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Woord van de voorzitter 

Gijs Bouwman, voorzitter 

Beste kringleden, 

De maand mei is al weer begonnen en deze maand bestaat onze vereniging 
25 jaar 

We hebben met stil gezeten De knngruimte is verdeeld in een bezoekers
gedeelte en een gedeelte waar de vrijwilligers kunnen werken Gekregen 
meubilair van de gemeente Lingewaard en een gulle gever staan op hun 
plaats en zijn in gebruik genomen 
De jubileumcommissie heeft hier al dankbaar gebruik van gemaakt voor het 
verzamelen, uitzoeken en digitaliseren van de foto's met als resultaat een 
prachtig jubileumboek waar we buitengewoon trots op zijn 
Dit boek wordt gepresenteerd tijdens de receptie op zaterdag 17 mei van 
15 00 tot 17 00 uur in De Kinkel U bent van harte welkom 

In dit nummer vindt u onder andere een selectie van artikelen uit de 
beginpenode van ons bestaan omdat we ons realiseren dat met iedereen 
deze artikelen gelezen heeft De artikelen laten een tijdsbeeld zien van 
onderwerpen die in die jaren de revue gepasseerd zijn 

Om de continuïteit van onze vereniging te handhaven is het van belang dat 
we voldoende leden en vrijwilligers hebben om zodoende het cultureel 
erfgoed van de dorpen te bewaren We denken hierbij aan uitbreiding van 
werkgroepen waar vrijwilligers samen een klus klaren U kunt zich altijd 
aanmelden en/of langskomen in onze knngruimte om eens rond te kijken en 
de sfeer te proeven 

Ik wens u veel leesplezier en hoop u te mogen begroeten bij de jubileum-
receptie 



- 2 -

De nieuwe bestuursleden stellen zich voor 

Bij de algemene jaarvergadering van 13 maart jl. zijn drie nieuwe bestuurs
leden gekozen. Ze stellen zich hier aan u voor. We namen afscheid van ons 
bestuurslid Adri Stuart. 

Win Bouwman, secretaris 

Ik ben Wim Bouwman, ruim 61 jaar geleden 
geboren als zoon van Jan Bouwman de horloge
maker. Ik heb altijd in Bemmel gewoond, waarvan 
de laatste 20 jaar in de Brouwerslaan. 
Na ruim 39 jaar gewerkt te hebben binnen de 
financiële afdelingen bij H.J. Heinz B.V. ben ik sinds 
december 2013 niet langer werkzaam. Als gevolg 
van een overname door twee investeringsmaat
schappijen is er wereldwijd zo'n 30% van de 
arbeidsplaatsen van de ondersteunende afdelingen 
komen te vervallen. Naast mijn financiële werk
zaamheden bij Heinz was en ben ik nog steeds 

actief als secretaris van Stichting Pensioenfonds Heinz. Door de nieuwe 
situatie heb ik meer vrije tijd en daarom heb ik me aangemeld als bestuurslid. 
Sinds 1981 ben ik getrouwd met Ria en we hebben drie kinderen die 
inmiddels het ouderlijk huis hebben verlaten. 

Wim van de Pol 

overige 
2011 in 

Geboren in 1946 in Nijmegen en later tot mijn ^8^ 
woonachtig in Eist. Na de schoolopleiding 30 jaar 
gediend als militair bij de Koninklijke Luchtmacht 
en hoofdzakelijk gelegerd in Duitsland, dicht tegen 
de Oost-Duitse grens. 

É
lk ben gehuwd met Ans ten Westenend uit Huissen 
en vader van twee zonen. 
In 1994 uit dienst gekomen voelde ik me nog te 
jong om niets te doen. Ik ben toen handelaar ge
worden in postzegels, munten, goud, zilver en 

verzamelartikelen. Vanwege mijn gezondheid in 2004 gestopt en in 
Bemmel komen wonen. 
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Theo Peren 

Ik ben de oudste zoon van Piet Peren, de schilder, 
en Marie Peters. Ik heb nog drie zussen en zes 
broers, waarvan twee broers overleden zijn. Ik ben 
in 1941 geboren in Eist en direct na de evacuatie 
naar Bemmel gekomen en opgegroeid op De Plak. 

•^j£ Ik ben opgeleid als schilder om thuis in de zaak te 
" ^ " j komen werken. 
jJÊÊj^^ Een aantal jaren heb ik bij Sportclub Bemmel (SCB) 
"T^^^k gespeeld maar om gezondheidsredenen ben ik 
^fj\l^^ daarmee gestopt. Op advies van de gebr Stoffels 

ben ik daarna scheidsrechter geworden. 
Ik ben ook lid geweest van de CV. De Blauwe Pony en zelfs nog president. 
Uiteindelijk bleek er thuis geen mogelijkheid te zijn het schildersbedrijf over te 
nemen en ben ik gestart met een D.H.Z.-zaak. Die heb ik verkocht toen de 
bouwmarkten in opkomst waren. 

Ik woon in Arnhem, ben getrouwd met Hélène en vader van Björn en sinds 9 
maanden grootvader van Pom. 

Vertrekkend bestuurslid 
Na 15 jaar bestuurslid van de Histonsche Kring Bemmel vind ik het tijd om 
afscheid te nemen en het stokje over te dragen aan anderen. 
Ik werkte mee aan de kadastrale atlas Gelderland 1832, Bemmel-Ressen en 
Haalderen toen ik door Gerard Sommers gevraagd werd om het bestuur te 
komen versterken met genealogie als aandachtsgebied. Gedurende deze 15 
jaar heb ik de verhalen van Joop Verburg, Gerard Sommers en anderen 
kunnen ondersteunen met genealogische gegevens van diverse Bemmelse 
families. 
Daarnaast heb ik de website van de kring opgezet en bijgehouden en 
gezorgd dat de computers in het documentatiecentrum up-to-date bleven. Na 
het vertrek van Gerard Sommers heb ik de eindredactie en de opmaak van 
het kringblad overgenomen. 

Ik hoop nu meer tijd beschikbaar te hebben voor (genealogisch) onderzoek in 
de archieven. Voor vragen over genealogie ben ik uiteraard altijd te bereiken 
via a3stuart@gmail.com. 

^0 

Adri Stuart 

mailto:a3stuart@gmail.com
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Jubileumtentoonstelling met tekeningen van Joop 
Verburg 
Maria Janssen-van Gelder 

Na de diverse publicaties in de pers en de oude foto's, die overal in ons 
werkgebied te zien zijn, kan het u niet zijn ontgaan. Het jubileum wordt 
gevierd met verschillende feestelijkheden in het weekend van 17 en 18 mei. 

Op mij rustte de taak om een tentoonstelling samen te stellen van tekeningen 
van Joop Verburg. In 2010 kregen we van hem een map met tekeningen die, 
zoals hij zei, met de originelen zijn, maar goede afdrukken. Hy maakte de 
tekeningen als felicitatie- en kerstkaarten voor de kerk en voor zichzelf. 
Joop tekende en schilderde in heel Bemmel. Straten en gebouwen werden 
door hem vastgelegd. Rondom en in de protestante kerk maakte hij veel 
werk. 

De Meerweg, tekening uit 2010 van Joop Verburg 

Als organist en rondleider was hij erg betrokken bij "zijn" kerk. Hij schreef in 
1991 een boek waann de hele geschiedenis van de protestantse kerk in 
Bemmel uit de doeken wordt gedaan. Het boek is bij de tentoonstelling nog 
verkrijgbaar. 
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Voor de Historische Kring Bemmel is Joop jarenlang van grote betekenis 
geweest. Als secretaris zorgde hij ervoor dat het "papierwerk" altijd in orde 
was. Met zijn artikelen zorgde hij elke aflevering van het kringblad weer voor 
zeer lezenswaardige verhalen. 

De laatste getekende kaart die wij van hem kregen was op 24 december 
2010. Daarmee wenste hij ons een gezegende kersttijd en het allerbeste voor 
2011. 

Joop Verburg overleed op 11 april 2011. 

Rabobank Clubkas Campagne 2014 

Nol van Rossum, penningmeester 

Op donderdag 17 april werd in de Valom in Huissen de uitslag bekend 
gemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne 2014. Wederom was er voor 
onze Kring een prachtige uitslag. 

Op onze vereniging werden 191 
stemmen uitgebracht en aangezien elke 
stem goed was voor € 4.66 kunnen we 
een bedrag van € 890.06 tegemoet zien. 
In het jaar van ons 25-jarig jubileum 
zullen we het als bestuur een goede 
bestemming geven. 
We danken de Rabobank voor deze 
prachtige bijdrage maar ook alle leden 
en anderen die op onze Kring gestemd 
hebben. 

Jubileumboek 25-jaar Historische Kring Bemmel 
Charles Derksen 

Op de volgende pagina's ziet u een voorbeeld van ons jubileumboek. Het van 
oorsprong Bemmelse echtpaar Frans en Ans maakt een wandeling door 
Bemmel, Haalderen en Ressen en kijkt bij een groot aantal gebouwen en 
straten terug naar de tijd toen het er allemaal heel anders uit zag. Aangezien 
ze beiden van "na de oorlog" zijn, zijn hun herinneringen ook tot die tijd 
beperkt maar dat zal ons des te meer aanspreken, omdat velen van ons het 
zo nog heel goed kennen. Op 17 mei zal deze nostalgische wandeling voor 
iedereen verkrijgbaar zijn. Zie de aankondiging elders in dit nummer. 
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Het Wit-Gele Kruisgebouw 

Ze staan nu voor de Rabobank 
hoek Dorpsstraat en Loostraat In 
de verte zie je nog een uiterste 
puntje van de toren van de 
Donatuskerk Hier hebben ze nog 
herinneringen aan het Wit-Gele 
Kruisgebouw dat er stond in hun 
jeugd Het Wit-Gele Kruis was een 
vereniging opgericht om de 
gezondheid te bevorderen van 
vooral mensen met een R -K 
achtergrond Protestantse tegen
hanger was het Oranje-Groene 
Kruis 

Lisse adopteert Bemmel 

Op foto 2 zien ze nog het fraaie pand gebouwd in 1950 met geld van de gemeenschap uit 
Lisse dat Bemmel had geadopteerd m b t de herbouw na de oorlog Er was een groot tekort 
aan schoon water sanitaire voorzieningen en gezondheidsbegeleiding Lisse maakte deze 
nieuwbouw mogelijk Bouwheer was gemeentearchitect Charles Estourgie In het Wit-Gele 
Kruisgebouw waren o a voorzieningen voor de wijkzusters een consultatiebureau voor zuige 
lingen- en kleuterzorg (met de plaatselijke huisartsen) er was een EHBO opleiding en er 
waren 9 douches met warm en koud water En er was een mooi en modern toilet 

Met een natte kont naar huis 

Vooral de douches waren een uitkomst voor veel mensen Wie had er nou in de 50er-jaren een 
douche thuis' Dat douchen ging volgens een vast patroon vrouwen op vrijdagmiddag en man 
nen op zaterdagochtend Kinderen hadden andere tijden Boven in het wijkgebouw woonde de 
beheerder Witjes met zijn vrouw Frans weet nog dat je geld mee moest nemen als je ging 
douchen Mevr Witjes zat aan een tafeltje bij de ingang inde het geld en hield met een wekker 
de tijd tot op de minuut in de gaten Als de tijd om was klopte ze op de deurtjes van de dou
chehokjes Dan snel afdrogen en dan kwam de volgende lichting schoonspoelen Als je te iaat 
was met afdrogen moest je met een natte kont naar huis' 

De wijkzusters. 

Er waren verschillende wijkzusters in de loop der jaren De bekendste waren wel Zr Walburga 
en (leke)zuster Corrie Rikken (uit Haalderen) Zr Walburga hoorde bij de ziekenhuiszusters 
die in 1916 al in Bemmel waren gekomen om als wijkzuster en later als ziekenhuiszuster dok
ter Poell te helpen Zr Walburga had eerst een fiets om naar haar patiënten te gaan later reed 
ze rond op een Solex Oude Bemmelaren krijgen nog een warm gevoel bij de herinneringen 
aan Zr Walburga die erg geliefd was Corne Rikken begon in 1952 als wijkzuster Het gebied 
Ressen Bemmel en Haalderen werd toen in twee wijken verdeeld de een voor Zr Walburga 
en de ander voor Corne Rikken Beide wijkzusters assisteerden bij bevallingen verzorgden 
zieken en hielpen bi) sterfgevallen etc Ze waren praatpaal en raadgever voor veel mensen Ze 
hielpen waar ze konden en hadden goede contacten met de huisartsen die ze attendeerden 
op misstanden en mensen die hulp nodig hadden 
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wtte pjnd vvaann Jaiiber 
z n slagerij de Assenburg 
had Achter de tweede deur 
was de winke! van Van 
Appeldoorn (Op deze plaats 
staat nu de Rabobankj 
Daarnaast staat een grote 
boerenschuur 
Rechts 2ie je de meisjes 
school en daarnaast het 
pand van de aannemer 
Verweijen 

Van alles wat op deze foto 
staat zijn alleen dus nog de 
beide lindebomen tinks over 

Op foto 2 zie |e het Wit Gele 
Kruisgebouw m vol ornaat In 
de rechtervleugel waren de 
t f^faamde douches 
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Oprichting kwam eigenlijk voort uit teleurstelling 

René Haegens 

De oprichter van de Historische Kring Bemmel is 
geen Bemmelaar van geboorte. Eef Arns groeide 
namelijk op in Eist: 'Maar ik voel me ondanks dat 
een echte Bemmelaar. Eist zegt me eigenlijk niet 
zo veel. Het enige wat me bindt zijn enkele daar 
wonende neven en nichten. En natuurlijk de 

- • prachtige kerktoren.' 
Bemmel speelde al vroeg een belangrijke rol in 
Eefs leven. Eerst volgde hij er de ULO aan de 
Cuperstraat en na zijn opleiding aan de kappers
vakschool ging hij als kapper werken naast café 
De Roskam. Hij trouwde met de Bemmelse Coby 

Eef Arns, voorzitter van jgnssen en betrok het ouderlijk huis van Coby 
1989-1993. gg^ ^g Meerweg. In 1972, toen de Beatle-mode 

steeds meer vat kreeg op de haardracht van zijn klanten en veel collega's 
werkeloos raakten, stopte Eef met het kappersvak. Hij behield nog wel 
enkele klanten, maar verdiende voornamelijk de kost als vertegenwoordiger 
in cosmetica-artikelen. 

