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Precies een eeuw geleden, in het najaar van 1918, werd de wereld geteisterd
door een van de heftigste epidemieën aller tijden, die van de Spaanse Griep.
Ook Nijmegen ontsprong de dans niet, al lijkt de herinnering eraan uit ons collectief
geheugen verdwenen.

Een onzichtbare epidemie

Spaanse Griep in Nijmegen
In een ingezonden brief in De Gelderlander
op 1 november 1918 schrijft J. Frank over een
arm gezin dat een eenkamerwoning in de Benedenstad bewoont. ‘Zeven of acht personen
leven in een halfduister vertrek.’ In een hoek
ligt een trekhond, ‘die den man diensten bewijst als hij den boer opgaat om wat te verdienen. (…) Op een dag kreeg het oudste meisje,
veertien jaar oud, de Spaanse Griep; een dag
of wat later hadden ook haar beide broertjes
het en nog eenige dagen later lag het gehele
gezin te bed. Het jongste kindje, twee jaar
oud zijnde, stierf van gebrek en honger. Als
een medelijdende buurvrouw zich het geval
niet had aangetrokken, zou het gezin niet alleen geheel vervuild en verhongerd zijn, doch
bovendien aan uitputting gestorven.’ De brief
eindigt met een oproep aan de Nijmeegse
artsen om sneller te handelen, want als de
dokter het oudste meisje meteen naar het ziekenhuis had doorverwezen, was de rest van
het gezin mogelijk niet ziek geworden.
Deze brief is het enige document dat iets laat
zien van de rauwe werkelijkheid van de Spaanse Griep in Nijmegen. Ze beschrijft hoe armoede, woonellende en ziekte dit gezin aan
de rand van de ondergang brachten. De briefschrijver had zonder meer gelijk dat de zorg
voor arme stadgenoten stukken beter kon,
maar het is aan de andere kant de vraag of
ingrijpen veel had uitgemaakt, want deze epidemie ontzag niemand, ook de hogere standen niet. Dat bewijst het eerste Nijmeegse
slachtoffer van de Spaanse Griep, Anna de
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Roock die op 24 juli 1918 overleed. Ze woonde
met haar ouders (en een paar dienstboden)
in het herenhuis Sint Annastraat 110. Als het
al halfduister in haar kamer was, dan was het
omdat een dienstbode de gordijnen ten behoeve van de zieke had dichtgedaan. Anna
was een jonge vrouw van 27 jaar en dochter
van onderwijsinspecteur C.E. de Roock, ze had
een broer in New York en was verloofd met
J. Schaepman te Zwolle. Op de overlijdensverklaring schreef geneesheer D. van Alphen
nog wat onwennig ‘influenza (z.g. Spaansche
Griep)’.
In het navolgende besteed ik aandacht aan
het verloop van de epidemie met nadruk op
Nijmegen, geef ik op basis van de overlijdensverklaringen een profiel van de overledenen
en onderzoek waarom veel meer mensen aan
de Spaanse Griep stierven dan de geneesheren constateerden. Ten slotte ga ik in op de
vraag waarom de Spaanse Griep geen plaats
heeft gevonden in het collectieve geheugen
van Nijmegen.

Het verloop van de Spaanse Griep
Op 24 mei 1918 meldden enkele Nederlandse
kranten, waaronder de PGNC in Nijmegen,
dat in Madrid een ‘geheimzinnige ziekte’
heerste. De Spaanse koning leed eraan en het
openbaar vervoer lag stil, omdat veel trambestuurders ziek waren. Hoewel iedereen
het al snel over de ‘Spaansche ziekte’ of de
‘Spaansche griep’ had, is de epidemie niet in
Spanje begonnen. Hoewel de discussie over

Overlijdensverklaring van het eerste slachtoffer van de Spaanse Griep in Nijmegen, Anna de Roock, overleden 24 juli
1918 (RAN, archief 519, Burgerlijke Stand Nijmegen, inv.nr. 2454)

