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Van de Voorzitter 

Zo op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar kijk je wat er geweest is 
en waar je nog wensen hebt. 

Het jaar 2014 was het jaar van ons 25-jarig jubileum met een groots feest en 
natuurlijk het jubileumboek "van De Arend tot De Leste Stuver en van De 
Kolk tot De E.K.V." dat nog steeds goed verkoopt. Het was een druk jaar 
waarop we met genoegen terugkijken. Het gezellig samenzijn met onze vrij
willigers in augustus in de Veldschuur is goed in de smaak gevallen. Dit heb
ben ze dan ook van harte verdiend. 

2015 begint met in januari de filmavond die wat later is dan anders. We moe
ten zeker aandacht schenken aan de bevrijding die in mei alweer 70 jaar 
geleden was. Vanaf 1 maart is er een tentoonstelling over de "Kinkelenburg" 
in het nieuwe gemeentehuis. En natuurlijk zijn er ook weer onze jaarlijkse 
zaken zoals lezingen en excursie. 

Afgelopen november hebben we bij elkaar gezeten om meer helderheid te 
krijgen over de werkgroepen en de specifieke taken die daarbij horen. Dit 
wordt nu uitgewerkt in een plan zodat we gerichter de werkgroepen kunnen 
uitbreiden. Ook de techniek en de huidige computerapparatuur zijn onder de 
loep genomen. We hebben ons lid Wim Verweijen die hier specialist in is, 
bereid gevonden dit voor ons op orde te brengen en te onderhouden. U hoort 
er meer van, hier en op de website. 

U begrijpt dat vrijwilligers belangrijk zijn en we kunnen er nog wel een paar 
gebruiken. Zeker bij het digitaliseren van gegevens hebben we mensen 
nodig die overweg kunnen met een computer. Misschien is dit ook iets voor u 
of kijk eens rond in uw omgeving. We zijn blij met iedereen die een steentje 
kan bijdragen. Nu er wat rust is rondom de huisvesting kunnen we onze 
energie weer steken in de vereniging zelf. 

Ik wens u een gezond en voorspoedig 2015. 

Gijs Bouwman. 
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Van de bestuurstafel 

Nol van Rossum, penningmeester 

Contributie 2015 
Tijdens de algemene ledenvergadenng van de knng op donderdag 13 maart 
2014 IS besloten de contnbutie voor het jaar 2015 vast te stellen op € 17,50 
(was € 15 00) voor een persoonsiidmaatschap en € 5,00 (was ? 4,50) voor 
elk gezinslidmaatschap 
Ik verzoek u de contnbutie over te maken op onze bankrekening NL39 RABO 
0105 7264 43 onder vermelding van uw postcode en huisnummer Bij dege
nen die een automatische incasso hebben afgegeven, zal zonder tegenbe-
ncht het bedrag worden aangepast 

Rabobank Clubl<as Campagne 2015 
Zie elders in dit blad 

Film Bemmel in liet verleden 
Op donderdag 15 januan 2015 wordt door de Histonsche Knng Bemmel in 
samenwerking met filmclub Betuweland-Lingehof-Videoprodukties weer een 
film vertoond over het verleden van Bemmel 
Het accent ligt deze keer op de jaren 70 en 80 van de vonge eeuw 
De film bestaat uit twee delen van ieder ongeveer 45 minuten 
In het eerste deel wordt aandacht geschonken aan de eerste ponyjaarmark, 
Bemmel 800, carnavals optochten, de stratenloop 1983 en een item over de 
Plak waann het plaksefeest met een gat in de weg centraal staan 
Het tweede deel is wat luchtiger met optredens van diverse buutreedners en 
acts van de Blauwe Pony 81 afgewisseld door optredens van operettevere
niging Wilgnm 
Er 18 zowel een middag- als een avondvoorstelling welke gehouden zullen 
worden in de recreatiezaal van verzorgingshuis Liduina 
De middagvoorstelling is hoofdzakelijk voor de bewoners van Liduina en de 
aanleunwoningen 
De avondvoorstelling is voor alle leden van de Histonsche Knng , maar oven-
ge belangstellenden zijn ook welkom 
De middag voorstelling begint om 14 00 uur en de avond voorstelling om 
20 00 uur De toegang is gratis 

Expositie Kinkelenburg 
In maart 2015 zal er m het nieuwe gemeentehuis een expostitie worden 
georganiseerd omtrent het feit dat De Kinkelenburg inmiddels 60 jaar in 
gebruik is als gemeentehuis 
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Oproep 

Van de redactie 

Denkt u ook wel eens als u het kringblad leest: 'Dat verhaal doet me denken 
aan...'? Of 'Waarom schrijven ze niet eens over...?' 
Als dat zo is, wordt het hoog tijd dat u contact opneemt met de redactie. We 
zijn namelijk altijd op zoek naar ideeën voor nieuwe verhalen die interessant 
zijn voor de leden van onze vereniging. 
Het excuus dat u niet zo gemakkelijk uw gedachten op papier zet, geldt in dit 
geval niet, want we zijn graag bereid u te helpen. U kunt ons bijvoorbeeld uw 
idee of het complete verhaal vertellen, dan maken wij er tekst van. Uiteraard 
kunt u ook zelf een bijdrage schrijven. 
Neem dus contact op met een van de redactie- of bestuursleden; de namen 
staan op de laatste bladzijde en hieronder. 

Oproep 

Van het bestuur 

Bij de viering van ons jubileum is maar weer eens gebleken dat een club als 
de onze beslist niet zonder de medewerking van vele vrijwilligers kan. 
Vrijwilligers met een vastomlijnde taak maar ook vrijwilligers die als "vliegen
de keep" voor allerlei taken kunnen worden ingezet. Er zijn er bij die iedere 
week vele uren in onze club steken maar er zijn er ook die alleen actief zijn 
als het nodig is. Kortom, ieder bepaalt zelf hoeveel tijd hij of zij aan de histo
rische kring wilt besteden. 
Gij stipte het in zijn verhaal aan aan: We kunnen nog steeds vrijwilligers 
gebruiken, voor allerlei werkzaamheden. Onze documentatie/ bibliotheek 
moet beter geordend worden. De foto's moeten in het ADLIB programma 
worden gebracht. Foto's moet beschreven worden. Onze computers moeten 
onderhouden worden. Er moeten contacten onderhouden worden met allerlei 
organisatie's, waaronder de ons omringende historische kringen. Er moeten 
presentaties worden voorbereid en worden gegeven, zoals b.v. onze jaarlijk
se filmavond. Je ziet, er is genoeg te doen. En dat doen we allemaal omdat 
we vinden dat de historie van Bemmel, Haalderen en Ressen het waard is 
om bewaard te blijven. 
Heb je interesse of wil je wat meer hierover weten, je kunt contact opnemen 
met: 
Gijs Bouwman, 0481-462709, Wim Bouwman, 0481-463994, 
Nol van Rossum, 0481-461856, Maria Jansen-v.Gelder, 0481-464349 of 
Theo Peren, 026-3612990. 
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Geschiedenis van de post in Bemmel 

Rene Haegens 

Mensen hebben altijd de behoefte gehad om contact te onderhouden met 
anderen Ook als die ander zich op een heel andere plaats bevindt Een ide
aal middel was lange tijd 'de post' Ofwel je schrijft je mededelingen of 
gedachten op een stuk papier en zorgt ervoor dat het op de juiste bestem
ming komt 
In vroeger eeuwen werden de bneven (en pakketten) meegenomen door rei
zende kooplieden of rondtrekkende muzikanten De kloosters en handelshui
zen hadden eigen boden in dienst die te voet en later te paard het matenaal 
vervoerden Meestal bezorgden de boden de post rechtstreeks bij de ontvan
ger en verrekenden ook met hem de portokosten. 

Post als staatsbedrijf 
Door de groei van de steden en de opkomst van de handel ontstond er 
steeds meer post en er kwamen boden die vastgestelde routes hepen tussen 
bijvoorbeeld de grote steden Sommige bodediensten ontwikkelden zich tot 
kleine (winstgevende) bedrijfjes die weer lopers in dienst hadden om alle 
post op te halen en te bezorgen De verzending gebeurde met alleen via 
voetboden, maar gaandeweg ook door bijvoorbeeld beurtveren of postkoet
sen 
Er was echter nog geen sprake van een geregelde postdienst, laat staan dat 
alle delen van het land bereikbaar waren of dat er vaste tarieven werden 
gehanteerd Dat gebeurde pas in de Franse Tijd 
Op 15 januan 1799 werden de Nederlandse posterijen naar Frans voorbeeld 
omgevormd tot een nationale onderneming en kon de post voortaan worden 
ingeleverd bij zogenaamde 'postkantoren' In 1807 kwam vervolgens de eer
ste Postwet tot stand waann het staatsmonopolie van de PTT werd vastge
legd Dat hield onder meer in dat de staat een monopolie had bij de verza
meling, het vervoer en de bezorging van poststukken Met in het hele land 
dezelfde taneven 

Voetbodin Maria Schopman 
In de Betuwe werd de post in vrijwel alle dorpen door postboden te voet 
bezorgd Deze zogenaamde voetboden werden deels door de provincie 
betaald Voor de Betuwe en de Tielenwaard stonden jaarlijks zeven voetbo
den op de provinciale begroting Hun beloning vaneerde in 1850 (afhankelijk 
van hun traject) van 10 tot 70 gulden 
In Bemmel speelde bij die ontwikkelingen de gemeente een grote rol Al in 
1839 werd een dagelijkse openbare bodedienst ingesteld tussen Bemmel en 
Nijmegen Met de daadwerkelijke uitvoenng van die taak werd Mana Schop-
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Schopman belast. 
Maria werd geboren in Bemmel op 27 mei 1805 en trouwde op 24 april 1835 
met ondermeester Wilhelmus Jansen. In de huwelijksakte staat als haar 
beroep 'bodinne' vermeld. 
De taak van Maria als voetbodin bestond uit het ophalen, overbrengen en 
bestellen van alle brieven en pakketten van publieke instanties als de 
gemeente en de polderbesturen. Haar salaris bedroeg 50 gulden en werd 
opgebracht door gemeente en provincie. 
Een beroep als bode was overigens niet gemakkelijk, en zeker ook niet 
ongevaarlijk. Hij of zij liep zomer en winter door weer en wind over vaak 
slechte wegen. Bovendien bestond het risico om beroofd te worden, want de 
brieven en pakketten die de bode moest bezorgen, bevatten soms belangrij
ke informatie, of bijvoorbeeld geld. Zo zou Maria Schopman op een dag in de 
herfst van 1844 in de Loostraat zijn aangerand. 

Eigen postkantoor voor Bemmel 
De Postwet die in 1850 werd ingevoerd, 
zorgde voor grote veranderingen. Niet de 
opbrengst voor de staatskas stond voorop, 
maar goedkoop en efficiënt versturen en 
bezorgen van post was voortaan belang
rijk. 
De gemeente Bemmel vroeg al snel bij het 
Rijk om een eigen hulppostkantoor te 
mogen vestigen. En dat kwam er op 1 juli 
1851. Als beheerder, ofwel brievengaarder, 
werd Wilhelmus Jansen voorgedragen, de 
echtgenoot van Maria Schopman. Willem 
(1803-1867) was onderwijzer die door de 
Belgische afscheiding ambteloos was 
geworden. 
Het beroep van brievengaarder bestond uit 
het inzamelen en de eerste distributie van-
brieven en andere poststukken. 
De daadwerkelijke aflevering van de stukken gebeurde door de brievenbe
steller en de postbode. Aanvankelijk was het werk als brievengaarder zo 
beperkt dat het geen complete dagtaak vormde; daarom combineerde hij het 
meestal met een ander beroep. Zo was Willem Jansen ook gemeentebode. 
Bij de eerder genoemde postwet werd ook de postzegel ingevoerd, waardoor 
het mogelijk werd vooraf de frankering te voldoen. Bovendien was je niet 
meer afhankelijk van de aanwezigheid en de openingstijden van een post
kantoor. In de tijd daarvoor was het gebruikelijk dat de ontvanger van een 
poststuk de kosten aan de bode betaalde. Hoeveel port je moest plakken 
hing in het begin af van gewicht en afstand. Voor een afstand tot en met 30 
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kilometer en een gewicht tot en met 15 gram moest de verzender 5 cent aan 
postzegels plakken. 

Eerste brievenbus 
In verband met lichamelijke gebreken kreeg Willem Jansen op 1 september 
1867 eervol ontslag en werd opgevolgd door zijn oudste zoon Arnoldus 
(1839-1905). Nol was net als zijn vader ook gemeentebode en stuurde eens 
per jaar een rekening naar de gemeente voor de gefrankeerde bneven. 
Ofschoon al op veel plaatsen de eerste groene, gietijzeren brievenbussen in 
het straatbeeld waren verschenen, duurde het nog tot 1891 voordat Bemmel 
er een kreeg. De gemeente wees toen het raadhuisplein aan als locatie waar 
de bus moest komen te staan. Tot dan was het gebruikelijk dat iedereen naar 
het postkantoor ging om een brief te posten. Of je gaf alles mee aan de post
bode als hij post kwam bezorgen. De eerste bussen waren vanwege de pri
vacy overigens voorzien van een aparte binnentrommel. Daardoor konden de 
postbeambten die de bus kwamen legen, met bij de bneven komen. Pas op 
het postkantoor werden ze door de brievengaarder geopend. 

yan 1904 tot ca. 1934 was het postkantooi aan de Doipsstiaat 26. 

Post- en telegraafkantoor 
Op welke plaatsen in Bemmel de postkantoren van Wilhelmus en Nol waren 
ondergebracht is niet duidelijk. Het is bekend dat veel brievengaarders hun 
kantoor aan huis hadden. Als we vervolgens in het bevolkingsregister nagaan 
waar Nol zoal gewoond heeft, dan zien we onder meer nummer 32 (nk en a) 
en dat bevond zich aan de Teselaar, naast het Zonnehuis van dokter Poell. 
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Het eerst bekende postkantoor kwam in Bemmel in 1904. Het was, samen 
met het woonliuis, ondergebracht aan de Dorpsstraat in het huidige pand op 
nummer 26, waar later de slagerij van Frans, later Louis Jansen was 
gevestigd. Het werd in opdracht van Nol gebouwd door aannemersbedrijf 
Verweijen uit Bemmel. 

