuvels ca 4000 jaar voor Christus op de stuwwallen van Steenwijk en een Hunebed op de Hondsrug zoals je die 

veel meer ziet in de „lage‟ landen van nedersaksen 
 
De Geschiedenis van de laatste 4000 jaar6  
~2500 vorming strandwal Uitgeest Akersloot Lassooy, groei kleipakket van Bergen 
 

~1000 vorming westelijke strandwal Bakkum Bergen Lassooy 
 

Romeinse tijd. De oceaan stort zich twee maal per etmaal met gigantische golven over het land, zodat men zich 
bij deze eeuwige strijd van de natuur afvraagt of dit stuk grond tot het land of tot de zee behoort. Op de heuvels 
of beter gezegd, op met handen opgehoogde woonplaatsen leeft daar een ongelukkig volk. Bij vloed zijn het net 
schepelingen, bij eb eerder schipbreukelingen. En wanneer zij door het Romeinse volk zijn overwonnen noemen 
zij dat nog slavernij! ..Gaius Plinius Secundus (23-79); vooral runderen, schapen en een rest 
landbouw (granen, bonen en olie) aangevuld met vis en wilde vruchten 

~450 Castricum, Egmond en Bergen; dichtslibbing monding Oer-IJ Lassooy, Flevomeer als 
gesloten binnenzee, Afnemende bevolking en herstel natuurlijke begroeiing 

 

Augustinus .. kerkvader 
 

~700. komst van de Franken Lassooy, Petten; inbraak van de zee naar binnenland, begin 
ontwatering metershoge veenkussens Aten, Passieve oxidatie/daling veenkussens (tot een 
meter per eeuw) door ontwatering, Actieve oxidatie door veenverbranding t.b.v. zoutwinning 
en vruchtbaarheid 

 

~950 stichting Egmondse abdij Lassooy, extreme droogte en winning landbouwgrond 
 

977 veenaangroei maakt visvangst op binnenwater onmogelijk Lassooy, rentmeester Walger 
bouwt tiental huizen voor vissers aan de kust, met beding 10% vangst af te staan 

 

~1100 eerste doorbraken van de zee in het zakkende veenkussen Aten, afkalving veengronden 
door golfslag, Callandsoog en Wieringen en heel Noord-Holland wordt eilandenrijk, kleine en 
grote en samengestelde terpen leveren laatste strijd (Schagen, Marken e.d.), Bamestra 
(Beemster) en vele andere veenstroompjes worden plassen en meren 

 

1105 vroegste bericht van zanddijk (de naam bestaat nog) Aten, abdij van Egmond beschermd 
tegen opdringend IJ (Die via Bakkum) 

 

1170 Allerheiligenvloed opent Zuiderzee en verandert waterlopen van Fryslân Aten, Alkmaar 
verdrinkt bijna geheel, afkalving veenkussens tussen Medemblik en Staveren, versnelde 
verslibbing Middelzee  

 

                                                
6Aten D. (2009); Stormenderhand, canon waterstaatsgeschiedenis Holland boven het IJ; Stichting uitgeverij Noord-
Holland / Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; Lassooy P. (2008, 2e druk); Monnikenwerk; de invloed 
van de abdij van Egmond op het landschap van Noord-Kennemerland; LassooyBeheer bv, Egmond Binnen 



 

22 

 

1196 Sint Nicolaasvloed overstroomt gebied ten westen van Alkmaar Aten, ~1214 bericht van 
eerste waterschap (die ‟t water deert die ‟t water keert), op last van graaf Willem I, dijkgraaf 
kon boetes opleggen en deel van de bedragen zelf behouden, abdij vanouds belast met 
dijkaanleg; beheer gegund / verpacht tegen vruchtgebruik Lassooy 

 

<1248 Omringdijk om West-Friesland gereed Aten, de kracht van die vroege dijken lag in het 
voorland waarop de zee kon breken. Na afslag had men geen keus dan naar binnen terug te 
trekken 

 

1248 (~stMaarten) zware stormen slaan gaten in de Westfriese Omringdijk Aten, Abt van 
Egmond neemt leiding bij herstel, Schagen op 1500 meter van de Zuiderzee 

 

1262  stormvloed  Lassooy 
1287  stormvloed  Lassooy 
1288 stormvloed  Lassooy 
1289 graaf Floris V legt basis voor 550 jaren gedeeld waterschapsbeheer Aten, De abdij van 

Egmond geeft de strijd op tegen het water en schenkt Schager land weg aan die Kennemaren ende 
die Friezen Lassooy 

 

Graaf Floris v verleent aan de (hoog)heemraden van Delfsland het recht om door geheel Delfland, ook te ‟s-
Gravenhage en te ‟s-Gravenzande te keuren en te schouwen. Florens bij der genaden Goids Grave van Hollant 
doen condt allen luyden dat wij onsen welgeminden heeraeden van Delfland ende die naemaels wezen sullen alinct 
ende al ghegheven hebben alle die schouwen ende koeringen. Ende te moeghen koeren tot onse luyden van 
Delflant behoef in allen steden ende dorpen, belegen in Delflant, al waer ‟t oick in onsen huyse (?) in den Haege 
ende t‟Sande. Welcke koeringe wij aftervolgenhen sullen of doen aftervolghen nu ende tot eeuwighen daghen. Ende 
wij en willen niet dat yemant den heemrecht onderwint, alsoe wael in steden, in ‟t lant als opten dijck, dan allen die 
heemraden voornoemt. Ende waer ‟t datter yemant hierteghen dede jof dede doen, dat sullen die heemraeden 
moeghen verhalen op sijn lijf ende groet. Welke hantvesten wij willen ongehebroken hebben tot eeuwigen daghen, 
wantet ons alsoe nut ende gheraden is. Ghegheven op onsen huyse in de Vogelsanck op Onser Liever 
Vrouwendach nativitas in ‟t jaer duysent - - -. OAD nr.1 Tekst: J.L. van der Gouw, „De oudste oorkonden 
betreffende het hoogeheemraadschap van Delfland‟, in: Ter Recognitie, p.166 
 

1302: Guldensporenslag 
 

1320 graaf Willem III stuurt wijbisschop Jacob van Zuden naar West-Friesland voor 
dijkinspectie Aten, kerk en hoogheemraad werken samen onder gezag van de graaf 

 

1345: slag bij Warns 
 

1375 stormvloed Lassooy 
 

1407 eerste vermelding van windwatermolen (bij Alkmaar) Aten, de tweede generatie polder kan 
een lager peil aanhouden dat door gewoon spuien bij laagwater 

 

1421 St-Elizabethsvloed Aten, Petten; 400 mensen verdrinken bij vergeefse vlucht in de kerk, 
begin van de Pettense Hondsbossche zeewering, geformaliseerd in 1555 (keizer Karel V) 

 

1463 Willem de bastaard, eerste heer van Schagen, voltooit na 7 jaar de Burghornerpolder Aten 
bekend als eerste landaanwinning, dus uitwaartse bedijking schorrenland 

 

1477 Cosmasvloed Lassooy 
 

1494 Assendelft verliest 200 koeien door hoge waterstand Aten 
 

<1500 hoge waterstanden leiden tot overgang naar begrazing i.p.v. akkerbouw Aten 
>1500 stijgende prijzen voor zuivel rechtvaardigen investering in betere bemaling Aten tot dan 

slechts 11 windwatermolens beschreven 
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1509 Damianusvloed Lassooy 
 