de oorsprong ervan nog niet is afgerond, is
de teneur duidelijk. Allereerst China waar een
vogelvirus tot het mensenvirus H1N1 muteerde; voorts een Brits legerkamp in de Franse
kustplaats Etaples waar (besmette) Chinese
arbeiders werden ingezet om loopgraven aan
te leggen; ten derde een Amerikaans legerkamp in Funston, Kansas, waar ook Chinese
arbeiders werkten. Vervolgens brachten Amerikaanse soldaten het virus naar Europa. Dat
duizenden soldaten aan weerszijden van het
front aan de Spaanse Griep stierven, werd niet
bekend dankzij de censuur van de oorlogvoerende staten. Zo kreeg Spanje de twijfelachtige reputatie als land waar de ziekte was
ontstaan.
In juni en juli verspreidde de epidemie zich
over Europa. Op 11 juli meldde De Gelderlander dat de ziekte Nederland had bereikt. Wat
de epidemie in Nijmegen aanrichtte, valt uit
de redactionele pagina’s van de twee plaatselijke dagbladen niet af te lezen. Ingezonden
brieven, officiële mededelingen, rouwadver-
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tenties en reportages van begrafenissen lichten een tipje van de sluier op. Zo weten we dat
de openbare scholen op 22 juli de opdracht en
de bijzondere scholen de raad kregen om de
grote vakantie een week te vervroegen. Toen
de vakantie voorbij was (1 september), was
de griep verdwenen. Achteraf gezien was dit
de eerste, relatief milde griepgolf, die desondanks in Nijmegen acht dodelijke slachtoffers
maakte.
Even leek de griep uit Europa te zijn verdwenen, maar dat was cynisch gezegd reculer
pour mieux sauter, want eind september was
ze terug. Het H1N1-virus was doorgemuteerd
tot een veel dodelijker variant dan in de zomer. Het aantal slachtoffers was dan ook veel
hoger. Ook in Nijmegen. Opnieuw gingen de
scholen dicht, nu een maand lang, van 20
oktober tot 20 november. Hoeveel mensen
er ziek waren, of dat het openbare leven stil
lag, we weten het niet, omdat de kranten er
niet over berichtten. Ook weten we niet hoeveel mensen in september en oktober aan de

dat onder onhygiënische omstandigheden leefde, was de Spaanse Griep een democratische
ziekte. Ook rijkere Nijmegenaren werden erdoor getroffen. Bij 28 personen (25 mannen en
drie vrouwen) staat een beroep vermeld, meestal van henzelf, soms van de echtgenoot.
Tabel 1: Beroepen van aan de Spaanse Griep
overleden inwoners van Nijmegen
4	maatschappelijke bovenlaag (academicus,
chef, hoge ambtenaar)
3	zelfstandigen (kooplieden, koffiehuishouder)
12	arbeiders, handwerkslieden en vergelijk
bare beroepen (arbeider, spoorweg
arbeider, sigarenmaker, zinkwerker,
timmerman, elektricien, kantoorbediende, naaister, dienstbode)
8	militairen (soldaten, onderofficieren)
27	totaal

Overlijdens
advertentie
van Benjamin
Matthes, overleden aan de
longontsteking
die op de
Spaanse Griep
volgde (De
Gelderlander)

Spaanse Griep overleden, omdat de overlijdensverklaringen van die maanden verdwenen zijn. In november overleden 72 mensen
aan de gevolgen van de Spaanse Griep, in
december zeven en in januari 1919 nog eens
drie. De zomer meegerekend is de Spaanse
Griep in 96 gevallen vermeld als directe of indirecte (na een op de griep gevolgde longontsteking) doodsoorzaak.

De slachtoffers
In tegenstelling tot andere epidemische ziekten, zoals cholera en tyfus die vooral huishielden onder het armste deel van de bevolking

Bron: RAN, archief Burgerlijke Stand, Overlijdensverklaringen

De tabel laat een weinig spectaculaire doorsnede van het toenmalige beroepenveld zien.
Alleen de onderlaag, losse werklieden zoals
de kaaisjouwers of de man met de hondenkar,
ontbrak. Omdat het onwaarschijnlijk is dat zij
aan de ziekte ontsprongen, komt dat wellicht omdat artsen geen beroep noteerden bij
mensen die ongeregeld werk hadden.
Uit de tabel blijkt ook dat bijna een derde deel
van de slachtoffers militair was. Het ging om
Nederlandse soldaten en onderofficieren die
tot het garnizoen hoorden, de geïnterneerde
Belgische soldaat Archiel Maes en ten slotte

De uitvaart van Gerrit Bosch
De Gelderlander beschreef de uitvaart van de 27-jarige sergeant Gerrit Bosch, die op Priemstraat 40 had gewoond en aan de ‘heerschende ziekte’ was overleden. Na een mis in de
St. Augustinuskerk werd hij met militaire eer begraven op het katholiek kerkhof aan de
Daalseweg. ‘De met een groot aantal kransen en bloemen bedekte baar, door militairen
grafwaarts gedragen, werd voorafgegaan door een militair muziekkorps dat treurmarschen
speelde.*
* De Gelderlander 9 november 1918

52

Het Wilhelmina Ziekenhuis aan de Claes Noorduijnstraat, waar veel niet-katholieke grieppatiënten werden verpleegd
(foto collectie RAN)

om twee Britten die geïnterneerd waren in
hotel Zonnebloem aan de Groenestraat. Het
militaire element heeft bijgedragen aan de
scheve verhouding tussen het aantal overleden mannen (60) en vrouwen (36), maar verklaart het niet volledig.
Tabel 2: Stadsdelen waar aan de Spaanse Griep
overleden inwoners van Nijmegen woonden
12 Centrum en Benedenstad
18	Negentiende eeuwse schil (van Bottendaal tot de Batavierenweg)
14	Nieuwe arbeiderswijken (Willems
kwartier, Wolfskuil, Waterkwartier)
8	Buitengebied (Van Peltlaan, Hees,
Neerbosch)
Bron: RAN, archief Burgerlijke Stand, Overlijdensverklaringen

