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Dit IS de vierenzevenstigste uitgave van het Kringblad 
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tanaat worden ingeleverd (Voor de gegevens zie achter in dit blad ) 
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aanhouden red 



Beste Kringleden, 

De feestdagen zijn weer voorbij. De decembermaand met inkopen voor 
Sinterklaas, optuigen van de kerstboom en bedenken van een kerstmenu is 
zoals altijd gezellig, maar ook heel druk. 

Zo gaat het ook met onze kring. We zijn steeds bezig met optuigen en veran
deringen en door kleine stapjes voorwaarts komt er iets moois van. De werk
groepen komen van de grond, sommige functioneren al, andere zullen 
komend jaar van start gaan. We hebben geïnvesteerd in pc's, een printer en 
de bijbehorende techniek zodat de vrijwilligers aan het werk kunnen. 

Aan De Kinkel, waarin onze kring is gehuisvest, wordt het nodige gedaan. De 
entree is keurig verbouwd en aan verlichting, kozijnen en dubbelglas wordt 
komend jaar gewerkt. Ook het elektra in onze ruimte wordt aangepast, want 
we nemen met de huidige apparaten de nodige stroom af. 

Kortom we zijn in beweging en u kunt ons volgen op onze prachtige ver
nieuwde website. Maar u bent natuurlijk ook welkom in onze kringruimte in 
de Kinkel, ledere dinsdagochtend staat de koffie daar klaar. Misschien dat u 
dan ook aangestoken wordt om met ons de kring het komende jaar op te stu
wen in de vaart der volkeren. We zoeken in bepaalde groepen nog steeds 
vrijwilligers en ook in het bestuur zijn nog enkele plaatsen vrij. 

Ik wens u allen en ook uw familie en huisgenoten een heel goed 2016. 

Gijs Bouwman 
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De Oranje Limes van Maurits 

René Haegens 

Op dinsdag 6 oktober gaf John Mulder, voorzitter van de Historiscine Kring 
Oosterhout, voor bijna vijftig leden van onze vereniging in Het Wapen een 
lezing met als titel 'De Oranje Limes van Maurits'. Het ondenwerp was toege
spitst op de redoutes langs Waal, Rijn en IJssel. 

Een redoute (of reduit, of ronduit) is een klem verdedigingswerk dat vaak in 
linie gebouwd werd, bijvoorbeeld langs rivieren. In onze streken werden ze 
door de Staatse legers gebruikt langs Maas, Waal, Rijn en IJssel tijdens de 
Tachtigjange Oorlog (1568-1648) ter verdediging tegen de Spanjaarden. Het 
gaat in het bijzonder om de periode dat Maurits legeraanvoerder was, dus 
vanaf ongeveer 1587. 

Op deze kaart uit ca 1639 (het noorden is onder) zijn de redoutes tussen Nijmegen 
en Hulhuizen te zien in de vorm van donkere vierkantjes 
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Redoutes werden niet alleen gebouwd voor de grensbewaking langs de rivie
ren, maar ook voor de bewaking van bepaalde oversteekplaatsen, wegen, 
dijken en andere belangrijke objecten. Ze zijn daarom vaak te vinden op een 
terpje in de uiterwaarden, of op de schaardijk. 
De gebouwtjes zijn van hout of van steen, en zijn meestal voorzien van hoek
torens. Vlak in de buurt stond vaak een seininstallatie en in enkele gevallen 
waren er schuren en stallen bijgebouwd. Het verdedigingswerk zelf bood 
plaats aan 4 tot 8 soldaten. 
Het waren overigens niet de enige middelen die werden ingezet. Als grens
bewaking langs de rivieren dienden ook kerken, veerhuizen, steden en for
ten. En op het water waren wachtschepen actief. 

Na 1648 raakten de redoutes 
in verval, maar tijdens het 
rampjaar 1672 werden som
mige weer (tijdelijk) opgekale
faterd. In het huidige land
schap zijn ze eigenlijk nau
welijks meer terug te vinden; 
alleen in de benaming van 
gebouwen of gebieden zijn 
ze herkenbaar. En natuurlijk 
op oude kaarten. John 
Mulder toonde tijdens zijn 
lezing een grote collectie 
kaarten van de Over-Betuwe waarop de redoutes staan ingetekend. In de 
buurt van Bemmel noemde hij bijvoorbeeld de Houten Wambuis (bij Doornik), 
de Ronduit (aan de Waaldijk) en de Brouwketel (bij Angeren). 

Een door de Staatsen aangelegde, stenen redoute 
bij Sluis (provincie Zeeland). 