1532 Alkmaar Achtermeer; eerst bekende bovenkruiende windwatermolen Aten breed uitlopende 
basis voorkwam wegzakken van de fundering deze molens ontwikkelden tot capaciteit van 50 
mtr3/minuut eerst bekende polderbemaling (37 ha) 

 

1544 Keizer Karel V verordonneert sluiting resterende zeegaten Krommenije en Edam Aten, 
Edam blijft de werken lang saboteren uit vrees voor dichtslibbing van de haven 

 

~1550 ontwikkeling woerdijken Aten, paalkering volgezet met wier, versterking uitwaartse 
bedijking 

 

1570 Allerheiligenvloed Lassooy, 100.000 slachtoffers 
 

1573 Willem de Zwijger steekt dijken van de Zijpe door om Alkmaar veilig te stellen Aten in 
1552 had Karel V concessie eerste inpoldering verleend aan kunstschilder / kanunnik Jan van 
Scorel 

 

1589 Simon Stevin ontwikkelt molengang met vijzels Aten  maximale trappen van 150 mtr , 
vijzelmolen is duurder dan scheprad en vervanging komt slecht traag op gang 

 

1597 de Zijpe voorgoed droog Aten, Octrooiverlening voor de nieuwe Zijpe (Wieringerwaard) 
 

1607 Amsterdamse VOC-leden beleggen winsten in opdracht tot inpoldering Beemster (7100 
ha) Aten, molenbouwer JA Leeghwater, landmeters PC Cort, GD Langendijk en LJ Sinck, 
ontwerp gebaseerd op Italiaanse tuinarchitectuur 

 

1634 Leiden; Simon Hulsebos krijgt patent bouw vijzelmolen (wind- of paardenkracht) Aten 
 

>1643 belangstelling voor nieuwe droogmakerijen verflauwt door landbouwcrisis Aten 
 

1675 Scharwoude november; grote dijkdoorbraak, tot twee keer toe Aten / Lassooy, voorlopig einde 
Noord-Hollandse welvaart, ontwikkeling paaldijken (heiblok), begin afschaffing verhoefslaging 
(ieder hoeve zijn eigen meters dijk) 

 

1684 Heerhugowaard; serieuze overweging de polder te laten vollopen Aten, met vis zou meer 
kunnen worden verdiend dan op de arme bodem 

 

1701 Petten; kerk geheel omgeven door duinzand van inlands bewegende kustlijn Aten, 1714 
Egmond; kerk staat op 30 meter van het strand, kust versterkt met wilgenmatten, de huidige 
boulevard loopt midden over het oude Egmond 

 

1717 kerstvloed IJ-dijken bij Assendelft Lassooy 
 

1731 eerste paalworm (uit de sub-tropen meekomend weekdier, verwant aan boormossel) Aten 
bedreiging Omringdijk, Schokland enz, vergeefse prijsvragen en proeven met vergif, 1733 
eerste steenslagkeringen op glooiende dijklichamen (Bovenkarspel) 

 

Napoleon komt aan de macht 
 

1795 instelling centraal bemalingsbeheer Aten, molens en seinpalen gaven met wiekstanden de 
commando‟s door 

 

1816 Amsterdam slibt dicht Aten, een oorlogsschip doet er 3 maanden over om van Amsterdam 
de Noordzee te bereiken, 1824 eerste (oorlogsschip) in drie dagen door het Noord Hollands 
Kanaal gesleept, verbetering spui- en bemalingsmogelijkheden 

 

1818 Sichting van de Maatschappij van Weldadigheid 
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>1840 hernieuwde belangstelling voor droogmakerij door aantrekkende landbouw Aten, 1845 
Ewijcksluis / Anna Powlona; eerste stoombemaling (23 pk verzet 100 mtr3/min) 
 

1876 opening Noordzeekanaal Aten, Thorbecke‟s (enkelvoudige?) tekeningen en beschrijvingen 
goedgekeurd bij olielicht 

Jaap Schiere 
 

Klimaatveranderingen, de vroege geschiedenis 
We gebruiken het woord „klimaat‟ in deze betekenis om bijvoorbeeld het „gemiddelde‟ weer te 
beschrijven in het verre verleden, duizenden, miljoenen of zelfs miljarden jaren geleden. In 
vroegere geologische tijdperken kwamen uiteenlopende klimaten voor. We kunnen echter ook 
zeggen dat onze planeet Aarde in de loop van de laatste drie miljard jaar een betrekkelijk stabiel 
klimaat heeft gekend. De gemiddelde temperatuur bewoog zich in die tijd binnen plus of min 
10ºC ten opzichte van het gemiddelde, maar het bleef op de lange termijn ongeveer gelijk. In die 
zelfde tijd is de intensiteit van de zonnestraling met 30% toegenomen, en ze blijft ook nu nog 
toenemen. Deze toename van 30% zou een blijvende temperatuurverhoging van 20º C hebben 
kunnen veroorzaken. Dat is echter niet gebeurd. Ook is de temperatuur in al die tijd nooit uit de 
hand gelopen. De aarde is nooit helemaal bevroren geweest en nooit zo warm geworden dat 
leven niet langer mogelijk was. We weten nu dat dit komt door de aanwezigheid van grote 
hoeveelheden water, een typisch kenmerk van onze planeet [Lovelock, 1979].  

 
 
Laten we wat minder ver teruggaan in de tijd, naar een tijdperk pak weg 250 miljoen jaar geleden, 
genaamd het Perm. Toen heerste er op de gehele aarde een guur klimaat met grote ijskappen op 
de polen. In het daaropvolgende Trias was het klimaat veel warmer en droger dan het huidige. In 
de volgende tijdperken Jura en Krijt heerste er een tropisch klimaat over de hele aarde en lagen er 
nergens ijskappen. Er ontwikkelden zich reusachtige planten en grote reptielen. Ongeveer 50 
miljoen jaren geleden werd het weer koeler. In de laatste miljoen jaren zijn er verschillende 
ijstijden geweest. We bevinden ons nu in een relatief warme periode tussen twee ijstijden in. Over 
10.000 jaar zal er een volgende ijstijd heersen. Dan zal bijvoorbeeld heel Scandinavië weer door 
een dikke ijslaag bedekt zijn. Deze klimaatveranderingen worden veroorzaakt door regelmatige 
doch zeer langzame veranderingen in de baan en de beweging van de aarde [Kroonenberg, 2006].  
We horen tegenwoordig dikwijls het begrip klimaatverandering, maar dat kan ook weer in twee 
verschillende betekenissen worden gebruikt. Veel lokale klimaten veranderen voortdurend een 
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beetje. Wij hebben in Nederland veel strenge winters gehad in de jaren „40, ook enkele in de jaren 
„60 en „80. In West Europa is er de laatste 20 jaar echter sprake van een zekere opwarming van 
het klimaat, met minder koude winters, maar eigenlijk niet met duidelijk warmere zomers. We 
moeten daarbij bedenken dat West Europa niet meer dan 1% van het aardoppervlak inneemt en 
dat er vele andere gebieden op aarde zijn waar het in die tijd ook warmer of juist kouder is 
geworden. Zulke plaatselijke klimaatveranderingen, die enkele tientallen of honderden jaren 
kunnen duren, hebben zich altijd en overal voorgedaan.  
 