Op 52 overlijdensverklaringen was het adres
vermeld. Van een oververtegenwoordiging
van de Benedenstad en het centrum, waar de
‘meest ergerlijke woontoestanden’ voorkwamen en ook de armste Nijmegenaren woonden, is geen sprake. Opvallend is vooral het
aantal slachtoffers in de nieuwe arbeiderswijken met hun gezonde woningen vol licht en
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lucht, vooral omdat daar nog niet veel huizen
stonden en er vooral jonge gezinnen woonden.
De enige concentratie was in de Van Peltlaan,
waar in tien dagen tijd drie meisjes van drie, zes
en zestien aan de Spaanse Griep overleden.
Tabel 3: Leeftijden van de aan de Spaanse
Griep overleden inwoners van Nijmegen
Leeftijden
0-1
2-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Totaal

Spaanse Griep
13
11
11
24
22
5
2
5
1
2
96

Bron: RAN, archief Burgerlijke Stand, Overlijdensverklaringen

Mondiaal onderscheidde de Spaanse Griep zich
van andere griepepidemieën, doordat ze haar
slachtoffers niet zozeer maakte onder de
jongste en oudste inwoners, maar juist onder

Het Militaire Hospitaal van de Koloniale Reserve aan de Postweg. Hier werden zowel Nederlandse als geïnterneerde buitenlandse militairen verpleegd (foto collectie RAN)

de leeftijdsgroep van 20 tot 39 jaar, mannen
en vrouwen die in de kracht van hun leven
waren. Ook in Nijmegen hoorde bijna de helft
van de overledenen tot deze categorie. Overigens overleefden ook veel baby’s de ziekte
niet. Het oudste slachtoffer was de 81-jarige
Adriana Poel uit de Stikke Hezelstraat en het
jongste de zuigeling Jantje Peters uit de Lelie
straat.

Longontsteking
Van de 96 dodelijke slachtoffers stierven er
slechts 33 aan de ziekte zelf, maar liefst 63
aan de longontsteking die erop volgde. Ik vermoed dat we nog meer sterfgevallen in de
laatste maanden van 1918 op het conto van
de Spaanse Griep kunnen schrijven. En dan
bedoel ik niet de tientallen in oktober, van
wie de overlijdensverklaring te verdwenen,
maar de Nijmegenaren, wier dood veroorzaakt werd door een longontsteking, zonder
dat de arts de voorafgaande griep had geconstateerd. Ik ben op dit spoor gezet door
een artikel in NRC-Handelsblad dat onder
andere schrijft over een niet als zodanig herkende griepepidemie die in de lente van 1918
New York trof en vooral jonge mensen ziek
maakte.* Ik heb de overlijdensverklaringen
* N
 RC-Handelsblad 23 maart 2018. Wim Köhler, De
Spaanse Griep leek eerst zo mild
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uit heel 1918 geanalyseerd op het voorkomen
van longontsteking en heb daarbij met name
gekeken naar de leeftijd van de overledenen.
Tabel 4: Sterftecijfer Nijmegen, 1914-1918
in promille

absoluut	gemiddeld per
maand

1914
1915
1916
1917
1918

12
11
13
14
17

733
685
818
895
1150

61
57
68
75
96

Bronnen: Gemeenteverslag

Vooraf de opmerking dat in 1918 veel meer
mensen dood gingen dan in de voorafgaande
jaren (zie tabel 4) en dat dit ook zonder de
Spaanse Griep het geval zou zijn geweest.
Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog die de
Nederlandse voedselvoorziening zwaar trof,
steeg het aantal sterfgevallen in Nijmegen
tussen 1915 en 1918 dramatisch. In 1915 ging
het om 57 mensen per maand en in 1918 om
96. In de eerste helft van 1918 bedroeg het
maandelijks gemiddelde 80, iets meer dan de
75 van 1917. In de tweede helft van 1918 steeg
het maandelijkse sterfgevallen tot 112. Die 32
extra zijn grotendeels terug te voeren tot de
Spaanse Griep. Dat zou neerkomen op maximaal 192 slachtoffers van de Spaanse Griep.