Samen met Ferdinand van Hemmen wil Mulder de komende tijd een nadere 
studie maken van de redoutes. Zij streven er bovendien naar om ze terug te 
brengen in het landschap. In de gemeente Rijnwaarden gaat dat bijvoorbeeld 
gebeuren door het plaatsen van een kunstwerk op de plaats waar eens een 
echte redoute stond. 

Het voormalige café 
"de Ronduit" bij de 
gelijknamige kolk, aan 
de dijk in Bemmel, de 
plaats waar vroeger 
ook een redoute moet 
tiebben gestaan. 



Agenda Algemene Ledenvergadering: 

Ben van Orsouw 

Op dinsdag 15 maart 2016 is de algemene ledenvergadering van de knng, 
in de kleine zaal van Het Wapen aan de Dorpsstraat 52 

Evenals vorig jaar is deze vergadenng met gekoppeld aan een lezing 

Aanvang van de vergadenng is 20 00 uur 

Agenda 

1 Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

2 Notulen van de vergadering d d 17 maart 2015 
3 Verslag van de secretaris over 2015 

Verslag van de penningmeester over 2015 
Verslag van de kascontrolecommissie betreffende administratie en 
jaarverslag van het bestuur 

4 Vaststelling van de begroting 2017 

5 Excursies met busvervoer naar verder afgelegen bestemmingen'? 
Dat kan met zonder een eigen bijdrage van de leden Wij willen 
graag uw mening hierover 

6 Gratis koffie of een vergoeding betalen voor de koffie tijdens verga
deringen, excursies en lezingen"? De voorzitter zal dit punt toelichten 

7 Bestuursverkiezing 

Nol van Rossum, penningmeester, is aftredend en met herkiesbaar 
WIJ dragen het huidige bestuurslid, Wim Bouwman voor als de opvolger en 
nieuwe penningmeester van de HKB 

WIJ dragen het huidige bestuurslid Ben van Orsouw voor, als secretans van 
de HKB 

Gijs Bouwman, voorzitter van het bestuur, is aftredend en herkiesbaar 

Het bestuur draagt als nieuwe kandidaat bestuurslid voor Charles Derksen 
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Wij roepen opnieuw de leden op, indien zij zich kandidaat willen stellen of 
een ander lid willen voordragen, dit schriftelijk of via mail bij het secretariaat 
te doen. Leden kunnen ook tot de aanvang van de vergadering nog kandi
daat bestuursleden voordragen bij de secretaris Ben van Orsouw. Wij bieden 
ook de mogelijkheid als aspirant bestuurslid mee te lopen om een indruk te 
krijgen van de werkwijze van het bestuur. 

8. Verkiezing van de kascontrolecommissie 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

De vergaderstukken, notulen Algemene Ledenvergadering van 17 maart 
2015, uitgebreid jaarverslag 2015, verslag van de kascontrolecommissie en 
uitgebreid jaarverslag 2015 en uitgebreide begroting 2017 liggen vanaf 
23 februari 2016 klaar in de ruimten van de kring in de Kinkel. 

Op verzoek is een verkorte versie van het financieel jaarverslag 2015 en van 
de begroting 2017 vanaf 1 maart op te vragen via de secretaris van de HKB. 

Zo zag "Het Wapen van Bemmel" er uit in de 60er jaren van de vorige eeuw. Dezelfde 
ingang is linl<s te zien. Alleen kwam je toen niet in de kleine zaal uit maar in de krui
deniers- annex bakkerswinkel. 



.::iUlUi:; 
Het 'Bemmeltje' 

Paul Oostervink 

Het Bemmeltje 

Voorwoord 
Dit jaar zal het 38 jaar geleden zijn dat Bemmel haar 800-jarig bestaan vier
de. In verband met dit 800-jarig bestaan werd een herdenkingspenning in 
geslagen in tombak (1), zilver en goud. Het "Bemmeltje" werd ontworpen 
door kunstenaar Kees Berendsen uit het Over-Betuwse Huissen. 
Het gouden Bemmeltje, waarvan er 155 met een waarde van 300 gulden 
werden geslagen, was in de voorverkoop al uitverkocht. Van het zilveren 
Bemmeltje werden er 1.250 stuks geslagen en van het tombak Bemmeltje 
5.111 stuks, a raison van 3 gulden per stuk. 

De officiële viering vond op 9 april 1978 plaats. Van 13 tot 29 mei werd een 
grote, dubbele feestweek georganiseerd en ook in alle ovehge maanden von
den er op verschillende dagen festiviteiten plaats. Het programma bestond 
o.m. uit braderieën, wagenspelen (met alleen in Bemmel maar ook in de 
kerkdorpen Haalderen, Angeren, Doornenburg en Ressen), tentoonstellingen, 
cabaret- en volksdansavonden, wandeltochten, een schaapscheerderfeest, 
een Zwitserse week, ponyconcours, taptoe, ponymarkt, viswedstrijden enz. 