Bij zijn werk ontmoette hij altijd erg veel mensen en dat is, naast zijn 
pioniersmentaliteit, de reden dat Eef aan de wieg stond van verschillende 
Bemmelse verenigingen. 
Zo richtte hij mede de schaakclub op, maar ook carnavalsvereniging De 
Blauwe Pony. Hij was er in 1962 en 1963 zelfs prins. 'De vereniging is 
feitelijk de voorloper van de huidige Blauwe Pony '81, maar doordat een 
medelid ons in financiële problemen bracht, moesten wij na enige jaren 
stoppen.' 

Afbraak historische gebouwen 
De oprichting van de Historische Kring kwam niet direct voort uit 
enthousiasme: 'Het was meer uit teleurstelling. Teleurstelling dat er zoveel 
gesloopt werd. De gemeente ontwikkelde in die jaren met grote 
voortvarendheid allerlei ingrijpende plannen, waarbij men het nodig vond 
om veel oude, historische gebouwen af te breken. Ik kon het eigenlijk niet 
aanzien en ik was, net als veel dorpsgenoten, bang dat er op den duur niets 
meer van het dorpseigene zou overblijven. 
Ik had er al eens eerder over gesproken met Ton Bredie die naast leraar 
Frans aan het OBC ook amateurarcheoloog was. Naar aanleiding van die 
gesprekken besloot ik brieven te sturen aan een dertigtal Bemmelaren van 
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WSSP,\ 

,,(\\sMitk firlnq Bctrnncf 
opgericht :i8 wel 1959 

ClatvmelïJw^öfonnulicr: 
voortrtterf: naam: 
Qiires: ^oötco^e: 
woottpUuïts: Datutti: 
9eboorte Mum: geslacht: xn./\). 
telefoon: 
contributie: 
per)aar:fLi5,= 2^5e?in6Ul> fl.io,^ 
oanhreKemngnr: lósjzé^-^d t,i;p. rabo bonh 
tn.v.,,liiston6che krinj bemtuel 
tioar welke sectlece) goot nswoorkew uit ? 
5.T):p. ooakmism 
a ( )QeschieDeni6 van bemtuel carchief) 
b ( )neeiul\uuiie 
c( ^genealogie 
D( )archeoloqie 
optnertóxxgeti: tiistoriseKe l\ring bemxnel. 

postbus 125 6óaoa.c. 
hanïJteKening: bemmeL 

Het aanmeldingsformulier dat de eerste jaren gebruikt werd. Het is, net als 
het logo dat eind 1991 in gebruik werd genomen, ontworpen door Eefs 
vrouw Coby. 
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allerlei pluimage Allemaal mensen waarvan ik verwachtte dat ze mijn 
zorgen deelden en wellicht mee wilden werken aan een histonsche 
vereniging die wat tegenwicht kon bieden aan de afbraakplannen ' 
Eef kreeg in totaal 25 reacties en op donderdag 18 mei 1989 kwam een 
groot aantal daarvan bij elkaar in de oude Kinkel (op de plaats waar nu de 
Gouden Appel staat) Dezelfde avond nog werd een voorlopig bestuur 
gekozen Dat bestuur kwam korte tijd later (op 1 juni) bij elkaar ten huize 
van Eef om spijkers met koppen te slaan Er kwam een functieverdeling 
met Eef als voorzitter, Liesbeth Tnmbos-de Weert als secretans, Mana 
Janssen-van Gelder als (voorlopige) penningmeester, en de leden Ton 
Bredie en Ton Slijkerman Verder werd onder andere gediscussieerd over 
de naam van de nieuwe vereniging Moest het 'Heemkunde Knng Bemmel' 
of 'Historische Knng Bemmel' worden'^ De keuze viel ten slotte op de 
laatste 

Snelle groei 
In de maanden die volgden kwamen de initiatiefnemers, met het oog op 
een eerste ledenvergadenng, verschillende keren bij elkaar Er werd een 
voorlopige begroting gemaakt, de contnbutie werd vastgesteld (25 gulden 
per persoon, een tweede gezinslid 15, en een derde 10 gulden) en er werd 
gewerkt aan een notariële akte Ook werd bepaald dat er vier afdelingen 
zouden komen geschiedenis, heemkunde, genealogie en archeologie De 
notulen vermeldden in juli dat Liesbeth haar contnbutie betaald had en dat 
Maria nu twee ordners kon aanschaffen voor haar werkzaamheden 
Na de nodige publiciteit in de plaatselijke media werd op 18 september 
1989 de eerste echte ledenvergadenng gehouden De bijeenkomst vond 
plaats in Koinonia, volgens Ton Bredie (in De Gelderlander) 'zo ongeveer 
de meest histonsche plaats in Bemmel Bemmel is daar zo'n beetje 
begonnen ' Die avond werden de plannen op tafel gelegd het voorkomen 
van de sloop van waardevolle panden, archeologische vondsten doen, 
landschappen van historische waarde beschermen en een documentatie
centrum innchten 
Dat er behoefte bestond aan een histonsche vereniging werd onder meer 
duidelijk uit de bijzonder snelle ledengroei die volgde Eind september 
stonden er 78 namen op de ledenlijst vermeld, tien jaar later waren het er 
179 en eind 2000 was het ledental opgelopen tot boven de 300 Op dit 
moment staat de teller op 521, waarvan 39 gezinsleden 

Teleurstellingen en successen 
In de jaren dat Eef voorzitter was, werd hard gewerkt om de doelstellingen 
te verwezenlijken Een van de zaken waar veel energie in gestopt werd, 
was het voorkomen van de sloop van het klooster Eind jaren '80 kwam de 
gemeente met ideeën voor het nieuwe komplan Daartoe moest volgens de 
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Ea( Ana. Ill«b»jh Trtmbo*. TonBradX m Marti Januan (>wi Hnki naar rachl». hal baaiuur «an da limoitacln Krtng Bammat. 
wWan ¥OOf1toman dal «r nog «wardavolla pandan In Bammal gaaioopt wofdaft 

- /< 0 < ^ IA.-J^'— ^ ^ 

ledereen die van Bemmel 
houdt moet erbij zijn' 
Eerste bijeenkomst Historische Kring Bemmel 

E vrratiKKMfner 
BKMMEL  Het bestuur 

van de kersverse Historische 
Krtiift Bemmt'I heeft heel wal 
in pelto Sloop van waarde

volle panden voorkomen, ar 
cheokKlsche vcmdsten doen, 
landschappen van historische 
waarde beschermen, een do

comentatiecenlrum openen 
n a n n e n zijn er genoeg. Nu 
nog leden. Want die heeft de 
onlangs opgertchte ver«ni 
g i o g r u g m e t 

Durom wordt op maandu 
U september een a}«enlumw 
gchoudn met dia's en le^ngen 
om alle tawonen van de ge
OMeote Bemmel warm te laua 
lopen voorde histortecbe lolng. 

Voontttier Ett Anu ledér 
een die van Bemmel houdt imet 
er maaodafi bIJ djn" Aan het en 
thotHUnne van het bestuur dat 
naad Anu bestaat uli secretaili 
Ueabeth TriJidna, penoir^mee*
tn Uaiia Janaen m Ton Bre
die. zal het bt ieder geval nM U« 
~ " De vier zMn aeer optlmiaoen. D 

De hMortsehe kring IB edtter 

niet ofigefldit uH opunüsme 
maar eerder ml peastmisme 
.Veel mensen ageren nch aan 
de aloopwoedde die op dit mo
ment in Bemmel heem. Als het 
10 doorgaat la er over tien Jaar 
geen karakteristiek pand meer 
over Als hWOflache knng wUlen 

was e i g o ^ <fe directe aanlei
ding voor de oplichting", aldus 
ArruL 

De vier vinden het niet aUeen 
t)elan»1tk gebouwen te bewaren 
voor het oagestacM. ook ander 
materiaal, BMIB foto s en derge
lijke, moet bewaart btUvw. 

.We hebben al enorm vael 
materiaal maar nog geen ruimte 
om bet uit te stallen Daamor 
hebhen we een ndnUe aatwe
vraagd bil de gemeeme" a U u 
Uesbeth TOmboa. Binnen hel 
(emeentehuls wordt momentaef 
naareeniutfflte geaochL 

Trimbos .Maar we knigefi 
het weL Wc houden voL" Defl i» 
torlsche Kring wtl la de ruimte 
een soort permanent documen
tatiecentrum maken. Géto mu 
aeum. maar een ruimte met een 
educatief karakter Waar bO 
voorbeekl scholieren en studen
ten t^echt kunnen. 

.Daar kunnen kinderen uH 
Bemmel dan alles leren over de 
geschiedenis van hun wooo
plaata. Dal lijkt me heel belug
njk aldus de voonttter 

Een belangrijke taak la In de 
toekomst ook weggelMd voor de 
Leden Het is de bedoebig dat de 
kring een verenlglitt v^ordt 
waarvao de ledm acbef ztjn. 
.Wij wUlea best het voortouw 
nemen maar de leden moeten er 
ook »t f wat van maken" aegt 
Ama 

Daarvoa il)n vter 
In bet teven gBfoapSB, het Is de 
bMliietIng datdle ndgraetoo tot 
werligraepen. Belui^eQeiKlsa 
kunnen ach vow Mn van de vol

nachledents 
lisamfciiiirts. 

immei 

dieoloale 
TljSns de btjfcnkonua op 

maandag 18 ■eptembo* komen 
de vier onderwerpen ook aan de 
orde Eerst word» dla'i ver 
toond WW de gwrhladenls van 
Bemmel Oeböttwcn en land
schappen die Uslarlsch ra» be
lang HJn oiUen te itaa sUn. 
Daarna ffeeft Jan P e m s «en le
zing over geneakigle Pelen 

doet dat ftau de hand vao een 
foto van de Bemmelse harmonie 
ui t inz 

Dan. rond 21J0 uur laat Ton 
Bredte dia s zien met tekeniiuen 
over archeologie ,Het z l } i i & s 
van tomlsche tekeaÏDgNi dto d 
tusties laten lien waanii een 
amateur archeokmg terectal kan 
tomen" segtBredle 

De btjeenkumst wordt af Be
sloten met een voordractt bi het 
dUlect óoor Ferdinand Ebb«L 
Hij praat In bet kader van de sf 
debng heemluinde over land
schap, taal, huls en bedrijf 

N I itfkM» kunwn mensen 
ilch aamncMen voor een of 
meenkre werkgroepen Maar 
dst hoeft DieL l id worden un
der Je aan te meUen voor een 
werkgroqikanoofc. 

.Het ttde bedoettag dat « e 
een keer of vier vijf per Jaar 
een themaavond organiseren 
voor alle Men. Daarnaast wil 
ten we een periodiek uit g a u ge
ven" aegt Araa. Personen dto al
teen af en toe een bUeenluaist 
wlDen besDckMi of afleen hel pe
riodiek wükti ontvangan k 
<hn ook bd worden 

De een 
vogadenng, w a v iednmn ««1
kom t&, b e ^ nuundag om n n 
OUT IB de KobMmala. het ge
bouwtje staat vanuit de Dorp
a lzut geaen achter de NHkert 

Bredle .Dat is xo oi«eveer 
de meest Ustortscbr plaats In 
BenmeL Bemmel is OMMT so'n 
beetje begonoen." 

Oproep voor de eerste bijeenkomst van de Historische kring Bemmel in De 
Gelderlander op 13-9-1989 
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plannenmakers ook het klooster aan de dr Poellstraat worden afgebroken 
Zeer tot ongenoegen van met name Eef en Ton Bredie 'We hebben 
ontzettend ons best gedaan om dit te voorkomen Bijvoorbeeld door een 
handtekeningenactie op touw te zetten die meer dan 2500 reacties 
opleverde, en we hebben alternatieve bestemmingen voor het pand 
aangeleverd bij de gemeenteraad Maar het mocht met baten Even hadden 
we nog hoop dat we de kapel van het klooster konden redden van de 
ondergang, maar ook dat bleek in 1993 jammer genoeg met mogelijk 
Uiteindelijk is alleen een deel van de muur van het klooster gespaard 
gebleven voor de slopershamer Een strookje gras waarop met gebouwd 
mag worden, laat zien waar ooit de kapel stond ' 
Ook andere acties leverden weinig op Zo werd bijvoorbeeld ook, ondanks 
protesten, de maalderij van Meurs aan de Plak, het uit 1704 stammende 
pand, afgebroken 
Maar er waren gelukkig ook successen 'Zo organiseerden we een inzame
lingsactie voor de restauratie van de hervormde kerk in Ressen die erg 
positief verliep 
Verder verzorgden we begin 1995 de uitgave van het prachtige boek 'Twee 
keer bevrijd' waann dertig Bemmelaren herinnenngen ophaalden aan de 
Tweede Wereldoorlog Bovendien werden we als vereniging verschillende 
keren uitgenodigd om mee te denken over namen van nieuwe gebouwen in 
Bemmel' 
Het bestuur deed veel moeite om een eigen onderkomen voor de 
vereniging te bemachtigen Al in een vroeg stadium kwam de secretans-
kamer in de Kinkelenburg beschikbaar Daar konden wat zaken worden 
opgeslagen, maar de ruimte was helaas te klem om er bijvoorbeeld in te 
vergaderen Dat laatste gebeurde daarom altijd bij een der bestuursleden 
aan huis De notulen vermelden allerlei gebouwen die in de loop der tijd als 
mogelijke verenigingsruimte de revue passeerden het huis van Moed, fort 
Pannerden, de schuur van Roelofs op de Plak, een boerderij aan de 
Karstraat en het dijkmagazijn Uiteindelijk was er ruimte beschikbaar op de 
zolder van Brugdijk en pas in 2003 kwam er plaats vrij in De Kinkel voor de 
innchting van een eigen home 

Bestuurswisselingen 
'Erg belangrijk voor de onderlinge band tussen de leden was - en is - het 
Kringblad Het eerste nummer verscheen in januari 1991 en na dat jaar zijn 
we er als bestuur in geslaagd om het regelmatig te laten verschijnen Dat 
kostte soms wel eens de nodige moeite, maar jaarlijks lag er in januari, mei 
en september toch altijd weer een nieuwe editie ' 
Het dagelijks bestuur veranderde in de tijd dat Eef voorzitter was slechts 
enkele keren van samenstelling Eind 1990 werd Gerard Sommers de 
nieuwe penningmeester en een jaar later nam Leen Reinink het secreta
riaatswerk van Liesbeth Trimbos-de Weert over 
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Eef: 'Ik wil, zonder iemand tel<ort te doen, toch nog even de naam van 
Gerard Sommers noemen. Hij heeft tijdens mijn voorzitterschap ontzettend 
veel voor de vereniging gedaan. Hij was eigenlijk de Kring.' 