Tabel 5: Sterfte in Nijmegen en Spaanse Griep,
1918
1 totaal
2 diagnose Spaanse Griep
3	diagnose longontsteking na Spaanse Griep
4	diagnose longontsteking
(leeftijd 15 – 49 jaar)
5	diagnose longontsteking
(leeftijd <15, >50 jaar)
1
2
3
4
1918
Januari
75			 1
Februari
74			 0
Maart
87			0
April
88			2
Mei
66			
0
Juni
90			0
Subtotaal 480			
3

8
14
15
18
13
3
81

Juli
77
Augustus
87
September 75
Oktober
108
November 229
December 94
Subtotaal 670

3		 1
5
6
3
15
55
27
7
0
1
30
61
32

16
13
29
16
74

1918

30

1150

61

35

5
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Bron: Gemeenteverslag 1918; RAN, archief Burgerlijke Stand, Overlijdensverklaringen

longontsteking een niet herkende Spaanse
Griep verborgen zat. Hetzelfde was vermoedelijk ook het geval bij de 29 15-minners en
50-plussers die in november aan longontsteking dood gingen .
Ik kom dan uit op circa 150 directe en indirect
slachtoffers van de Spaanse Griep – en dat ongerekend de tientallen die er in oktober aan
overleden. Ook deze benadering brengt ons
in de buurt van de hierboven genoemde 192.
Waarom in zoveel gevallen de achterliggende
Spaanse Griep niet is herkend, is de vraag.
Mogelijk heeft de dokter de patiënt bij leven
niet gezien. Hij was niet erbij geroepen of was
niet gekomen. Het is de vraag of hierbij sociale discriminatie een rol speelde. De Nijmeegse artsen hadden het door al die sterfgevallen erg druk. Als zij moesten kiezen, gingen
ze vaker op bezoek bij particuliere patiënten
die de visite betaalden en tot hun eigen sociale laag hoorden, dan bij kleine middenstandertjes bij wie geld een probleem was of bij
arme krotbewoners, voor wie de gemeente
weliswaar betaalde, maar waar zich tal van
andere nadelen (vies, dronkenschap, groot
besmettingsgevaar) voordeden. Maar dit is
louter speculatie die door onderzoek bevestigd moet worden.

Waarom zo weinig aandacht?
Uit tabel 5 blijkt dat ook in het eerste halfjaar van 1918 veel mensen aan longontsteking
overleden: 84 van de 480 ofwel 17,5 procent.
Zij waren bijna allemaal jonger dan vijftien
of ouder dan vijftig jaar. In de tweede helft
van het jaar (ongerekend september en oktober) waren 167 van de 487 overlijdens (29
procent) het gevolg van longontsteking. In
november waren de overeenkomstige cijfers
nog extremer: 111 van de 229 (48 procent).
In deze maand, op het hoogtepunt van de
Spaanse Griep, overleden 27 mensen tussen
20 en 49 jaar aan longontsteking, en dat terwijl het jaartotaal 32 bedroeg. Ik veronderstel
dat in deze gevallen achter de doodsoorzaak
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Een terugkerend thema in de recente literatuur over de Spaanse Griep is dat de pandemie met wereldwijd twintig tot tachtig miljoen doden een van de grootste rampen is,
die de mensheid in de twintigste eeuw heeft
getroffen, maar dat (medisch) historici er desondanks bijzonder weinig aandacht voor hebben. Een algemeen antwoord kan ik op basis
van dit onderzoek niet geven, maar ik heb wel
een vermoeden waarom de Spaanse Griep
geen plaats heeft gevonden in het collectieve
geheugen van Nijmegen.
De herfst van 1918 was ook zonder Spaanse
Griep al dramatisch genoeg. Na vier jaar stagnatie waren de geallieerden er eindelijk in ge-

In het Canisius College waren zoveel zieke leerlingen dat zowel de aula (boven) als de recreatiezaal
(links) als verpleegruimte werden ingericht (foto’s
collectie RAN)

slaagd Duitsland aan het westelijk front terug
te dringen. Voor het front uit vluchtten honderdduizenden inwoners van Noord-Frankrijk
en de Borinage naar het noorden. Een klein
deel kwam begin november terecht in Nijmegen, waar ze een enthousiast onthaal kregen.
Deze franstalige vluchtelingen waren (na de
Belgische vluchtelingen van 1914, Duitse deserteurs, een internationaal gezelschap uit
Duitse kampen ontvluchte krijgsgevangenen,
Duitse kinderen die hier kwamen aansterken) de zoveelste groep vreemdelingen die
hier belandde. Op 11 november 1918, toen
de Spaanse Griep in Nijmegen op zijn hoogtepunt was, maakte een wapenstilstand een
einde aan de Eerste Wereldoorlog. Dezelfde
dag passeerde de Kaiser in een geblindeerde
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trein de stad. Inmiddels woedde in Duitsland
de revolutie. Enkele dagen nadat de bolsjewieken van Lenin in Rusland de macht hadden
gegrepen, werden tot in Kleef toe arbeidersen soldatenraden opgericht. Terwijl links Nijmegen zich voorzichtig afvroeg of het hier
ook tijd voor een omwenteling was, bewezen
de katholieken, De Gelderlander voorop, dat
ze pal stonden voor de gevestigde orde.
De Spaanse Griep was de zoveelste bedreiging in een onrustige, onzekere en uit het
lood geslagen stad. Weliswaar leden in de
hele stad veel mensen, vooral jonge mensen, aan de griep, maar ze gingen er niet aan
dood. Ten minste op het oog. Wie niet beter
wist, nam in Nijmegen een epidemie van
longontsteking waar.
De onrust en dramatiek van de herfst van
1918 hebben met de relatieve onzichtbaarheid
van de Spaanse Griep als dodelijke ziekte ervoor gezorgd dat de epidemie geen plaats in
het collectieve geheugen van Nijmegen heeft
gevonden.
Rob Wolf

