
(2) J. Mac Lean "De garnizoenen der Schotse Compagnieën voert 1665" 
in Gens Nostra, 27 jrg. (1972) blz. 362/386'. 
In dit artikel wordt een aantal militairen genoemd met de naam 
Livingstone (Levistone); het is echter nog niet gelukt vast 
te stellen of hierbij ook leden zijn van de hier bedoelde fa
milie. 

(3) Volgens het Wapenboek, getiteld "Grafs en wapens der kerken 
van Uytrecht" deel 1 folio 159 (in handschrift aanwezig in het 
Gemeente-archief van Utrecht) hing in de St. Janskerk te 
Utrecht een grafbord van Thomas Willemsen Egmond, overleden 
5 maart 1632; oud 39 jaar. Het wapen wordt als volgt omschre
ven: "In blauw een keper, geschakeerd met goud en rood, gaan
de over twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gouden ge
vesten naar boven en vergezeld beneden van een gouden ster 
tussen de punten der zwaarden geplaatst". 
De Heer R.T. Muschart (De Nederlandsche Leeuw, 65 jrg. (1948, 
kolom 100) heeft er indertijd op gewezen dat de familienaam 
foutief werd aangegeven en diende te luiden Edmond. 
Er wordt daarbij verwezen naar een waDenbord te Soest (ons 
nr. 7). 

(4) Gebruikmakende van de artikelen Snouckaert en Mac Lean kan van 
hem de volgende loopbaan worden opgesteld: 
1589 Zaltbommel (Col. Edmond) 
1589; 10 juni, kapitein over compagnie Lanciers (Guillaume E.) 
1592-'93 Breda (Col. Edmond) 
1593 Bergen op Zoom (Sir William Edmond) 
1594 Heusden (Col. Edmond) 
1597 Ritmeester in slag bij Turnhout 
1599; 11 juni Kolonel van het regiment Schotten van wijlen 

Alexander Murray (Guillaume Edmond) 
1599; 10 augustus kapitein over een Kompagnie colonelle 

(Lijfkompagnie) van wijlen capitein Routing 
1600 kolonel over Infanterieregiment Schotten bij de tocht in 

Vlaanderen en de slag bij Nieuwpoort (1600 ! ! ) , benevens 
voor Oostende 

1600 Gorcum (Col. Edmond) 
1600 Dordrecht (Col. Edmond) 
1603-'07 Utrecht (Col. Edmond) 
1605 's Gravenhage (Sir William Edmond) 
1614 Montfoort 

JAN MUIS 
door Engelbert Heupers 

Hij was de bijkans legendarische figuur "Jan Muus", die tot 1922 
in zijn plaggenhut aan het Vaarderhoogt, in het Soesterveen, woonde. 
Jan Muis stond in de wijde omtrek bekend als een vermaard belezer, 
afstrijker en leverancier van katte- en hondevet, een veel gevraagd 
geneesmiddel. Hij was de laatste medicijnman-wonderdokter van Soest, 
al zijn deze titels mogelijk wat te wijds voor een holbewoner. Hoe
wel hij een zonderling was en een enigszins teruggetrokken leven 
leidde, werd hij toch door de buurt aanvaard en was hij beslist 
geen onaangepaste, die als een paria werd gemeden. 