In juni 1993 trad Eef Arns af als voorzitter: 'Ik vond dat ik na vier jaar het 
stokje moest doorgeven. Het werd tijd om jongeren naar voren te schuiven.' 
In augustus van dat jaar nam Louis Dolmans de voorzittershamer van hem 
over. 
Eef is uiteraard lid van de kring gebleven. 'Ik voel me nog steeds erg 
betrokken bij de vereniging. Helaas moet ik nogal eens verstek laten gaat 
op de thema-avonden. Ze zijn meestal juist op mijn bridgeavond en die wil 
ik beslist niet missen.' 

Aandacht voor de historie van het landschap 
René Haegens 

Louis Dolmans ontdekte eigenlijk pas in 1989 waar 
Bemmel ligt. Hij woonde toen al enige tijd in 
Zoetermeer, maar wilde graag verhuizen naar het 
oosten van het land. 'Toen mijn vrouw en ik na een 
middag huizen zoeken even uitrustten op een terras 
in Eist, adviseerde de ober mij om eens in Bemmel te 
gaan kijken. 

è ^ Ë H ^ I ^ " ^^^ ^^^ meteen raak: het dorp beviel me 
i ' ^ ^ ^ ^ 1 uitstekend want het combineerde twee belangrijke 

wensen. Het ligt redelijk centraal, wat belangrijk was 
in verband met mijn opgroeiende kinderen en mijn 
advieswerk en het ligt aan een rivier. Dat laatste had 
te maken met mijn jeugd: ik groeide op in Itteren bij 

Maastricht en we woonden met de achtertuin aan de Maas. Naar zo'n plek 
wilde ik altijd al graag terug.' 

Vervallen boerderijtje 
Nadat Louis zich had gevestigd in zijn nieuwe woonplaats, meldde hij zich 
meteen aan als lid van de toen juist opgerichte Historische Kring. 'Ik had al 
van jongs af aan veel belangstelling voor historie. Maar dan wel historie met 
een romantisch tintje. Dus met oude kastelen en tot de verbeelding 
sprekende verhalen en gebeurtenissen uit de middeleeuwen. In Bemmel kon 
ik mijn hart ophalen, zeker toen ik samen met Leen Reinink oude boerderijen 
ging bekijken en gesprekken voerde met de mensen die er woonden.' 

LOUIS Dolmans, voor
zittervan 1993-1996. 
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Op zekere dag tipte Leen hem dat er op De Pas een oud, vervallen 
boerderijtje te koop stond. 'Dat gebouw, op die plek, was ideaal voor mij. Hier 
kon ik me niet alleen uitleven in mijn belangstelling voor cultuurliistorie, maar 
ook voor natuurliistorie.' 

Tekening van de boerderij :n de Pas, getekend door Ton Bredie in tiet Kringblad 1992 
nr3. 

'Twee keer bevrijd' 
In 1991 werd liem gevraagd om het bestuur van de kring te versterken, en in 
de zomer van 1993 werd hij voorzitter. 'Het is beslist niet zo dat ik zo'n 
bestuursfunctie zocht, of mezelf wilde opdringen. 
Het is wel zo dat ik, wanneer ik ergens enthousiast 
aan begin, me er ook in wil verdiepen. Ik ga vragen 
stellen, ik ga met mensen praten, ga wat dingen 
regelen en van het een komt het ander... 

Herinneringen uit die tijd die me het meest zijn 
bijgebleven, hebben voornamelijk betrekking op 
concrete projecten. Bijvoorbeeld het boerderij-
onderzoek in de omgeving, en de uitgifte van het 
boek 'Twee keer bevrijd'. Voor dat boek heb ik nog 
een aantal interviews mogen doen. Later zijn we 
ook begonnen met een boek waarin we met 
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mensen praatten die hadden gewerkt in de steenfabriek in Haalderen. Door 
tijdgebrek is het boek er helaas niet gekomen, maar ik denk nog vaak aan 
het gesprek dat ik in verband daarmee had met een 91-jarige vrouw. Zij had 
handen die nog de sporen droegen van het stenen sjouwen en ze kon 
prachtig vertellen over het leven in die tijd en hoe een werkdag er toen uitzag 
vooreen 14-jarig meisje. Heel indrukwekkend.' 

Doornik Natuurakkers 
Zijn voorzitterschap duurde slechts drie jaar. Naast zijn 'gewone' werk (bij de 
overheid) en de historische kring was hij ook actief bij een hele reeks 
natuurclubs, moest hij zijn boerderij verbouwen en gaf hij cursussen en 
trainingen. 'Ik zat tot over mijn oren in het werk en moest op een gegeven 
moment keuzes maken. Ik ben als zzp'er aan de slag gegaan en besloot me 
in mijn vrijwilligerswerk zoveel mogelijk te beperken tot natuur en landschap, 
uiteraard inclusief de historische kant daarvan. De komende jaren, nu ik 
hopelijk wat meer tijd krijg, wil ik me gaan concentreren op de stichting 
'Doornik Natuurakkers' die ik samen met mijn vrouw heb opgericht. Op een 
stuk grond van 35 hectare dat ik in erfpacht heb van Staatsbosbeheer zijn we 
in 2010 gaan boeren zonder chemicaliën en kunstmest. We produceren er 
gezond voedsel, maar ons belangrijkste doel is het bieden van kansen voor 
een aantal karakteristieke akkervogels, zoals de patrijs, de veldleeuwerik, 
de geelgors en de kneu. Dit soort vogels is de afgelopen veertig jaar met 
ongeveer 90% in aantal achteruit gegaan. Wij willen het oude beeld van de 
akkervogels weer terug. 
Mijn belangstelling voor geschiedenis blijft daarbij onverminderd groot. Maar 
dan enigszins beperkt tot de geschiedenis van landschap en landbouw.' 

Professionalisering van de kring 

René Haegens 

Van de 25 jaar die de Historische Kring Bemmel nu 
bestaat, hanteerde Mare Koeken het langst de voor
zittershamer: ruim 15 jaar. 
In 1992 werd hij benaderd door Ton Bredie met de 
vraag zitting te nemen in het bestuur. Niet zo 
verwonderlijk overigens, want Mare was toen juist 
afgestudeerd als archeoloog en een professional 
erbij betrekken, leek geen onverstandige zaak. In 
1996 werd hem gevraagd om Louis Dolmans op te 
volgen als voorzitter. 

Mare Koeken, voor
zittervan 1996-2011 
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Geen hysterische kring meer 
Mare: 'Ik vond dat toen eerlijk gezegd een hele eer. Anderzijds was ik me er 
terdege van bewust dat men tegelijkertijd wel iets van mij verwachtte. De 
kring had in die jaren nog altijd een beetje een bijsmaak; de club die 
prentbriefkaarten verzamelt, en de protestgroep die felle acties op touw zet 
om de afbraak van oude gebouwen tegen te gaan. Ik hoorde soms zelfs de 
term 'hystensche kring' vallen. Natuurlijk deed de vereniging veel meer, 
maar het imago was desondanks erg gevormd door bijvoorbeeld de acties 
rond de sloop van het klooster. 
Het eerste wat ik probeerde te verwezenlijken was daarom het afschudden 
van dat verkeerde beeld. Ik wilde de club verder professionaliseren en 
zoveel mogelijk positief in overleg gaan met de gemeente.' 
Het bestuur waar Mare de meeste tijd mee heeft samengewerkt, bestond uit 
Joop Verburg (secretaris), Gerard Sommers (penningmeester) en de leden 
Maria Janssen-van Gelder en Adri Stuart. 

Populaire jaarkalender 
Een aantal zaken kreeg speciale aandacht van Mare. Op de eerste plaats 
het kringblad. 'Ik beschouw dit blad als ons visitekaartje, daar draaien we 
op Realiseer je bovendien dat het niet alleen wordt gelezen door de leden. 
Ik schat dat het aantal schaduwlezers zeker vijf keer zo groot is. Het was 
daarom belangrijk om het blad op een hoger plan te brengen, ook door een 
mooiere vormgeving met behulp van digitale technieken. Ik vind dat het in 
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de loop van de tijd, in vergelijl<ing met de uitgaven van andere historische 
verenigingen, een mooie standaard bereikt heeft.' 

Een ander middel om naar buiten te 
treden was de jaarlijkse uitgifte van een 
kalender. De aanleiding hiervoor was om 
geld in te zamelen voor de restauratie 
van de toren van de n.h.-kerk te Ressen. 
Elke uitgave bestond uit 13 mooie zwart
wit foto's van monumenten en mooie 
plekjes in Bemmel, Ressen of Haalderen. 
Het werd een enorm succes. De kalender 
zat zelfs in de kerstpakketten van ge
meentelijke ambtenaren en medewerkers 
van andere bedrijven. Hij verscheen veer
tien keer en in het topjaar 2006 bereikten 
we een oplage van liefst 900 stuks.' 

Voorblad van de eerste kalender uit 1993 met 
het kerkje in Ressen. 

Een andere activiteit die Mare Koeken zich nog levendig herinnert is 
bijvoorbeeld de foto-expositie 'Dorpen in beweging' die in 1999 werd 
gehouden bij het tienjarig bestaan van de vereniging. Daarin werden de 
grote veranderingen die Bemmel en omstreken in de loop der tijd hadden 
veranderd, in beeld gebracht. Ook de drukbezochte fototentoonstelling over 
meester Wierink behoort tot zijn positieve herinneringen. 

Rampjaar 2007 
Helaas ging niet alles van een leien dakje. Mare noemt het jaar 2007 zelfs 
een rampjaar: 'Om te beginnen was dat voor mij persoonlijk zo, want mijn 
beide ouders stierven dat jaar binnen een maand. In het bestuur van de 
Historische Kring ging het ook niet goed: Joop Verburg die een sleutelrol 
speelde in ons team, moest in verband met zijn gezondheid stoppen en 
Maria haakte ook af vanwege gezondheidsproblemen. We kregen 
versterking in de persoon van Hannie te Lintel-Hekkert, maar na twee 
maanden kwam zij te overlijden. 
We zaten er toen als bestuur echt doorheen en we hebben er serieus over 
gediscussieerd of we moesten stoppen of toch konden doorgaan. We 
kozen ten slotte voor het laatste, maar we moesten activiteiten die veel tijd 
vergden, aanpassen. Het betekende onder meer dat we de uitgave van de 
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populaire kalender moesten stopzetten en dat de openingstijden van onze 
verenigingsruimte drastiscii werden verminderd. 

Naarde 1000 leden 
'Alles bij ell<aar waren het bewogen jaren voor mij. Soms noem ik tiet zelfs 
tropenjaren, maar de mooie resultaten die we bereikt iiebben in de vorm 
van verdere professionalisering, maken liet weer ruimschoots goed. De 
Historische Kring Bemmel telde bij mijn aantreden als voorzitter 139 leden 
en bij mijn aftreden in 2011 was het 500e lid al verwelkomd. Ik hoop dat de 
kring zich verder kan ontwikkelen en dat over een tijd het 1000e lid wordt 
ingeschreven!' 

Mare Koeken is inmiddels, behalve zelfstandig erfgoedadviseur, werkzaam 
als regionaal archeoloog in de Achterhoek en adviseert (gevraagd en 
ongevraagd) de acht Achterhoekse gemeenten op het gebied van archeo
logische monumentenzorg. 

Toegankelijkheid van vereniging verbeteren 

René Haegens 

Huidig voorzitter Gijs Bouwman kent de Historische 
Kring bijna vanaf het eerste begin. 
'Al in de jaren '90 toen ik net lid was, vroeg Eef Arns 
mij op een dag of ik wellicht animo had om me actief 
in te zetten voor de vereniging. Eef kwam regel
matig bij ons thuis omdat hij mijn vader knipte. Ik 
heb hem toen gezegd dat zoiets door mijn werk 
helaas niet mogelijk was Mijn baan bij KI^N nam 
teveel van mijn tijd in beslag.' 
Maar toen Gijs eind 2007 stopte met zijn 
arbeidzame leven, kwam penningmeester Gerard 
Sommers al spoedig met de vraag of hij samen met 
Maarten van de Nieuwenhuijzen het bestuur wilde 
versterken. De eerste klus die hij daarbij kreeg, had 

te maken met het 20-jarig bestaan. Gijs ging de tentoonstelling organiseren 
rond het leven en werken van meester Wierink. Echt een kolfje naar zijn 
hand, want het organiseren van evenementen was bij KPN zijn dagelijkse 
werk. 

Gijs Bouwman, voor
zitter van 2011-heden 
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Betere toegankelijkheid 
In 2011 volgde hij Mare Koeken op als voorzitter. Het bestuur bestond toen 
uit Nol van Rossum, Wilco Vermeer, Adri Stuart, IVlaria Janssen en Maarten 
van de Nieuwenhuijzen. 
'Het eerste dat me opviel toen ik enige tijd meedraaide, was dat we 
besehikten over ontzettend veel histonseh matenaal, maar dat het moeilijk 
te vinden was. Er was wel een en ander in een sehrift genoteerd over de 
plek waar het lag, maar dat bleek op den duur onvoldoende. Ik zag het 
daarom als mijn eerste taak om de toegankelijkheid te verbeteren. 

De drukbezochte presentatie van de fototentoonstelling over meester Wiennk op 14 
november 2009. 