Een akte uit 1402, geïnventariseerd als Regionaal Archief Nijmegen, Oud-Archief
der gemeente Nijmegen (O.A.N.), regest nr. 134, bevat de oudste vermelding van
dijken aan de Ooijpolder, nabij de Gelderse stad Nijmegen. Deze dijken zijn al rond
1300 aangelegd in de Ooijpolder in de vorm van een ring. Daarom wordt het gebied veelvuldig aangeduid als het ‘Circul van de Ooij’. Het gebied van de Ooijpolder
kampt met drie waterstaatkundige problemen vanaf de veertiende eeuw, namelijk
het keren van het rivierwater, de waterlossing en de waterlossing van de hoger
gelegen polders.

De ‘Landbrief’ van het Circul van de Ooij

Een zestiende-eeuwse oorkonde en
zegel met een Spaanse knipoog
De Ooijpolder bestaat uit verschillende gebieden, die elk het bezit zijn van verschillende
eigenaren, de zogenaamde geërfden. Hoewel iedereen die een stuk grond bezat in een
gemeente geërfde genoemd mocht worden,
bleek dit in de praktijk een beperkte groep
grootgrondbezitters te zijn. Deze geërfden legden verantwoording af aan de heren van verschillende delen van zuidelijk Gelderland over
het onderhoud van de waterstaatswerken. Tegelijkertijd hadden de geërfden een belangrijke stem in het stadsbestuur en schroomden
ze niet hun invloed te laten gelden.
Er was al lange tijd sprake van een gebrek
aan samenwerking tussen de geërfden en de
heren. Met name ontstond onenigheid over
het onderhoud van de waterstaatswerken om
overstromingen van de Waal in de Ooijpolder
te voorkomen. Door de vele overstromingen
en oorlogshandelingen in de periode 15601580 waren de waterstaatkundige problemen
toegenomen. Het was zowel voor de geërfden als voor de heer van Ooij, Gerhard van
Ooij, en de heer van Persingen, Henrik van
Appeltern niet duidelijk wie precies verant-
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woordelijk was voor het onderhoud aan de
waterstaatswerken. Ook waren er geen sancties op gebrekkig onderhoud. De geërfden
van de Ooijpolder werden in deze kwestie bijgestaan door een Nijmeegse magister.

Confrontaties rechtelijk oplossen
Om de geërfden zo goed mogelijk te helpen,
stelde de Nijmeegse magister een brief op bij
het Hof van Gelre. Dit hof handelde in naam
van de toenmalige vorst, koning Filips II (15271590). De oorkonde van het Circul van de Ooij,
de zogeheten ‘Landbrief’, werd door het Hof
van Gelre, namens Filips II, uitgevaardigd op
15 augustus 1580. Momenteel is de oorkonde
opgeborgen in het Regionaal Archief Nijmegen (onder de vermelding van Oorkonde Circul van de Ooij, inv. nr. 103). In de oorkonde
zijn zowel bestuurlijke als waterstaat-technische bepalingen opgenomen om een confrontatie tussen de heren en de geërfden te
voorkomen. Hoewel de oorkonde ons veel
informatie verschaft over het verleden van de
Ooijpolder is er een object dat onmiddellijk in
het oog springt, namelijk het uithangende,
rode zegel.

Het uithangend, rode zegel aan de Landbrief van het Circul van de Ooij. Het zegelbeeld bevat onder andere een steigerend paard met als ruiter, Filips II.