Wanneer er tegenwoordig over klimaatverandering wordt gesproken, dan wordt meestal een 
verandering van het gemiddelde wereldklimaat bedoeld. Zulke veranderingen hebben zich ook in 
de meer recente geschiedenis regelmatig voorgedaan. Uit allerlei onderzoek is gebleken dat het 
bijvoorbeeld in de Romeinse tijd en in de Middeleeuwen beduidend warmer was dan nu. Er was 
in de Middeleeuwen wijnbouw in Engeland en landbouw op Groenland. In de vijftiende eeuw 
begon de wereld merkbaar af te koelen, met een minimum in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw. We worden daaraan herinnerd door prachtige schilderijen met wintertaferelen, zoals die 
van Hendrik Avercamp. Ook in andere landen was het koud; er zijn Engelse schilderijen van 
kermissen op de bevroren Thames. Uit meer recent onderzoek is gebleken dat het over de hele 
wereld in die tijd merkbaar kouder was dan nu. We spreken in dit verband van "De Kleine 
IJstijd". In de loop van de negentiende eeuw begon de wereld weer een beetje op te warmen. 
Deze opwarming heeft zich voortgezet tot omstreeks 1940. Daarna is er sprake van wisselende 
wereldtemperaturen.  
 

 
IJstijden en warmere tijden in de neder-landen met rechts een wijngaard in de achterhoek, teken van 

klimaatsverandering en veranderende opvattingen over wat „echt boeren‟ zou kunnen zijn.  
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Zie ook de warme periode in de middeleeuwen gevolgd door de kleine ijstijd. Rekken we de 
tijdschaal nog verder uit, dan zien we dat de huidige schommelingen in het klimaat miniem zijn in 
vergelijking met de schommeling rondom en aan het einde van (de laatste) ijstijd. 

Rob Groenland 

 

Twee-, drie- en meerslagstelsels7 
De landbouw moet meer produceren als er meer mensen gevoed moeten worden. In het paradijs 
kun je onder de boom wachten tot de gebraden duiven komen aan vliegen. Daarna moet je hoe 
langer hoe meer verzamelen en op jacht omdat de kinderen van Adam en Eva steeds meer 
kinderen krijgen. Er moet zelfs echt landbouw bedreven worden „in het zweet des aanschijns‟ en 
niet elk gewas kan zo maar achter een ander gewas verbouwd worden In die voortgaande 
intensivering wordt er steeds gezocht naar intensievere „vruchtwisselingen‟, en zo ging men in de 
tijd van Karel de Grote ooit van het tweeslagstelsel naar het drieslagstelsel. In oktober werd bij 
het tweeslagstelsel wintergraan gezaaid bv. tarwe, rogge of spelt, en in het voorjaar de 
zomergranen zoals gerst, haver, bonen of zomerrogge. Wintergraan heeft vele voordelen, het 
wordt bij het zaaien niet zo veel weggevreten door de vogels, mensen met honger in de winter 
kunnen hun zaaizaad niet opeten8, het graan heeft in het voorjaar een voorsprong op het onkruid 
en het heeft een langer groeiseizoen (althans volgens Kees Hoeksema en die wist er heel veel 
van!)  

                                                
7 Wikipedia, de vrije encyclopedie, gebaseerd op Blom J.H.C. en Lamberts, E. (redactie, 2006): Geschiedenis 

van de Nederlanden, HB-uitgevers, Baarn, ISBN 90-5574-474-3 
8 In de ‘hongerwinter’ verbrandden mensen in het westen van het land zelfs hun binnendeuren, de korte termijn 

belangen om vandaag warm te blijven wonnen het van de lange termijn belangen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/90-5574-474-3
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Het drieslagstelsel is een landbouwmethode uit de Middeleeuwen. De ene zegt dat ze door 
Karel de Grote werd ingevoerd, maar je kunt je ook afvragen of Karel er niet gewoon bij heeft 
gestaan toen de boeren het ontwikkelden en dat hij het later zijn officiële stempel heeft gegeven 
In het drieslagstelsel werden de akkergronden of „kouters‟ in drie stukken verdeeld, in plaats van 
twee, zoals daarvoor gebruikelijk was. De Coutereel was verantwoordelijk voor de verdeling onder 
de dorpelingen. Het was een vroege vorm van dorpsgezag. Op een stuk grond werden het ene 
jaar wintergranen (tarwe of rogge) verbouwd, het jaar erna zomergranen (gerst of haver) en het 
derde jaar lag het braak. De andere twee stukken grond volgden met steeds een jaar verschil, 
zodat misoogsten opgevangen konden worden met meer verschillende opbrengsten. Daarnaast 
waren er nateelten van onder andere groenten, waardoor het menu gevarieerder werd. Ook was 
het belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid, de bodemstructuur en het onderdrukken van 
onkruid. In later eeuwen werd de vruchtwisseling steeds ingewikkelder, doordat er meer gewassen 
kwamen en men het land ging bemesten. De bemesting zorgde voor meer bodemvruchtbaarheid. 
Naar de huidige maatstaven is het een inefficiënte benutting van de bodem, maar er was op dat 
moment geen alternatief om de vruchtbaarheid van de bodem te verhogen. De zaaizaadfactor 
bedroeg in de 9e eeuw nog 1 op 2,5 en verbeterde daarna tot 1 op 14. Hierdoor was er een 
overwicht aan graanteelt. Er was weinig productie van andere gewassen. Kleine boerderijen 
produceerden weinig meer dan voor eigen gebruik, zodat de commercialiseringgraad van de 
landbouw zeer laag lag. Samen met het ontstaan van het drieslagstelsel ontstonden ook nieuwe 
methodes om de grond te bewerken, zoals met de keerploeg. Ondanks de nadelen zorgde dit er 
met de verhoging van de zaaizaadfactor voor dat hongersnoden voorkomen konden worden, 
tenzij opeenvolgende jaren van misoogsten de voorraden lieten slinken, zoals tijdens de 
hongersnoden van 1124-1126 en van 1196-1198. Algemeen wordt aangenomen dat ook de pest 
in die jaren mede werd veroorzaakt door te veel monden t.o.v. het beschikbare voedsel9. 
Grotere productie maakte het mogelijk dat meer mensen zich onttrokken aan voedselproductie. 
Dit maakte een groei van de steden en de handel mogelijk. Zo kon Vlaanderen in de 12e eeuw het 
meest verstedelijkte gebied van Europa worden na het noorden van Italië. Rond de Vlaamse 
steden werd al in de 16e eeuw het drieslagstelsel vervangen door het vierslagstelsel, waardoor het 
knelpunt van het drieslagstelsel, n.l. braakliggende gronden, werd uitgeschakeld10. Rapen11, klaver, 
wortelgewassen en grassen gingen de graanteelt afwisselen en de braak vervangen. In de 18e eeuw 
prees de Engelse agronoom Richard Weston deze Dutch Husbandry aan in zijn A Discourse of 
Husbandrie used in Brabant and Flanders. Dit werd de basis van de Britse agrarische revolutie in de 
18e eeuw. 