Allereerst de toegankelijkheid van onze eigen ruimtes in de Kinkel. Het was 
me een doorn in het oog dat een deel gewoon open was; iedereen kon er 
ongevraagd binnen lopen. Daarom hebben we een extra wandje 
aangebracht waardoor we nu niet alleen beschikken over een algemene 
werkruimte, maar ook over een aparte gedeelte waar het publiek terecht 
kan om zaken uit de Bemmelse historie te bestuderen ' 
De volgende stap was het ordenen en registreren van alles wat de 
vereniging in de loop van de tijd heeft verzameld. Gijs: 'Dat betreft niet 
alleen foto's, dia's, boeken en krantenknipsels, maar bijvoorbeeld ook 
allerhande voorwerpen die mensen bij ons in bewaring hebben gegeven. Al 
onze bezittingen worden gefotografeerd en aan de hand van trefwoorden 
opgeslagen in ons computersysteem. Een gigantische klus als je bedenkt 
dat we meer dan 10.000 foto's hebben gemaakt. Maar het is beslist de 
moeite waard.' 
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Veel actieve vrijwilligers 
'En dan kom ik natuurlijk automatisch terecht bij de vele vrijwilligers binnen 
onze vereniging Alleen dankzij hen was dit alles mogelijk, want als je zoiets 
zou willen uitbesteden, zou het onbetaalbaar zijn 
Een andere klus die door onze vrijwilligers is opgepakt, heeft te maken met 
de website De site is jaren geleden opgezet en heeft goede diensten 
bewezen, maar was inmiddels toch wel aan een grondige vernieuwing toe 
Afgelopen herfst kwam de nieuwe editie in de lucht waar op dit moment nog 
steeds aan gewerkt wordt 
Andere werkgroepen die ik nog wil noemen zijn de redactie van ons 
knngblad die ervoor zorgt dat dne keer per jaar een nieuwe blad kan 
verschijnen, en de jubileumcommissie die alle jubileumactiviteiten, inclusief 
ons jubileumboek, heeft verzorgd ' 

De inwoners van Bemmel, Ressen en Haalderen zullen ovengens komend 
jaar kennis kunnen maken met een andere activiteit waar de Histonsche 
Knng haar medewerking aan verleent de panelenroute Op verschillende 
plaatsen in onze dorpen komen panelen waarop door middel van tekst en 
foto's wordt verteld wat er op deze plek ooit is gebeurd, of wie er heeft 
gewoond en gewerkt 

Vragen over toekomst 
Na de activiteiten rond het 25-jang bestaan waarbij wat nadrukkelijker naar 
het verleden wordt gekeken, moet er straks ook weer aan de toekomst 
worden gedacht 

Volgens Gijs zijn er een aantal ontwikkelingen die de vereniging de 
komende tijd toch wat zorgen baren 'Denk bijvoorbeeld aan onze 
huisvesting Op dit moment hebben we het in de Kinkel uitstekend voor 
elkaar, maar dat zal over met al te lange tijd ongetwijfeld gaan veranderen 
Iedereen is het er wel over eens dat het gebouw enigszins verouderd is 
Wat er vervolgens moet gebeuren is helaas nog steeds onduidelijk Wordt 
de Kinkel gerenoveerd, komt er een compleet nieuw gebouw, of wordt het 
huidige kerkgebouw geschikt gemaakt voor allerhande activiteiten'' En 
misschien nog belangrijker blijft zo'n onderkomen betaalbaar voor ons? 

Die vraag, in combinatie met het gegeven dat er in het algemeen steeds 
minder geld beschikbaar komt voor culturele doeleinden, zal ons de 
komende tijd ongetwijfeld gaan bezighouden ' 

BIJ ons volgende lustrum zullen we meer weten 
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Historische kringbladen 

Toen we bij gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan van de 
Histonsche Knng Bemmel door 
oude jaargangen van het knng-
blad bladerden, viel ons oog op 
een aantal interessante artike
len Interessant, omdat ze een 
aardig tijdsbeeld geven van de 
eerste woelige jaren na de 
opnchting van de vereniging Er 
zijn bovendien verhalen bij die 
ook vanwege het onderwerp 
zeer de moeite waard zijn om 

ze nogmaals (of voor het eerst) te lezen Vandaar dat we een deel van dit 
jubileumnummer inruimen voor een selectie histonsche knngblad-artikelen 

uit: 1e jaargang, nummer 1 (januari 1991) 
Gedeelte uit het voorwoord van voorzitter EefArns 

Beste kringvnenden, 
Met genoegen bieden wij u het eerste nummer van ons club- en 
informatieblad aan De bedoeling is dat we van tijd tot tijd dit blad in 
samenwerking met de knngleden zullen maken We doen dan ook een 
beroep op u om ons zoveel mogelijk van kopij te willen voorzien en eventueel 
zitting te nemen in de redactie van ons blad 

Na anderhalf jaar Historische Knng Bemmel kunnen we terugzien op een 
uitstekende start Op dit moment hebben we een kleine honderd leden, 
waarvan een deel erg actief is Graag zouden we zien nog wat meer leden in 
de secties actief werden Natuurlijk kan met alles worden gerealiseerd in zo'n 
korte periode, het bestuur wil het kringvuur echter goed brandende houden 
Opgestart zijn de secties Archeologie, Geschiedenis van Bemmel en 
Heemkunde Ook is er een Documentatiecentrum gestart 

Nu, bij het begin van het nieuwe jaar, zou ik de wens willen uitspreken dat 
onze gemeentelijke volksvertegenwoordigers zeer zorgvuldig zullen omgaan 
met ons landschap, onze gebouwen, boerderijen en dergelijke Een besluit 
om iets af te breken is snel genoeg genomen, maar het duurt dan tijden voor 
we weer iets dergelijks hebben Als de huidige generatie afbreekt wat de 
vorige generatie heeft neergezet, zal ons dorp nooit een echt profiel krijgen 

btofische 
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uit: 1e jaargang, nummer 1 (Januari 1991) 
Gerard Sommers over de verenigingsdoelstelling. 

Hoewel de artikelen uit de statuten die de 'democratie' binnen de vereniging 
regelen uiteraard van groot belang zijn, is het artikel waarin het doel van de 
vereniging wordt omschreven natuurlijk het belangrijkst 

Artikel 3 De vereniging stelt zich ten doel 
1) onderzoek te doen naar allerlei aspecten van de geschiedenis en pre

historie van het dorp Bemmel, 
2) inzicht te krijgen in taal en taaluitingen (dialecten), landschappelijke waar

den bevolkingssamenstelling, 
3) ernaar te zullen streven opgedane kennis te bundelen en te verspreiden, 

en datgene te behouden wat eigen is aan het dorp 

uit: Ie Jaargang, nummer 1 (januari 1991) 
Rijkdom onder de Rabobank 

In 1973 werd met de bouw van de Rabobank van Bemmel begonnen In 
de bouwput van ongeveer 3 meter diep was de Bemmelse jeugd op 
bottenjacht Dierlijke botten, restanten van een florerend slagers bedrijf dat 
hier voorheen was gevestigd 
Toen ik op een mooie zomeravond ook eens ging kijken, vond ik in de 
wand van geel rivierzand drie vuurstenen voorwerpen en kleine 
stukjes aardewerk uit een periode die voor mij volslagen nieuw was 
Gelukkig woonde toen nog de beroemde steentijdkundige dr A 
Wouters in Lent Die was meteen erg enthousiast Steentijd in Bem
mel'^ Jazeker, en 10 000 jaar voor onze jaartelling 
Met een groepje amateurarcheologen hebben we voor zover dat 
mogelijk was, de zandige wanden verder onderzocht Een veertigtal 
vuurstenen voorwerpen (klem formaat) en wat schamele restanten van 
aardewerk leverde dat op 
Onder de Rabobank en onder het wegdek van de Loostraat ligt een neder
zetting van 12 000 jaar oud' Men noemt deze sporen de Tjongeren-
cultuur Een groep mensen die een enorme omwenteling meemaakte 
Van rondtrekkende nomaden naar boeren die op vaste plaatsen bleven 
wonen Die omwenteling heet de Groene Revolutie 
Er zullen in de Betuwe wel meer van deze nederzettingen zijn ont
staan Maar tot nu toe is er slechts een gevonden In Bemmel Vreemd 
genoeg ontbraken er in de bovenlagen sporen van jongere culturen Alleen 
wat middeleeuwse scherven en die botten natuurlijk 
Boven de grond circuleert het grote en kleine geld, maar 3 meter 
onder de grond daar zit de rijkdom 

Ton Bredie 
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uit: 1e jaargang, nummer 1 (januari 1991) 
De knipseldienst 

Sinds maart 1990 hebben we bij de Historische Kring Bemmel een 
i<nipseldienst 
Dit houdt in, dat we de kranten die iets over Bemmel te melden hebben 
zorgvuldig bewaren. Een keer per maand knippen we alle artikelen uit. Het 
gaat om kranten die in Bemmel gelezen worden, onder andere De 
Gelderlander, Kontakt, De Betuwe, De Nieuwe Koerier, Eister Telex en sinds 
kort ook De Zondagskrant 

Op het ogenblik hebben we het erg druk, want onlangs kregen we van 
iemand zo'n anderhalve meter hoge stapel kranten en knipsels. 

Voorlopig beperken de werkzaamheden zich tot knippen en bewaren. In de 
toekomst zal nog een aanpak ontwikkeld moeten worden voor het selecteren, 
rubriceren en indexeren van de knipsels. Want het uiteindelijke doel is toch 
een toegankelijke archivering. 

Tot nu toe vonden de knipactiviteiten plaats bij een van ons thuis, maar het 
bewaren van stapels kranten en het uitknippen op de keukentafel is niet zo 
handig. We zijn daarom blij dat we voor onze documentatie de beschikking 
hebben gekregen over de voormalige secretariskamer in de Kinkelenburg. 
Een mooie ruimte om te werken aan het bewaren van het wel en wee van 
Bemmel. 

Coby Arns, Maria Janssen en Wilma Kersten 

2e jaargang, nummer 1 (januari 1992) 
Onze kring hieeft een eigen logo 

Sponlaan 2 \ ^ y/ 
6681 CF. Ikmmcl ^ 

Elke vereniging streeft ernaar om iets van een eigen 'identiteit' te 
ontwikkelen. Dat begrip 'identiteit' heeft een brede betekenis. Om het huiselijk 
te zeggen: in wie je bent, watje wilt en hoe je te werk gaat ontwikkel je een 
eigen identiteit. Zo bezien heeft ons logo ook iets te maken met dat begrip. 
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Dat logo, dat staat afgedrukt op ons nieuwe briefpapier, is ons 'beeldmerk', 
ons 'visitekaartje' 
Eerlijk gezegd, en in alle bescheidenheid, vinden wij van het bestuur het best 
een aardig logo Wij hebben het met elkaar bedacht, en nu ik er nog eens zo 
naar zit te kijken bedenk ik dat het in minstens 2 opzichten symbolisch is Het 
toegepaste oude lettertype geeft accent aan onze belangstelling voor het 
verleden, en de cirkel onderstreept dat wij ons werk in knngverband, dus in 
samenwerking met elkaar, willen doen En dat zijn de hoofdkenmerken van 
onze vereniging 

3e jaargang, nummer 1 (januari 1993) 
Het bestuur stuurde op 15 december 1992 een brief naar B&W over de 
sloop van de kapel. Secretaris Leen Reinink belichtte de achtergrond. 

De kapel gesloopt 

Het kan niemand zijn ontgaan de sloop van de kloosterkapel, die begon op 
woensdag 9 december jl Er waren slechts enkele dagen voor nodig om alle 
zichtbare sporen van de kapel uit te wissen 
Via de krant en de radio heeft men kunnen vernemen dat de sloop met is 
gerealiseerd als resultaat van een harmonieuze besluitvorming Integendeel, 
de beslissingen zijn strikt eenzijdig genomen door het gemeentebestuur In 
een overrompelingsactie heeft het een ieder voor het blok gezet en gecon
fronteerd met het voldongen feit van een gesloopt bouwwerk 

Nu zullen wij als knngbestuur de laatste zijn om te ontkennen dat er een heel 
moeilijke situatie was ontstaan Degene die lange tijd als de koper gold, met 
naar het scheen ambitieuze plannen voor restauratie en exploitatie, haakte 
immers af Maar dat kon natuurlijk met betekenen dat de gemeente 
vervolgens zomaar tot de sloop mocht overgaan In het bestemmingsplan 
waren daar uitdrukkelijke voorwaarden voor gesteld (aan die voorwaarden 
was in geen enkel opzicht voldaan) en het verlenen van een sloop
vergunning dient langs correcte weg te geschieden Dat is met gebeurd, en 
dat IS laakbaar, in dit geval heel in het bijzonder omdat dit venNijt de overheid 
geldt 

Het meest grievend hebben wij het gevonden dat het college van 
burgemeester en wethouders onze kring op geen enkele wijze heeft erkend 
als gesprekspartner, hoewel wij in deze kwestie een heel essentiële rol 
hebben gespeeld Daar ligt dan ook het zwaartepunt van onze bezwaren Zo 
gaat een gemeentebestuur, dat respect heeft voor zichzelf en voor zijn 
omgeving, met met anderen om' Toen duidelijk was geworden welk spel was 
gespeeld, hebben wij ons als bestuur beraden op een passende reactie Wij 
besloten tot het schrijven van een brief aan het college 
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Dne maanden later kwam, op aandnngen van de Knng, een reactie van B en 
W onze verwijten waren volkomen misplaatst en op de handelswijze van het 
gemeentebestuur was mets op aan te merken 
Onze conclusie was dat het gemeentebestuur blijkbaar met weet wat een 
boetekleed is En, zo het dat al weet, het is blijkbaar buitengewoon moeilijk 
om het uit de kast te halen en het, al is het maar voor héél eventjes, aan te 
trekken En dat siert ons gemeentebestuur met' 

Leen Reinink, secretaris 

3e jaargang, nummer 2 (mei 1993) 
Samenvatting van een artikel dat Maria Janssen - van Gelder schreef in 
het kader van de door haar gevolgde cursus 'Artikelen schrijven over 
geschiedenis'. 

Het dorp 

Het dorp uit mijn jeugd bestaat niet meer Wat ik mij herinner is ruimte, 
weilanden, appel- en kersenboomgaarden, grote oude huizen, een spook
achtig vervallen kasteel en veel bomen 
Van de oude dingen is met veel meer over sinds we in het dorp een 
gemeentebestuur hebben met vernieuwingsdrang Zo is er onlangs een heel 
complex van scholen, klooster, kapel en verenigingsgebouw gesloopt Het 
was sinds 100 jaar het middelpunt van het dorp Hele generaties zijn er 
school gegaan, hebben boeken geleend en hun vergaderingen gehouden in 
het gebouw van de St Vincentius-veremging Sommige mensen hebben er 
zelfs ondergedoken gezeten in WO II 

Nu IS alles weg Op die plaats wordt een enorm winkelcentrum gebouwd, 
moderne flats en vooral veel parkeerplaatsen In mijn dorp zijn we met 
gewend aan flats, bewoners van huizen die er al jaren staan klagen nu dat de 
flatbewoners dwars door hun huis heen kijken Jarenlang woonden zij aan 
een rustig straatje, zonder doorgaand verkeer Nu komt er zelfs vrachtverkeer 
dat moet laden en lossen bij het winkelcentrum Het Komplan, zoals het 
wordt genoemd, heeft heel wat teweeg gebracht in mijn dorp 

Er waren protestacties van mensen die het jammer vonden dat het oude hart 
van 100 jaar dorpsgeschiedenis gesloopt zou worden Zo waren er vele 
vrijwilligers die huis-aan-huis gingen om handtekeningen te verzamelen, die 
aan de burgemeester werden aangeboden om hun protest kracht bij te 
zetten Echter, het mocht met baten Het gemeentebestuur besloot tot sloop 
Veel mensen deed het pijn toen de afbraak begon Meerdere malen heb ik 
meegemaakt dat ik tranen zag in de ogen van oudere dorpsgenoten 
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Het slopen van de oude school leverde nog een spannende gebeurtenis op. 
Op 'n vrijdag, toen ik weer eens aan het fotograferen was, werd mijn 
aandacht getrokken door een kelder in één van de lokalen. Er liep een 
stenen trapje naar beneden en er lagen gebroken tegels. Nieuwsgierig 
veegde ik wat stof en puin aan de kant en vond enkele gave vloertegels. 
Grijze, wat ruwe tegels, estrikken genaamd. 