De penning 
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Op de voorzijde staat het gemeentewapen van Bemmel met de dnc schaak-
torens op een gekroond schild dat wordt vastgehouden door twee hazewind
honden. Onder het gemeentewapen staan de jaartallen 1178-1978. Tussen 
het muntmeesterteken en het muntteken van 's Rijksmunt staat de naam van 
de penning: EEN BEMMELTJE. 

Op de keerzijde staat een boom als symbool van het landelijk karakter van 
het dorp Bemmel. Aan deze zijde van de penning is ook de bekende pony-
markt van Bemmel terug te vinden, die er voor heeft gezorgd dat Bemmel tot 
over de landsgrenzen een naam verwierf. Het water met de eenden slaat op 
de slotgracht rond het kasteelraadhuis "De Kinkelenburg". Het omschrift luidt: 
WEEST REYN HOUT U ALTYT KLEIN en verzoekt iedere inwoner en bezoe
ker eerlijkheid, eenvoud en natuurlijkheid te betrachten, welke eigenschap
pen passen bij Bemmel. Het teken van de ontwerper. 

Op de voorzijde staat onder het wapen van Bemmel in een cartouche de let
ter (G = goud, Z = zilver, T = Tombak) van het materiaal, waaruit de betref
fende penning is vervaardigd. Daarnaast staan op de penning nog een drietal 
andere tekens namelijk het muntteken, het muntmeesterteken en het teken 
van de ontwerper. 

Het muntteken 

De Mercunusstaf De Koninklijke Nederlandse Munt in Uliachl 

Het Bemmeltje werd in 1978 geslagen in het uit 1911 stammend muntge-
bouw dat gebouwd is in de Hollandse Neorenaissance stijl. Toen heette het 
nog 's Rijksmunt nu Koninklijke Nederlandse munt. 
De munt voert als muntteken de Mercuriusstaf met slangen. Wist u trouwens 
dat boven de deur in goudkleuhge letters staat: "Het geld hier uit metaal ver
kregen zij nooit ten vloek doch steeds ten zegen". 
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Het muntmeesterteken 

' ^ ^ t 
De Haan Dr.Ir. M. van den Brandhof (1969-1979) 

Van den Brandhof was van 1969 tot 1979 de laatste muntmeester onder 
koningin Juliana. Hij voerde het muntmeesterteken haan. Daarnaast voor de 
Nederlandse-Antillen vis (met ster). 

Het teken van de ontwerper 

f Keeshondje 

Kees Berendsen 
(1925-1980) 

Op de keerzijde staat het teken van Kees Berendsen, de ontwerper van de 
penning: een keeshondje. 
Berendsen stond bekend om zijn kunstzinnige creaties die in Huissen en 
omgeving nog steeds zijn terug te vinden. Het ontwerp van de carnavalsmunt 
van Huissen, de zogenaamde Boes, is van zijn hand. 
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Specificaties BEMMELTJE 

Omschrijving 
Materiaal 
Gehalte-
Diameter 
Gewicht 
Oplage 

1 Bemmeltje 
Tombak (T) 
-
30 mm 
9,01 gr 
5111 

10 Bemmeltje 
Zilver (Z) 
900/1000 
30 mm 
12,35 gr 
1 250 

100 Bemmeltje 
Goud (G) 
585/1000 
30 mm 
16,19 gr 
155 

Uitgifteprijs gid f! 7,50(€3,38) fl 25,00(€11,25) f! 255,00(€114,75) 

r r r 
Het wapenschild van Bemmel De gemeentevlag van Bemmel 

Op het wapenschild van Bemmel zijn twee hazewindhonden die omkijken en 
een zilveren schild vasthouden dat van een gouden kroon is voorzien In het 
schild staan drie zwarte "schaaktorens", zogenaamde "Bommels" In 1931 
werd deze voorstelling het officiële gemeente wapen, dit was ontleend aan 
het wapen van het geslacht Van Bemmel In 1961 heeft de gemeenteraad 
ook nog een officiële gemeentevlag - drie zwarte schaakfiguren met witte 
achtergrond - vastgesteld (4) 

Huidige sporen 

In Bemmel is het Bemmeltje na afloop van de festiviteiten op veel adressen 
gewoon blijven hangen Ook het wapenschild van Bemmel kan men nog 
tegenkomen Hier als achtergronddecoratie in een schuurtje 
Onder meer het cultureel centrum de Kinkel in Bemmel gebruikte het gele 
plastic Bemmeltje als betaalmiddel om consumpties mee te betalen 
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Zo is het Bemmeltje nog steeds als decoratie in Bemmel te zien. 