Wikipedia en (wijlen) Kees Hoeksema 
 

                                                
9 Uitmergelen is een term ontstaan in de tijd dat mergel (kalk) werd gebruikt als meststof. Op die manier kwam 

fosfaat vrij uit de minerale voorraden maar het werd niet aangevuld en uiteindelijk werd de grond op die manier 

alleen maar armer dor het bemesten met kalk. 
10 In Vlaanderen begon men ook met de combinatie klaver-achtigen voor stikstoftoediening en stalvoeding [van  

o.a. schapen] in de tijd dat wol (=laken) duur was. 
11 Een interessante eigenschap van rapen is dat ze fosfaat in de grond mobiliseren, ze voegen géén fosfaat toe 
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Abdij Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen  
Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen was een abdij in de tegenwoordig Belgische badplaats Koksijde. 
De abdij sloot zich in 1138 aan bij de Orde van Cîteaux (cisterciënzers). In een van de teksten 
van de abdij komt voor het eerst het woord polder voor waarmee men het door indijking op de zee 
veroverd land bedoelt. 

 
Van links naar rechts: Abdijhof Ten Bogaerde, Ten Bogaerde  en Abdijmuseum Ten Duinen 

 

Er vormde zich in 1107 een kleine kloostergemeenschap rond de kluizenaar Ligerius, die zich 
aansloot bij de Orde van Savigny. De Franse abt Fulco sloot zijn snel groeiende gemeenschap 
aan, op verzoek van Sint-Bernardus, die abt was van de abdij van Clairvaux, bij de cisterciënzers 
door in 1175 de abdij Ter Doest van de norbertijnen over te nemen. Idesbald legde hier zijn 
geloften af en werd vier jaar later (1155) tot abt verkozen. Abten van de abdij hadden zitting in de 
Raad van Vlaanderen en deden invloed gelden binnen de diplomatie. Enkele waren persoonlijke 
raadgevers van de hertogen van Bourgondië. Onder abt Elias kende de klooster-gemeenschap 
(dan 112 monniken en 355 lekenbroeders) een bloeiperiode met bezittingen in Nederland en 
Frankrijk. Elias was zelfs raadsman van koning Richard Leeuwenhart, de Engelse koning die 
naam maakte bij de kruistocht in de verhalen van Robin Hood. Om in de behoeften te voorzien 
werden hoven gesticht, o.a. het Hof te Zande nabij Hulst in het huidige Zeeuws-Vlaanderen. Uit dit 
hof zou later het dorp Kloosterzande ontstaan. In Hulst had de abdij ook een refugehuis en de 
abdijhoeve Ten Bogaerde, nu cultureel centrum van Koksijde, was een andere van de vele uithoven 
van de abdij. 
Tussen 1265 en 1285 teisterden overstromingen, door het begeven van zeedijken, het binnenland 
en dus ook de abdij. De mankracht ontbrak om alle abdijhoven nog uit te baten. De oorlogen 
tussen Engelsen en Fransen zorgden voor verdere neergang. In 1302, bij de Guldensporenslag, 
stond de toenmalige abt Thomas de Sittere in het kamp van de verliezers; de Vlamingen namen 
wraak en brandden abdijbezittingen plat en straften de abdij financieel waardoor de bezittingen in 
Engeland moesten worden verkocht. Later kregen de abdijbewoners te maken met plunderende 
Gentenaars en Engelsen. Tegen 1450 raakte men in een dieptepunt en dacht men eraan de abdij 
te verlaten en zich in Aardenburg te vestigen, hun centrum in Zeeland. De Veurnse clerus 
verzette zich. Ook een verhuizing naar Brugge werd resoluut afgewezen. 
Toen in 1566 de Beeldenstorm lelijk huishield, was het voor de weinig talrijke Duinheren genoeg 
geweest. In 1578 kregen ze met de calvinisten van Gent te maken; de abdijbezittingen werden 
aangeslagen en verkocht. De bewoners vluchtten naar Brugge, enkelen zochten onderdak in de 
abdijhoeve Ten Bogaerde toen meer dan 1000 protestantse soldaten de abdij bezetten. In 1593 
plunderden de Hollanders onder Frederik van Oranje en Prins Maurits, na de verovering van 
Oostende, Ten Bogaerde en staken de grote schuur in brand. De abdijgemeenschap wilde, koste 
wat het kost, veiliger oorden opzoeken. Men verzamelde al het waardevolle materiaal en bracht 
dat onder in Ten Bogaerde. Terwijl de Boeteprocessie in Veurne uittrok, verlieten de monniken en 
lekenbroeders in 1623, met de lijkkist van Idesbald, het abdijhof richting Nieuwpoort. Ze vonden 
uiteindelijk onderdak bij hun confraters in de abdij Ter Doest in Lissewege. 
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Van de zuid-nederlandse kust bij Onze Lieve Vrouw ter Duinen, via Middelburg, Egmond, 

Klaarkap en Bloemkamp in Friesland, via Aduard naar Ihlow in Oost Friesland liggen kloosters 
van Norbertijnen en Cisterciënzers van waaruit de lage landen werd bevochten op de zee. 

 

In 1628 startten de religieuzen met de bouw van een nieuwe abdij aan de Potterierei te Brugge 
(nu het Grootseminarie van het bisdom Brugge annex opleidingscentrum). Op deze plaats bezat 
de abdij reeds een refugehuis. Voor de bouw van de abdij werden verschillende straten 
gesupprimeerd. Tot heden vormt de oude abdij een oase van rust binnen de Brugge binnenstad, 
waar zelfs nog aan landbouw wordt gedaan. De poort van de oude abdij werd met de 
oorspronkelijke materialen nagebouwd. Toen de Franse Revolutie in 1798 uitbrak en alle 
kerkelijke bezittingen werden aangeslagen, stelden de monniken zich ten dienste van het bisdom 
Gent. Eén van de monniken werd tijdens de uitdrijving ten tijde van de Franse Revolutie dodelijk 
verwond. Veel later, in 1819, verzamelden de nog 5 resterende monniken zich nog eenmaal in 
Koksijde. Op de plaats waar eens hun abt Idesbald begraven lag, bouwden ze een kapel. Op 23 
april 1833 stierf de laatste monnik, Nicolaas de Roover. Deze monnik zorgde er ook voor dat de 
verluchte handschriften in goede handen, maar vooral ook samenbleven. De handschriften van 
Ter Doest en Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen vormen het hart van de handschriftencollectie van 
het Groot-Seminarie te Brugge. Een tweede belangrijk deel van de collectie rust in de Stedelijke 
Bibliotheek 'De Biekorf' te Brugge. 

Dank aan internet 

Opperdoes, dorpje aan de Zuiderzee. 

Zo luidde een strofe uit een herdenkingslied, gedeclameerd ter gelegenheid van het 60-jarig 
jubileum van de veilingvereniging „Ons Belang‟ te Opperdoes, op 30 en 31 mei 1963. Het klinkt 
schoon, maar is onjuist, want in feite heeft Opperdoes nooit aan zee gelegen. Bijna 6 eeuwen lang 
lag het ongeveer een kilometer van de oude Westfriese omringdijk verwijderd. 