Tijdens het brievengaarderschap van Nol deden zich enkele belangrijke ont
wikkelingen voor. Zo werd, om het sparen onder brede lagen van de bevol
king te stimuleren, in 1881 de Rijkspostspaarbank opgericht. De tweede 
grote nieuwigheid was de mogelijkheid om berichten via een draad te verstu
ren: telegrafie en telefonie deden hun intrede. De telegraaf (voor het verzen
den van telegrammen) was al rond 1850 in Nederland geïntroduceerd en het 
eerste telefoonnet werd in 1881 aangelegd. In de beginperiode nam het Rijk 
alle kosten van aansluiting en technische inrichting op zich. Gemeenten dien
den alleen nog de kosten van de lokaliteit en de bediening voor rekening te 
nemen. Op 1 september 1885 kreeg Bemmel een rijks(telegraaf)kantoor met 
beperkte dagdienst, dat voor de telefoondienst ressorteerde onder beheer 
van het telegraafkantoor Nijmegen. In 1888 werden al 1526 telegrammen 
gewisseld. 

Het postagentschap in Haalderen aan de Dorpsstraat (nu: Van der 
Mondeweg) in 1928. Gevestigd in tietzelfde pand als smederij Reijmers. 
Boven de brievenbus hangen bordjes met de tekst 'Post, Telegraaf, Telefoon'. 
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Ook kantoren in Ressen en Haalderen 
Na het overlijden van Nol ging het werk van brievengaarder op 16 februari 
1906 over naar zijn dochter Maria (1871-1949). Maria's broer Frans w/as in 
dienst als postbode, terwijl haar oudste zus Lies haar arbeidzame leven 
doorbracht op het postkantoor in Den Haag. 
Maria maakte nog mee dat de eerste telefooncel in haar kantoor aan de 
Dorpsstraat werd gebouwd. Dat was op 1 oktober 1908. 
Een belangrijke ontwikkeling in die jaren was de oprichting van de 
Postcheque- en Girodienst, ofwel de Postgiro (1918). 
Het postkantoor bleef aan de Dorpsstraat 26, maar toen Maria in 1934 met 
pensioen ging, verhuisde het kantoor naar Dorpsstraat 47. 
De dorpen rondom Bemmel kregen gaandeweg ook een eigen postkantoor. 
In Ressen kwam een kantoortje in de kosterij en in Haalderen (in 1913) aan 
de Van der Mondeweg. Deze kantoren hadden geen eigen bestellers, maar 
je kon er bijvoorbeeld wel postzegels kopen, een telegram bestellen of je 
AOW ophalen. 

Vlak voor de oorlog (in 1938) nam Bemmel, tegelijk met nog acht andere 
plaatsen, een automatische (Siemens F) telefooncentrale in gebruik. De 
Gelderlander berichtte hierover: 'Als we nu de haak van de telefoon halen, 
hooren we niet meer de steeds bereidwillige stem 'Welk nummer?'.... maar 
een lagen zoemertoon. En we hoeven geen nummer meer op te geven, dat 
door de telefoniste zoo getrouw werd herhaald, maar steken onzen wijsvin
ger in vijf cijfers, draaien vijf keer en de verbinding is klaar.' 

Links het postkantoor Dorpsstraat 47, begin jaieii 60 In het midden de toegangsdeur naar 
het postkantoor dat rechts beneden gevestigd was. Links beneden is de woning van de 
posthouder, de toegangsdeur is links om de hoek. Rechts om de hoek waren de ingangen 
voor het personeel en voorde familie Schouten die op de bovenverdieping woonde. 



Personeel van het postkantoor ca. 1948. 
Bovenste rij van links naar rechts. Thé Rutgers, Tonnie Gunsing, Wim 
Huisman, Wim Lintsen, Wim van Huet. 
Onderste rij: Betsie van Menjvijk, Wim van Meurs en Henk Keurentjes 

Grote veranderingen bij posterijen 
De volgende postkantoorhouder in Bennmel was Henricus Keurentjes die 
bekend stond als een streng maar nauwgezet persoon. Hij woonde met zijn 
vrouw en twee zoons in de benedenwoning van het postkantoorgebouw. Na 
zijn plotselinge overlijden in januari 1951 (hij was nog maar 52 jaar), werd 
Auke Gerritsen benoemd. Gerritsen was op dat moment postkantoorhouder 
in Beek, en de benoeming in Bemmel betekende een promotie voor hem. Hij 
betrok met zijn grote gezin (vader, moeder, oma en 12 kinderen!) de kamers 
waar Keurentjes had gewoond. 
Toen later de boven wonende familie Schouten vertrok, kon hij naar de 
bovenverdieping verhuizen. Net als zijn voorganger, haalde Auke helaas niet 

zijn pensioen. Hij kreeg eind 1972 een hartstilstand en over 
leed op 60-jarige leeftijd. 
De laatste in de rij Bemmelse postkantoorhouders was Eef 
Rikken. Eef is geboren in Arnhem maar kwam tijdens de oor
log in de Achterhoek terecht. Daar werkte hij op verschillen 
de plaatsen bij de posterijen. Toen hij in 1973 de mogelijk 
heid kreeg om naar Bemmel te gaan, was hij posthouder in 
Gendringen. 

Auke Gerritsen 1912-1972 



Een belangrijke gebeurtenis was in die jaren de splitsing van de PTT. De 
Rijkspostspaarbank en de Postcheque- en Girodienst werden in 1986 gepri
vatiseerd onder de naam Postbank en later overgenomen door ING. Tegelijk 
liep, onder invloed van die marktwerking, het aantal zelfstandige postkanto
ren drastisch terug. Ze werden in de vorm van kleine balies ondergebracht in 
bestaande winkels. Ook Bemmel ontkwam hier niet aan. In 1998 moest het 
kantoor sluiten en Eef ging met prepensioen. 
De klanten konden voortaan terecht aan een apart loket in het pand ernaast: 
de winkel van Van Appeldoorn. Eind augustus 2013 verhuisden de post- en 
bankzaken opnieuw, nu naar de winkel van Albert Heijn aan de Buitengracht. 

Het personeel van het postkantoor in 1957/1958. Bovenste rij v.l.n.n: Annie 
Natrop, Diny Rutgers, Riei< van IHuet, Annet de Man, mevr Gerritsen, Greet 
IHuisman en Tonnie Buijs. 
Onderste rij v.l.n.r: Wim van l-luet, Gerard de Man, Tiié Natrop, Aul<e 
Gerritsen, Wim IHuisman en Jan Buijs. 

Het werk van een postbeambte in Bemmel 
Een ooggetuige die nog weet hoe het vroeger toeging op het postkantoor, is 
mede-kringlid Jan Buijs. Hij begon, na het maken van enkele testen, in juni 
1956 als hulpbesteller in Bemmel. Na enige jaren kreeg hij promotie en werd 
besteller. Later werkte Jan zich via besteller-hulpvoorman, besteller-voorman 
en chauffeur op tot voorman-chauffeur. Toen hij in Bemmel begon, stond het 
kantoor onder leiding van postkantoorhouder Auke Gerritsen. Gerritsen zat 
achter het loket en kreeg bij het administratieve werk de hulp van zijn dochter 
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Annie. Jan Buijs moest samen met nog vier collega's (Wim Huisman, Theo 
Rutgers, Wim van Huet en Theo Natrop) het kleine kantoortje delen waar 
iedereen zijn eigen kast had. Later werd het personeel nog uitgebreid met 
Geert de Man en Bertus Hermsen. 

Jan Buijs op zijn kantoor in 
Eist (1988). 

Controlebrieven in Ressen 
Op een normale werkdag 
kwamen in alle vroegte de 
poststukken binnen voor 
Bemmel, Haalderen, Ressen 
en Bergerden. Die werden in 
grote postzakken per auto 
aangevoerd vanuit Eist. De 
postbezorgers begonnen 
daarna met het zgn. instra
len: de post op volgorde leg
gen zodat de bestelling later 

snel en efficiënt kon worden afgewerkt. De bezorging bij de mensen thuis 
gebeurde in een deel van het gebied tweemaal per dag; in de buitengebie
den was het beperkt tot eenmaal. 
Het afleveren van de poststukken werd 's morgens gecombineerd met het 
leeghalen van de brievenbussen. Alle opgehaalde post werd, voordat het 
geheel naar Eist ging, eerst in Bemmel nog voorgesorteerd. 
In sommige brievenbussen, 
zoals in Ressen, waren zel
den poststukken te vinden. 
Maar om te voorkomen dat 
de dienstdoende postbode 
ze voor het gemak af en 
toe eens oversloeg, wer
den er soms door de post
kantoorhouder controlebrie
ven ingestopt.Door hun 
werk, waren de postbodes 
op de hoogte van alle 
nieuws. Jan Buijs: 'Je sprak heel veel mensen en je werd - zeker als je 
behalve de post ook de AOW moest brengen - vaak uitgenodigd binnen te 
komen voor een kop koffie of zo. En daar was altijd wel tijd voor.' 
Eén collega van Jan maakte het wat al te bont toen hij, nauwelijks over de 
drempel, tegen de bewoonster riep: 'Slecht nieuws. Ze komen zondag niet!' 
Hij had kennelijk de kaart eerder gelezen dan de geadresseerde... 

Jan Buijs 
met de 
vrachtauto 
die dage
lijks de post 
ven/oerde 
tussen Eist 
en de kan
toren in 
Arnhem en 
Nijmegen 
(1988) 



Geen toilet voor postbodes 
Telegrammen rondbrengen werd meestal 'uitbesteed' Daarvoor werd een 
gepensioneerd iemand opgebeld die het bericht op het kantoor afhaalde en 
het vervolgens afleverde bij de geadresseerde Het aantal kilometers en de 
weersgesteldheid hadden invloed op de vergoeding voor het karwei De 
bezorging werd een tijd gedaan door Hent van 't Hullenaar 

De beste herinneringen uit die tijd heeft Jan aan de kameraadschappelijke 
manier waarop men met elkaar omging Ook met posthouder Auke Gerntsen 
Als het kermis was, kregen ze al vroeg in de middag vrij en doken ze met de 
hele club het cafe in Een keer kregen de mannen een bensping ze waren in 
uniform naar de kermis gegaan en dat was natuurlijk met zoals het hoorde 
Op nieuwjaarsdag was het gebruik dat de medewerkers boven bij de baas 
moesten komen, ze kregen dan een borreltje, en koffie met een koekje 
De omstandigheden op het kleine kantoor in Bommel waren in sommige 
opzichten (althans in vergelijking met nu) nogal pnmitief Jan 'Datje zelf je 
eten en dnnken moest meenemen was natuurlijk met zo raar Maar er was 
bijvoorbeeld geen toilet De enige wc in het pand was van de familie 
Gerntsen, maar daar mochten wij geen gebruik van maken Wij werden ver
ondersteld dat soort dingen thuis te doen, of ergens in de omgeving Omdat 
ook het aantal personeelsleden verder was toegenomen, was de uitbreiding 
van het kantoor in 1967 voor iedereen een ware verademing ' 

Grote verbouwing postkantoor 
De verbouwing in 1967 was een ontwerp van architect Hendnks die werd uit
gevoerd door aannemersbedrijf Stoffels en Zn Er kwam een nieuwe buiten
hal waann automaten, postbussen en een publieke telefooncel, een binnen-
hal met loketten en daarachter kantoorruimtes, toiletten en een keukentje 
Gerritsen kwam boven het kantoor in een vernieuwd bovenhuis te wonen Bij 
de opening in november van dat jaar bood de architect een keramisch 
plastiek aan van Jo Puntman uit Haalderen 
Tijdens de verbouwing werd het postkantoor ondergebracht in een barak aan 
de overkant van de straat 

Na een periode van 20 jaar in Bemmel ging Jan Buijs 
postkantoor in Eist waar hij zich bezighield met de 
werkverdeling Weer 20 jaar later ging hij met ver
vroegd pensioen 

Informatie voor dit artikel kwam o m uit 'Motor van 
het dorpsleven' We kregen ook veel gegevens van 
het Museum voor Communicatie in Den Haag, het 
vroegere Postmuseum 

in 1976 over naar het 
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Ereburger Lingewaard 

Beste kringleden, 

Het gebeurt niet vaak dat een van onze leden een bijzondere onderscineiding 
of benoeming ontvangt. Onlangs is dat dan tocin gebeurd. 
Op maandag 27 oktober benoemde burgemeester Schuurmans-Wijdeveen 
de heer H.W.A (Henk) de Ruijter tot ereburger van Lingewaard. Hij ontving 
de daarbij behorende oorkonde. 
Henk heeft zijn benoeming verdiend aan zijn vele en bijzondere verdiensten 
binnen de gemeenschap van Lingewaard. Henk maakte niet alleen deel uit 
van diverse besturen en commissies, maar beheerde ook culturele fondsen 
die het mogelijk maken dat verenigingen zoals de onze een extra duwtje krij
gen om hun doelstellingen te bereiken. 
We feliciteren niet alleen Henk van harte met deze benoeming, maar ook zijn 
vrouw: zij is eveneens een beetje ereburger omdat ze er achter stond dat 
Henk zoveel tijd in zijn activiteiten stak. 

Het Bestuur 
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De wegenbouwer en het gat van DOS 

René Haegens «Loaanaaoo? 

Enkele jaren geleden schreven we in dit kringblad een artikel over de kartra

ces die in de jaren 70 in Bemmel werden gehouden. Initiatiefnemers van de 
races waren de (tweeling)broers Henk en Geert Derksen. Maar veel 
Bemmelnaren kennen het duo ook als ondernemers in de wegenbouw en in 
de zand en grindwinning. 

Het wegenbouwverhaal van de familie Derksen begint eigenlijk al bij de opa 
van Henk en Geert: Hendricus Richardus Derksen (18901975). Hent zoals 
hij bekend stond, werd geboren aan de overkant van de Rijn, in Babberich, 
en was van beroep stratenmaker. 
Zijn zoon Wim (Wilhelmus Fredericus, 19161988) die ook in Babberich werd 
geboren, ging hetzelfde werk doen als zijn vader. Ze werkten samen onder 
de naam 'H. Derksen & Zoon', met als nietgeregistreerde toevoeging 'hard 
werken voor laag loon'. 