Omschrift van het zegel
Dergelijke objecten worden bestudeerd in
de geschiedkundige hulpwetenschap van de
zegelkunde, ofwel de sigillografie. Een zegel
waarborgt de echtheid van een oorkonde, zodat twee of meerdere partijen de gemaakte
afspraken nakomen. Immers, vervalsingen
van oorkonden lagen op de loer of partijen
kwamen gemaakte afspraken niet na. Voor
een sigillograaf is het interessant om te kijken
naar de informatie die een zegel ons verschaft
over het verleden. Welke informatie geeft het
uithangend zegel van de Landbrief? Laten we
daarvoor allereerst naar het omschrift van het
zegel kijken.
Het omschrift is een korte tekst met de persoonsnaam op het zegel. Daarmee is voor iedereen gelijk duidelijk wie de zegelaar is van
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de oorkonde. Door de zeer geschonden staat
waarin het zegel is overgeleverd, is het omschrift op de voorzijde van het zegel helaas
niet te reconstrueren. Vermoedelijk begon het
omschrift met het bekende woord sigillum…
([het] zegel van…), zoals gebruikelijk was bij
het stempelen van zegels. Dit kunnen we concluderen op basis van een vergelijking van het
zegel aan de Landbrief met andere zegels uit
het laat zestiende-eeuwse Nijmegen, zoals
de zegels uit de collectie Regionaal Archief
Nijmegen, Collectie losse zegels, inv. nr. 795.
Hoewel het omschrift van het zegel geen verdere informatie geeft over het verleden, zijn
er wel degelijk andere aspecten van het zegel
die bekeken moeten worden. Vervolgens zullen we de materialiteit van het zegel onder de
loep nemen.

De Landbrief van het Circul van de Ooij, Regionaal Archief Nijmegen, Oorkonde Circul van de Ooij, inv. nr.
103, met bijbehorende bewaardoos.

Fysieke kenmerken
De fysieke kenmerken van een zegel, zoals
het materiaal, de vorm, de afmeting en de
kleur, geven een sigillograaf een eerste inzicht in de verborgen betekenissen van het
zegel over het verleden en de zegelaar. De
ronde vorm en de rode kleur van het zegel
zijn niet uniek, maar bijzonder is de diameter
van 98 millimeter. Een zegel van een dergelijke afmeting bezit een bepaalde status. Het
merendeel van de zegels die we aantreffen
hebben slechts een diameter van 18 tot 35
millimeter. Degene die het zegel van de Landbrief heeft bevestigd, poogt de ontvanger(s)
van de oorkonde en het zegel te imponeren.
Naast de fysieke kenmerken zijn er nog andere aspecten van het zegel die bestudeerd
kunnen worden.
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E en zegel als visueel object met een
retorische beladenheid
Een oorkonde met uithangend zegel kan
beschouwd worden als een poster, zoals onder andere wordt gesteld door mediëvisten
als Heinrich Fichtenau, Peter Rück en Anna
Adamska. De benadering om de visuele en
retorische elementen van een oorkonde en
zegel te bestuderen, staat ook wel bekend
als de “diplomatische Semiotik”. In de middeleeuwen en zestiende eeuw werden oorkonden voorgedragen voor het aanwezige
publiek. Vervolgens stelde men de oorkonde
tentoon, waardoor het publiek de mogelijkheid kreeg om die te aanschouwen. Daarom
zijn het zegelbeeld en het wapen op het zegel
interessante onderdelen om nader te bekijken.
Het zegelbeeld omvat alle kenmerken rond-

De metalen bewaardoos
van de oorkonde in
het Regionaal Archief
Nijmegen.

om het schild en de vorm van het schild (indien een zegel natuurlijk een schild afbeeldt).
Op het zegel is een afbeelding te zien van een
ruiter op een steigerend paard. De ruiter is
niemand minder dan de toenmalige vorst van
de Lage Landen, Filips II. Dat de oorkonde namens Filips II is gezegeld, is niet vreemd. Het
Hof van Gelre handelde in de late zestiende
eeuw in naam van Filips II. Dergelijke officiële rechtsdocumenten van het Hof van Gelre
moesten dan ook enig statuur bezitten. Voor
een vorst als Filips II wilde men geen klein
zegel stempelen met een karig zegelbeeld.
Meestal staan er slechts één schild en één
wapen op een zegel afgebeeld. Het zegel
aan de Landbrief bevat drie verschillende
zogeheten halfronde schilden met een kroon
erboven. Twee schilden beelden een en hetzelfde wapen af, namelijk een klimmende
leeuw. Het schild in het midden is gevierendeeld, waarop wederom schilden staan die
gedeeld of gevierendeeld zijn. Onder andere
meerdere klimmende leeuwen, dwarsbalken,
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schuinbalken en torens. Het merendeel van
de vorstelijke zegels in de zestiende eeuw
was weliswaar rijk versierd, maar het is heel
opmerkelijk om zulke gelaagdheid aan schilden toe te voegen.