Van beroep was hij bezembinder-boendermaker. Officieel stond hij 
bij de Burgerlijke Stand ingeschreven als veldarbeider. 
De bezems en boenders, die hij maakte, verkocht hij in Soest en om
streken, waaronder Amersfoort. Heibezems kostten vijf cent per 
stuk en boenders om vuile pannen en potten mee schoon te maken, 
kostten vier voor een dubbeltje. 
Wanneer we ons enigszins een beeld willen vormen van Jan Muis, dan 
moeten we hem zien tegen de achtergrond van de tijd en de maat
schappelijke verhouding, waarin hij leefde. 
De volksgeneeskunde in ons land tierde welig, hoewel kenteringen 
op dit gebied reeds in zicht waren. Andere inzichten op genees
kundig gebied braken door. Iemand uit een sociaal lager gestelde 
klasse moest het vaak zonder geneeskundige hulp stellen. Hoogstens 
en in uiterste geval kreeg men een dokter toegewezen via het arm
bestuur van de kerk of van de gemeentelijke armenzorg. 
Het was dan ook begrijpelijk, dat de gewone man zijn toevlucht 
zocht bij allerlei huismiddeltjes. Hij liet zich belezen of over
lezen, bestrijken of afstrijken om van zijn kwaaltjes af te komen 
en hij gebruikte smeerseltjes en zalfjes van eigen fabrikaat of 
samengesteld door een medicijnman als Jan Muis. 
De smerigste en vieste brouwseltjes waren toen heel gewoon; hoe 
viezer hoe beter, dacht men. 
Jan Muis was de wonderdoender, wiens hulp werd ingeroepen door de 
hei- en veenbewoners, turfstekers, -baggeraars en -trappers, brood-
arme mensen, die leefden van aardappelen en roggebrood met reuzel. 
De honger was hun metgezel. Een dokter was voor hen niet te beta
len, laat staan dure medicijnen. Jan Muis belas en gaf zijn zelf
gemaakte honde- en kattevet voor niets weg. 
Hij wilde voor zijn kunde en hulp niet betaald worden. Hij sprak 
de taal van de mensen, die bij hem om hulp kwamen. Hij kende hen 
bij naam en toenaam. In hem had men vertrouwen. 
Van de witte doktersjas had men een heilige afkeer, die stond voor 
velen gelijk met pijn lijden. 
De hulp van Jan Muis was er één van naastenliefde en burenhulp. 
Wanneer er nood was, een zieke geit of een ziek kind, dan ging men 
naar de wonderdoender aan de Vaarderhoogtweg. Degenen, die hij had 
geholpen en genezen, verspreidden zijn kunde en roem ver
der. Hij was in het laatst van zijn leven haast omgeven met een 
mystiek aureool, dat hem op de buurtbewoners en ook op anderen over
wicht en aanzien gaf. 

Al lang was het opgevallen, dat hij nooit of te nimmer meer werkte 
en toch altijd te eten had. Wel maakte hij af en toe wat boenders 
en heibezems, maar dat mocht feitelijk geen naam hebben. 
Het praatje ging, dat hij tot de vrijmetselaars behoorde en geen 
armoede kende of hoefde te kennen. Als hij geen geld meer had, 
was er geen nood. Hij ging op een kruisweg staan en daar kreeg hij 
van een grote onbekende, Joost mag weten wie, geld bij hopen, soms 
mudzakken vol Het werd hem op de kruisweg uitgeteld en Jan had het 
maar voor het oprapen. Waar die plek op de kruisweg was, wist nie
mand behalve Jan. 
Jan Muis was een magere lange gestalte; hij had een hoekig, scherp 
gesneden gezicht, omlijst met een lange baard en een snor. 
Zijn lange grijze haren vielen hem in de nek en over de schouders. 
Een barbier of kapper kende hij niet en als hij zo iemand al kende, 
dan kwam hij er niet al te dikwijls over de vloer. Zijn kleding 
had, letterlijk en figuurlijk genomen, niet veel om het lijf. Ze 
bestond meestal uit een rafelige broek en een boezeroen. 
Hij rookte uit een groezelig wit kalken pijpje, dat hij meestal 
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ondersteboven gekeerd in de mond, tu 
kelde tanden hield. Zonder pijp was 
Hij leefde in een ingegraven hol, ha 
Het strooien dak, zonder schoorsteen 
Er was maar één vertrek. Tegen één v 
de wanden bevond zich de stookplaats 
waaraan een ijzeren ketel hing. Vana 
troleumiampje, een zogenaamd "floepe 
licht verspreidde in de bijkans aard 

ssen zijn bruingele afgebrok-
Jan Muis ondenkbaar. 
If boven half onder de grond. 
stak boven de grond uit. 

an de uit heidezoden bestaan-
; een open vuur met een haal, 
f de zolder hing een klein pe-
rtje", dat een zeer spaarzaam 
edonkere ruimte. 



10 

Wanneer er gestookt werd of honde- of kattevet in de ketel gekookt 
werd, dan trok de rook en de stank door de deuropening naar bui
ten. Jan had geen last van rook en stank en al moest hij af en toe 
een beetje hoesten, wat zou dat. 
Water en zeep waren voor hem ongekende begrippen. Water kende hij 
alleen om te drinken. 
Er was volgens Jan Muis geen beter geneesmiddel als zijn honde
en kattevet. Het was echter niet altijd voorradig, want er waren 
niet altijd honden en katten, die moesten worden opgeruimd. 
Wanneer de huisdieren oud of lastig werden, bracht men ze naar 
Jan Muis. Zonder enig gewetensbezwaar werden de beesten afge
maakt en geslacht. Van de botten en het vlees maakte Jan zijn be
roemde zalf. Hij kookte het net zo lang tot het vet zich afscheidde 
en het er met een lepel kon worden afgeschept. Als het een poos 
had gestaan werd het een kleurloze pasta, die Jan in potjes deed 
en wanneer hij die niet direct bij de hand had in lucifersdoosjes. 
De potjes en de doosjes werden weggezet voor de komende klanten. 
Het was spoedig in de omtrek bekend, als Jan weer een hond of een 
kat had geslacht en men weer bij hem terecht kon voor een "kwak" 
honde- of kattevet. 