Naar Bemmel 
Toen Wim opgroeide, nam hij al snel het voortouw in het bedrijfje van zijn 
vader en zocht, waar het maar mogelijk was, allerhande klussen. Zo kwam 
hij vlak na de oorlog ook in Gendt terecht waar veel werk was te doen in het 
kader van de wederopbouw. Het betekende wel dat hij, samen met twee col

lega's die hem hielpen, vanuit Babberich op de fiets naar het werk moest rij

den. Het enige gereedschap dat ze tot hun beschikking hadden, was een 
kruiwagen, een schop en een stratenmakershamer Ze deden aanvankelijk 
veel eenvoudig werk zoals de aanleg van een tegelpad of een weggetje. 
Maar geleidelijk breidden de zaken zich uit. 
Zo kwam Wim ook in Bemmel terecht. Hij legde er contacten met de 
gemeente en dat resulteerde in steeds meer opdrachten. 
Terwijl opa Hent in Babberich bleef, besloot Wim in 1955 samen met zijn 
vrouw Maria Heijmen en de tweeling Henk en Geert dichter bij het werk te 
gaan wonen en naar Bemmel 
te verhuizen. Ze bouwden een 
woning aan de Herckenrath

weg 5. De werkplaats werd 
ondergebracht aan de 
Papenstraat, op de plaats 
waar nu huisnummer 30 ligt. 
Hier had Wim ook zijn kantoor: 
een klein hok met een slecht 
trekkende kolenkachel. ^ ^ 
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De werkplaats van Derksen 
aan de Papenstraat 
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Aanleg riolering 
Begin jaren 50 kreeg hij onverwacht een enorm karwei aangeboden dat zorg
de voor de echte doorbraak van zijn bedrijf; aanleg van het riool. 
Tot midden vorige eeuw waren Bemmelnaren die gebruik wilden maken van 
het toilet, nog aangewezen op de 'poepdoos': een zitbankje met een gat erin. 

l De fecaliën werden opgevangen in een beerput die van tijd tot tijd moest 
Ir worden leeggemaakt. 

In 1954 besloot de gemeente Bemmel om een rioolstelsel aan te leggen dat 
ervoor moest zorgen dat regen- en huishoudwater voortaan op een veilige en 
gezonde manier konden worden afgevoerd. Als eerste was de kom van het 
dorp aan de beurt. 
De gemeente deed een openbare aanbesteding van het werk. Ook de firma 
Derksen deed mee. Maar het maken van een begroting voor iemand die nau
welijks de lagere school had voltooid, was geen eenvoudige zaak. Gelukkig 
kende Wim een ingenieur die werkte bij de tinfabriek in Arnhem. Die man zou 
de kostenberekening maken en kwam na enig puzzelwerk uiteindelijk op een 
bedrag van ruim 273.000 gulden. Voor die tijd een aanzienlijke hoeveelheid 
geld die, omgerekend naar huidige omstandigheden, in de miljoenen zou zijn 
gelopen. Door de bestedingsbeperking die het kabinet Drees had ingevoerd, 
mochten voor het graafwerk geen machines worden gebruikt. Alleen het gra
ven met de schop was toegestaan. Tot zijn grote verrassing bleek Derksen 
de laagste inschrijving te hebben ingeleverd bij de gemeente. En hij kreeg 
dus het werk Achteraf werd helaas duidelijk dat er forse rekenfouten waren 
gemaakt. Er was ongeveer 30.000 gulden te weinig geteld. Wim die juist zijn 
nieuwe huis in Bemmel had laten bouwen (kosten 19.000 gulden) en het 
financieel niet al te breed had, ging even langs de afgrond. Gelukkig kreeg hij 
later ook opdracht om de persleiding aan te leggen tussen de Teselaar en de 
Waal. Dankzij dat extra werk kon hij voorkomen dat zijn bedrijf failliet ging. 
In 1959 werd het hoofdriool in het Bemmelse centrum afgerond met het neer
laten van een versierde buis in de Dorpsstraat. 

De aanleg 
van het riool 



KostenbereRening '̂', 
f voor ^ ^.:>;^3^^<:^.?7<4r ^'''^-^:^ray>'yfCtL 

t/ ,lfi f 

A.-,„„,,z,„j. 

J - * 

y^^^ y^,. 

r*.f A" 

Hier een gedeelte van de kostenberekening voor het Bemmelse riool. 
We hebben het over de 50'er jaren. Hoe eenvoudig was alles toen, maar ook 
met het risico dat het soms fout ging, zoals we lazen! 

Derksen Wegenbouw 
Halverwege de jaren 60 ging Wim zich meer concentreren op een andere 
activiteit: de zand- en grindwinning. Cor de Raaf die bij Derksen als bedrijfs
voerder werkzaam was, werd daarna tijdelijk belast met de leiding van de 
wegenbouw totdat Henk en Geert in 1968 het bedrijf overnamen. 
Het wegenbouwbedrijf groeide in de jaren die volgden snel en de loods aan 
de Papenstraat werd spoedig te klein. In 1971 betrok men een heel nieuw 
bedrijfspand aan de Lingewal in Bemmel. Het gebouw is nu in gebruik door 
de gemeente Lingewaard. 
Het werk van Derksen Wegenbouw concentreerde zich voornamelijk op de 
regio. Bemmel, Gendt en Eist. Zo legde het bedrijf voor bijna alle grote uit
breidingen van Bemmel de infrastructuur aan: Oostervelden (het eerste grote 
werk voor de broers), Deellaan, het Hoog en (samen met anderen) Klein 
Rome. In de toptijd eind jaren '70 waren er ongeveer 30 man personeel in 
dienst. 
Door de toenemende schaalvergroting die zich ook voordeed op wegen-
bouwgebied, werd het echter steeds moeilijker voor het relatief kleine 
Bemmelse bedrijf om zich te handhaven. Daarom verkochten de broers in 
2001 Derksen Wegenbouw aan Braam Wegenbouw uit Weurt. De koper ging 
in 2011 zelf failliet. 
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Links Hent Derksen jaren '50 Rechts Wim Derksen 

Graven in de polder 
Behalve als wegenbouwer was de familie Derksen in Bemmel ook bekend 
als eigenaar van zand- en grindbedrijf DOS 
Die activiteit startte in de jaren 50 toen Wim voor de familie Ratering Arntz 
een tennisbaan aanlegde bij het Huis te Bemmel. Hij kwam daar op zekere 
dag in gesprek met de eigenaar en die vertelde hem dat hij een weiland 
bezat in de polder waar flink wat zand en grind in de ondergrond aanwezig 
was. Hij vroeg zich af of het iets voor Wim was om dat op te graven. Het was 
hem bekend dat de firma Derksen altijd op zoek was naar zand voor de 
wegenbouw. 
Wim nam het aanbod met beide handen aan en ging in 1955 aan het graven. 
De eerste installatie bestond uit een transportladder en een wormwiel waar
mee het zand- en grindmengsel werd losgemaakt. Op het eind van de band 
was een zeef gemonteerd die zand en gnnd scheidde. Het hele proces ging 
niet al te snel. Het kon zo maar een half uur duren voordat de vrachtauto die 
het zand opving, helemaal volgeladen was. Deze manier van werken liet ove
rigens op den duur een merkwaardig landschap ontstaan, omdat na verwijde
ring van de bovenlaag lange sleuven in de ondergrond werden gegraven, 
leek het op afstand alsof er loopgraven waren gedolven in de Bemmelse pol
der. 
Linker foto: Het eerste gat dat gegraven werd met rectits De Pas en hele
maal rechtboven Sprokkelenburg. Middenonder boerderij de Arend. (Foto van 
HSV de Karper) Rechter foto: De installaties "in 't tweede gat" waar o.a. Piet 
Wismans en Ben Hubers Jarenlang werkten. 



Zand- en Grindmaatschappij DOS 
Het was in ieder geval het begin van 
het grote grindgat van 19 hectare 
aan de rechterkant van de weg die 
de Waaldijk met de defensiedijk ver
bindt. 
Na enige tijd werd de behoefte aan 
een professionelere zandzuiger 
steeds groter, maar de aanschaf van 
zo'n installatie was destijds toch wat 
boven de financiële draagkracht van 
Derksen. Wim ging daarom op zoek 
naar medefirmanten en die vond hij: 
de heren Van Oord uit Eist en Van 
Schayk uit Oosterhout (GId). Het 
zand- en grindbedrijf veranderde 
van naam en heette voortaan Zand
en Grintmaatschappij DOS BV, 
waarbij de letters D.O.S. staan voor 
de beginletters van de namen van 
de drie deelnemers. 
Toen na enige jaren de twee mede
firmanten overleden, gaf Wim nog 
enkele jaren alleen leiding aan het 
bedrijf. Daarna werd het in de vorm 

van een aparte BV overgenomen door Derksen Wegenbouw, waarbij Geert 
Derksen de dagelijkse leiding gaf aan o.a. Piet Wismans en Ben Hubers. 

De grondlegger van het bedrijf Wim 
met zijn eclitgenote Maria. 

Een tweede gat 
DOS floreerde intussen goed, want de behoefte aan zand en grind nam 
steeds verder toe. Niet alleen het eigen wegenbouwbedrijf was een grote 
afnemer, ook veel andere bedrijven in de wegenbouw en de betonindustrie 
hadden behoefte aan deze grondstoffen. Er werden daarom plannen 
gesmeed om tegenover het eerste gat ('het gat van DOS') een tweede in 
gebruik te nemen. 
Maar dat ging helaas niet zo gemak
kelijk als in de jaren 60. De vergun
ningverlening was een moeizaam tra
ject want zowel gemeente als provin
cie stelde allerhande voorwaarden. 
Hoefde bij het eerste gat alleen de 
oevers te worden afgewerkt, bij het 
tweede werden hoge eisen gesteld 
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aan de herinrichting. Ool< moesten sommige stukken in hun oorspronkelijke 
staat blijven; er mocht niet worden gegraven waardoor niet alle aangekochte 
grond kon worden benut. Bovendien wilde de gemeente pas meewerken als 
bij de oude plas een zwemstrand werd aangelegd, inclusief fietsenstallingen 
en prullenbakken. De plas werd overigens later voor 1 gulden overgedragen 
aan de gemeente Bemmel, en later weer doorverkocht aan Staatsbosbeheer. 
Pas na een traject van 10 jaar, kon in 1981 de opbouw starten van een nieu
we installatie bij het tweede gat. De productie van DOS kwam daarmee op 
ongeveer 130.000 kubieke meter zand en grind per jaar. 

Naar K3 
In 2002 deden Henk en Geert de DOS van de hand. Net als een jaar eerder 
bij het wegenbouwbedrijf, speelde niet alleen het feit dat ze geen opvolgers 
hadden een rol, maar ook de toenemende schaalvergroting. Er was in de 
sector geen plaats meer voor kleine bedrijven. Alleen grotere ondernemingen 
die de weg naar de provincie kenden, en de nodige kennis en kapitaal in huis 
hadden, konden zich handhaven. 
Zand- en Grintmaatschappij DOS werd verkocht aan K3 (sinds enkele jaren 
is de naam veranderd in KSDelta), het bedrijf van de familie Van de Kamp uit 
Oosterhout Q^ eerste steen 

Herckenrathweg 

Voor dit artikel hadden we gesprekken met Geert 
Derksen (woont inmiddels in Malden) en zijn 
broer Henk die vlakbij de oude vestiging van het 
wegenbouwbedrijf aan de Lingewal in Bemmel 
woont. 
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Om u een idee te geven wie er nou zoal van alles doet bij de HKB, ziet u 
hierboven een foto van de (meeste) vrijwilligers. Het zijn. v.l.n.r.: 
bovenste, rij 
Theo Baltussen (fotogroep), Jan Buis (fotogroep), Theo Willemsen (adlib-
foto). Jan Stuart (proj.l.adlib). 
Middelste.rij: Charles Derksen (foto's-red.kringblad-facebook), Tom de 
Winther (adiib-website), Gijs Bouwman (voorzitter), Piet ten Westenend (do
cumentatie), Astrid V. Abel (adiib-foto), Liesbeth Tap (bezorging Kringblad), 
Desiree v. Abel (foto's-documentatie), Richard Rikken (adiib-foto's), Fred 
Derksen (adIib-website), 
voorste rij: Jos Bulters (website), Henk Wierink (tekstschrijver-panelengroep), 
Adne Stuart (genealogie), Maria Jansen (best.lid). Wil Bonder (knipselkrant 
en koffie!), Willy Theunissen en Wim Theunissen (beiden bezorging Kring
blad), Nol van Rossum (penningmeester). Piet Gaertner (bezorging Kring
blad), Wim Bouwman (secretaris), Arkadiusz Prochazka (foto's en div.) 

Niet op de foto staan: Maria Loonen (red.kringblad-documentatie), Willem 
v.d. Pol (documentatie), Theo Peren (best.lid). Jan Geurts (cont.pers. Res-
sen). Joop Wismans (cont.pers.Haalderen), René Haegens (red.kringblad), 
Adi v.Oijen (foto's) en Wim den Hartog (digitale restauratie foto's). 
Daarnaast is er momenteel nog een groep bezig met het realiseren van foto
panelen die in Bemmel komen te staan Dat zijn naast Henk Wierink, Adri v.' 
Hullenaar, Jan van Loon, Henk de Ruijter en Frits Meurs. 
Loop op dinsdagochtend of -avond rustig binnen. De koffie wordt door Wil 
verzorgd en voor de gezelligheid zorgen we samen! 
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Rabobank Clubkas Campagne 2015 

Nol van Rossum, 
Penningmeester 

In de tweede helft van maart vindt er weer een nieuwe 
Rabobank Clubkas Campagne plaats. 

De actie loopt van 16 maart tot en met 30 maart 2015. U kunt ons net als 
voorgaande jaren in deze campagne steunen. Afgelopen jaar hebben wij 
door uw steun bijna € 900 ontvangen. 

Stemmen 
Om te mogen stemmen moet u lid zijn van de Rabobank; alleen een bankre
kening is niet voldoende. 
Als u nog geen lid bent van de Rabobank Oost Betuwe, dan kunt u dit een
voudig doen via de site van de bank. Het lidmaatschap is gratis en u ont
vangt ieder kwartaal het magazine Dichterbij. 