 

 
De Gouw zoals deze zich aan het einde van de 19e eeuw vertoonde. Links is het oude gemeentehuis op de plaats 

waar nu het nieuwe in 1928 gebouwde raadhuis staat. In oude tijden vonden de rechtszittingen plaats op het dorps- 
of gouwplein onder de bomen bij de gemeenschappelijke waterput en het altaar, later, in de christelijke tijd werd deze 

traditie, zij het nu zonder altaar, voortgezet. Bij slecht weer vonden de bijeenkomsten in de kerk plaats. Het oude 
gemeentehuis aan de Gouw met op de achtergrond de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk (dorpstoren). De 
gemeentelijke zelfstandigheid dateert uit 1795 toen met de instelling van de Bataafse republiek ook Opperdoes, dat 

eeuwenlang onder het schoutsambt Medemblik had geressorteerd een eigen municipaliteit verwierf. 
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Tussen de landen ten Noorden van Westflinge, zoals West Friesland oudtijds heette, en de landen 
van Wieringen bevond zich het in de tijden van voor de Wadden en Zuiderzee ontstane oude 
Wieringermeer. Hier zullen, ver voor historische tijden, de grenzen van de oude Friese gouwen 
Wertflinge en Wiron zijn samengekomen. Sinds in de 8e eeuw de Noordzee een doorbraak 
forceerde tussen Huisduinen en Texel, tengevolge waarvan enorme gebieden in de tegenwoordige 
Waddenzee tot water werden, drong de zoute zee in een reeks van vloeden steeds meer zuid 
waarts op, tot in 1170 de zee de oude Meerdijk bij Almersdorp12 bereikte. Dat dorp was toen al 
aan het via twee dijkinlagen uitgebreide Wieringermeer of Almere komen te liggen. Een meer, dat 
waarschijnlijk al eerder in verbinding stond met de brede Fliestroom, die vanuit het Zuidelijker 
gelegen Flevomeer zijn wateren oostelijk langs Medemblik door de al eerder ontstane Waddenzee 
naar de kusteilanden, nu de Wadden, stuwde, om tussen Vlieland, dat toen nog aan Texel vastzat, 
en Terschelling, de Noordzee te bereiken. Sinds de Allerheiligenvloed van 1170 wankelde het 
oude Almarsdorp aan de rand van de ondergang. Ooit ontstaan uit een nederzetting aan een 
betrekkelijk veilig en rustig binnenmeer, werd het plotsklaps gebeukt door woeste zeevloeden. In 
1219 dreunde de Marcelliusvloed tegen de dijk, twee jaar later was dit de Matthiasvloed, in 1257 
de St. Geronsstrom. Steeds opnieuw sloegen de schuimende golvenmassa's over de oude niet op 
dit geweld berekende Wierdijk en tenslotte braken ze hem. In 1318 hebben de boeren van 
Almersdorp hun terpen verlaten. Sindsdien stonden hun huizen op de hoger gelegen gronden 
tussen het IJvingemeer en een uitloper van de Braack, een door dijkbreuken aan de Westzijde van 
Medemblik en in de Oosterdijk ten zuiden, onstaan meer, dat van het land tussen Opperdoes en 
Oostwoud alsmede van dat tussen Wervershoof en Opperdoes een gebied van plassen en 
moerassen had gemaakt. Ook ten Westen en Noorden van de terpen, waarop Opperdoes lag, 
strekten zich rietlanden en poelen uit.  
Het archief van het heemraadschap van de Vier Noorder Koggen begint met de perikelen die 
handelen over de dijkinlaag van 1334. In 1289 was dit gebied na een veroveringsoorlog die bijna 3 
eeuwen had geduurd, tegelijk met geheel Werst Friesland door Floris V bij het graafschap 
Holland gevoegd. Tot dien was het Fries gebied geweest. In 1334 sloot de nieuwe dijk tussen 
Medemblik en Heerencoogh bij Barsingerhorn een groot gedeelte van het land buiten dat in 1930 
weer droog zou vallen. Voordien lag Opperdoes zelfs 4 a 5 kilometer van de oude Zeedijk 
verwijderd. Tussen Opperdoes en die oude Zeedijk lag al sinds oude tijden een nu verdwenen 
dorp: Almersdorp, dat bij de inlaag van 1334 werd buiten gelaagd, zoals dat heette en dus tussen 
de oude en de nieuwe dijk kwam te liggen. De oude Dijk, die sinds 1334 niet meer werd 
onderhouden en dientengevolge geleidelijk aan door de zee werd vernietigd, was in 1334 zo goed 
als onhoudbaar geworden. Er zijn aanwijzingen dat Almersdorp al eerder naar het Zuiden was 
verlegd daar het gebied waarin het dorp was gelegen steeds veelvuldiger door het zeewater, dat bij 
iedere vloed verder landinwaarts drong, onbewoonbaar werd. Het dorp schijnt namelijk al in pre-
historische tijden aan de oude Zeedijk te hebben gelegen, ingeklemd tussen twee meren en wel 
het IJvingemeer ten Oosten, tussen Medemblik en Almersdorp en het Velsekermeer ten Westen, 
tussen het eveneens prijsgegeven Gawijzend of Gousend, ten Noorden Aartswoud en het oude 
Almairsdorp zoals het soms in oude charters ook wel heet. Deze meren, die waarschijnlijk tot aan 
de toemalige zeedijk reikten, maakten de positie van de Zeewering vooral na 1170, toen het dorp 
definitief zeedorp werd, uiterst zwak. Na veel heen en weer gepraat werd op 27 november 1328 
octrooi verleend tot het terugleggen van de dijk naar de plaats waar ze nu nog ligt. Willem van 
Henegouwen had al 16 jaar daarvoor in 1318 toestemming verleend de dijk te verplaatsen. Dit 
proces had zich al verscheidene malen herhaald. Want nog in 1094 werd gesproken van een 
oudere Noordelijker gelegen dijk waarschijnlijk ongeveer lopende van Kolhorn naar het oosten. 
Oude kaarten tonen aan dat ook ten Noorden van Medemblik land verloren is gegaan. Resten 
van een nog verder naar het Noorden gelegen dijk werden tijdens de droogmaking van de 
Wieringermeer aangetroffen, lopende, naar men aanneemt, van het tegenwoordige 
Wieringerwaard, bij Anna-Paulowna, naar de Oude Zeug en zelfs nog verder tot aan de Gammels 

                                                
12Herken de naam „Almere‟. 
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in het tegenwoordige IJselmeer ten Oosten van Oude Zeug. Ook rondom Wieringen zijn resten 
van dorpen gelokaliseerd. 
 

 
Opperdoes, de bakermat van de opperdoezer ronde aardappel, een delicatesse en tuindersgewas, 

nog steeds grotendeels met de hand gerooid word (links Hero Stam, rechts de redactie). 
 

De bannen Almersdorp en Opperdoes behoorden tot het Overleker of Hooghoutwouder 
ambacht dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van de Gouw of Go Westflinge, dat samen met 
Wiron en Texla, de kop van Noord-Holland, Texel en Vlieland plus grote oppervlakten nu 
verdronken land tot aan de Fliestroom ten Oosten van Texel en een gebied dat nu de Zeevang en 
Waterland omvat, de Warf Werst Friesland vormde. Vier van zulke warven werden een zeeland 
genoemd. Zeven zeelanden vormden de Friese statenbond van Aurich. Zo wil het de 
overlevering tenminste. Het Houtwouderambacht was onderverdeeld in vier koggen, die ieder 
weer, op haar beurt onderverdeeld in bannen, vier ferendels of kwartieren omvatte. Het gebied 
van een banne, ook wel ga of hemmerik genoemd, viel samen met dat van een dorp. 
Opperdoes, toen nog Doys geheten, wat misschien laag bos betekent, vormde zo'n banne. De 
banne Doys was deel van de Medemblikker kogge, in de Hollandse tijd een schoutsamt. Deze 
koggen, aanvankelijk vrijwillig aangegane unies van bannen of koggekwartieren verzorgden de 
heervaart, dat is de militaire dienstplicht, de waterhuishouding en het dijkonderhoud. Vier koggen 
vormden een ambacht dat de hoge rechtspraak uitoefende, d.w.z. ondermeer doodstraffen 
uitsprak en uitvoerde. Ieder ambacht was binnen de Gouw dus eigenlijk een autonoom 
republiekje. In de Friese tijd, dus voor 1289, oefenden de buren, dat zijn de bewoners van de 
aesdommen het bestuur uit door middel van gekozen asings, rechters en priesters, samen met de 
asega, het dorpshoofd. In elke buurt behoorden 4 hoeven te staan, de bezitters daarvan heetten 
homannen of swannots, die alle opwonenden, het personeel, de kinderen en de slaven 
vertegenwoordigden als zogenaamde volle buren. De buren of tijksten kozen de asings, die uit 
hun midden een asega aanwezen. Zo was de verkiezing tot dorpsbestuurder dus gebonden aan 
het bezit van huis en erf. 
Boven de asega stond in het go-vierendeel, de Kogge. Een scelta, later schout genoemd en 
daarboven, in het ambacht, een „frama‟ of hoofdschout, ook wel hoogschout genoemd in 