De kelder met estrikken vloer. 

In de volgende dagen waarschuwde ik enkele mensen van de Historische 
Kring en zondags togen wij aan het werk. Met meegebrachte scheppen, 
vegers en nog wat ander gereedschap schoven we een enorme hoeveelheid 
klein puin en zand opzij. Geleidelijk aan kwam op een diepte van 20 a 25 cm 
een bestrating tevoorschijn die langs de zijkant van het voormalige huis liep. 
Daar de slopers na het weekend verder moesten met hun werk konden we 
helaas niet alles uitgraven, maar wel hebben we foto's gemaakt, metingen 
gedaan en opgetekend. Enkele estrikken hebben we als aandenken 
meegenomen. Bij verder onderzoek is overigens gebleken dat op de plaats 
van de kelder vroeger boerderij 'De Roskam' heeft gestaan. 

Bij de sloop van de oude school kwamen ook de fundamenten van het al in 
1940 verdwenen kerkje tevoorschijn. Zij waren al die tijd diep verborgen 
geweest onder de speelplaats en vielen nu ook ten prooi aan de slopers. 

Het enige wat ons nu nog herinnert aan het hele complex is een stukje van 
de kloostermuur en een bordje met de naam 'Kloosterplaats'. 
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3e Jaargang, nummer 3 (september 1993) 
De Bemmelse kloostermuur 

Het restant van de kloostermuur aan de Flierenhofstraat dateert uit dezelfde 
tijd als de voormalige kapel en is dus ongeveer 100 jaar oud. De stenen van 
de muur zijn machinaal vervaardigd, een techniek die rond 1900 haar intrede 
deed. Het zijn dus heel gewone stenen. 
De kloostermuur van nu is het enige overblijfsel van een groot complex dat 
begon met een kerkje en een pastorie uit 1802. Het omvatte verder een 
klooster, een kapel, een school, een Vincentiusgebouw en een kloostertuin 
omgeven door kloostermuren. 
Het complex dat geheel werd gesloopt op een deel van de muur na, omvatte 
200 jaar Bemmelse geschiedenis die zich voor een belangrijk deel daar 
concentreerde, en die werd gekenmerkt door de overheersende rol van het 
katholicisme. Het restant kloostermuur is daar een stenen getuige van. Dat is 
zijn waarde; zijn cultuurhistorische waarde. 

Deel van de kloostermuur. 

Over de esthetische waarde van de kloostermuur zullen de meningen wel 
verschillen. Wie bij schoonheid en monumenten denkt aan pronkstukken van 
de steden, zal in deze muur niets bijzonders zien. Wie de eenvoud van het 
platteland waardeert zal enthousiast zijn. Schoonheid blijft een subjectief 
criterium. 
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De ouderdom van de kloostermuur is op zich geen reden om fiem te 
handhaven of te slopen. Het kan hooguit een ondersteunende factor zijn om 
hem te behouden. 
In de Monumentenverordening van de gemeente Bemmel (1990) wordt 
onder een 'monument' verstaan: 'alle zaken die van algemeen belang zijn 
wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 
cultuurhistorische waarde'. Aan één van deze criteha dient de kloostermuur 
te voldoen. Zijn cultuurhistorische waarde is duidelijk, en over zijn schoon
heidswaarde kunnen wij geen objectief oordeel geven. 

Ton Bredie 

4e jaargang, nummer 1 (januari 1994) 
Het kerkje van Ressen 

'Het kerkje van Ressen met kostershuis bekeken vanaf de Slenkweg' is de 
volledige tekst die Ton Bredie meegaf aan de tekening, die op de volgende 
bladzijden is opgenomen. Toen Ton het kerkje vastlegde voor zijn verjaar
dagskalender heeft hij wellicht voor deze zijde gekozen omdat de bomen aan 
de voorkant hem het zicht op het kerkje teveel ontnamen. Sinds kort zou hij 
volop de gelegenheid hebben het kerkje van de voorzijde te tekenen. In een 
snel tempo worden de bomen rondom het terrein vóór de kerk neergehaald. 

Het zal jaren duren voordat de kerk opnieuw achter de bomen verscholen zal 
zijn. Helaas! 

Het kerkje van Ressen met kostershuis, gezien vanaf de Slenkweg Tekening door 
Ton Bredie 
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4e Jaargang, nummer 3 (september 1994) 
Het vroegere koetshuis bij 'Huize Bemmel' 

Met de tekening 'Het vroegere koetshuis bij Huize Bemmel' komt een einde 
aan onze reeks met tekeningen van Ton Bredie. In verband met zijn vertrek 
uit Bemmel is het in dubbel opzicht een afscheid. Wij danken Ton voor zijn 
bijdragen aan de kring en het kringblad en wensen hem en zijn familie veel 
geluk in het Brabantse. 

Het vroegere koetshuis bij Huize Bemmel. Tekening door Ton Bredie. 

4e Jaargang, nummer 3 (september 1994) 
Het Ressense kerkje krijgt grondige opknapbeurt 

Wie de afgelopen weken Ressen passeerde en gewoontegetrouw de blik 
richtte op het N.H.-kerkje, zag vreemde dingen. Het torendak, geheel 
ontdaan van zijn vertrouwde leien, stond vóór de kerk op de weg; de toren 
was gehuld in steigers. 

Nu wisten wij van de kring dat er een restauratie op handen was. Wij hadden 
immers in 1993 een jaarkalender (onze eerste!) uitgebracht en de opbrengst 
daarvan bestemd voor het restauratiefonds. Het was een unieke mogelijkheid 
om het dak eens nader te bekijken en om er een foto van te maken. 



- 3 0 -

De torenspits naast de toren. 

De heer Slaghuis, voorzitter van de l<erl<enraad, vertelde waar liet bij de 
restauratie om gaat. I-let torendak wordt grondig vernieuwd. Slechts de 
'koningsstijl' in de constructie behoeft niet te worden vervangen. Dit is de 
verticale balk, die in het hart van het dak omhoog loopt, en waarop de spits 
rust. Op het dak komen nieuwe leien. In de toren wordt onder meer de 
houten trap gerestaureerd, zodat de beide klokken en de koker voor de 
nationale driekleur weer zonder levensgevaar bereikbaar zijn. 

Jarenlang hebben kauwen boven in de toren de dienst uitgemaakt met de 
zichtbare en schadelijke gevolgen van dien. Daar moest iets tegen worden 
gedaan. Bekeken wordt of er kasten in de galmgaten kunnen worden 
geplaatst voor kerkuilen; heel romantisch en toepasselijk voor een kerktoren! 
De bekleding van de toren, tufsteen, wordt bijgewerkt. 

Daarmee is het karwei echter nog niet geklaard. Aan weerszijden van het 
schip van de kerk moeten drainagebedden in de grond worden aangebracht, 
voor de afvoer van het hemelwater Het koorgedeelte is voorzien van 
dakgoten, maar het schip niet. Om tot een zorgenvrije waterafvoer te kunnen 
komen zijn die drainagebedden noodzakelijk. Het gaat om grindbedden in de 
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grond, die aan de onderkant waterdicht zijn afgesloten, waardoor het 
regenwater gecontroleerd kan worden afgevoerd 

Alle diensten konden ook in de afgelopen periode gewoon doorgang vinden 
En dat zijn met alleen de zondagse kerkdiensten, maar het blijkt dat steeds 
meer jonge echtparen de romantiek van dit mooie plekje hebben ontdekt en 
hier hun trouwdienst houden Ook afgezien van direct gebruik vervult het 
gebouw een onvervangbare rol die van monument van een eeuwenlang 
verleden 

Leen Reinink 

6e Jaargang, nummer 2 (mei 1996) 
In Bemmel staat een huis - café en slijterij De Roos 

Ditmaal duiken we in de geschiedenis van het pas opgeknapte, zeg maar 
gerust gerestaureerde pand, dat staat op de hoek Dorpsstraat-Molenwei-
Oude Kerkhof Waarschijnlijk is het pand het best bekend onder de naam-
(cafe en slijterij) 'De Roos' 

De eerste plaatjes van deze plek werden getekend door De Beijer in 1742 
In 1820 vinden we op de plaats van de schuur een T-boerderij Deze was 
daadwerkelijk als boerderij in gebruik en later hoogstwaarschijnlijk ook als 
smederij Het voorhuis lag iets hoger dan het bedrijfsgedeelte Rond 1900 
zien we dat het dwarshuis van de T-boerderij is verdwenen Waarschijnlijk is 
er brand of iets dergelijks geweest, want anders was het een nogal 
ingrijpende en kostbare verbouwing, die alleen maar ruimteverlies opleverde 
Het dak wordt dan een doorlopend zadeldak 

Omstreeks 1925 werd in de hoek van het pand aan de Oude Kerkhof een 
schuine deur aangebracht met daarvoor een hardstenen pilaar Het gebouw 
was toen in gebruik als kruidenierswinkel en café Het cafégedeelte werd 
later vergroot In de lange noordgevel bevond zich een soort portaaltje met 
daarin twee schuin geplaatste deuren, die de toegang vormden tot het café 
c q de winkel Direct na de oorlog werd het achterhuis gebruikt als 
noodwoning 
Rond 1949 werd de schuine hoekdeur met pilaar veranderd in een deur in de 
westgevel De schuine deuren in de lange noordgevel werden vervangen 
door rechte deuren Het cafe had dus twee ingangen Daarvan maakte de 
jeugd regelmatig gebruik om elkaar achterna te zitten dwars door het café 
heen 

In 1979 werd het pand verbouwd tot slijterij De ramen in de noordgevel, 
alsmede de entree werden ven/angen door nieuwe boogramen De deur in 
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de westgevel was verdwenen. De heer G. Bouwman, getrouwd met een 
dochter van Helmich, dreef de slijterij. Later wordt het bedrijf overgenomen 
door de firma Impodra, die in 1991 naar het winkelcentrum verhuist onder de 
naam 'Gall en Gall'. 

Foto uit 'De geschiedenis van de Ned. Hen/. Kerk in Bemmel', door J Vcibtirg. 
Origineel collectie J. Janssen 

In 1993 wordt het gehele pand met bijbehorende grond gekocht door Ingrid 
Goris en Hans Brenters. Zij hebben, na zoveel mogelijk gegevens verzameld 
te hebben, het pand zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat terug
gebracht. 

Joop Verburg 

6e jaargang, nummer 3 (september 1996) 
Oorsprong Haalderen herontdekt! 

De 'Haldersche kapelle', gebouwd door de geërfden van Haalderen, is 
teruggevonden in de omgeving van de Essenpas. Deze conclusie kan - met 
enig voorbehoud - worden getrokken uit het onderzoeksrapport van de 
Stichting RAAP (Regionaal Archeologisch Archiverings Project). 
RAAP heeft de afgelopen maanden de Bemmelse bouwlocatie 3 en de 
Klaverkamp onderzocht, gebruik makend van oppen/laktekarteringen en 
booronderzoek. 
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Ton Bredie heeft in zijn boel< Toegang tot liet verleden al gespeculeerd over 
de locatie van de 'nije kerck' van Haalderen. Door de informatie uit enkele 
bronnen te combineren, situeerde hij de kerk op het voormalige landgoed van 
'De Essenpas'. Hij blijkt het dus bij het rechte eind te hebben gehad. 

Detail van een W^-eeuws kaartje. Bij het kerkje links staat: Haldersche kapelle, bij het 
kerkje rechts: Bemmelsche kercke 

Tijdens het bovengrondse onderzoek (de zogenaamde oppen/laktekartering) 
zijn sporen van bouwpuin aangetroffen. Het betreft hier stukken tufsteen, 
fragmenten van kloostermoppen en dakleien, mortel alsmede grote veldkeien 
en brokken natuursteen. Ook werden er diverse gesmede spijkers gevonden 
en enkele aardewerkschen/en. Ter controle zijn verschillende boringen 
verricht. Daarin werden stukjes puin en mortel aangetroffen. 
Uit dit materiaal en informatie uit geschreven bronnen (15^ en 16^ eeuw) is af 
te leiden dat het inderdaad gaat om de Haalderse kerk. Afgezien van adellijke 
huizen/kastelen, kerken, kapellen en kloosters werd er in de periode van de 
Late Middeleeuwen, want daar spreken we nu over, nauwelijks in steen 
gebouwd. Het ligt dan ook voor de hand de aangetroffen resten aan een van 
de genoemde bouwwerken toe te schrijven. 
Een tweede landhuis naast de 'Hof to Haelderen', eveneens op de Essenpas 
gelegen, is niet waarschijnlijk. Gezien de relatief beperkte omvang van de 
gevonden puinconcentratie is het heel goed mogelijk dat het dus om de 
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overblijfselen van een kerkje of grote kapel gaat Ook van de 'Hof van 
Haelderen', of in ieder geval van éen van de voorlopers van het eind vorig 
jaar gesloopte woonhuis, zijn resten teruggevonden De sloot die nu nog in 
het terrein aanwezig is, is vermoedelijk een restant van de oorspronkelijke 
omgrachting 
Het lijkt ons de moeite waard te (laten) onderzoeken hoe na een eventuele 
opgraving de historie van deze plek zichtbaar kan worden gemaakt De 
nieuw te bouwen wijk zou dan zijn identiteit hieraan kunnen ontlenen 

De gegevens in deze bijdrage zijn ontleend aan het interim-rapport van de 
Stichting RAAP. Met dank aan drs. A. Haarhuis voor zijn bereidwillige mede
werking. 