Begin maart ontvangt u van de Rabobank een brief met een unieke persoon
lijke code waarmee u kunt stemmen, leder lid krijgt 5 stemmen om te verde
len, u kunt maximaal 2 stemmen aan een vereniging geven. Dit kan dan via 
de website www.rabobank.nl/oostbetuwe. 
Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer weer op ons zult stemmen. 
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Fragmenten uit het dagboek van Dina Knipping, deel 2 

Astrid van Abel 

Dina Knipping werd geboren in Bemmel op 5 juli 1920 als oudste dochter van 
Toon Knipping en San Knipping-Lintsen. Ze had twee broers en twee zussen: 
Jan, Riet, Annie en Ab. Op 24 september 1946 
trouwde ze met Thé Rutgers (geboren op 11 
september 1909, overleden 13 januari 1999). Ze 
kregen samen 6 kinderen: Hans, Paul, Lidwien 
en Vincent, Rudi en Donny. 
Tijdens de oorlog woonde Dina nog in het 
ouderlijk huis (Plak 345), maar na haar trouwen 
verhuisde ze naar het Kattenleger. Later woon
de ze met haar gezin op De Plak, terwijl ze de 
laatste jaren van haar leven doorbracht in een 
seniorenflat aan de Kloosterplaats. Dina over
leed op 22 februari 2002. 
In september 1944 moest ze met haar ouders 
en haar broers en zussen evacueren. Het gezin 
kreeg na enige omzwervingen uiteindelijk 
onderdak in de RK Meisjesschool in Puiflijk. 
Daar begon Dina met het schrijven van een 
dagboek. 

Voor het huis in 1935 (v.l.n.r.) vader 
Toon, Riet, Annie, Ab en Dina 

Zaterdag 15 October 1944 
Gisterenavond kwam nog laat 'n mijnheer zeg
gen dat er dansen was van de Tommy's dat plaats zou hebben in de zaal 
waar we altijd het eten moesten halen, van 7 tot 9 uur. Daar ging 'n gejuich 
op dat kun je denken. Ik ga niet mee, voor geen geld van de wereld zou ik 
kunnen dansen en schik maken, wijl Thé misschien de kogels om de oren 
fluiten. Nee, ik ga niet, laat hun maar schik maken met zoveel ze willen. 
Natuurlijk vinden ze het flauw, maar dat mag hen niet hinderen, ik ga lekker 
vroeg naar bed. Welterusten Thé. 

Zondag 22 October 1944 
Het is vandaag 'n prachtige dag, zo mooi of er geen oorlog is. In de kapel is 
het aanbidding en ga ik maar eens even bidden. 
Het is nu 7 uur en we zijn juist thuis van Ewijk. Ik zat te bidden en Lena 
kwam me halen. R.v.D. Jo, Jan v.d. Sandt, G. Fleuren, Lena en ik, we zou
den met ons stelletje er eens op uit trekken en eens zien of we nog meer 
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Bemmelse kunnen vinden 
Eerst kwamen we bij 'n post en we mochten er warempel met door Maar 
J vd Sandt wist'n binnenpaadje en zo kwamen we er toch Allerhande 
bekende gezichten zagen we Iedereen was blij en benieuwd Toen op zoek 
naar die van T de Knip Heel achteraan zaten die Overal gehoord en einde
lijk toch gevonden, wat hadden die een schik Ze wisten met wat ze zagen 
Ze waren zo gelukkig geweest, er was daar 'n schip gezonken of aangescho
ten en nu werden daar mooie lappen stof uitgedeeld voor jurken en sport-
hemden Het was om jaloersch te worden Het werk dan weer tijd om te ver
trekken en ze beloofden nog deze week eens te komen kijken Ze komen 
dan vroeg en wij zullen wel voor de pieperbakkerij zorgen Met een tot weer
zien weer naar Puiflijk Onderweg natuurlijk weer van alle bekenden gezien 
Zo kwamen wij psptt̂ ** 
thuis Het IS een -' 
heerlijke middag 
geweest Echt je 
zinnen eens verzet 
Ik zal best slapen 
vannacht 
Welterusten 

De zusjes Dina, Riet en Annie (1939) 

Dinsdag 24 
October 1944 
Deze middag zat 
ik rustig te breien 
toen Bets Polman 
kwam met zoo 'n 
verschnkkelijk 
bencht De vluchte
lingen zouden allemaal geëvacueerd worden naar omgeving Eindhoven en 
Helmond We kregen allemaal 'n slag in 't gezicht Allen weg, hoe is het 
mogelijk Nu krijg ik een gevoel of ik nooit meer thuis kom en The nooit meer 
terug zie Zoo 'n eind van huis, maar afijn we moeten maar rustig afwachten, 
het IS nog maar van horen zeggen Straks schrijf ik maar wat verder, mis
schien horen we nog wel iets 
Het IS 6 uur geweest en nu moet ik mijn verdnet maar aan mijn dagboek toe
vertrouwen Want het zeggen is werkelijkheid geworden Ik kwam van Anna 
en daar stond 'n omroeper die het meedeelde We konden het met geloven 
O, ik liep maar hard de school in want ik was natuurlijk boordevol Daar liep 
ik tegen zuster Moneta aan, die mij zo troostte dat ik mij heel wat lichter voel
de Allen waren onder de indruk, want we zijn hier zo goed en nu weet je met 
waar en hoe je komt Vannacht zal het slapen wel mets geven 
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Woensdagavond 25 October 1944 
Hoerai We mogen blijven en het is voorlopig uitgesteld We hopen allen dat 
van uitstel afstel komt We laten het goed maar ingepakt (want vanmorgen 
om 10 uur was het vertrek geweest) Je kan nooit weten of het weer opkomt 
Verbeeld je eens dat wij weg waren The en Jan wisten dan toch maar van 
mets Hoe zouden ze het toch wel maken'^ 

Donderdag 26 October 1944 
Vandaag is Ab jang Toch nog meegevallen voor hem Er kwamen wat 
Tommy's, en natuurlijk werd er op het mondorgel gespeeld en toen de benen 
van de vloer Het ging er lustig op los, veel te hard Toen kwam er onver
wacht 'n heer van het comité die zei hij zou eens bij de zuster informeren of 
het geoorloofd was om te dansen Er waren verscheidene Tommy's Ik dacht 
wel dat het met goed zou gaan 
HIJ kwam terug met de Pnonn die stond het heel met aan We mochten van 
het schoollokaal geen danszaal maken De soldaten mochten wel zingen, 
wat ze de verdere avond ook gedaan hebben Wij werden weer wat rijker wat 
de sigaretten betreft Ik heb al een aardig doosje vol, allemaal voor jou The 

Zaterdag 4 November1944 
Er Zijn vandaag weer twee Bemmelse aangekomen Berndje den UuI en 
Tunnus Wat die allemaal te vertellen hadden zal ik maar met neerschrijven, 
dan kom ik met klaar 
Ze hadden voor ons 'n koffer met heel goede waar, 'n schink en 'n zij nog 'n 
dikke trui voor Annie, en de overjas voor Ab en met te vergeten 'n grote 
bnef Wat waren we blij, vooral met het vleesch dat kwam ons goed van pas 
Het wordt vanavond wel wat later naar de kelder 

Zondag 5 November 1944 
Vandaag had ik me voorgenomen eens rustig thuis te blijven en mijn biduur 
te houden Het was er weer bij ingeschoten want we moeten weer weg en 
wel a s dinsdag Al weer nu naar Neerbosch daar zouden we ontsmet wor
den en dan wellicht verderop waar naar toe'? 

Maandag 6 November 1944 
Vandaag is het een bijzondere dag geweest Ten eerste wel het mooiste van 
alles we behoeven weer met weg Ze houden ons maar een beetje voor de 
gek, maar weer uitpakken 
Toen kregen we na het eten bezoek van The van Huet, die 'n bnef van m'n 
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schat had, dat was weer een hele verkwikking, en daar schrijft hij me toch 
dat ie 'n kneveltje heeft. Ik hoop maar niet dat het mode blijft, niks niet leuk. 

Donderdag 16 November 1944 
Vanmorgen zijn er granaten gevallen. We wilden juist naar de kerk gaan. 
Overal in de straat ruiten stuk en wat het ergere is, twee gewonden. 
Ze zeggen dat Arnhem Zuid al onder water staat en de polder in Bemmel 
ook. Wat moet dat worden. Ik zit net zo lang in spanning tot hij hier is. 

Dinsdag 28 November 1944 
Dit is 'n blijde dag voor mij, want ik heb 'n brief van m'n schat gekregen. Dat 
hij tegen of eind van de week komt. Ik hoef geen boterham, zo blij ben ik. 

Woensdag 29 November 1944 
Hij is gekomen, en het is met geen pen te beschrijven. 

Vrijdag 1 December 1944 
Vanmorgen zijn we samen naar de kerk geweest en heb ik tot O.L.H, gebe

den hem toch voor alle gevaren te sparen en hem weer in veilige haven bij 
mij te brengen. Het afscheid kwam hoe langer dichter bij. 
Wat viel het me zwaar. Deze keer besef ik nog meer hoeveel ik van hem 
houd en toch nooit kan missen. Wat een leegte, hij is weg. Wanneer zie ik 
hem nu weer? 

Dinsdag 5 December 1944 
Sinterklaasavond, wat een verschil tegenover vorig jaar. Toen hebben we 
nog zoo 'n leuke avond gehad en nog naar Lena geweest. 

Woensdag 6 December 1944 dagboeknotitie van 5 dec. 1944 

nacht heb ^.„^< . , ^ ^ ^ ^ ,A^ 'JUUt ' '''^^ " " 
ben we door ^T ^ / V : ^ * ^ ' ^ ' ' ' ^ ' ' Ku.r. 
gemaakt. '=</é ^g^ . < > '' '§< f, V 
Granaat op ^ <̂ ° 4 > ^' ^^CêUn^^ ■**? ̂ ^ , 
granaat. De ^^aY^ . n ^ JcJ^ ^ oUv^M,,,^,^ ^ , 
Sint heeft '«^«^«^ 

^ ^tA^^t.a^y.eU 0^4   4 ^ %^jfc^^^f*t/.,6t^ 
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wel goed gereden maar over de verkeerden hoor Vlak bij de school kwam er 
ook een terecht Alle ramen rinkelden eruit en bij Van Dongen kwamen er op 
't huis terecht 
Ze sliepen juist weer thuis, want het was 14 dagen rustig geweest 
Er zijn hier nog Canedians, die zijn zo gezellig aan 't zingen en omdat het St 
Nicolaas is deelden ze apennootjes en tjoklat uit 

Donderdag 7 December 1944 
Cor van Dongen kwam onverwacht uit Eist met geen prettige boodschap De 
dijk in Pannerden was ook doorgestoken Nu komt er natuurlijk overal water, 
dat kan toch nooit goed worden We zullen alles maar aan O L H overlaten, 
die toch wel weet wat het beste voor ons is 

Zaterdag 9 December 1944 
Er wordt aan ons geevacueerden 'n huis toegewezen Dicht bij de Kerk 
Moeke zit twee huisjes verder, die heeft 2 kamers Van Bruining hebben 'n 
heel huisje Wij zitten met Wim Peters samen Dat zal best goed gaan want 
in de school was het niks meer 
De mensen die er in gewoond hebben zijn wegens de granaten naar Wijchen 
vertrokken 
We zijn nog wat aan 't rommelen in de school Alles staat weer ingepakt 
maar deze keer hoeven er toch geen auto's bij te pas te komen om ons ver
der te transporteren 

Donderdag 21 December 1944 
We hebben zoo 'n nare week erop zitten We zaten goed en wel in onze 
nieuwe woning of de mensen die het huis toehoorde kwamen weer terug 
Dat was me een heme en kabaal Ze maakten ons overal voor uit en dat we 
het huis los gebroken hadden en van alles wat maar lelijk was Vader was zo 
kwaad geworden, dat ie die ene meid 'n klap om de oren gaf Maar er hielp 
niks aan, ook geen burgemeester We zouden en moesten eruit Al het bed-
degoed deden ze de slaapkamer uit We hebben 2 nachten maar zo op de 
planken geslapen of op de stoel gezeten Ook zijn we nog 'n dag bij Moeke 
geweest Vader en Moeder liepen heel Puiflijk af om onderdak maar overal 
wast het nee 
Die goede vd Sandt was druk voor ons in de weer en raadde ons toen 2 
kamers bij de Zusters Nu zijn we daar al 3 dagen De goede Zusters koken 
voor ons en slapen doen we ook goed 
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Zaterdag 23 December 1944 
BIJ het kaarslicht zit ik maar weer te pennen Vandaag heb ik 'n paar takjes 
hulst gekregen wat ons toch weer wat in kerststemming brengt Vong jaar 
hadden we het toch zo gezellig, de eerste kerstmis met The 
Daan is er weer geweest om weer voorgoed naar Bemmel te gaan Ik had 'n 
kerstpakje voor The klaar gemaakt zijn sokken gestopt die hij meegegeven 
had en waar aardige knolletjes inzaten 'n Paar pakjes sigaretten er in 
gedaan en van zuster Felicitas had ik 'n aardig stalletje gekregen Een paar 
borstplaatsjes zal hij ook wel vinden en met te vergeten 'n dikke bnef 
Moeder was zo blij met het hutspotje wat The mee had gegeven, heerlijk 
HIJ denkt ook aan alles 
M'n liefste in gedachten wens ik je 'n zalig kerstfeest Laten we goed bidden 
voor een spoedige en rechtvaardige vrede waar alle mensen toch zo naar 
verlangen 

Maandag 25 December 1944 Kerstmis 
Kerstmorgen, zalig kerstfeest lieve The In gedachten ben je toch bij mij 
Deze morgen 

^ if^'lf, /(.Ch^l/1-u^ i. 

w^XjJ,. A) 

heb ik goed 
gebe-den Op 
de eerste 
plaats voor 
den vrede 
Jan en 
Mientje zijn 
ook hier met 
deze dagen 
We zijn van
middag nog even bij de Canadezen 
geweest die ons verzocht hadden Ze 
waren allemaal 'n beetje tipsi We kregen snoep en ze tracteerden op oliebol
len en toen we naar huis gingen had ik 2 doosjes smoking in mijn zak Goed 
bewaren voor mijn The als hij soms eens komt met Nieuwjaar 

dagboeknotitie van Kerst 1944 

Dinsdag 26 December 1944 
We hebben vanmiddag nog 'n photo gemaakt Lena, Wilhelmien, Riet, Annie 
en ik samen op 't hekje bij de jongensschool De Tommy's hadden er erg in, 
daar kwamen er wat aangehold en zaten weldra op 'n tank achter ons 
W van Huet die toevallig bij ons was, vertelde ook dat Bemmel ontruimd 
moest worden Al het vee kwam al naar deze kant 
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Zondag 31 December 1944 , 
Oudjaar, dit jaar is weer bijna ten einde Wat zal ons het nieuwe jaar wel 1 
brengen? 
We hopen en bidden een voorspoedige vrede. Jan en Mientje zijn ook weer 
gekomen en hebben 'n lekkere taart meegebracht. Het is prachtig weer van
daag. Goed voor de Tommy's en vanavond ga ik bij Lena slapen. Ik hoop 
maar dat we het gezellig hebben. Thé weet je nog vorig jaar om deze tijd, i 
toen hebben we nog zo lekker appelbeignets gegeten. Maar niet aan denken. 
Voor de laatste nacht dit jaar wens ik je in gedachten welterusten. 