Het deugde overal voor, voor springende en ruwe handen, voor won
den en jeuk aan handen en voeten of op andere delen van het li
chaam. Het werd ook gegeven aan mensen, die zich gestoten of ge
sneden hadden of die onder uitslag of de zweren zaten. 
In het bijzonder werd het aangeraden, wanneer iemand de fijt aan 
zijn duim had. Wanneer men bij het roggebinden ruwe handpalmen op
liep aan stro, waarmee de schoven werden samengebonden, dan moest 
men er een flinke hoeveelheid (een dot) hondevet opsmeren. Het 
pijnlijke schrijnen zou dan onmiddellijk ophouden. 
Het kattevet gebruikten de boeren voor de koeien, als ze zere of 
ontstoken melkspenen hadden. 
Wanneer de medicijnen op waren en het liet zich aanzien, dat er 
binnen afzienbare tijd geen nieuwe voorraad werd verwacht, dan 
paste Jan andere middelen toe en ging hij over tot afstrijken en 
belezen van de pijn; hij legde rode koolbladeren en weegbreeblad 
op wonden en zweren, ook strooide hij verkruimeld slangevel op een 
wond en gebruikte hij de schillen van tuinbonen tegen wratten. 1) 

Wanneer genezing of verlichting van pijn na het gebruik van de aan
bevolen middeltjes uitbleef, dan paste de medicijnman magische prak
tijken toe. De patient werd uitgenodigd naast Jan op de grond te 
knielen. Hij maakte een kuiltje in het gras tussen hem en zijn 
slachtoffer en vervolgens maakte hij drie maal met de wijsvinger 
van zijn linkerhand een kruis over het gat. Daarna móest de patient 
zijn wijsvinger in het gat steken en de pijn moest na zeven dagen 
verdwenen zijn. 2) 
Na de Paasdagen kon men bij Jan Muis terecht voor eieren. 
Ze werden slechts in beperkte mate verstrekt. Eieren, die op 
Witte Donderdag waren gelegd hadden volgens Jan Muis een bijzon
dere geneeskracht. 
De kippen en kuikens van Jan kregen soms een bijzonder voer, be
staande uit maden of vleeswormen. Wanneer hij weer een kadaver 
van een hond had, hing hij die, na het koken, op in het kippenhok. 
Na verloop van tijd kwamen er door de vliegen, die er hun eieren 
in legden, een groot aantal maden te voorschijn. Deze "maje" vie
len op de grond en werden opgegeten door de kippen en kuikens. Af 
en toe klopte Jan eens met een stok tegen het kadaver en er was 
weer ochtendvoer genoeg voor het pluimvee. 
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De "kukes" werden er vet van en groeiden als kool en het was boven
dien goedkoop voer. 
Zo leefde Jan Muis in zijn hol aan het Vaarderhoogt, de magiër uit 
het Soesterveen. Nog altijd worden er sterke verhalen over hem ver
teld. 

1) Zeven dagen lang moest men elke morgen verse schillen op de 
wratten leggen. De wratten zouden zwart worden om daarna te 
verschrompelen en te verdwijnen. 

2) Het getal zeven was een magisch getal. Zeven dagen duurt het 
voor de sikkel van de maan half is en nog weer zeven dagen voor 
zij vol is, dan weer zeven dagen en de maan is half en na op
nieuw zeven dagen is het nieuwe maan. In de bijbel komt het ge
tal zeven meermalen voor. Jan Muis was thuis in de schrift, die 
hij te pas en te onpas aanhaalde. 

'De Landman.. 
Eevst gesaaid, "Dan genaard. 

"Door Landbou, by des Hoeven seeaea, 
Ivord voor de Mens Veel nuk Verkreecjen : 

Maar die een rykcn Oost begeerd, 
Getroost sich, liier eaiwynig Slooven, 
Opt lield Van Hoopen en Geiooven} 

Syn chriicïit 'Word eeuwig niet'Vedeevd. 