6e jaargang, nummer 3 (september 1996) 
Zeven telefoons in Bern mei in 1915 

De Historische Kring Gente is in het bezit van een facsimile van de eerste 
telefoongids (van het hele land) De betreffende 'Naamlijst voor den telefoon
dienst Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie 
(Januan 1915)' vermeldt dat er bijvoorbeeld in Doornenburg en Angeren nog 
geen telefoon was Dat was wel het geval in Gendt, Huissen en Bemmel Het 
deel dat op Bemmel betrekking heeft, luidt als volgt 

Bemmel (Hulptelefoonkantoor) 
Diensturen Werkdagen van 8-vm tot 1 - nm, van 2 - nm tot 3 30 nm, van 
6 - nm tot 7 30 nm Zon- en feestdagen van 8-vm tot 9- vm 
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor Het 
aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den 
sluitingstijd daarvan beproefd 

Tel 1 Schueren, KAM Ridderde van der, Burgemeester 
2 Raadt, J H de, Stalhouder, Aan den Dijk 
3. Nas, J J R, Stalhouder en commissionair, Loostraat 
4. Dumont, J G M, Kwekerij 'Huize Bemmel' 
5 Jansen, M, Slager en vrachtrijder 
6 Ven/veijen, H N, Fruithandel 
7 Verweijen, W, Boerenbond 

Telegraafkantoor Aan te vragen via 'Rijkstelegraaf 
Zie voor het nummer van aansluiting ook onder Nijmegen 

Gelet op de in de gids aangegeven diensturen en de te volgen werkwijze 
voor het aanvragen van een gesprek zou de slogan 'Bellen'^ Eerst even tot 
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tien tellen!' in die tijd echter mogelijk nog beter van toepassing zijn geweest 
dan in het afgelopen jaar 

Gerard Sommers 

9e jaargang, nummer 1 (januari 1999) 
In Bemmel staat een huis - De Vlierentiof 

Het huis 'De Vlierenhof staat er al heel lang. De Flierenhofstraat kwam 
vroeger vlak achter dit huis uit op de Dorpsstraat, het laatste gedeelte 
eigenlijk alleen als een pad. In de laatste tijd is de wegenstructuur daar 
zodanig gewijzigd, dat het pad verdwenen is. 

Deze foto is uit van de 40-er jaren De luiken zijn in 1960 verwijderd. 

Het pand is al heel oud. Het werd in 1832 door Hent Janssen (de 'Erme 
Hent') aangekocht van de eerste eigenaar Frederik Meijer Wanneer die het 
precies heeft laten bouwen is met bekend. In 1833 ging Hent's moeder Maria 
Burgers er wonen, toen haar oudste zoon, die op haar boerderij in 
Rijkerswoerd bij haar inwoonde, ging trouwen. Toen Maria in 1848 overleed, 
heeft Henricus Janssen, de kleinzoon van Maria, er gewoond. Hij 
exploiteerde samen met zijn zus Jacoba Maria een bakkerij, die waarschijnlijk 
op een andere locatie gevestigd was. Na de boedelverdeling van de erven 
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'Erme Hent' werd 'De Vlierenhof in 1881 verl<ocht. Waarom de Flierenliof-
straat, die naar dit pand is genoemd, met een F wordt geschreven, in piaats 
van met een V, is overigens niet bel<end. 

De heer Wiliem Jansen (gemeentesecretaris van 1904 tot 1941) de vader 
van de iatere gemeentesecretaris Arnold Jansen, heeft er gewoond tot rond 
1950. Daarna woonde zijn zoon Arnold er nog een poosje, tot zijn huis in 
Ressen beschikbaar was. 
Inmiddels was het pand eigendom van de heer Van Mook, die het gebouw in 
twee woningen opdeelde. In de ene woning - aan de noordzijde - woonde de 
familie J. de Bruin, die er nu nog woont. De woning aan de zuidzijde werd 
bewoond tot 1959 door de heer J. van der Velden, die getrouwd was met 
Tiny Bergers uit Angeren. In dat jaar trok de familie Hartenhof er in, die er 
woonde tot mei dit jaar. De heer Hartenhof genoot bekendheid als leider van 
de Bemmelse ponyclub 'De Gele Rijders'. Nu woont de familie L. Schot in dat 
huis. 

Joop Verburg 

9e jaargang, nummer 2 (mei 1999) 
Een deel van het voorwoord dat voorzitter Mare Koeken schreef. 

Tot slot wil ik nog even stilstaan bij de 
schoorsteen van de voormalige tuinderij 
Evers, aan de Herckenrathweg. Toen de 
eerste contouren van het nieuwe (deel)-
bestemmingsplan 'Warmoeshof zichtbaar 
werden, heeft het bestuur contact op
genomen met de gemeente. Ons werd te 
verstaan gegeven dat er wel mogelijk
heden waren de schoorsteen, als 
herinnering aan wat eens was, te be
houden in de groenstrook van het plan. 
Tijdens de verdere planontwikkeling is de 
grond waar de schoorsteen op stond door 
de gemeente verkocht aan de firma 
Stoffels. Deze laatste had geen enkel 
belang bij behoud van de schoorsteen en 
heeft een sloopvergunning voor de kassen 
én de schoorsteen aangevraagd en ge
kregen. 
Met dit feit is het bestuur op een laat moment geconfronteerd. Na het 
inwinnen van juridisch en bouwkundig advies bij de Bond Heemschut heeft 
het bestuur moeten constateren dat behoud geen optie meer is, met name 
vanwege de nieuwe eigendomsverhoudingen. 'Last but not leasf heeft het 
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bestuur nog getracht onderdak te vinden voor dit stukje Bemmeis erfgoed bij 
het Nederlands Openluchtmuseum, Museumboerderij de Tip en de 
Historische Tuin Lent, maar om verschillende redenen is dit niet gelukt. Wij 
betreuren het zeer dat weer een stukje Bemmeis verleden zo gemakkelijk en 
met hulp van de gemeente het veld heeft moeten ruimen. 

10e jaargang, nummer 2 (mei 2000) 
De Boze Wolf 

Op woensdag 26 januah 2000 werd ik 's morgens, op een tijdstip waarop ik 
de slaap nog nauwelijks uit mijn bloed heb, gebeld door iemand, die zich 
Wietse noemde en die me uitnodigde om een kijkje te komen nemen in het 
kraakpand aan de Wolfhoeksestraat in Ressen. Hij vertelde dat hij namens 
de krakers sprak, die zich, om de aanleg van de Betuwelijn tegen te gaan, in 
deze boerderij hadden genesteld. In de boerderij zou zich een serie 
bijzondere Delfts-blauwe tegeltjes bevinden en de dames en heren krakers 
maakten zich zorgen over het verloren gaan van bijzondere historische 
schatten bij de naderende ontruiming en de daaropvolgende sloop van het 
pand. 

>/iW X ^ ¥*• 

Ik ben daar gaan kijken en 
werd, terwijl ik me tussen de 
stapels oude troep die als 
barricade was opgeworpen, 
wrong, allervriendelijkst door 
de activisten ontvangen. De 
rondleiding toonde mij tegels, 
waarvan het op z'n minst goed 
zou zijn, als ze op foto 
vastgelegd zouden worden. 
Die middag zijn Maria Janssen 
(onze fotograaf) en ik samen 
terug geweest voor een 
bezoek. Maria maakte foto's 
en dia's. 
Het uitbreken van de tegels 
vormde een ander probleem. 
Allereerst moesten we toe
stemming hebben van de 
daartoe bevoegde autoriteiten. 
Voorzitter Mare Koeken belde 
langs allerlei kanalen: volgens 
de sloper moesten we bij de 
gemeente Bemmel zijn, vol-
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gens de gemeente moesten we de NS als eigenaar hebben... Van tiet kastje 
naar de muur dus. Maar uiteindelijk kregen we van NS toestemming om alles 
wat historische waarde had, uit het pand te halen. 
Op zaterdag 29 januari gingen Gerard Sommers en ik, gewapend met hamer 
en koubeitel naar het kraakpand. We konden er inmiddels niet meer met de 
auto komen, want de toegangswegen waren alle geblokkeerd door 
barricades van allerlei rommel. Binnen werd alles nog eens zorgvuldig 
bekeken. De Delfts-blauwe tegels in de keukenmuur waren duidelijk later 
aangebracht en in de cement vastgezet. Die waren door ons niet meer te 
redden. De gangtegels lagen in de kalk en daarvan werd een aantal, enkele 
malen het mozaïek vormend, met de bijzondere rand, voorzichtig uitgehakt. 
Tenslotte kon ook een gevelsteentje met het opschrift 'W.J. Roelofs 1891' 
gered worden. We bedankten de krakers hartelijk voor hun oplettendheid en 
hun historisch besef, alsmede voor hun vriendelijkheid. Met een loodzware 
kist met tegels en schoenen die van onder tot boven onder de modder zaten, 
sjouwden we terug naar de auto. 

Op dinsdag 8 februari werd het pand uiteindelijk ontruimd en begon de sloop 
van een van de laatste boerderijen van het eens zo gezellige buurtschapje. 

Joop Verburg 

11e jaargang, nummer 1 (januari 2001) 
Kosten gezondheidszorg schrikbarend laag 

Jaarverslag Lidwina 1932 
In het jaarverslag over 1932 van de St Lidwina-vereniging is te lezen dat het 
bestuur voltallig werd door de benoeming van de heer A.J. Herckenrath tot 
regent. Het aantal zusters in de inrichting bleef 11. Het aantal leden van de 
wijkverpleging, dat in 1931 554 bedroeg, met een contributieopbrengst van ƒ 
794,25, was in 1932 515, met een opbrengst van ƒ 716,85 aan contributie. 
Van de wijkverpleging werd dit jaar zeer veel gebruik gemaakt. Door de 
wijkzuster werden 118 patiënten bezocht, waarbij 825 bezoeken werden 
afgelegd. Uitgeleend werden 195 artikelen. De genoemde cijfers bedroegen 
in 1931 respectievelijk 56 en 380. 

In de 'polykliniek' werd in 1932 140 (235) maal hulp verleend. Bij 
verschillende patiënten buiten het gesticht werden door de zusters 25 
nachten (22) gewaakt. Het aantal aanwezige zieken in het 'Gesticht' op 1 
januari 1932 bedroeg 1; opgenomen werden 37 patiënten; ontslagen werden 
33 patiënten; overleden zijn 3 patiënten. Aanwezige patiënten op 1 januari 
1933: 2. Het aantal verpleegdagen der patiënten in 1932 bedroeg 695. Van 
de opgenomen patiënten waren 20 mannelijke en 17 vrouwelijke. Hiervan 
waren woonachtig te Bemmel 14, Haalderen 3, Doornenburg 9, Angeren 2, 
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Ressen 4, elders 5. In 1932 werden 32 operaties verricht, vermoedelijk in de 
meeste gevallen door dr J.C.L.M. Stuyt. 
Het aantal ouden van dagen en pensiongasten op 1 januari 1933 bedroeg 13 
personen. 

De verpleegprijzen werden herzien en als volgt vastgesteld: 
3e klasse: Volwassenen: vanaf f 2,- tot f 2,50, al naar grootte der kamer 
Kinderen f 1,75 per dag. 
2e klasse: Kleine kamer ƒ 3, - per dag, grote kamer ƒ 3,25 per dag. 
Ie klasse: Vanaf f 5,- per dag. 
Gebruik van operatiekamer f 10,-. Nachtwaken f 1,50 per nacht. 

In het 'Paviljoen' worden vrouwelijke tbc-patiënten verpleegd. Op 1 januari 
1932 waren 27 patiënten aanwezig; opgenomen werden 23 patiënten; 
ontslagen zijn 35 patiënten; overleden zijn 2 patiënten, zodat op 31 
december 1932 nog 13 patiënten aanwezig waren. Het aantal verpleegdagen 
bedroeg 6.888. 

Er was ook een ziekenfonds: het 'RK-Ziekenfonds St. LIduina'. In de 
gemeentelijke rekeningen van 1933 kunnen we zien, dat de leden beneden 
16 jaar door de gemeente werden gesubsidieerd. Dat waren er in het f 
kwartaal 324, in het T kwartaal 319, in het 3" kwartaal 316 en in het 4" 
kwartaal 313. Voor armlastigen, die werden verpleegd of die een maaltijd 
kregen, werd j 1,-tot f 1,75 per dag betaald. 

Gerard Sommers en Joop Verburg 
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Bronnen 
De Betuwe, editie 24 maart 1933 
Gemeentelijke rekeningen 1933 
Zoals uit het bovenstaande blijkt was er ook in 1933 al onduidelijkheid over 
de schrijfwijze Lidwina of Liduina 

Internet wetenswaardigheden 

Adn Stuart 

Koninklijke Bibliotlieek 
Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit 
de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, 
bibliotheken en erfgoedinstellingen In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde 
pagina's uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één plek en op 
woordniveau te doorzoeken 
Delpher bevat ruim 90 000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en ongeveer 1,5 
miljoen pagina's uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 20e eeuw 
Delpher is een goudmijn voor iedereen met een behoefte aan relevante 
informatie voor onderzoek Van wetenschapper tot vnjetijdshistoricus, van 
student tot journalist Het matenaal op Delpher kan in pnncipe vrij worden 
gebruikt voor prive-toepassingen en eigen onderzoek, zie voor details de 
gebruiksvoorwaarden De komende jaren zal de omvang van het totale 
aanbod in Delpher bijna verdubbelen van 30 miljoen tot 50 miljoen pagina's 

Daarnaast zullen er in de loop der tijd steeds meer geavanceerde 
functionaliteiten worden toegevoegd, onder andere voor het zoeken, vinden 
en opslaan van resultaten Er wordt ook gewerkt aan een site die 
geoptimaliseerd is voor gebruik op smartphones Wensen van gebruikers en 
betrokken instellingen worden geïnventariseerd en waar mogelijk 
meegenomen in de ontwikkeling 
Zie http //www delpher nl 

'Eene bedroevende gebeurtenis' 
Betsy Elmers 

In januan 1851 stonden de kranten vol van een ernstig ongeluk in de kerk 
te Bemmel Op 23 januan van dat jaar zouden twee paters redemptonsten 
een prediking houden, maar door het grote aantal gelovigen vielen of 
braken enkele kerkbanken en ontstond er paniek Volgens het Algemeen 
Handelsblad werd dat nog verergerd toen mensen die boven op het koor 
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stonden, naar voren drongen om te kijken wat er aan de hand was. 
Degenen die zicli daaronder bevonden vreesden dat de zaak zou instorten 
en drongen als reactie allemaal tegelijk naar de buitendeuren. 