j 
Maandag 1 Januari 1945 
Nieuwjaar. Op deze dag van het jaar 1945 wens ik je in het dagboek maar 
ook in gedachten een zalig Nieuwjaar. Laten we bidden dat dit jaar ons weer 
in Bemmel bij elkaar brengt. 
Het is nu elf uur in de morgen en er zijn zo juist wel 100 Duitse vliegtuigen 
overgekomen. Zo laag, heel bar. Wat zal dat worden. Misschien wel plenty 
chels vannacht. Wat zouden ze daar toch mee voor hebben. 
We hebben toch zoo 'n aanloop gehad. Alle bekenden kwamen Nieuwjaar 
wensen. Vanavond ga ik weer bij Lena slapen, als Jo nu maar niet zo de 
dekens aftrekt, want dat is 'n kwaje en zijn we nog wel eens aan 't mopperen 
's nachts. 
Liefste Thé, waar zou je nu zitten. Ik ben in gedachten bij je hoor. Slaap 
zacht en rustig. 
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Eerste steen huis Van Egerschot 

René Haegens 

Enige tijd geleden ontving de historiscine l<ring van Leo Derksen de eerste 
steen van het voormalige huis Dr. Poellstraat 2. Het huis was eigendom van 
schilder Willy van Egerschot en zijn vrouw Bertha Huisman. De eerste steen 
werd gelegd in 1950 door Bernardus ('Bernt') van Egerschot, de vader van 
Willy. De architectuur werd verzorgd doorA. Th. J. Boss uit Duiven, waarna 
aannemer Heymen de bouw voor een bedrag van 15.650 gulden voor zijn 
rekening nam. 
Na hun huwelijk in januari 1951 gingen Willy en Bertha er wonen. De woning 
werd twee jaar later uitgebreid met een aanbouw, waarin winkel en werk
plaats van het schildersbedrijf werden ondergebracht. 
Op 1 januari 1982 deed Willy zijn bedrijf over aan schildersbedrijf Mattijssen 
dat toen nog in Gendt was gevestigd. Na zijn overlijden (1996) bewoonde 
Bertha een tijd alleen het huis. In 2008 moest het pand, na een korte ver-
huurperiode, plaatsmaken voor woningen en het kantoor van de SNS-bank. 
Opmerkelijk: de Dr. Poellstraat bestond nog niet toen Van Egerschot zijn huis 
bouwde. Er was op die plek enkel een wat onduidelijk zandpad. De verbin
ding tussen de Dorpsstraat en de Flierenhofstraat werd tot de jaren 50 
gevormd door het smalle 'Zusterstraatje', tussen het Sint-Vincentiusgebouw 
en het huis van de familie Elemans. 



Van raadhuis naar trouwlocatie 

René Haegens 

De ridders van Ambe, van Bemmel, de graven van Randwijk, en burge
meester Cuper van Nijmegen uit de 17e eeuw, een Justinus de Beyer, een 
landsclirijver van Oven uit de 18e eeuw en BemmeI's burgemeester van de 
19e eeuw W. vd. Monde, liadden daar geresideerd of altlians in bezit gehad. 
Zoveel getuigen uit de traditie zouden niet Bemmei's nieuwe herstel en 
opgang stimuleren? 
Bovenstaande vraag stelde dr. J. Wolters in 1954 in zijn boek 'De gemeente 
Bemmel in het land van Overbetuwe' toen hij stilstond bij het plan om kasteel 
De Kinkelenburg in gebruik te nemen als nieuwe gemeentehuis. In dat zelfde 
jaar werd het werkelijkheid. Vorig jaar was dat dus 60 jaar geleden. 

Kasteel huren 
Al voor de Tweede Wereldoorlog bestond er in Bemmel behoefte aan een 
nieuw gemeentehuis. Het oude gebouw op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Van Ambestraat dat dateerde uit 1841, was te klein geworden om het hele 
gemeentelijke apparaat te herbergen. Oorspronkelijk waren er ideeën om 
een geheel nieuw raadhuis te bouwen dat zou moeten verrijzen op een plant
soen even ten westen van het Huis te Bemmel. Maar het bleef aanvankelijk 
bij plannen. 
Direct na de oorlog kwam alles in een stroomversnelling. Het oude gemeen
tehuis aan de Dorpsstraat was door bommen en granaatsplinters zodanig 
beschadigd dat het niet meer bruikbaar was. De gemeente besloot daarop 

Zo gehavend zag de Kinkelenburg er na de oorlog uit. Overal zie je 
de kogel- en granaatinslagen op de witte muur 
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om het te verhuren als noodwinkel en zelf De Kinkelenburg te huren als 
noodgemeentehuis Het gebouw dat tijdens de oorlog nog dienst had gedaan 
als noodhospitaal, herbergde vanaf juni 1945 alle gemeentelijke diensten 

Rigoureuze renovatie 
Gemeentearchitect Charles Estourgie die een eigen kamertje had in De 
Kinkelenburg, kwam in die penode met het idee om de oorspronkelijk nieuw
bouwplannen te laten liggen en daarvoor in de plaats het kasteel aan te 
kopen, te restaureren en daarna als permanent gemeentehuis in te nchten 
HIJ kreeg zijn zin en in 1948 kocht de gemeente het kasteel voor een bedrag 
van 27 000 gulden 
Estourgie kreeg als opdracht om een ontwerp te maken van het restauratie
plan en de oude gebouwen geschikt te maken voor de nieuwe functie als 
gemeentehuis Hij ging daarbij nogal rigoureus te werk, en het het grootste 
deel met in de 19e eeuw aangebrachte wijzigingen afbreken Om daarna de 
verschillende delen van het gebouw in eigen karakteristieke bouwtrant te 
kunnen reconstrueren, maakte hij gebruik van een dnetal pentekeningen uit 
het Rijksprentenkabinet en architectonisch onderzoek aan het gebouw zelf 
Het westelijk (achterste) deel kreeg de uitstraling van een vestingachtige, 
middeleeuwse burcht met de zware muren en kleine ramen De naar de 
Dorpsstraat genchte oostkant lijkt op een 18e eeuws herenhuis met de sym-
metnsche raamindeling en klassieke gootvormen Maar ook het inteneur 
werd stevig onderhanden genomen Het burchtgedeelte werd ingencht voor 
burgemeester, secretans en de gemeentearchitect met zijn mensen, terwijl 
het herenhuis de diensten huisvestte waar de individuele burger in zijn dage
lijks leven mee te maken heeft de afdeling Sociale Zaken, de secretane en 
de raadszaal In het burchtgedeelte werd ook nog plaats ingeruimd voor de 
Oudheidkamer waann histonsche vondsten uit de kerkdorpen voor het nage
slacht bewaard konden wor
den Gelukkig kon de verbouw 
in de 'subsidiesfeer' gebracht 
worden, waardoor rijk en pro
vincie samen 55% van de 
restauratiekosten op tafel leg
den 
In 1952 startten de werkzaam
heden Tijdens de verbouwing 
werd voor het gemeenteper
soneel een lokaal gehuurd in 
het cafe van Piet Huisman 
(nu cafetana Moos) De raad 
vergaderde zolang in het 
Vincentiusgebouw 

,, De brug wordt aangelegd 



Grootse festiviteiten 
De officiële opening van gemeentehuis De Kinkelenburg vond plaats op don
derdagmiddag 13 mei 1954 door de Commissaris van de Koningin in 
Gelderland, jhr. dr. C.G.C. Quarles van Ufford. 's Avonds kon het gemeente
bestuur onder leiding van burgemeester Van Elk nog genieten van een défilé 
van bewoners van Angeren, Bemmei, Doornenburg, Haalderen en Ressen 
die brandende fakkels met zich mee droegen. 
Daarnaast waren er gedurende vier dagen diverse festiviteiten georgani
seerd. Het programma vermeldde onder meer een zomerkermis, een 
middenstandsbeurs ('de Mitok': Middenstand Tentoonstelling bij Opening 
Kinkelenburg), een etalagewedstrijd (gewonnen door Ad Jansen), een con
cert van muziek- en zangverenigingen en een openluchtspel op het gazon bij 
de Kinkelenburg waaraan 80 mensen in historische kledij deelnamen. 

Burgemeester Van Elk ontvangt de sleutel van de Kinkelenburg. 

Nu trouwlocatie 
Helaas duurde het niet lang of het kasteel was al weer te klein. Door het snel 
toenemende inwonertal van Bemmei, werd ook het gemeentelijk apparaat 
alsmaar groter. Al in 1960 was er sprake van een nijpend ruimtegebrek. 
In de jaren die volgden, werden aanvullende gebouwen in gebruik genomen, 
zoals De Brugdijk, De Leemkuil en de Tabaksschuur. In 1986 werd de grote 
nieuwbouw naast de Tabaksschuur gerealiseerd; tot de start van de nieuwe 
gemeente Lingewaard waren daarmee de ruimteproblemen grotendeels 
opgelost. 
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De functie van De Kinkelenburg veranderde in de loop van de tijd. Alle 
gemeentelijke diensten zijn er geleidelijk verdwenen en het kasteel is nog nu 
vooral in gebruik als geliefde trouwlocatie. 

nformatie voor dit artikel l<wam o.m. uit 'Motor van liet dorpsleven' en De 
Gelderlander van 8 mei 1954. 

Tentoonstelling De Kinkelenburg 
In maart a.s. wordt op verzoek van de gemeente Lingewaard door de 
Historische Kring Bemmel een tentoonstelling ingericht over de ingebruikna
me van De Kinkelenburg als gemeentehuis. De expositie komt in de hal van 
het gemeentekantoor in Bemmel. 
Dat de tentoonstelling nu pas wordt gehouden (vorig jaar mei was het al 60 
jaar geleden dat de officiële ingebruikname plaatsvond) heeft te maken met 
het feit dat de hal tot begin dit jaar voor andere doeleinden in gebruik was. 

Karikaturen van bekende Bemmelaren (11) 
Tekening: J. van Eijsden, tekst: A. Wierink 

W. van Swelm 

De man, die deze teek'ning 
schiep m.] 
Die Willem zo ten leven riep. 
Verdiende alleen hiermee zijn 
loon, 
Want heus ...'t is boven-
werelds schoon | i l 

Wanneer je deze gevel ziet, 
Vergissen - heus - je kunt het 
niet 
Het is : "de wandelende 
Jood", 
Sterft ieder jaar - en gaat nooit 
dood. 

CTET^MBTH V O H 
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Ons eigen streekmuseum(pje) 

Vincent Roelofs 

Wanneer je als bezoeker de ruimte van onze historische l<ring in de Kinl<el 
binnenkomt, vallen meteen de vitrines op met daarin een enorme diversiteit 
aan voorwerpen. Veel van deze voorwerpen zijn geschonken of in bruikleen 
gegeven door mensen die onze lokale historie een warm hart toedragen. Ze 
stonden misschien al jaren te verstoften in de schuur, op zolder of zijn gevon
den tijdens het graven in de tuin. Van een oud kruiwagenwiel, stenen van het 
vroegere huis 'De Plak', tot een crematie-urn met botresten uit de eerste 
eeuw na Christus, Romeinse munten en vroegmiddeleeuwse sieraden. 
Dit zijn prachtige stukjes tastbare, lokale geschiedenis. 

Een rijke geschiedenis 
Het is van groot belang dat deze bewaard blijven voor de toekomst zodat 
toekomstige generaties hier ook nog van kunnen genieten en leren. Teveel is 
al verdwenen of dreigt te verdwijnen en daarmee verliezen we ook een stuk 
van onze eigen lokale geschiedenis en identiteit. 
En een rijke geschiedenis hebben we. Ik noem alleen maar de Bataven, 
Romeinen en Franken die hier hun sporen hebben achtergelaten. Zelf pro
beer ik met behulp van een metaaldetector zoveel mogelijk van deze sporen 
in de vorm van muntjes, leerbeslagjes, mantelspelden en andere voorwerpjes 
veilig te stellen en te bewaren voor de toekomst. Deze zijn ook te bewonde
ren in ons eigen museumpje in de Kinkel. 



Ik ben zeker niet de enige die Inier zoekt; al ongeveer 25 jaar gebeurt dat in 
onze regio. Vaak door mensen van buitenaf die geen binding hebben met 
Bemmel, Ressen of Haalderen. Hun vondsten verdwijnen dan ook in de ano
nimiteit en we zien of horen er nooit meer iets van. 
Vorig jaar zocht ik ergens in Bemmel en vond een aantal Romeinse munten 
en mantelspelden. Vol goede moed vroeg ik toestemming voor het perceel 
ernaast. Dat mocht, "Ge zuuk mar, vroeger liep hier ok altied een kjêrl mit 
zo'n ding en die kwam elk joar terug." Wie was dat dan? "Da wiknie, kwam 
hier nie vandoan." 
Nou, op dat stuk lag dus niks meer. En niemand weet wat daar gevonden is. 
En gevonden is er zeker iets, anders komt een persoon niet elk jaar terug. 
Landeigenaren zouden zich hier best wat meer bewust van mogen zijn, zeker 
wanneer het land op oude woongronden betreft. 