Het notariskantoor van Schalk uit Bemmel heeft het Bemmeltje in haar naam 
verwerkt. 

In de collectie van de Historische Kring Bemmel bevinden zich een 
Bemmeltje van tombak en een van zilver. 

(1) Tombak: koperlegering met 10-30% zink. Tombak wordt veel gebruikt voor 
goedkope penningen. 
(2) Cartouche: een met versieringen omlijst vlak waarbinnen zich een afbeel
ding of een tekst bevindt. 
(3) Archief Historische Kring Huessen 
(4) Bron: website Notaris van Schalk, Bemmel. 

10 



Film 'Bemmel in het verleden' 

Ben van Orsouw 

Op dinsdag 19 januari 2016 wordt door de Historische Knng Bemmel in 
samenwerking met filmclub Betuweland-Lingehof-Videoproducties weer een 
film vertoond over het verleden van Bemmel 
Het accent ligt deze keer op de jaren '80 maar er zijn ook beelden van 2015 
De film bestaat uit twee delen van elk ongeveer 45 minuten 

In het eerste deel wordt aandacht geschonken aan de installatie van dhr 
Bergamin in 1985, de opening van de luisterkei van de Liberationroute bi] de 
Woerdt, Open Monumentendag 2015 bij het Ambacht Haalderen en smederij 
Berndsen op De Plak en aan de panelenroute, de ontwerpfase en het plaat
sen 
Het tweede deel is wat luchtiger met diverse acts van de Blauwe Pony van 
eind jaren '80 en operettevereniging Wilgnm 

Inschrijven 
Er IS zowel een middag- als een avondvoorstelling De middagvoorstelling is 
hoofdzakelijk voor de bewoners van Liduina en de aanleunwoningen De 
avondvoorstelling is voor alle leden van de Histonsche Knng Andere belang
stellenden kunnen pas inschrijven als blijkt dat er nog plaatsen beschikbaar 
zijn 
De middagvoorstelling begint om 14 00 uur en de avondvoorstelling om 
20 00 uur Plaats de recreatiezaal van bejaardencentrum St Liduina, 
Gouden Appel 120 in Bemmel 
De toegang is gratis 

Naar aanleiding van het geweldige succes van de vonge filmavond zijn we 
gedwongen om enkele maatregelen te nemen met betrekking tot de toegang 
Helaas kunnen we i vm door de brandweer opgelegde veiligheidsvoorschrif
ten maximaal 130 personen toelaten 
U dient zich dan ook aan te melden Dit kan per mail aan secretaris@histon-
scheknngbemmel nl Wie het eerst komt, het eerst maalt Diegenen die 
zich te laat hebben aangemeld, krijgen direct bericht Aanmelding kan tot 
uiterlijk 12 januan 2016 
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Ringgracht Gendt gevonden 

(Gelderlander 5-10-2015) 

In september werd in de Burchtgraafstraat in Gendt de bedding van de oude 
ringgracht opgegraven Op historische tekeningen was de gracht ook al te 
zien maar met deze vondst is nu ook het archeologische bewijs geleverd 
De gracht liep waarschijnlijk vanaf de Waaldijk in westelijke nchting, en dan 
via de Burchtgraafstraat, Dorpsstraat en Markt terug naar de Waaldijk De 
gracht werd vanaf de Waal (die toen nog langs dijk liep) met water gevoed 
Gendt, dat in 1233 stadsrechten kreeg van Otto II van Gelre, kende waar
schijnlijk geen stadsmuur 
De gracht werd gevonden bij de bouw van nieuwe appartementen aan de 
Burchtgraafstraat 

foto Gelderlander (van internet) 
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Romeinse villa of badhuis in Eist 

(Gelderlander 9-10-2015) 

Tijdens werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Eist hebben archeologen 
resten gevonden van een Romeinse villa of badhuis Uit de aangetroffen 
holle wand- en vloertegels concluderen de archeologen dat het gebouw ver
warming had, en alleen badhuizen en huizen van welgestelde personen wer
den verwarmd Uit restanten van een beschilderde muur wordt afgeleid dat 
het gaat om een gebouw uit 100 na Christus 
Het IS een unieke vondst, want alleen in Nijmegen, Voorburg en in Zuid-
Limburg werden eerder dit soort stenen gebouwen aangetroffen 
Dat Eist ooit een Romeinse nederzetting was, is al langer bekend In 1947 
werden onder de Grote Kerk resten gevonden van een grote Gallo-Romeinse 
tempel Bovendien kwam in de jaren zestig onder de Dorpsstraat bij de bouw 
van de Amro-bank ook al een Romeins gebouw te voorschijn 

foto Enk V 't Hullenaar (van internet) 
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Van Huus Uut (7) 
^^IJmJUIJiJg; 