Conclusie
Op het zegel zijn diverse lagen te zien, die bijdragen aan het imposante karakter van het
zegel. Met name de aanzienlijke afmeting,
het uitbundige zegelbeeld met Filips II op een
steigerend paard en de vele wapens maken
het zegel van de Landbrief uit 1580 een uniek
zegel voor sigillografisch onderzoek. De zegelaar en het Hof van Gelre hebben goed nagedacht over de betekenis en status die het
zegel diende uit te dragen naar het publiek.
Het Hof van Gelre was immers bevoegd om
een dergelijke oorkonde te zegelen namens
Filips II, waarmee de echtheid van het (rechts)
document werd gewaarborgd.
Nick Pouls

Maria, de hertogin van Gulik en Gelre, verbleef nooit langdurig in Nijmegen. De
stad was te groot en te machtig en de burcht was eigenlijk nog altijd van de keizer.
Stad en burcht waren wel verpand aan de hertog van Gelre, maar de keizer kon zijn
bezittingen terugkopen. De verhouding tussen de stad aan de Waal en de hertog
en hertogin was moeizaam. Toch was Nijmegen de eerste stad in het huidige
Gelderland die Maria aandeed. Haar verblijven waren er dan misschien kort, ze
keerde er terug, jaar na jaar.

Maria van Gelre en Nijmegen

Stookhout en zielenheil
Voelde ze zich verbonden met de stad, of was
Nijmegen louter een onvermijdbare realiteit?
Dergelijke vragen zijn lastig met zekerheid
te beantwoorden. Kwamen haar bezoeken,

bij voorbeeld tijdens het carnaval van 1406,
voort uit liefde voor de stad die voorzieningen
bood die elders in haar gebieden niet voorhanden waren? Of was het bezoek aan Nijmegen een verplicht nummer, enkel bedoeld om
haar aanwezigheid te tonen in de stad die zo
machtig was dat ze er niet omheen kon.
Misschien mogen we iets afleiden uit de rekeningen van de waldgraaf van het Rijkswald. In
het administratieve jaar van half juli 1415 tot
half juli 1416 levert hij hout aan verschillende
personen en instellingen op verzoek van de
hertogin.
De eerste uitgave is ten behoeve van een
‘clusenerster tot Nymegen’. Ze verblijft op het
sint Anthonis Kerchof, daar waar tegenwoordig de Sint Anthoniusplaats te vinden is, en
ze ontvangt twee takkenbossen als stookhout. Niet alleen deze kluizenares, maar de
begijnen ‘upten berch’ ontvingen hout: vier
takkenbossen. Het gaat hier om het begijn-

Maria van Gelre was van 1405 tot 1423 de
echtgenote van hertog Reinald IV van Gulik en
Gelre. Geboren in 1380 in Normandië en opgegroeid aan het Franse hof, was ze een vrouw
van de wereld.
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huis op de Hessenberg dat later, niet lang na
1440, een klooster werd. Ook broeder Kersten
ontving op last van de hertogin vier bundels
hout. Wie hij precies was, en tot welke orde
hij behoorde, vertellen de bronnen niet. Tenslotte schonk Maria vier bundels hout aan
Arnt, de apotheek die haar gedurende het
voorafgaande jaar had gediend.
Maria schonk stookhout aan religieuzen en
aan een apotheker. Waarschijnlijk kende zij
ze. Ze had bij de apotheker medicijnen gehaald en kende Nijmegen goed genoeg om
zich verbonden te voelen met de begijnen, de
kluizenares en broeder Kersten. Ze schonk aan
hen goede gaven om haar betrokkenheid uit
te drukken en in de hoop zielenheil te verkrijgen door haar liefdadigheid. Ze toonde
verbondenheid met Nijmeegse mensen. Of ze
ook van de stad hield, is niet te achterhalen.
Johan Oosterman
De vermeldingen zijn afkomstig uit: Arnhem, GA,
Inv.Nr. 0001-495, fol. 38r.

In Sporen in het landschap, met bijdragen
van Jan Kuys, vertelt Oosterman over
het dagelijks leven van Maria van Gelre
aan de hand van plaatsen waar zij heeft
gewoond of is geweest, zoals Middelaar,
Rosendael, Zutphen, Lobith, Mariënborn,
Nijmegen, Geldern, Hattem en Grave.
Johan Oosterman, Sporen in het landschap. Maria van Gelre 1380-1429.
Nijmegen (Vantilt) 2018, ISBN
9789460043772, 132 p. € 14,50.
Van Johan Oosterman staat ook een artikel ‘Oog in oog met Maria van Gelre’ in
het tijdschrift Kunstschrift (4/2018), een
themanummer dat nagenoeg geheel gewijd is aan Maria van Gelre. Prijs € 11,en verkrijgbaar in Museum Het Valkhof.
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Tentoonstelling
Ik, Maria van Gelre - De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek
Tentoonstelling in Museum Het Valkhof van 13
oktober 2018 t/m 6 januari 2019. Maria gaf de opdracht voor het ruim 1200 pagina’s tellende gebedenboek aan het klooster Mariënborn bij Arnhem.
Tijdens de tentoonstelling worden 40 (!) gerestaureerde en met miniaturen verluchte pagina’s
getoond. Het gebedenboek wordt bewaard in de
Staatsbibliothek zu Berlin. Johan Oosterman is de
initiatiefnemer van het onderzoek naar en de restauratie van het gebedenboek. Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerde catalogus.
Ik, Maria van Gelre,
Zwolle (Waanders ) 2018,
ISBN 9789462622012, 224p, €24,95.