Hebt u wat gevonden? 
Ik zou lezers die ooit eens iets oude voorwerpen hebben gevonden, willen 
oproepen contact te zoeken met de HKB, of rechtstreeks met mij (vin-
nie1648@gmail.com). 
Ik zoek dan graag uit wat het precies is, en uit welke periode het komt. Je 
kunt oude voonwerpen natuurlijk ook altijd schenken of in bruikleen geven bij 
de historische kring. Je naam wordt natuurlijk vermeld, dus eeuwige roem 
valt je ten deel! 
Mocht iemand nieuwsgierig zijn of er bij hem in de tuin of op het land iets te 
vinden is, kom ik graag een keer zoeken. Gaatjes zijn zelden dieper dan 1 
steek en alles wordt weer netjes dichtgemaakt. 
In volgende edities van ons kringblad ga ik dieper in op eigen bodemvond
sten, hun achtergronden en de betekenis hiervan voor onze streek. 

mailto:vinnie1648@gmail.com
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Saluut aan de 'Duizendjarige' e'\k bij de Doornenburg 

Maria Loonen 
Foto's: Piet van der Horst 

Als u wilt weten of de eik bij de Doornenburg inderdaad 1000 jaar oud is, dan 
kunt u dat nu nalezen in het boek dat op 7 november vorig jaar werd gepre
senteerd in de Ridderzaal van Kasteel de Doornenburg. 
De oude eik heeft een grote natuurhistorische waarde en spreekt al eeuwen 
tot de verbeelding. Vooral in de 19e en het begin van de 20e eeuw genoot hij 
grote bekendheid vanwege zijn hoge ouderdom. Dit blijkt ook uit de in het 
boek opgenomen beschrijvingen van onder andere ds. O. Heldring en P.A.M. 
Kehl. 

I 
De auteur van het boek is Denis A.G.J. 
Schils, vele jaren voorzitter van de Stichting 
tot Behoud van de Doornenburg. Hij 
beschrijft de eik, de boombiologische achter
gronden en de rol van de eik in de 
Doornenburgse gemeenschap. Diverse oude 
beschrijvingen van de boom analyseerde hij 
en met een aantal deskundigen voerde hij 
een onderzoek uit naar de leeftijd van de 
boom. 

Het boek is uitgegeven door Streekmuseum 
Lingewaard, dat eerder al 'Stenen en Brood' 
over de baksteenindustrie in de regio, het 
'Monumentenboek Bemmel', de 'Canon van 
Lingewaard', een replica van het St. 
Vincentiusboekje en een boekwerk over Fort 
Pannerden heeft uitgegeven. Op deze 
manier tracht het Streekmuseum het cultuur- en natuurhistorisch erfgoed in 
de gemeente Lingewaard toegankelijk te maken. 

Dat Streekmuseum Lingewaard trots is op deze uitgave bleek duidelijk tijdens 
de presentatie van het boek. Na de toelichtingen van de boomdeskundigen 
en de muzikale intermezzo's van het close harmony kwintet 'Lekker Close', 
reikte de schrijver het eerste exemplaar van 'Saluut aan de 'Duizendjarige' 
eik bij de Doornenburg' uit aan Jan Terlouw, die het met veel plezier en ont
roerende woorden in ontvangst nam. 
De voorzitter van het Streekmuseum, Pierre Cuypers bedankte uitgebreid de 
auteur van het boekwerk Denis A.G.J. Schils en iedereen die aan het boek of 

S A l U U I AAN DC 
' n U l . r ' H N D J A R I G E ' EIK 

BI.) Ufc. DOOKIMTNCJURG 
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aan deze geweldige avond heeft mee-

gewerkt 

Nieuwsgierig geworden naar het boek 
en de leeftijd van de eik'? U kunt het nu| 
lezen 'Saluut aan de 'Duizendjange' 
eik bij de Doornenburg' is te koop bij 
alle boekhandels in de gemeente 
Lingewaard voor de prijs van € 9 50 

f^ 
■"- T ^ 

-«i, 

Jan Terlouw 
heeft het eer-

ste exemplaar 
in ontvangst 
genomen 

Pierre Cuypers zet de schrijver 
Denis A GJ Schils in het zonnetje 

De boomdeskundigen 
vl n r Herman Bronkhorst 
Bert Maes Maja Kooistra en 
Eddy Weiss 
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Activiteiten van Stichting De Plak 

Henk de Ruijter 

De stichting De Plak is in 1991 opgencht en sinds die tijd betrokken bij aller
lei uiteenlopende initiatieven en activiteiten Die betrokkenheid bestaat uit 
financiële steun voor lokale initiatieven, maar ook uitvoenng van "eigen" pro
jecten Vooral de laatste tijd worden steeds meer initiatieven door de stichting 
zelf ter hand genomen Daarbij wordt, met steun van andere lokale fondsen, 
nauw samengewerkt met andere disciplines, zoals de Histonsche Knng en 
het Zeuvende 
Hieronder een korte toelichting op de meest recente, deels al afgewikkelde, 
projecten waar de stichting bij betrokken is 

Opknap omgeving NH Kerk 
BIJ deze werkzaamheden gaat het om de vernieuwing met straatklinkers van 
de dijkafnt naar de NH Kerk en de opknap van de directe omgeving en het 
parkeerterrein bij het kerkgebouw Uitvoenng daarvan geschiedt in nauw 
overleg met de gemeente, het kerkbestuur de Histonsche Knng en de buurt
bewoners Deels komt het werk voor rekening van de gemeente Een belang
rijk gedeelte wordt echter uitgevoerd door de vrijwilligers van het Zeuvende, 
met hulp van buurtbewoners en met financiële steun van de stichtingen 
MGZ, Ml Corazon en Bemmel en Haalderen Stichting De Plak draagt, ook in 
financiële zin, de eindverantwoordelijkheid voor dit werk De technische voor
bereiding was in handen van Fnts Meurs van het Zeuvende in nauw overleg 
met gemeente Lingewaard 
Op het moment van uitkomen van deze editie van het knngblad is dit werk 
waarschijnlijk al gerealiseerd 

Plaatsing panelen kern Bemmel 
Op een zestal plaatsen in de kern van Bemmel zullen panelen worden 
geplaatst met een aantal afbeeldingen die vooral voor jongeren, nieuwe 
inwoners en passanten een wat breder beeld geven van de plaatselijke histo-
ne en ontwikkelingen in de afgelopen jaren Op elk paneel zullen 7 a 8 
afbeeldingen/foto's met korte toelichtingen te zien zijn Op de panelen zal 
een route worden aangegeven Naar verwachting zullen deze zes panelen in 
het vroege voorjaar zijn geplaatst 
Dit project wordt door De Plak voorbereid en uitgevoerd in nauwe samenwer
king met de Histonsche Knng 
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Kapel op De Heuvel 
Verleden jaar zijn de kapel en de beplanting rondom in nauwe samenwerking 
met het Zeuvende ingrijpend opgeknapt Er is toen ook een koningslinde 
aangeplant naast de grote, ook al ruim 70 jaar oude markante boom achter 
de kapel, die ernstig aangetast was door boktorren Gehoopt werd dat de 
boom nog enkele jaren gehandhaafd kon worden en dat vervolgens de nieu
we koningslinde een identieke markante plaats zou kunnen overnemen, maar 
recent werd vastgesteld dat handhaving van die oude boom helaas met lan
ger verantwoord was 
Intussen is deze boom dus gekapt en er is op die plaats een nieuwe boom 
aangeplant Het zal nog wel enige jaren duren voordat de twee nieuwe 
bomen weer als vanouds de kapel op De Heuvel zullen markeren 
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Van Huus Uut (4) 

Adh Stuart 

Van Huus Uut is het maandblad van het katholiek 
thuisfront waarmee de jongens uit Bemmel en 
Haalderen, die naar Indié uitgezonden waren voor 
de politionele acties, op de hoogte gehouden wer
den. "Van Huus Uut" is uitgegeven vanaf 1947 tot 
en met mei 1950. 
Dit keer een selectie van artikelen uit het april en 
het mei nummer van 1948. 

Op zien Bemmels 

We zitte midden ien de drukke tied en 's merges is 't vroeg dag veur ons, 
hofstee minse en daorum motte ze 's aoves nie mit vergaoderinge aonkom-
me, mar verleje week lie'k me tocti op 'n aovond umgekleed veur de vergao-
dering van de Oranje-vereniging. Ja, ze zien al mit planne bezig veur 't vieftig 
jaorig feest van de Koningin ien september i-ia'j da gedactit, da ze d'r déze 
keer ien Bemmel zo vroeg bij zoue zien? Mar da mo'k zegge, 't is dan ok de 
moeite werd, vieftig jaor aon de regering! Aj da zo es bekiekt, dan tiet onze 
Koningin heel wat meegemakt ien die halve eeuw, da Koningin en land één 
gewest zien. As ze ien 'n huushouwe de gouwe bruilof gaon viere, dan dinke 
vaoder en moeder ep de kienders terug aon alles wa ze ien die vieftig jaor 
hebbe meegemakt. ien zekere zin viere onze Koningin en ons landje ok de 
gouwe brullef ien September, vieftig jaore hebbe ze samen veel liefs meege
makt mar ok veul leed, dink mar es aon de leste oorlog! Ja, veul zurg het de 
Koningin gehad over d'r grote, huushouwe! Van de week zag ik ien de krant 
nog 'n mooi pas gemakt portret van de koningin. Op da gezicht was al 't lief 
en leed van veul jaore af te leze. " 't Is 't gezicht van alle moeders die die 
gouwe brullef viere" zei Betje en daor was veul van waor. 

Mar um nou op die vergaodering van de Oranjevereniging trug te komme, d'r 
was 'n hoop volk (da mag tegeswoordig wel ien de krant!) en as 'k 't allemaol 
goed beluusterd he, dan kriege we 'n ouwerwets feest ien Bemmel. D'r zal 'n 
opeluchtspel komme op de Kinkeleburg over Bemmel en gespeuld deur 
Bemmelse, 'n soortement kermis kumt er op 't scholplein, 'n mallemeule en 
poppekast veur de kienders, 'n sportfeest en etalagewedstrijd en netuurlek 'n 
grote optocht mit versierde wagens. Ja, zo'n optocht heurt er bij. Vijf en twin
tig jaor geleje, mit 't zilvere feest van de Koningin, het Bemmel ok merakel 
feest gevierd, da wit 'k nog best. D'r was ok 'n optocht en 's middags zeg 'k 

40 



tege Betje, die toe nog len de kleine kiendere zat " 'k gao es efkes naor 'n 
optocht kieke" mar 'k kwam 's nachts um twee uur pas naor huus same mit 
Hent, onze buurman Hent het altied volgehouwe, dat hij mien thuus het 
gebracht mar da's me waor, ik het hum thuus gebracht Mar Betje was me 
best te spreke, da weet 'k ok nog en as 'k laoter efkes naor 'n optocht goeng 
kieke, goeng ze altied efkes mee' 

Op de vergaodenng wier ok nog naor veure gebracht, dat er 'n wedstrijd mit 
stoomfietse mast komme, krek as len Assen Deur de Karstraat, de 
Dikelsestraat, de Katteleger, Grune straat en deur 't durp trug en alk me me 
vergis, zoue ze bij 't ziekehuus 't end make' 

Veul neijs is-t-er veur de meerder rest len Bemmel me De prume hebbe 
goed gebleujd, de kerse en pere staon d'r ok goed veur, mar appels komme 
d'r van 't jaar me veul Mit de neije weg deur 't durp zien ze ok begonne, da 
wurd 'n mooi stuk werk De weg geet vanaf de Papestraat deur de wei van 
Dolf van Oppenraay recht op de kwekerij van Van Huet aan, over de 
Loostraat, de kweken,j van Bemmels Huus, 't Vossenhol deur en sluut dan hij 
Doevespeck aan op de Ressesestraot Mit september mot ie klaar zien 
Gellie zult opkieka a'j wer len Bemmell trug kom' Mit de bauwerij is 't anders 
me veul gedaan len 1948, he'k heure zegge, mar 'n paar neije huus magge 
d'r gebauwd warre en d'r zitte wel meer as hanrderd minsi te spnngen um te 
bouwe' 

'k Mot er zuutjes aan mee uutscheije, want Betje het de pap al opgeschept 
en dan wete gellie wel hoe laat 't is 

Daar bij ollie len Djakja hebbe de Rippebliekers wer 'n lileke streek uutgeha-
old he'k geleze, geil ie mot de mar len de gaate hauwe' 

Tot de volgende keer mar wer, janges De groete van Betje en van 

GRAD-OME 
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WIST JE TAL? 

Dat Bemmel het regeringsjubileum van Hare Majesteit in September aan
staande met bijzondere luister hoopt te vieren'^ Het Oranje-comite onder 
voorzitterschap van Dokter van den Born roept alle hens aan dek en belegde 
dezer dagen een openbare vergadering om de publieke opinie te horen De 
Burgemeester, die deze bijeenkomst presideerde, belichtte in zijn openings
woord de figuur van onze Vorstin, en de uitzonderlijkheid van het jubileum, 
speciaal wat de feestelijkheden betreft, aan op een nauw contact tussen de 
verschillende dorpen en stelde vervolgens eenieder in de gelegenheid zijn 
ideeën t a v de festiviteiten kenbaar te maken 

Dat de hele chnstenwereld de gebeurtenissen in Oost-Europa met grote 
bezorgdheid volgf^ De Nederlandse Katholieken verenigden zich in verband 
met de verkiezingen in Italië in een grote gebeds- en boeteactie, om Gods 
Zegen af te smeken over Kerk en Paus Duizenden Nederlanders stuurden 
voor de stemming brieven naar Italië waann zij de Italianen op het lasterlijk 
spel van de communisten wezen en hen aanspoorden trouw aan hun chnste-
lijke beginselen hun stemplicht te gaan vervullen 

Dat Werken en Weldoen op Zondag 18 en Maandag 19 April met het 
toneelspel "De Rare" van Pierre Ballings haar speelseizoen '47 - '48 slooft 
Beide uitvoeringen haalden een goede zaal en vielen zeer in de smaak van 
het Bemmels publiek De regie berustte ook dit jaar bij de Heer Wierink 

Dat ten behoeve van de fruitkwekers dezer dagen een lezing werd 
gehouden door de Heer Kemperman, leraar fruitteelf^ spreker behandelde 
speciaal de bij en de bestuiving 

Dat de firma Heijmans uit Rosmalen een aanvang heeft gemaakt met de 
uitvoenng van de provinciale weg 

Dat we er vast op rekenen, dat jullie het vragenlijstje opsturen. 