tegenstelling tot de laagschout of dorpsbestuurder, die alleen het zogenaamde „lage recht‟, dus 
geen „zwaardrecht‟, kon uitoefenen, waarboven dan nog weer „ding‟ of „warfrichters‟ stonden, in 
de warven, met bestuurders of president „franas‟ in de gouwen onder zich. De zeelanden werden 
bestuurd door koningen of hertogen, een soort militaire aanvoerders en opperrechters. Het 
geheel van het Friese rijk, had als federale bond der zeven zeelanden het opperding onder de 
Upstallboom bij Aurich in Oost Friesland13. Doordat tengevolge van het ontstaan der Zuiderzee 

                                                
13 In 1943 vond de slag bij Warns  plaats  waarbij de Friezen de Hollanders terug dreven, over het „ijsselmeer‟ 
richting Medenblik. Op de een of andere manier zijn de meeste „Hollanders‟ dat vergeten, net zoals nu in Chatham 
(UK) niemand ooit heeft gehoord van „ onze‟ admiraal Michiel de Ruijter, die daar de Medway opvoer, de 2e 
Nederlands-Engelse oorlog. De tocht naar Chatham duurde van 19-24 juni 1667 om de Engelsen tot vrede te 
dwingen, toen de besprekingen in Breda mislukten. Door de Medway hing een ketting die de Engelse 
oorlogsschepen moest beschermen. Maar die ketting werd kapot gevaren door de Nederlandse schepen. De 
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West Friesland, waarschijnlijk gedurende de 10e eeuw van Midden Friesland, de tegenwoordige 
provincie Friesland plus Noord Groningen, werd gescheiden en in tegenstelling tot de Oostelijk 
van het Flie gelegen gebieden, die onder Saksische heerschappij kwamen, binnen de Frankische 
invloedssfeer kwam te liggen, werd deze scheiding van het overige Friesland, zowel staatkundig 
als cultureel, definitief. De Westelijke Zeelanden, die zich eens tot in Vlaanderen uitstrekten 
waren al in de Romeinse tijd verloren gegaan tot aan de Oude Rijn. 
 

 
De oudere situatie rond de ingang van de Zuiderzee na de doorbraak  

 

In de 9e eeuw ontstond tussen Oude Rijn en IJ het graafschap Holland, dat in 985 ook 
Kennemerland verwierf. Sindsdien begint de strijd om West Friesland die tot 1288 zou 
voortduren. In dat jaar onderwierp Floris V de overblijfselen van de drie nog resterende gouwen 
Westelijk van het Flie, Texla, Wiron (Wieringen) en Werstflinge, het huidige West Friesland 
binnen de omringdijk, voorgoed aan Holland. In 1299, werd West Friesland, zoals het voortaan 
zou heten verdeeld in twee baljuwschappen, Ooster en Wester. Het Ooster Baljuwschap heette 
ook wel Baljuwschap van Medemblik. De stad die als eerste in het nieuwe Hollandse gewest al in 
1289 stadsrechten had verkregen als beloning voor haar neutraliteit, met de hele Kogge, 
gedurende de Hollandse veroveringstocht, behoorde echter niet tot dit baljuwschap, alleen het 
platteland. In 1414 werd het hele gebied van de beide baljuwschappen verdeeld in zeven 
zogenaamde plurale of landsteden en drie urbaine of stadsteden. Opperdoes werd met 
Almersdorp, Oostwoud en Wervershoof bij Medemblik gevoegd. De dorpszaken bleven aan de 
banne als voorheen. De Hollandse graven grepen de door de oorlog deerlijk verwaarloosde 
dijkverzorging meteen krachtig aan. Vandaar de nieuwe dijk die voor Almersdorp het einde 
inluidde. Vondsten aangetroffen bij wegverbredingen en werkzaamheden aan de oude Zeedijk bij 
de Almerdorperweg hebben aangetoond dat het kerkje van dit verdwenen dorp uit 1100 heeft 
gedateerd. In 1434, dus een eeuw na de inlaag, was deze kerk kennelijk verdwenen. Men neemt 
aan dat de bouw van de eerste kerk in Opperdoes ongeveer uit dezelfde tijd als die van 
Almersdorp dateert. 
In 1434 werd vermeld dat Almersdorp een onder de kerk van Opperdoes ressorterende kapel 
bezat, toegewijd aan de H. Pancratius. Deze kapel werd tot 1513 in goederenlijsten van het 
bisdom Utrecht (de Proosdij van West Friesland, ingesteld in 1395) genoemd, daarna schijnt ze 
tegelijk met de restanten van het dorp te zijn verdwenen. In 1548 schijnt het echt gebeurd te zijn 
met Almersdorp. Er wordt dan een houten hoofd in zee gelegd aan de Oostzijde van 

                                                                                                                                                   
Engelsen waren verbouwereerd, volkomen overrompeld. Ze tekenden toen wel de vrede van Breda. Het wapenschild 
van het gesloopte  Engelse  vlaggenschip „Royal Charles‟ is nog steeds te zien in „ ons‟ Rijks Museum. 
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Almersdorp. In 1514 werd overigens al gemeld dat er nog slechts één huis aan de dijk was 
overgebleven. Hoewel nog in een akte van boedelscheiding tussen vader en zoon Wouters d.d. 18 
december 1483 melding wordt gemaakt van een hoeve te Almersdorp in huur bij Pieter Jan 
Albertsz. Toen moet dus nog een gedeelte van het dorp bewoond zijn geweest. Er dient hierbij te 
worden opgemerkt dat nog in 1932 op het zogenaamde „hofstik‟ bij de Almersdorperbrug een 
oude boerderij stond, „Almersdorp‟ geheten, plus enkele huizen langs de Almerdorperweg, die het 
oude „Koningsdorp‟ met Opperdoes verbond en nog steeds verbindt. Maar toen was de zee 
alweer verdreven. Want al in 1929 was de dijk tussen Medemblik en Den Oever gedicht en de 
Wieringermeer geboren14. Op 21 augustus 1930 was het zes eeuwen eerder uitgelaagde land weer 
droog. Een huis van het in 1334 prijsgegeven Almairsdorp had het net lang genoeg geleeft om de 
herwinning van de verloren gronden te aanschouwen. Het verdween in hetzelfde jaar dat de 
Zuiderzee tot IJselmeer werd door het dichten van de Afsluitdijk (28 mei 1932) in de Vlie. Ook 
land gaat en komt terug. 