De Nijmeegsche Courant berichtte enkele dagen later dat in het gedrang 
drie doden vielen: Arnoldus Jordens (23) landbouwer uit Oosterhout, 
Geertruida Kloppers (28) dienstmeid te Eist en Maria Wigman (22) zonder 
beroep uit Huissen. 'Eene jonge dochter van Huissen wier toestand zeer 
bedenkelijk was, is zoo men hoopt, op dit oogenblik buiten gevaar.' 

De r.k.-kerk in de Dorpsstraat, gebouwd in 1802. 

Hieronder het artikel dat De Tijd op 27 januari 1851 aan het ongeluk wijdde: 

Eergisteren avond, den 23 dezer, lieeft te Bemmel (Gelderland) eene 
bedroevende gebeurtenis plaats gehad, welke echter nog meer 
verschrikkelijke gevolgen had kunnen hebben, dan tot dusverre bekend 
zijn. 

Van af den 18 waren te Bemmel dagelijks stichtende missie- of boetpreken 
gehouden, zonder de minste stoornis; vele geloovigen woonden dezelve 
godvruchtig bij, en keerden daarna in regt godsdienstige stemming 
huiswaarts. Ook eergisteren avond was de kerk met eene aanzienlijke 
menigte gevuld, alvorens het uur voor de godsdienstoefening bestemd , 
had geslagen. De Eerwaarde Priester, welke de avondpreek zoude houden, 
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was nog met in de kerk, toen op eens eene beweging met angstgeschrei 
ontstond, veroorzaakt, zoo als men meent, door het vallen eener bank, 
ongelukkig nam deze beweging zoo snel en onverwacht toe, en werd door 
verschillende angstkreten zoodanig vermeerderd, dat alle pogingen van 
bezadigde mannen om de menigte tot bedaren te brengen, schier 
vruchteloos waren De beangstigste menigte drong met kracht naar de 
deuren, om te vlugten, eenigen zelfs trachtten de glasramen te breken en 
daaruit te spnngen Buiten de kerk gekomen, vroeg men elkander angstig 
af wat er toch gebeurd was'^ Sommigen meenden dat de orgelzolder 
instortte, anderen spraken van brand Niemand wist in de eerste 
venvarnng, wat er eigenlijk was voorgevallen Doch al spoedig bleek het, 
dat er geen enkel teeken van brand noch van instorting te ontdekken was 

Van de eerste ontsteltenis bekomen, begon men zich alreeds te verblijden 
in de meening, dat er geen menschenlevens te betreuren waren, edoch 
deze blijde meening moest aldra plaats maken voor de droevige bevinding, 
dat daar buiten vier personen in onmagt lagen Pnesters en geneesheeren 
werden er bij geroepen, de lijdenden werden in de naastbijliggende huizen 
gebragt en verzorgd, maar wat moeite en hulpmiddelen ook werden 
aangewend, binnen eenige uren waren drie derzelve bezweken, terwijl de 
vierde nog wel in bedenkelijken toestand bleef en bij het afzenden van dit 
bengt, nog eenige hoop op behoud des levens gaf 

Meermalen moet men verbaasd staan bij het lezen en hooren van 
dergelijke verwarnngen, en met moeite zelfs kan men gelooven, hoe angst 
en schrik eene zoo verregaande verwarring, een zoo vreesselijk gedrang 
kunnen veroorzaken, dat soms vele menschen daann het leven verliezen, 
zooals bij groote volksfeesten in steden, op straten en pleinen zelfs, 
meermalen gebleken is (Men hennnert zich hier aanstonds dergelijke 
gebeurtenissen in Amsterdam , Parijs en andere groote steden) Dat bij het 
wezenlijk ontstaan van brand in openbare gebouwen met menschen gevuld 
(gelijk weleer in den schouwburg te Amsterdam en later te Utrecht) groote 
ontsteltenis en schrik, de menigte in verwarring brengen en daarbij 
menschenlevens in gevaar komen, zal wel minder bevreemden, maar eene 
verwarring en gedrang zoo vreesselijk als deze, en dat om een ingebeeld 
gevaar, valt moeijelijk te beseffen 

Moge de bekendmaking van dit droevige voon/al dienen ter waarschuwing, 
om zich toch met bij ijdele vrees en angstgeschrei, zoo noodeloos aan 
gevaan/ollen drang en ontvlugting te wagen Trouwens geen verlies van 
menschenlevens, geen zoo treung onheil zoude te Bemmel zijn 
voorgevallen, hadden overdreven angst en ontsteltenis zich met van de 
menigte meester gemaakt 
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Van Huus Uut (2) 
Adn Stuart 

Van Huus Uut is het maandblad van het katholiek thuisfront waarmee de 
jongens uit Bemmel en Haalderen, die naar Indie uitgezonden waren voor de 
politionele acties, op de hoogte gehouden werden "Van Huus Uut" is uitge
geven vanaf 1947 tot en met mei 1950 
Dit keer een selectie van artikelen uit het tweede nummer van "Van Huus 
Uut" 

De Bemmelse Verkenners aan het woord 
Toen er onlangs een en ander verteld werd over "Van Huus Uut", vroeg men 
mij ook eens wat te schrijven over de Donatusgroep Het wordt nu tijd dat de 
copy ingeleverd wordt en we zullen dus maar van wal steken 
Voordat jullie naar het land van de cakibroekjes gingen, heb je die knapen in 
zo'n soort pakje wel zien lopen, of met een groen potje of met een baret op 
Dat waren de welpen en verkenners van de St Donatusgroep Iemand die 
ook jullie allemaal goed kennen heeft dit ideale jeugdwerk in Bemmel 
gebracht, nl kapelaan Span Met hem zijn we verleden zomer kamperen 
geweest in zijn oude parochie, Wegdam, en daarvan wil ik jullie wat vertellen 
Alle welpen en verkenners zijn toen met de grote truc van Harry Stoffels 
weggebracht Onze legertrein was geweldig groot, een hele aanhangwagen 
vol met tenten, pioniermatenaal en fourage 
Het was ontzettend warm in die week dat we in Wegdam waren Dit mooie 
dorp ligt in Twente, in een prachtige omgeving van bos en heide De mensen 
zijn er heel aardig, en op een door een echt goede boer beschikbaar 
gestelde boerderij, werden onze welpen ingekwartierd De eerste avond van 
de kampweek ben ik 's avonds even bij de welpen gaan kijken Het was een 
pracht gezicht, mannetje aan mannetje lagen ze op het stro en maffen, 
geweldig' 
's Morgens was het daar een herrie van belang, maar zo tegen negen uur 
zag er alles pnma uit, dan was er "Vachtenschouw" leder had dan z'n 
spulletjes, na ze gelucht te hebben, model gepakt aan het hoofdeinde van z'n 
matje gelegd Nou kerels, jullie peletonscommandant en de sergeant van de 
week zou met durven kankeren Maar ja, de leidsters waren met gemakkelijk, 
zoals de jongens me in vertrouwen vertelden Bij de maaltijden was het ook 
een vertoning om nooit te vergeten, allen zaten in een grote kring op het gras 
met het bord tussen de knieën en dan maar bikken 
Wanneer ze met sliepen of aten, waren ze in actie Vlak bij de boerderij 
hadden we een stuk terrein ontdekt, ideaal voor welpenspelen, die leven nl 
in de nmboe-sfeer En wat nmboe is, behoef ik jullie met te vertellen Echt iets 
om te sluipen en te spelen, zo in het schemerdonker, want dat was het er 
altijd 
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De verkenners leven weer in een heel andere stijl, die zijn wat zelfstandiger 
Zo gauw een troep op het terrein aankomt, zorgt de patrouilleleider dat hij 
een plaats krijgt, in de aangewezen terreinstrook die hem voor zijn doel 
geschikt lijkt Zijn doel is n I Een tent op te slaan en een keuken te bouwen 
De grond voor de tent mag met te hard zijn, anders liggen hij en zijn jongens 
niet lekker Voor de keuken werden weer andere eisen gesteld Ja, zo'n 
keuken is een raar ding, een stuk grond afgebakend met paaltjes en touw 
Middenin brandt een vuur en verder staan er allehande, van takken 
gepionierde gebruiksvoorwerpen, zoals pannen- en handdoekrekken Zodra 
de plaats voor keuken en tent gevonden is worden de spullen er naar toe 
gebracht en met de bouw begonnen 
Zo heeft iedere patrouille een eigen hoek, terwijl het leiderskamp een eindje 
verderweg ligt In het midden is de vlaggenmast, de appel-plaats en de 
Maria-nis 
Zo was het op ons zomerkamp ook De kerels hebben er hard gewerkt en dat 
bij een bijna tropische temperatuur Ze waren echter behoorlijk getramd door 
het houden van verschillende week-end kampen, buiten Arnhem en 
Nijmegen 
Na enkele uren hard werken stond er zo een heel tentenkamp en rookten de 
vuren De eerste dagen moet er meer gewerkt worden dan gespeeld worden, 
vooral omdat er op een permanent kamp zoveel eisen gesteld worden aan 
hygiene e d Zo moesten er latrines gebouwd worden en kelders gegraven, 
terwijl we het water op de boerderij moesten halen, wat ook veel tijd kostte 
Omdat het m een kamp ordelijk toe moet gaan, was er natuurlijk iedere 
morgen de bekende inspectie van man en uitrusting 
Naar we uit goede bron vernamen, waren de heren daar met erg op gesteld 
Na enige dagen echter konden we 's middags buitenspelen houden of 
voetballen Soms hielden we 's avonds kampvuur, waarmede de dag dan in 
echte verkennersgeest besloten werd Allerhande liedjes en schetsjes 
werden ten gehore gebracht en vooral het talent van Jan Stoffels vierde dan 
hoogtij Jan fantaseerde altijd wat nieuws, hij bootste dierengeluiden na of 
voerde een zelfgemaakt schetsje op en vermaakte zo de hele kamp
bevolking 
Zo verliep ons zomerkamp en we hebben er, behalve goed gegeten en 
geslapen, ook veel genoten De week was tenminste om, voor we er erg in 
hadden De medewerking van de bevolking bij onze proviandering e d Was 
prachtig, vooral dank zij de goede zorgen van aalmoezenier Span, die er 
alles maken en breken kon 
Over ons nachtspel, een avontuur van groot formaat voor de jongens zal ik 
een volgende keer vertellen 
Mannen, alle welpen en verkenners, leidsters en leiders van de 
Donatusgroep wensen jullie het beste Dus tot de volgende keer' 

Hopman Verweijen 
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WISTJEAL 

Dat dokter Noordzij niet meer bij de zusters woonf^ Hij heeft het klooster 
vaarwel gezegd en zijn tenten opgeslagen op de Teselaar, waar zijn collega, 
dokter Westermann, die momenteel 's konings rok draagt, een geschikte 
woning achterliet' 

-o-O-O-O-O-
Dat in Ressen bij de E KV Een gloednieuwe vruchtenfabnek staaft 
De gebouwen zijn geheel klaar en er wordt al gewerkt Tegen Pinksteren 
wordt "Fruterna"officieel geopend Straks wordt het nog Bemmel bij Ressen 

-o-o-o-o-o-
Dat Wout Hendriks van het gemeentehuis militair wordf^ 
HIJ IS nogal gehecht aan zijn pijp als ze hem nou in dienst maar geen pijp 
laten roken" 

-o-o-o-o-o-
Dat eind Januan onze dorpsgenoot - pater Wieggers - naar de Dajaks van 
Borneo vertrekf^ 
In een korte predikatie nam hij afscheid van katholiek Bemmel, dat hem een 
dikke 2000 gulden meegaf 

-0-0-0-0-0-
Dat de J BT B geweldig actief is'^ 
Dezer dagen organiseerde zij in samenwerking met de A BT B Een 
feestavond, die klonk als een klok Enkele dames en heren droegen met veel 
succes voor Jullie werden ook met vergeten Toen een meisje zong "Jongen 
in Indie" verstomde het lawaai en kon je een speld horen vallen De heer 
Helmich collecteerde en Het was OKE" 

-0-0-0-0-0-
Ook de Harmonie U D I zit met stil, of liever het bestuur met De Voorzitter 
vond, dat het welletjes was Hij zei "Wij hebben lang genoeg stil gezeten, 
nou zullen de instrumenten komen'" 
En ze zijn er acht in getal 
Wanneer we enige tijd verder zijn komt de rest Wat zullen de tonen weer 
galmen door Bemmels straten 
Wanneer jullie weer terugkomen zijn ze goed op dreef 

-0-0-0-0-0-
Dat de voorzittershamer van het Wit-Gele-Kruis voortaan gezwaaid zal 
worden door Mr Schouten'^ 
WIJ hopen, dat hij er even succesvol mee mag timmeren als zijn voorganger 
de heer Hoedemaker 

-o-o-o-o-o-
Dat Meester Akkermans uit Haalderen de plaats heeft ingenomen van 
Meester Hoedemaker, tenminste wat hetVG LO betreff^ 
De jongens uit Haalderen komen nu in Bemmel naar school Bemmel wordt 
zowaar een studiecentrum in de Betuwe 
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-o-o-o-o-o-
Dat Jan Ebbers tegenwoordig met zijn kapperszaak in het oude huis van de 
familie Uijen zif^ 

-o-O-O-O-O-
Dat de Grote Vasten dit jaar ingezet wordt met een Missie"^ 
De geneesheren "Paters Redemptoristen" zijn inmiddels op de Pastorie 
gearriveerd Van Aswoensdag tot de eerste Zondag van de Vasten is het 
grote schoonmaak voor de kinderen Dan volgt de parochie in twee groepen 
eerst de buitenwijken, dan het centrum 

-o-O-O-O-O-
Dat Bemmel actief deelneemt aan de Wederopbouw'^ 
Op de Boswel, waar de heer Jansen van het Spijck onder Ressen boompjes 
had geplant, verrijzen nu 31 woningen (15 dubbele woningen en een enkele 
woning) Er staan er zelfs al enkele onder de kap 