Dat de Betuwe m volle bloei staaft 
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Sportrevue 
Ditmaal willen we eerst de juniores eens een beurt geven Voor hen hadd en 
we Zondag 25 april een tournooi georganiseerd dat in alle opzichtten goed is 
verlopen, Onze A'tjes moesten aantreden tegen - de grote jongens - van 
Onon Boys en waren op papier al lang verslagen Maar met een gnmmige 
verbetenheid pakten zij de strijd dan en wisten die grote lummels totaal te 
overdonderen, 1-0 was de uitslag, met veel maar juist genoeg om in de vol
gende ronde uit te komen 
De andere uitslagen vielen zo uit dat Haalderen, Jonge Kracht, Sportclub 
Bemmel en Doornenburg (dat na loting won) opnieuw mochten spelen 
Doornenburg won door loting Onze B-elftallers wisten zowaar de A die van 
Doornenburg te bedwingen en speelden 0-0 

Het reglement bepaalde dat Bemmel tegen Jonge Kracht moest spelen 
Boeh, motten we tegen die peuters voetballen, aldus luidde de algemene 
roep van de A-juniores Maar diezelfde grootsprekers gingen tegen die kleine 
peuters ten onder en wel met 1-0 Weg waren de illusies voor de eerste prijs 
en doordat Haalderen van Doornenburg met 1-0 verloor kwam Haalderen in 
het bezit van de 3de prijs wegens beter doelgemiddelde dan Bemmel De 
Cup-finale werd dus gespeeld tussen Jonge Kracht en Doornenburg De uit
slag werd weer 1-0, maar nu in het voordeel van Doornenburg In feite was 
de uitslag 1-1, maar Nol van 't Hullenaar keurde een duidelijke gescoord 
doelpunt via de bovenlat en terugspnngend achter de doellijn af en was de 
ploeg die het slechtst speelde winnaar van de lauwertak Jonge Kracht 
kreeg, een tinnen voetballer op marmeren voetstuk en Haalderen een 
medaille Het geheel was een gezellige middag en de wedstrijden werden 
wel op pnjs gesteld 

Ons eerste speelde de opluistenngwedstrijd tegen Onon Boys en was in haar 
nieuwe opstelling vrij geregeld in de aanval Uitslag 1-0 voor de Sportclub 
Deze nieuwe opstelling houdt in dat Steenhof naar de middenvoor plaats is 
verhuisd en Stoffels nu staat te spillen Het is voorlopig in ieder geval een 
verbetenng 

Inmiddels zijn we ook met de nederlaagwedstrijden voor het 1ste elftal 
begonnen De eerste wedstrijd bracht ons tegen de Bataven 1 Deze club had 
enkele nieuwe gezichten in haar gelederen Vooral voor rust kwamen de 
onzen met een flink partijtje op het veld, maar tot doelpunten kwam men niet 
Rust 0-0 Na de thee (daar zorgt Moerkerk nog steeds voor) namen we direct 
de leiding, door Hentje Lintsen van de remise die evenwel vlak daarop met 
een tegengoal werd beantwoord In deze stand kwam geen verandenng 
meer, alhoewel beide partijen hard vochten 
De volgende wedstrijd (gespeeld op Hemelvaartsdag) ging tegen PG.E M 
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uit Nijmegen. Deze ploeg speelt in de Zaterdagcompetitie en heeft daarin 
momenteel de leiding. In deze wedstrijd was het vooral weer de Sportclub 
die de toon aangaf maar doelpunten ligt onze voorwaartsen nu eenmaal niet. 
Slechts eenmaal scoorde Hentje Lintsen weer met een kopbal. 2de 
Pinksterdag komen we in 't veld met Spero, en daarna tegen Hatert. Ons 
tweede verloor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kol ping 2 met 10. Het 
derde zit nog in de competitie, speelde gelijk in Angeren tegen Angeren 2 en 
verloor Donderdag (Hemelvaartsdag) in de laatste minuut van R.K.H.V.V. 4. 
Tot zover we,er de sport. Wanneer jullie lui, daarginds aan het andere eind 
van de wereld een andere tak van sport willen behandeld hebben of mis

schien in een andere vorm wilt hebben weergegeven, schrijf dit dan gerust. 
Het is de bedoeling het voor jullie zo aangenaam mogelijk te maken. Schrijf 
in dit geval rustig aan het Comité. Saluut hoor! Tot ziens. 

V. Huet. 

J. TEN WESTENEND 
H A A I . D E R E N 

CAFE - KOLONIALE WAREN 
SIGAREN EN SIGARETTEN 

ALUES VAN f> R I M A KWAI - ITK IT 1 I 

En wat zullen onze 
jongens in "de Oost" 
deze vaderlandse 
zaken hebben 
gemist! 

C.B.A.NAS -Caic„(lcRoskam'' 
OUnE KERKHOF - BF.MMEL 

llANDb:LlNBRANDST()FFKN 

f»> 
BEZOEKT CAFE „HET CENTRUM 

DORPSSTRAAT - BEMMEL 
GEZELLIG ZITJE - PRIMA CONSUMPTIE 
Dortmunder Kronenbrau en Heineken's Bieren 

PÉ):MPI';?^IJII.(S?IM^;ÜM 

J-TAP 
AAN DEN DIJK 
■ HAALDEREN ■ 

CAFE 
BILJART 

^^^^;)i$l;i! i)^)^^!^ 
Aanbovelond FR. DERKSEN. 

44 



Romeinse havenwijk aan de Waal? 

(De Gelderlander 11 en 14 november 2014) 

De archeoloog Paul Franzen en bodemkundige John Mulder denken dat ze 
langs de Ubbergseweg in Nijmegen de overblijfselen hebben ontdekt van 
een Romeinse havenwijk. 
Al lange tijd doen beide onderzoekers boringen langs de stuwwal. In 2012 
troffen ze achter het Total-tankstation, net voorbij de Beekmansdalseweg, op 
6 meter diepte tufsteen aan over een lengte van ruim 14 meter. Later hebben 
ze zelfs tufsteen en leisteen aangetroffen over een lengte van ruim 500 
meter. Bovendien vonden ze aan de overzijde van de weg, nabij 't Meertje, 
harde steen over een breedte van bijna 30 meter. 
In eerste instantie dachten ze nog dat het om een loswal ging, maar ze zijn 
nu van mening dat er ooit een Romeins havenkwartier is geweest. Met enor
me loodsen, opslaghallen, kranen en woonruimtes. 
Naar hun idee stroomde de Waal 2000 jaar geleden langs de stuwwal 
waardoor de Romeinen via de rivier en de haven gemakkelijk hun legerbasis 
op de Hunnerberg en later op het Kops Plateau konden bevoorraden. 
Misschien was de haven wel hét distributiecentrum van alle andere 
Romeinse vestigingen in Nederland 
Franzen en Mulder hopen op korte termijn met graafmachines langs de 
Ubbergseweg op diepte te kunnen gaan graven om zo meer te ontdekken 
over de muren en de loodsresten. 



Wachttorens in Doornik 

(De Gelderlander 14 november 2014) 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) lieten Maurits van Oranje en zijn 
halfbroer Frederik Hendrik, prins van Oranje, in hun strijd tegen de 
Spanjaarden een formidabele rivierverdediging inrichten. Die strekte zich uit 
van Kampen aan de IJssel tot de Schenkenschanz bij Kleef, en aansluitend 
langs de noordelijke Waaloever naar Gorinchem. De linie bestond uit een 
aaneenschakeling van vestingsteden, schansen en wachttorens. Ook bij 
Doornik stond zo'n wachttoren, ook wel redoute genoemd, die na de lange 
oorlog een herberg 'de Houten Wambuis' werd. 
Landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen streeft ernaar om die wachtto
rens op verschillende manieren zichtbaar te maken. Dat gebeurde onder 
meer op Landgoed Doornik via de 'Mauritstoren', een toren van wilgentenen 
die afgelopen zomer tijdens de Landschapstriënnale zichtbaar was. 
Een ander kunstwerk op het landgoed is de 'Verzonken redoute' van Rob 
Abeling uit Hilversum. Met de schuine, wat kantelende constructie markeert 
het werk het oude Doornik dat in februari 1799 door de Waal werd verzwol
gen. Het staat aan de Defensiedijk, vlakbij het gemaal waar ongeveer 30 
centimeter onder het oppervlak nog het vroegere stratenpatroon van Doornik 
is te vinden. De Verzonken Redoute heeft overigens een tijdelijk karakter. Het 
zal mogelijk een nieuwe plek krijgen in Rijnwaarden, waar Van Hemmen ook 
campagne voert om de wachttorens opnieuw zichtbaar te maken. 



In 1941: 90 telefoons in Bemmel 

Rene Haegens 

Onlangs ontvingen we via ons lid Adi van Oijen enkele kopieën uit het tele
foonboek van 1941 Onder 'Bemmel' ('Automatisch bereikbaar uit de distric
ten Nijmegen, Arnhem, Deventer, 's-Hertogenbosch en Utrecht Later 
Amsterdam ') staat een bescheiden lijstje met namen Bij elkaar ca 90 abon
nees, waarbij de 3-cijfenge telefoonnummers tussen 200 en 400 nog ruim 
voldoende uitbreidingsmogelijkheden lijken te bieden Op een aanvullend 
blad (hier met afgedrukt) staat nog als aanvulling het nummer 310 voor het 
Distnbutiekantoor aan de Dorpsstraat A203 

Het IS uiteraard met de oudste telefoongids De eerste gids werd uitgegeven 
in 1881 in Amsterdam en bevatte 185 nummers Drie jaar later kwam de eer
ste landelijke gids uit met nummers uit Amsterdam, Den Haag, Arnhem, 
Groningen en Utrecht Die eerste gidsen werden ovengens nog met huis-
aan-huis verspreid, maar lagen ter inzage bij de telefooncentrales Pas later, 
toen Nederland in telefoonregio's werd verdeeld, kreeg elk huishouden een 
eigen gids 

De telefoongids uit 1915, uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie, is al een stuk uitgebreider Het boekwerk bevat ca 75 000 
mensen die waren aangesloten op het openbare telefoonnetwerk Ook 
Bemmel komt in die gids voor met liefst 7 vermeldingen In het Knngblad van 
januan 1996 werden al de namen en nummers vermeld 

1 Schueren, K A M Ridder de van der. Burgemeester 
2 Raedt, J H de stalhouder, Aan den dijk 
3 Nas, J J R , stalhouder en commissionair, Loostr 
4 Dumont, J G M , Kweekerij 'Huize Bemmel' 
5 Jansen, M , Slager en vrachtrijder 
6 Verweijen, H N , Fruithandel 
7 Venweijen, W , Boerenbond 

Op de site www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915 is de hele gids te 
zien 

Door de opkomst van de mobiele telefoon en internet wordt de telefoongids 
steeds minder gebruikt Vandaar dat de uitgever van de huidige papieren 
Telefoongids en Gouden Gids in 2013 besloot om de gids alleen nog te leve
ren aan huishoudens die de gidsen echt willen ontvangen 
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We zullen straks aan onze (klein)kinderen moeten uitleggen wat een tele

foongids was... 

Veranderingen telefoonnummers in Bemmel 
Met het steeds groter wordende aantal abonnees moesten ook de telefoon

nummers af en toe worden aangepast. 
1968: Wijziging van de 3cijferige abonneenummers in 4cijferige door voor 
de bestaande nummers het cijfer 1 te plaatsen. 
1969: Wijziging van het netnummer 08801 (voor Bemmel, Haalderen en 
Ressen) in 08811. 
1987: Wijziging van de 4cijferige abonneenummers in 5cijfenge door voor 
de bestaande nummers die beginnen met 1, 2, 3, 4, 5 of 6 het cijfer 6 en 
voor nummers die beginnen met een 9 het cijfer 7 te plaatsen. 
1995: Operatie Decibel: Wijziging van alle telefoonnummers in 10cijferige 
nummers waarbij het netnummer 08811 werd veranderd in 0481 en het 5cij

ferige abonneenummer werd veranderd in 6 cijfers door er een 4 voor te zet

ten. 

Zo eenvoudig was het stukje "Bemmel" in de telefoongids van 1941. 
Slechts 90 abonnees waren er te vinden, van ABTB tot Ziekenhuis. 

BEMMEL. 

KUMKEH, AniHTBlI, DEVEMTgH, »-HBrtT0CK«flOSrH 

334 A D.T.fl. U ZuuOi-tr M, i7fl,ilto*iL 
501 AlipeWwm, A H » fyrog m timî ltru « , riwj*-

?3i} ABssMoora. A P. v ^uto4 , rxiq^'^r ih 
293 BR«t, E V oUitn)iiK)crtffiilfatg, SUtMuitiw yt, 

223 Birm & Znai, A. F. Vtaerr «u TfiiihcJr. KolUw 
1 .'1 Jlaiü'iettA 

302 Rotamtcb* T n u SUUirii llvniaet, HMflDwol. i u 

?20 Bomyn A Zn, TV ftrflrn,»! m pwtrij in mj 
ifii.)Su\.Unli V,\\ 

235 a«rn, I m 1 6. UjBrtJju».*, Tkorpsstr 336 
210 DniJfl, Wrt . W M i1( TniriogjhiUii Uuitctiiiiiïnrr 
J l 4 Bnunljneli, C J Uuif-c Rhviipnn 
^29 BfWifllmn. MH J C W oUUiuiui* i.-.. ni-oA, 

2?B Ihail. H H Pi.l-^lfjrn. AJIITJ, (-Jtvnl lifli^t> 
A 13È 

2 3 4 WrJUea, T F Dr LB BsuBKb, Hi.lr-uircu^C H'J 
Ï 1 1 Dli i tar» , A l T ar^wtilL «u Kolinrnm , DOIBB-

2Ua Otevrta 7h Thii TifflTB*t> A ITS 
2b2 Fï&-fi, P J f.Afi?nmptleujiig , DuqwHfY * 186. 
515 Hft, W ¥■ Vioüiili UuTLTja, Tm •^KLrlWjm 
207 l ïnEdi .J D U. ^ilj.<ttuL en rfji tnt , I /X 'BU i . Sfli 
26(1 KnifiD'n KlaeAeiTO , v Tirtrp^tï Uïi 
212 FfiOEBnn. B Sm^l i lnrtTdlj SI 
255 GiiMBDlahais n n U«aiiutit ^gxpiuu ITK 
2StO GvliHioh\ntemnlMnt Tini-j^fl- A 311 
205 GCaren. Th A •■ «ppi"^ fiu; (iwï riripB^W l**! 
200 Tlavokr», H J Th. " r lu üiinltriih, k*f tüoj Sfi 
31ti Hnlmmli, R ruf/ nn Uiud-iL, IJoTBBSIr A 101 
i i iS Msnoföi, G iVuii-uiaLr, ( ( « « r A .Itt'l 
?1 ÈJ HiBltlflB, J ÜJjfc'MLi nivrrwf. Ï 8 1 
2^4 HftiiiitaMktt TV M -IBM P«uu.in T M ■(■ \»ri. 