Aangepast van website „Opperdoes‟ 
 

De hertog van Gelre en Vlaanderen .. en van Rossem’s Troost 

Op 16 december 2004, ter gelegenheid van 450e sterfdag van Maarten van Rossum gaf Wilgrad Kooijer de eerste 
kruik „Van Rossums troost‟ aan mw Aafjes. Kooijer vertelde dat het een bijzonder drankje is: "een beetje punch, 
heel zacht met een vleugje van vruchten, maar beslist geen vruchtendrank. Je kunt het zowel warm als koud 
drinken". Van Rossums troost wordt in kruikjes van twee maten verkocht: 70 cl. in een stenen kruik en 35 cl. De 
flessen zijn voorzien van een historisch etiket met daarop de beeltenis van Maarten van Rossum. Het schilderij 
hangt in het kasteel De Cannenburgh waarvan Maarten van Rossum op 6 mei 1543 de ruïne kocht. Hij bouwde 
hierop het huidige kasteel en stierf op 7 juni 1555 in Antwerpen. 
 

 
Pak speelkaarten als reclame voor Van Rossem's Troost tabak. Op de doos en steeds op de achterkant van de 
speelkaarten met een afbeelding van een marktplein, waarop een schavot, met een burger die een veroordeelde 
troost met enkele halen aan zijn Goudse pijp. Achterzijde, reclame voor "TROOST" tabak, in Engels en Frans. 

 
Rotterdam tabakstad van verschillende bekende Rotterdamse tabaksmerken heeft het museum verpakkingen en 
reclame-uitingen, zoals van de NV Stoomtabaksfabriek Th. Niemeijer aan de Schiekade, Zwartendijk en Van 
Rossem. Laatstgenoemde onderneming heeft een interessante historie. In 1755 begonnen Johannes en Adrianus C. 
van Rossem een koffiebranderij aan de Hoogstraat. Als spoedig volgde de oprichting van een tabaksfabriekje aan de 
Nieuwe Haven. De firma produceerde onder andere 'Poorterstabak', 'Troost', 'Schippers Tabak', 'Matrozen Shag', 
'Dragon' en pruimtabak. Daarvan zijn enkele voorwerpen in de collectie, zoals een blik Van Rossum shag en een set 
speelkaarten met reclame voor 'Troost'. Van Rossem nam een aantal concurrenten over: Zwartendijk (in de jaren 
twintig van de 20e eeuw), gevolgd door A. van Herwaarden, die 'Albion Mixture' aan de man bracht. Van Rossem 
verhuisde naar de Leuvehaven, waar het bedrijf echter in mei 1940 uitbrandde. Kort na de oorlog begon het bedrijf 
opnieuw aan de Boezemsingel 33-37. Naast tabak bleef Van Rossem ook koffie en thee produceren zoals 'Vita 
koffie' en 'Ster Thee'. Van bedrijven heeft het museum geen voorwerpen uit de productiesfeer, wel verpakkingen. 
De belangrijkste onderneming op dit gebied voor de museumverzameling is Van Nelle, o.a. bekend van de zware 
shag die in voormalig Nederlands Indië en nu nog  in heel Zuid Oost Azië wordt verkocht als „Cap Warning‟. Dat is 
naar aanleiding van een Engelse tekst, bekort op het pakje met „warning, if this pouch does not have my signature, it 
is not the true van Nelle‟ (was getekend, „weduwe van Nelle‟ (of iets dergelijks)  

 

                                                
14 Inmiddels wordt die voor een deel ‘ten grave’ gedragen. 
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Gerle en zijn hertogen 
Gelre is een streek en voormalig hertogdom in het gebied waar de grote rivieren Rijn, Waal,  
„IJssel en Maas enigermate bij elkaar komen. In plaats van Gelre wordt ook vaak Gelder gezegd, 
Gelders en Gelderland. Het hertogdom omvatte aanzienlijk meer dan de huidige provincie 
Gelderland in het huidige Nederland. Het omvatte een groot deel van het huidige Nederlands 
Noord-Limburg en strekte zich in het zuidoosten voor een kleiner gedeelte ook uit in de 
naburige, thans Duitse regio van de Nederrijn, namelijk bij de rivier de Niers. Gelre was verdeeld 
in kwartieren: Nijmegen, de Grote rivieren, de Veluwe (ook wel ‟Arnhem‟), en graafschap 
Zutphen en Opper-Gelre (het kwartier van Roermond). De eerste kwartieren waren gelegen in de 
huidige provincie Gelderland. Opper-Gelre omvatte het noordelijk deel van de huidige 
Nederlandse provincie Limburg, inclusief Venlo en Roermond, en het aangrenzende gebied in 
Duitsland rond het stadje Geldern, waaraan Gelre haar naam heeft te danken. 
 

 
Kaartje van het hertogdom Gelre rond 1350 met daarin het wapen van het Graafschap Gelre 

In de middeleeuwen was Gelre een zelfstandig en belangrijk hertogdom. De zelfstandigheid 
eindigde definitief in 1543. De noordelijke kwartieren (Neder-Gelre) aan de ene kant en het 
zuidelijke Opper-Gelre aan de andere kant vormden geografisch geen aaneengesloten geheel. Het 
Hertogdom Kleef vormde een wig tussen de noordelijke en de zuidelijke gebiedsdelen. Ook 
politiek gingen beide gewesten een gescheiden weg. Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden vormde het noordelijke deel een van de zeven gewesten. Opper-Gelre was 
daarentegen deel van de Zuidelijke Nederlanden. Het hertogdom en het daarmee verbonden 
Graafschap Zutphen omvatte enerzijds het gebied van de huidige provincie Gelderland en 
anderzijds het noorden van Limburg (met onder meer Venlo, Venray en Roermond), evenals het 
aangrenzende zuidelijk deel van de Duitse Kreis Kleef. In dit tweede landsdeel, en wel aan de 
huidige Duitse kant, lag ook de kleine stad Geldern, of in het Nederlands Gelre, Gelder, waarnaar 
het hertogdom Gelre en het latere Gelderland zijn genoemd. Ook in het huidige Noord-Brabant 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland_-_Landstreken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJssel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Noord-Limburg&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederrijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_rivieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Opper-Gelre
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Venlo_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roermond_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geldern
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Kleef
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_der_Zeven_Verenigde_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewest_(Lage_Landen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zutphen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederland)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Venlo_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Venray
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roermond_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleef_(district)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geldern
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geldern
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant


 

35 

 

heeft Gelre bezittingen gehad, zoals het dorp Geldrop. Het oorspronkelijke zuidelijke gebied lag 
gescheiden van het later verworven noordelijke, dat de huidige provincie Gelderland omvatte 
samen met Kleef en Emmerik. Het zuidelijke dat nu in Limburg en Noord-Rijnland-Westfalen 
ligt, werd sindsdien Opper-Gelre of Overkwartier genoemd. De andere gebieden zouden 
bijgevolg als Neder-Gelre aangeduid kunnen worden, maar die term is nooit in gebruik geweest. 
De streek rond Gelre werd oorspronkelijk bewoond door Germaanse stammen zoals de Bataven, 
en later door Franken. Onder de Franken was het een deel van het Koninkrijk Austrasië en 
vervolgens van het Frankische Rijk. Onder Karel de Grote is de thans Gelderse stad Nijmegen 
een palts geweest. Na het uiteenvallen van het Frankische Rijk bij de dood van Lodewijk de 
Vrome in 843, behoorde de streek tot het Hertogdom Lotharingen en pas na het Verdrag van 
Meerssen in 870 ging het behoren aan het Oost-Frankische Rijk of later het Heilige Roomse Rijk 
waarvan de laatste keizer nu begraven ligt in Doorn, vlak onder de „ogen‟ van de bisschop van 
Utrecht, waar de hertogen van Gelre zoveel ruzie mee hadden. 