De Korte Golf

Numaga
Op zondag(!!) 21 oktober organiseert Numaga met vele
andere organisaties de Grote Nijmeegse Geschiedenisquiz. Dit evenement vindt plaats in LUX, van 17.00-19.00
uur. Op 17 november presenteert Numaga het Jaarboek
met als thema Vluchtelingen in de Stad, in De Lindenberg, van 10.00-12.00 uur. De laatste Numaga-lezing van
het jaar vindt op 11 december plaats in het Lutherse Kerkje, Prins Hendrikstraat 79. Het is een muzikale vertelling
over Mariken van Nieumeghen. Aanvang 20.00 uur. Voor
meer informatie kunt u de website en nieuwsbrief van
Numaga raadplegen.
Kasteel Wijchen
Tot aan 28 oktober is de tentoonstelling Wachters van
het Noorden – Romeinen in Wijchen te zien in Kasteel
Wijchen. Bij opgravingen zijn resten gevonden van een
Romeinse villa in Wijchen die was gebouwd in opdracht
van een Romein of een Bataaf. Vondsten uit de nabijheid van de villa getuigen van de contacten tussen de
Romeinse en de lokale cultuur. Het is ook mogelijk om
een Romeins rondje te wandelen van 3.5 km, naar de
plaats waar de villa heeft gestaan. Een ticket voor het
museum van Wijchen kost €5.
Vanaf 11 november 2018 tot en met 10 maart 2019 is in
Museum Kasteel Wijchen de tentoonstelling ‘Strengels
& Letters. Boeken maken in middeleeuws Gelre’ te zien.
Stap in de wereld van de perkamentmaker, papierschepper, verluchter, boekdrukker en -binder. Maak kennis met
het Batenburgs Getijdenboek.
Geopend woe t/m zo 13-17 uur
Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek
Tot 28 oktober is het nog mogelijk de tentoonstelling De
Communisten. In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal
te bezoeken. De communisten kwamen als eersten in
Nederland in verzet tegen het fascisme. Al vroeg in de
jaren ’30 deden zij illegaal werk ter ondersteuning van
het verzet in Duitsland. Op de eerste dag van de Duitse
bezetting van Nederland werd de gehele Communistische Partij van Nederland (CPN) een verzetsorganisatie.
Ticketprijzen zijn voor een volwassene €10.
Marishuis Heumen
Van 15 september tot 28 oktober is er een duo-expositie te
zien van Jac Maris en Cobi Schrijen. De geëxposeerde werken van Jac Maris dienen ter afsluiting van de septem-

63

Marishuis Heumen (foto website Marishuis)
berherdenking van Operatie Market Garden. De schilderijen van Cobi Schrijen laten de burgeroorlog in Syrië zien.
Oorlog en de consequenties van oorlog, in dit geval de
vluchtelingenproblematiek, komen hierbij naar voren.
Schrijen wil het gevoel van machteloosheid laten spreken
in haar schilderijen. Een ticket kost €5 per persoon, voor
een rondleiding betaalt u €7. Voor meer informatie kunt u
naar de website mijngelderland.nl/actueel of marishuis.nl.
Het Oude Weeshuis
Op dinsdag 20 november om 14.00 uur in ’t Oude Weeshuis, Papengas 8, vertelt Maarten-Jan Dongelmans over
de Valkhofburcht met als thema: Het Valkhof en de Oranjes. Dongelmans belicht de relatie van de burchtbewoners met de lokale bevolking, met speciale aandacht
voor Willem V van Oranje, die eind 18e eeuw in de burcht
resideerde. Een kleine 10 jaar na zijn verblijf werd de
burcht gesloopt. Voor meer informatie kunt u mailen naar
lezingen@zonnebloemnijmegen.nl.
Graafs Museum (Hampoort)
Op zaterdag 6 oktober a.s. wordt in het Graafs Museum
(de Hampoort) ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van AWN Afdeling Nijmegen en Omstreken de tentoonstelling ‘Archeologie in onze achterTuijn’ geopend.
Tevens vindt dan de aanbieding plaats van het eerste
exemplaar van ‘Archeologie in onze achterTuijn. Vijftig
jaar vrijwilligersarcheologie in Nijmegen en Omstreken’,
het door Leo ten Hag met hulp van veel AWN-leden samengestelde jubileumboek.
St. Elisabethstraat 10 a Grave. Geopend wo t/m zo 13-17 uur

Colofon

Maria van Gelre in rouwgewaad op omslag Johan
Oosterman, Sporen in het landschap (Vantilt).
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