-0-0-0-0-0-

Op zien Bemmels 
"Nou is-t-er waopenstilstand geslote mit de Rippebliek", zei Betje lest op 'n 
avond, 't steet len 't Huussense krentje en nou magge de rippebliekers me 
mer op de jonges schiete 'k Bin blij veur de jonges daorgunter en veur de 
jonges hier is 't ok 'n hele gerustheid 
Krek twee dage laoter zat 'k tege de aovond len de stal de heeste te meieken 
toen Betje thuus kwam uut 't durp waor ze mit de bonne winkelwaor ha 
gehaold 
"Hei'j 't al gebeurd'^" vroeg ze Ik ha nog niks gebeurd mar aon de menier 
waor op ze da vroeg kon 'k heure, da ze gin goed nei-js meebrocht uut 't 
durp 
"Bart Vonk van de Halderse polder is len Indie gesneuveld", zei Betje, "de 
burgemeester is 't komme zegge, 't is de twidde uut Bemmel en nou is 't nog 
wel waopenstilstand'" 
Grad-ome kent Bart Vonk eiges met - da jongere geslacht groeit oe over de 
kop a'j 'n dagje ouwer wor - mar zien vaoder ken ik wel, 'n nette oppassende 
werkman mit 'n groot huushouwe Zien zoon het len Indie zien plicht gedaon 
en IS gevalle veur 'n rechtveerdige zaak, da wit de Man hierbove ook en Die 
zal soldaot Vonk genaodig gewest zien "Mar die erme ouwers en zien bruurs 
en zusters zien 'm me mer trug", zei Betje, "en as de andere jonges thuus 
komme, kumt Bart Vonk me mee" Da's waor, daorkü'j niks op zegge, ge kun 
alleen mar 'n onze vaoder bidde veur Bart en ok veur de minse die 'm motte 
misse 
'n Week of wat geleje, docht ik nog aon olloe jonges, toen er wer 'n 
Bemmelse jonge mms naor Indie vertrok as vrijwilliger Meer as tien jaor had 
ie er naor verlangd um d'r her te gaon Da kü'j nou me krek van iedere 
soldaot zegge' Hij goeng er her as soldaot van de grote Generaol, um op 
Borneo as missieonaoriste gaon werke onder de Dajakkers Gullie hè't al 
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geraoje, da was paoter Wieggers die veur dat ie vertrok van ons allemaol 
afscheid kwam neme 
Da meester Hoedemaker ok uut Bemmel is vertrokke naor Tiel da zü'j veur 
len 't krentje wel geleze hebbe en ok hoe Bemmel mit 'n merakel fijne aovond 
afscheid van 'm het genome De nei-je kapelaon sprak veur 't thuusfront, 
waor meester Hoedemaker veul veur het gedaon As gellie thuus komme, 
mo'j mar 'n hoendenk vol banane of olieneutjes veur 'm meebrenge, da het ie 
wel aon ollie verdiend 
We kwakkele hier len Bemmel aordig de winter deur' Vorst hê we nog me 
gehad en wij boere zien, begin Febrewane, al druk bezig op 't land Betje 
kwam verleje week al aondrage mit de erste meizoentjes die ze len d'n hof 
ha gevende en gisteren tege d'n aovond zat de merrei len de bongerd achter 
ons huus al te fluite De bomen len de bongerd beginnen al uut te botte en 
len Maas en Waol ergend ging 'n boer es naor zien bloemkoolplante kieke, 
die ie verleje joar had uutgepoot, en kon toe meteen de bloemkool uutsnije 
Da leste stoeng len de Gelderlander, dus 'k wit met zeker of 't waor is' 
D'r kumt ok 'n betere regeling veur de opbouw, he'k geleze Hoe 't krek zit 
daor kon ik gin wies uut worre, mar de kleine man, zeijje ze bij de berbier len 
't durp, kreeg de opbouw van zien huus helemaol betaold en kleine minse 
zien WIJ boerkes allemaol, zeg nou eiges En Betje het mar schik, dat er wa 
bij 't schaodebuukske kumV Ons huus is wer aordig genpperierd al het 't lang 
geduurd A'j wer thuus bin, mo'j mar es langs komme lope, mar len huus is 't 
nog me veul gedaon Veur ons mansminse is da me zo slim, wij zien veul op 
't land of len 't achterhuus, mar de vrollie huuse de hele daoge len huus en 
dan wille ze 't len huus netjes hebbe As nou 't nei-je schaodebuukske kumt 
dan kumt 't er ok 't een en ander len huus 

En nou is 't mooi veur vandaag Grad-ome kruupt onder de wol' "'t Is wel 
waopenstilstand, maor laot ze toch veurzichtig zien daorgunter, die 
nppebliekers vertrouw ik me", da's de bodschap die ik ollie van Betje mee 
mos geve 
Jonges, houd de moed er len en tot de volgende keer 

Grad-ome 
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Toen en Nu 

Maria Janssen-van Gelder 

De voormalige pastorie staat iiier rechts van de kerk aan de rand van een 
grote tuin. 

t ^ 

Oorspronkelijk was de tuin onderdeel van het park rondom het huis "De Poll 
en Beeringen". Het kerkbestuur kocht in 1864 voor 11.000 gulden het 
landgoed. In 1872/1873 werd aan de Loostraat de katholieke kerk gebouwd. 
Het huis dat nog op het landgoed stond werd de pastorie. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd het huis opgeknapt, maar werd later toch gesloopt t.b.v. 
de nieuwe pastorie. 

Het ontwerp voor de pastorie werd gemaakt door architect Sluymer uit 
Enschede en in 1961 uitgevoerd door aannemer Th. Heijmen. 
Bij de zoveelste ontwikkeling van de Markt (het vroegere park), enkele jaren 
geleden, was er sprake van dat de pastorie gesloopt zou worden. Een groot 
deel van de bevolking kwam in opstand. Zo'n mooi gebouw slopen? Zonde! 
De bouwplannen voor de Markt werden aangepast en de pastorie bleef 
gespaard. 

1 
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Een foto maken zoals de 
oude ansichtkaart is met 
meer mogelijk De Markt 
heeft een heel ander 
Uiterlijk gekregen en de 
pastone is een groot deel 
van de tuin kwijtgeraakt 
aan de nieuwe bebouwing 

Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 

Maria Janssen-van Gelder 

Karstraat 
In 1825 maakte de schout van Bemmel een lijst met de straatnamen in de 
gemeente Bemmel 

sJa^Mca^^/^/fA-/^ A^/y^, /^. Ji ^^A,.^^^ ^ . , /Óé'ji^;w^^ 

L/iJi^Z/^i- A ^'l--

iM^, 

fit)* ^ a 

-^A. 

■* « * -* / ^ & A 
/A. 

^ ^ t- ^rf-W 
t_^^«>-. . / A^X^ 

-S'^Ê^^^ 

Tableau der wegen in de gemeente van Bemmel 
strekking der wegen Plaatzen waar zij gaan derzelver begin en einde Aanmerkin 

gen 
Weg van Bemmel op 
Huissen 

gaat bij het huis van G E Rudolph te Bemmel van 
den Dijk loopt om het Kerkhof heen vervolgens 
langs de Roomsch Kath Kerk en wordt genoemd tot 
aan de Brouwerij de Dorpsstraat vervolgens den 
Krommenhoek en weiders tot aan de Karbrug waar 
het Huissensche begind de Karstraat 

2° Klasse 
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In 1825 bestond de naam Karstraat al. Hoe de straat precies aan zijn naam 
komt is niet te achterhalen, maar het zal er mee te maken hebben gehad dat 
het de verbindingsweg was tussen Huissen en Bemmel. Het vervoer in die 
tijd was niet zoals nu en straten zoals wij die kennen waren er niet. Dikwijls 
ging men te voet over zandwegen, kerkepaadjes en karresporen. De 
Karstraat was waarschijnlijk een voor karren goed begaanbare weg. 

De Karstraat begint aan de Herckenrathweg en loopt door tot aan de Karbrug 
net voor de rotonde. De Karstraat loopt verder door naar Huissen. Bij 
Bemmel is de ligging van de weg veranderd door de aanleg van een viaduct 
en wordt de weg doorsneden door de A15 en de Betuwelijn. 

Huidige Karstraat, vanaf de i-ierckenrattiweg gezien. 

Rectificatie straatnamen vorig kringblad 
in het vorige nummer van het kringblad schreef ik op pagina 40 over de 
Kolkweg in Haalderen die aansluit op de Van der Mondeweg. De laatste 
regel luidde: Deze weg is hier pas na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. 
Dat klopt niet. De zin was nog "in bewerking" en bij de eindredactie is de 
verandering per abuis niet meegenomen. 

De weg die dwars door de kolk loopt werd als werkverschaffingsproject 
aangelegd in de vroege jaren dertig van de vorige eeuw 
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Verkiezingstijd: 'daar ging het iieet toe' 
Adn Stuart 

Dat het in de verkiezingstijd tot verhitte debatten kan leiden, merken we dit 
jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen en bij de verkiezingen voor het 
Europees Parlement 
Ook ruim 100 jaar geleden ging het er bij de verkiezingen in Bemmel heet 
aan toe, alleen had dat een heel andere oorzaak Zoals we uit diverse 
krantenartikelen uit 1909 kunnen lezen was er brand in het toenmalige 
raadhuis (nu de winkel van EItink) De brand ontstond in het naastgelegen 
woonhuis annex café van de dames Verweijen en was overgeslagen naar 
het raadhuis De vermoedelijke oorzaak van de brand, zo lezen we in de 
krant, zijn de vonken uit de locomotief van de zandtrein voor de in aanleg 
zijnde stoomtram 

Vermoedelijk is -de b r a n d c n t s t a a n door 
vonken u i t de loeomotief van den zTiiid-
t re in voor de in aan leg zijnde s toomtram-
0.ok hf-t gemeentehuis — naas t ho t hu i s 
geleeen — nad reeds vlam gevat , m a a r ten
gevolge van he t k r a c h t d a d i g op t reden van 
verschil lende personen en van d-e t r a n d -
s p u i t werd u i tb re id ing van het v u u r voor
komen en het r a a d h u i s behouden. 

Uit Rotterdamscti Nieuwsblad 15-06-1909 

Daar ging het heet toe. 
Er is geen enkel stembureau in het gansche 

land geweest, waar het zóó heet toeging als te 
Bemmel. Daar stond nl. het stembureau - in 
brand. Door den brand in een belendend huis 
was nl. ook 't raadhuis aan 't branden gegaan. 
Gelukkig werd er spoedig een koud waterstraal 
gericht op deze verkiezingshitte, waarna de 
temperatuur in het Bemmelsche stembureau in 
beide beteekenissen weer normaal was. 

Uit Rotterdamscti Nieuwsblad 22-06-1909 
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Gelukkig kon de brand, door krachtdadig optreden, snel geblust worden. Uit 
de rekening van de gemeente Bemmel blijkt wie allemaal een bijdrage 
leverden. 

Het Bestuur der gem'" Bemmel 

Aan A.W. van 't Hullenaar Jzn, brandmeester bij spuit A. 
voorschotten voor werkzaamtieden 
woonhuis van de Erven Verweijen 
personeel, pompers en waterdragers 

Vaste personeel: 
1. D.N. Geurts 
2. G. Graven 
3. B. van Egerschot 
4. J. Moed 
5. Th. Wismans 
6. Th. Rijcken 
7. J. v.d. Kemp 

Per man f 1,00 
6 uren a 15 et = 0,90 

f 1,90 

Pompers en waterdragers 
1. E. van Neijenhoff 
2. W.P. van 't Hullenaar 
3. G. Hegeman 
4. P. Rutgers 
5. Th. Rutgers 
6. Jan Rijcken 
7. Jac. Janssen 
8. G. Klaassen 
9. B. Graven 
10. H. Brands 
11. U. de Haar 
12. R. Gerritsen 
13. Jan Graven 
14. Th. Knipping 

Ieder persoon 6 uren a 15c = f 0,90. 

v/d Wacht: 
Jan Rijcken 13 uren a f 0,15 
Th. Wismans 13 uren „ 

Totaal 

te Bemmel wegens 
v/d plaats gehad hebbende brand a/e 

te Bemmel op 11 juni 
b/d spuit. 

15. J. Lintsen 
16.P.G. Lamers 
17. W. Derksen 
IS.Arn. Graven 
19. J. Derksen 
20.Ant. Bouwman 
21. Th. v/d Kemp 
22. C. v/d Kemp 
23. Jac.Bouwman 
24. Ger Rijcken 
25. Th Lintsen 
26. A. Lintsen 
27. H. PeekerI 
28. B. Polman 

f 1,95 
f 1,95 

09 e.a. v/h vaste 

f 13,30 

f25,20 

f3,90 

f42,40 
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Secretariaat: 

Bankrekening 
Internetadres 

Kringlocatie 

Bestuur: 
Voorzitter 

Secretans 

Penningmeester 

Bestuurslid 

Bestuurslid 

Bestuurslid 

W J F G Bouwman Postbus 219, 6680 AE Bemmel 
secretaris@histonscheknngbemmel nl 

Rabobank Bemmel NL39RABO 010 57 26 443 
http //www histonscheknngbemmel nl 

De Kinkel - l ' ' verdieping, van Ambestraat 1 Bemmel 
Openingstijden dinsdags 10 - 12 en 20 - 22 uur 

G Th Bouwman 
0481 - 462709 

W J F G Bouwman 
0481 -463994 

Brouwerslaan 13, 6681 EB Bemmel 
voorzitter@historischeknngbemmel nl 

Brouwerslaan 23, 6681 EB Bemmel 
secretaris@histonschekringbemmel nl 

A J G van Rossum Sandershof 6, 6681 BT Bemmel 
0481 -461856 penningmeester@historischeknngbemmel nl 

MJ P Janssen-van Gelder 
0481 - 464349 

W S T van de Pol 
0481 -466147 

Dorpsstraat 8, 6681 BN Bemmel 

't Erf 45, 6681 GC Bemmel 

Th F M Peren 
026-3612990 

Glldemeestersplein 86 6826 LN Arnhem 

Redactie 
De redactie werd gevormd door Maria Janssen, Maria Loonen, René 
Haegens en Adri Stuart Kopij en andere berichten voor de redactie kunnen 
worden ingeleverd bij de redactieleden Het e-mailadres van Mana Loonen 
IS mana loonen@planet nl van René Haegens r haegens1@chello nl 

Lidmaatschap Historische Knnq Bemmel' 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de knng Aanmelding 
voor een lidmaatschap kan geschieden bij het secretanaat De contnbutie be
draagt € 15,00 per jaar, tweede en volgende gezinsleden betalen € 4,50 
Cadeaubonnen waarmee u familie, vrienden of bekenden een lidmaatschap 
van een jaar kunt schenken, zijn verkrijgbaar bij de secretaris 