Gelre, zo maar wat familie, oorlog en kinderloze huwelijken. 

De oorsprong van de heerlijkheid ligt in drie plaatsen. Twee hiervan liggen bij de rivier de Niers, namelijk Geldern 
en Pont. Een derde, meer zuidelijk, is de stad Wassenberg aan de rivier de Roer. Hier ontving de eerste heer, Gerard 
van Antoing uit Henegouwen, in 1021 van keizer Hendrik II het land van Gelre. De eerste graaf is Gerard III van 
Wassenberg (1060-1129). Diens zoon, Gerard II (1090-1131) huwt Ermgard, dochter van Graaf Otto II van 
Zutphen, en verwerft zo het graafschap Zutphen. Zoon Hendrik I van Gelre (1117-1182) is de eerste graaf van 
Gelre en Zutphen. Diens zoon Otto I van Gelre (1150-1207) neemt deel aan de derde kruistocht. Geleidelijk breidt 
het Gelders gebied zich uit en in 1248 verwerft graaf Otto II wegens zijn hulp aan Rooms-Koning Willem II de 
rijksstad Nijmegen. Aan de Gelderse gebieds-uitbreiding kwam onder Reinald I een einde met de Slag bij 
Woeringen in 1288. Reinald II huwde echter de zuster van Edward III, de koning van Engeland. Door diens 
bemiddeling wordt Gelre in 1339 door keizer Lodewijk van Beieren tot hertogdom verheven. Nadat Gelre een 
hertogdom was geworden, ontbrandde onder Reinald III de strijd tussen de Heeckerens, gesteund door Reinald, en 
de Bronckhorsten, gesteund door Reinalds broer Eduard. Bij de slag van 1361 wordt Reinald gevangen genomen en 
Eduard wordt hertog. Tien jaar later wordt Eduard vermoord, en wordt Reinald hersteld, maar deze sterft nog in 
hetzelfde jaar. Hiermee is het Huis Gelre uitgestorven. Reinalds dochter Maria was getrouwd met de hertog van 
Gulik. Toen hertog Reinald III in 1371 stierf zonder mannelijke erfgenaam, volgde de Gelderse Successieoorlog. 
Deze leidde er in 1383 toe dat Maria's zoon Willem III van Gulik hertog werd. Vanaf 1393 was hij tevens hertog 
van Gulik. In 1402 stierf hij kinderloos en kwam Gelre in handen van zijn broer Reinald IV. Nadat ook deze 
kinderloos was gestorven in 1423, werden Gelre en Gulik weer gescheiden. Edelen en steden erkenden een 
achterneef van Reinald, Arnold van Egmond als opvolger (1423-1465). Deze raakte verwikkeld in een strijd met zijn 
zoon Adolf. Hij werd op zijn slot in Grave overrompeld en in Buren gevangen gezet. Adolf nam het bewind over. 
In 1473 kwam Gelre in handen van de Bourgondische hertog Karel de Stoute. Nadat deze in 1477 was overleden 
werd hij opgevolgd door zijn enige dochter Maria van Bourgondië. Zij huwde in hetzelfde jaar Maximiliaan I van 
Oostenrijk. Hun zoon Filips de Schone kreeg in 1482 Gelre in handen. Tegen deze 'buitenlandse' overheersing bleef 
verzet bestaan en in 1493 werd Gelre weer zelfstandig. Onder Karel van Gelre verzette het hertogdom zich 
succesvol tegen Habsburgse hegemonie in de Nederlanden. In 1502 raakte Gelre opnieuw verzeild in een conflict 
met het Hertogdom Bourgondië (dat later Habsburgs werd). Karel van Gelre slaagde er bijna in een rijk te stichten 
in de oostelijke helft van het huidige Nederland, maar Bourgondische legers verhinderden dit en onder-wierpen 
stukje bij beetje het Gelderse rijk in opbouw. Na het overlijden van Karel van Gelre werd hertog Willem van Kleef 
en Gulik tevens hertog van Gelre. Ook hij verzette zich tegen de Habsburgse heerser Karel V, maar moest bij het 
Traktaat van Venlo in 1543 Gelre afstaan aan Karel V. Vanaf dat moment maakte Gelre deel uit van de Habsburgse 
Nederlanden. Als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog werd Gelre gesplitst. De drie noordelijke kwartieren namen 
deel aan de Unie van Utrecht (1579) en gingen later als Gelderland deel uitmaken van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden 

 

[…]Bij het Verdrag van Wenen van 1815 kwam het westelijk deel van Pruisisch Opper-Gelre 
weer bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, evenals Staats-Opper-Gelre (Venlo) en 
Oostenrijks Gelder (Roermond). Al deze delen van het vroegere Overkwartier gingen op in de 
grote provincie Limburg. De noordelijke kwartieren werden weer de provincie Gelderland 
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Het graf van Otto II, een hertog van Gelre (links) en een deel van de overgebleven kloostercompleksen tijdens een 

kerstmarkt (let op de gelijkenis met een „bazaar‟ in het midden oosten). 
 

Het Cistercienser klooster Graefenthal, ook bekend als „Vallis comitis‟, werd. Dat in 1248 als „Jungfrauenkonvent‟ in 
Asperden bij Goch (vlak over de grens bij Nijmegen) gesticht door Graaf Otto II van Gelder op verzoek van zijn 
vrouw Margaretha van Kleef. Het klooster bloeide snel o.a. omdat het sterk werd gesteund door de hertogen van 
Gelder en Kleef. Het hoorde onder het moederklooster Roermond voordat het in 1260 onder de abdij Camp kwam. 
De kloosterkerk werd in  1252 gewijd aan haar schutspatroon Maria, en ze bood 125 jaar lang de laatste rustplaats 
aan het in 1376 uitgestorven geslacht van Gelder. Alleen het graf van Otto II is daar nog te vinden. Na meer dan 
550 jaar werd het klooster in 1802 door de Fransen geseculariseerd. De kloosterkerk werd in 1808 „abgetragen‟ en 
met het bouwmateriaal werd de St. Martinus kerk in Pfalzdorf gebouwd. In omliggende kerken zijn overblijfselen 
van de afgebroken kerk te bewonderen. Het oorspronkelijke archief van Grafenthal wordt nog bewaard in 
Gaesdonck15. Ondanks dat zijn er ook door de landbouw in de afgelopen 200 jaar veel overblijfselen verloren 
gegaan (www.graefenthal-cvc.eu). 
 

 
De relaties van de „Gelderse‟ stichters en beschermers van het klooster met Kleef, Limburg en Mechelen. 

 
 

                                                
15 Gaes = geest = gast = slechte  (zand) grond; donc = hoge kop in het nattere land. 

http://www.graefenthal-cvc.eu/