aU DB 
2é7 Hoel Wca Tk. V. tfOftOikwciik , «widh., tUtieuhiif 

na rr, 
235 laral), TS, J II N«l T1( 
234J JaB3«lk, Damia DnriMnn 

f rad OoTTwf* 

A ^Ui jJLiiDzrinu , 

2 0 4 iJBftm, A U, ■'.MUfer I>i«|.«it( i l 4 
2 7 4 .Unitrv, A W UiAi . lictiCH-

2 6 2 Jaauf i r , H rtu t* I'S 
aS") JariMoa~S(h»ülni!)l, H H r.ifr rwr Or , [-auJioiL 

ril l innkrm , Uyfu^.^ 3 1 ' 
2 3 0 K«| ( ' s . ü A ITujuir-rKMh , H P o w j - 'Jl 
2 5 4 lÜM C fTuj-i/sr, Fvippcstï l a s 
2 6 0 K n l p ^ t ' , A W i n ^ l l ' i 

X 2 1 9 Lsmnr», J. W. f^fel Htiliuo, MAttftnaw . ^«.jffi 
236 ttorwi]!!, 7 8 . A L̂  TiaiikrtJi , IrrtUüeU , DurptKlr 

2 7 7 K B U K , C J Th ftrntw^, MO18II»BUJB A 134 
337 MMU:'» fUkkociJ, r . Tir^vmtr 91S 
251 Wna, Tï ü iKperii l uuJvc r w TBrmnsl),, Uinw, 

e.r A 1-7 
? J J ffai, J J. R. rTutd (■iifMfjl,, iitiBnJwjk Lon-

1 3 3 KoenllIJ, P 8 ArlB, i l y ' i w k 193ii 
3 3 5 Ul5l, C J » E' ülni KtUl* SUilwijIi, I lewn 4 
2 0 0 OjJniwJteas t^a A.W öDLEurpa ™i.,TiorpMei-Ï33 
305 C^pnnrMÏ, i . C. V. UiAJi I]iiiTlp. TliuO JlJ 
363 ftpprrnuj a. , uv J 1. v. ^amm «nidtiai'flu 

206 PCMWDII, C. UUjiJti iriupjH-TitTiru 
SZl Feperiiaain, W'. Halnetj). Iiii] w , dnuilUl. TïiWra. 

i j ijft, rittj\,'<l/:rtii 
237- faUiti A D. l ' nu l i t . KCY<iWi«b A 18 
26> Voun, tl A i^-t^eu. b m KUOO. turfttroDwJ, 

l i n k ïift ' 
3 1 7 Vritn, W. J, ilyuüii.«cï-l-, ftflll. 

Tlnlrï/ 1 LnoimwBli-i 

26A riwKm-de Zwnftii. Kstr S J n |3, iieutn 
306 PiwlJ, IiT J, a. M. M i (y, 

313 f>»imcir4j>iin iv 
3 2 6 ?rfJI«e U u U e t a n R«m H*i.uufl|, Ii H7 öreiW^n 
330 PoPOe HBJÜM ■eminti \ Sïi Jfmmd 

A 511 D u V w i l . 
A 2 3 / Trier KJU^-Ü JÏJaJd.fw» 
i 2 1 9 'iBlcXstnUnn -^Tatlytt», TI^H. '» 

235 BJS^l. J H lU nn)»A Olr-uüu. 71 7j>vn^r 

Bemmel K 88G1 

231 n.>lniiT\g Arau-Titu^cr, Ifevi IL C F Ikuiuivl* 

2 M DnyfilrttlTT 

Ï 3 1 filnlfdi 0 . Co- lifttB LViuu Horrmlwüt.. , Cruil 

3 3 5 RMUIIB, J . W a W U i , ÏCAIWI AW 

. i l B lUftMpKfwbl fitjisTelilfl T.-Bcl-MfhMtï A 
Slb 

— «litivTfdwBtJit J B BSjiiivoija». 
3 2 8 S(]j j tóf«. J (1 &iirca< T-fThi-u eufuvf Doqi»^ 

B:r. J9 
SotisnlufHiihilÜiicsD (V. T«Mili«nrDi)d«rri£&t|. 
2 7 9 lUir Tfinpfirjfocnuul. i Iv i , 
297 H-K IVM,-,!, 13 a i . naaidwn 

2 7 0 fiotirjjmr W (.Ift-amuluUilr 'i. rinf*. 
5 0 0 StJm, M. V. V JIJ. ÜMidtnn 
? i ï l Srilan, K. », rtJMd ui iniHMtt m k7i»lüeu.W, 

2<M StwülcJj G. C. ftliwiilncliDr nu ImidV nc i l t t , 
Kflftitf i l i 

2 3 2 «tcfiflti, J H rtfwyt h , Tkifiaatr -'l'^ 
2 7 1 Tap Q 7b v t ^ * 4 r , U u nn Tmrhr*itrfirkfr?r, 

25fi Tcroteieo, A ' J a ni inTrw, ^/omcaiui 131 
2 0 1 TliraliOai. W a K i, n- er) n j ü w m i Tlanpra-

2 2 4 «olMii-KragroK, B m . J. H J ? 
2 7 2 V»L-Pliip(in|Mr8^ v. j . liiislr llü 
2 4 2 VMWeljoll. J A Tmtm , «HL. . liufumU SU 
2 1 7 V«ï«aljiin-Gnrin<i, WeJ. B. OwymLr A IBl 
?35 Vlswr P P ï»«i» 

Ttivt', 1'3 hmUerm 
WwL, A üiKtija, icii iiiviiarea. 
Wenetaud, Vcj . J. taa OuJti, wuili/<l, Dijlr T\ i m 

MuaSdfrVt \ 

W.-ije(ï, J W. 'crres-n wi ex|>oit I T)ftrp«r>, tt 8Sfr, 

Wiaiuil, W P miHiimr hm , ii]n k , DwjMwtr !7< 

48 



Lezing Market Garden 

Gijs Bouwman 

Op 18 september jl heeft Michel Bongers een lezing gegeven over de 
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in september 1944 in de 
Betuwe. De lezing die druk werk bezocht (80 tot 90 personen) ging vooral 
over de bloedige slag op de Heuvel. 

Michel deed zijn verhaal aan de hand van zijn boek 'De Heuvel', een roman 
die zich afspeelt begin jaren 70 van de vorige eeuw. Een voormalige Duitse 
soldaat kijkt terug op de oorlog van toen. Er komen veel markante mensen in 
voor die in de jaren 70 bekend waren in Bemmel. 
De lezing ging overigens niet alleen over de oorlogshandelingen in septem
ber 1944, maar ook over andere zaken, zoals de populaire muziek uit die 
periode. Zeker de oude nummers van Vera Lynn en Mariene Dietrich waren 
een schot in de roos. Bongers beschreef ook de toenmalige eetgewoonten, 
zoals het gerecht 'hete bliksem'. 
Na de lezing werd er door de aanwezigen nog gezellig nagekaart waarbij er 
gelegenheid was een door Michel Bongers gesigneerd boek aan te schaffen. 



De initiatiefnemers 
(v.l n.r.)' Henl< Eerden 
(Exodus), Piet Demon (4 
mei-comité Haalderen), 
Martien van Hemmen 
(voorzitter Exodus), Dini 
te Dorsthorst (4 mei-
comité Haalderen), acli-
ter haar IVlax Bozon (plv. 
voorzitter Exodus), Joop 
Wismans (lid kerkbe
stuur Haalderen) en een 
onbekend persoon. 
Niet op de foto. 
Wim Roelofs en 
Jos Meulenbeek 

Het paneel werd onthuld door 
o.m. burgemeester Schuurmans. 

Herinneringspaneel l-laalderen 
onthuld 

René Haegens 

Op 12 september jl. is in de tuin van de 
kerk in Haalderen door o.m. burge
meester Marianne Schuurmans een prachtig informatiepaneel onthuld. Het 
paneel 'Haalderen in de vuurlinie' geeft in woord en beeld inzicht in de perio
de 1944-1945. Op deze historische plek staat al vele jaren een monument en 
het paneel is daarop een hedendaagse aanvulling. 
Het 4 mei-comité Haalderen heeft via Joop Wismans en Max Bozon het initi
atief genomen om dit paneel te realiseren. Evenals op de overige panelen 
die via het Exoduscomité worden gerealiseerd zijn de teksten in zowel 
Nederlands, Duits als Engels. Tijdens de onthulling droegen leerlingen van 
basisschool de Wieling gedeelten voor van een gedicht van Sanne Bruins en 
speelden enkele toepasselijk muziekstukken. 
Burgemeester Schuurmans sprak over de veldslagen in Haalderen en hoe de 
bevolking daar onder had te lijden en ten slotte moest evacueren. Ze sloot af 
met: 'Een aangrijpend verhaal dat goed is om bewaard te blijven en zo kan 
worden doorverteld aan de kinderen van nu'. 
Bij de onthullingplechtigheid waren ook veel bewoners uit Haalderen zelf 
aanwezig. 
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Mantelzorgdag Lingewaard 

Gijs Bouwman 

Vrijdag 7 november werd in Haalderen in zalencentrum "De Kolk" de dag van 
de mantelzorg gehouden Deze dag is bedoeld voor mensen die zich bekom
meren om een familielid of een goede buur daar waar de professionele zorg 
met in voorziet 

Medio augustus werden we als knng benaderd door de SWL (Stichting 
Welzijn Lingewaard) Geïnspireerd door ons jubileumboek en de foto's die in 
de etalages hebben gehangen, werd ons gevraagd om een fotopresentatie te 
verzorgen Lingewaard omvat meerdere knngen dus hebben we daarmee 
contact gezocht De knngen van Gendt, Angeren en Huissen waren bereid 
om hun medewerking te geven De knng Doornenburg kon door omstandig
heden met mee doen 

Ja, welk thema kies je dan'? Iets dat alle kernen verbindt is natuurlijk de zorg 
en het vervoer in vroegere tijden We hebben foto's getoond van het oude 
ziekenhuis in Bemmel, van de huisartsen in die tijd en van de wijkverpleging 
in al onze woonkernen toen en in de huidige gemeente Lingewaard Wat 
betreft het vervoer in die penode hebben we laten zien hoe artsen en hulp
verleners zich verplaatsten per auto, koets en te paard maar ook met een 
solex brommertje Alle kernen waren natuurlijk ook verbonden door de 
Betuwsche Stoomtram die door elke plaats kwam De tram vervoerde passa
giers maar ook goederen naar de markten van Arnhem en Nijmegen 

Deze toenmalige verbondenheid en de samenwerking nu in dit project nodi
gen uit in de toekomst meer gezamenlijke projecten te ondernemen, zeker 
gezien het succes en de vele bedankjes die we hebben gehad op deze dag 
van de mantelzorg We kregen van de bezoekers een 8,7 

GIJS geeft 
tekst en 
uitleg, hier 
bij een 
foto van 
dokter 
Poell met 
z'n 
prachtige 
auto 
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Internet wetenswaardigheden 

Adn Stuart 

Aan de slag in de kadastrale archieven 
In kadastrale archieven vindt u onder andere informatie over de bouwhistone 
van panden, de eigendomshistorie van gronden en panden en begrenzingen 
van percelen De informatie gaat over de penode vanaf 1832 tot nu 
Met behulp van de kadastrale archieven kunt u uw woonomgeving uit 1832 
reconstrueren En u kunt ook onderzoek doen naar aardrijkskundige namen, 
zoals plaatsnamen (zogenaamde toponiemen) 
Het boek 'Aan de slag in de kadastrale archieven' bevat de informatie om 
histonsch onderzoek in de kadastrale archieven te beginnen Het is te bestel
len op de website van het kadaster 
Zie http //www kadaster nl/aandeslag 

Samenwerking MyHeritage, Aldfaer en Coret Genealogie 
MyHeritage is een van oorsprong Israëlisch internetbedrijf dat zich wereldwijd 
bezighoudt met genealogiediensten In Nederland zijn er volgens de website 
ca 850 000 geregistreerde gebruikers 
MyHeritage is een strategische samenwerking aangegaan met de 
Nederlandse genealogiediensten Aldfaer (van het nu nog gratis genealogie-
programma) en Coret Genealogie, bekend van Genealogie Online en 
Stamboomforum Het doel van deze samenwerking is om de stamboom
onderzoekers nog beter te ondersteunen door integratie van de producten 
Het voortbestaan van Aldfaer wordt hiermee ondersteund en tevens wordt er 
functionaliteit aan Aldfaer toegevoegd om je gegevens aan de internationale 
MyHentage-database met ruim 5 miljard gegevens te koppelen Ook in gene-
alogieonline nl worden dergelijke functies ingebouwd. 

Enige voorzichtigheid om met deze nieuwe diensten in zee te gaan is wel 
geboden Naast de vraag over de vercommercialisenng en monopolisenng 
van de genealogiediensten, is ook de vraag wat er met je gegevens gebeurt 
als je hieraan mee doet, gezien de voonwaarden van MyHentage onder het 
kopje auteursrechten 
"Door inhoud op de website te publiceren, verleent u ons een royaltyvrije, 
wereldwijde, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie om de inhoud te 
hosten, te kopieren, te publiceren en te distnbueren" 
Zie http //www myhentage nl, http //aldfaer nl en http //genealogieonline nl of 
http //stamboomforum nl 
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Secretariaat: W J FG Bouwman Postbus 219 6680 AE Bemmel 
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Redactie: 
De redactie wordt gevormd door 
Rene Haegens, Maria Loonen en Charles Derksen 
Kopij en andere berichten kunnen worden ingeleverd bij hen via 
r haegens1@chello nl / mana loonen@planet nl / c derksen37@chello nl 

Lidmaatschap Historische Kring Bemmel. 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de kring 
Aanmelding voor een lidmaatschap kan geschieden bij het secretanaat. 
De contnbutie bedraagt 17,50 per jaar, 
tweede en volgende gezinsleden betalen 5,= 
Cadeaubonnen waarmee u familie, vnenden of bekenden een lidmaatschap 
van een jaar kunt schenken, zijn verkrijgbaar bij de secretans 