Adri Stuart 

Van Huus Uut is het maandblad van het katholiek thuisfront waarmee de jon
gens uit Bemmel en Haalderen, die naar Indië uitgezonden waren voor de 
politionele acties, op de hoogte gehouden werden. "Van Huus Uut" is uitge
geven vanaf 1947 tot en met mei 1950. 

Deze aflevering bevat enkele artikelen uit het kerstnummer van 1948 en het 
februarinummer van 1949. 

Thuisfrontnieuws 

Allereerst de 
inhoud van het 
St.Nicolaaspakket 
ter controle: Een 
zakkammetje; twee 
boeken; een rol 
pepermunt; een 
blik sigaretten; een 
blik kersen; een 
stel speelkaarten; 
een pakje kauw
gum; twee pakjes 
taai en tijdschriften. 
Indien de pakjes te 
laat zijn aangeko
men door onjuiste 
of onvolledige 
adressering, geef 
dat dan zo spoedig 
mogelijk met je 
nieuwe adres door 
aan het Comité. 
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ÜEBMÜ 
Aangaande de redactie het volgende 
Voortaan zullen aan ons blad meewerken Mej B Janssen van Wilberma en 
de Heer H Duijf 
Juffrouw Janssen is zo goed in het vervolg de zorg voor de bnevenbus op 
zich te nemen Het lijkt ons zeer prettig voor jullie, dat de post nu door 
iemand verzorgd wordt, die zelf uit Bemmel komt en Bemmel door en door 
kent 
Meester Duijf zal ons meehelpen om met actuele artikeltjes de krant zo aan
trekkelijk mogelijk te maken 
WIJ heten de nieuwe redactieleden van harte welkom en hopen, dat jullie nog 
menigmaal van hun pennvruchten zult mogen genieten 

Maandag 29 November herdachten we in zaal Gademan het tweejarig 
bestaan van onze Thuisfrontactie Daarover een volgend keeri 

Beste Jongens, 

Het spreekt haast vanzelf, dat het Kerstnummer van "Van Huus Uut" ook 
enkele woorden bevat van jullie Pastoor 
Ik zou werkelijk het Kerstfeest en Nieuwjaar met graag willen laten voorbij
gaan zonder een hartelijke groet aan mijn verre parochianen, zonder jullie 
een Zalig Kerstfeest en Nieuwjaar te wensen 
Ik kan me voorstellen, dat velen van jullie het op die dagen wat moeilijker 
hebt dan anders, want zelfs als je zo gelukkig bent om het Kerstfeest in een 
grote stad op plechtige wijze te kunnen vieren, dan gaan toch nog je gedach
ten wel heel sterk terug naar terug naar vroegere jaren, toen je die dagen 
gezellig thuis en in onze parochiekerk mocht vieren Hoeveel temeer zal dat 
het geval zijn, als je op een eenzame post ergens in de nmboe en misschien 
zonder H Mis deze feestdagen moet doorbrengen 

Och beste jongens, denkt dan eens aan de armoede en ontbenng, waann de 
Goddelijke Zaligmaker heeft willen geboren worden en aan het woord van de 
Apost "Om Uwentwille is Hij arm geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door 
zijn armoede rijk zoudt worden " Als je Hem in de H Communie in je hart mag 
ontvangen en zelfs als je maar in Zijn Liefde en vnendschap blijft, dan ben je 
rijk en gelukkig en ook nooit eenzaam en verlaten 

Je zult ondertussen al wel gehoord hebben, dat onze kerk is aanbesteed 
voor f 275 000,- Het sloopwerk is reeds in volle gang De sacnstie, het klei
ne torentje en de hele kap zijn reeds omlaag gehaald Als het met te hard 
gaat vnezen, zal het slopen reeds midden januari voltooid zijn en kan dan 
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met de opbouw worden begonnen Als de winter het werk met al te veel 
tegenhoudt, hopen en het volgend Kerstfeest in onze nieuwe kerk te vieren. 
Je begrijpt, dat we daar allemaal hard naar verlangen Bidt maar een 
Weesgegroet, dat de bouw voorspoedig en zonder ongelukken mag ver
lopen, want vooral het slopen is een moeilijk en gevaarlijk karwei 

Nogmaals beste Jongens, een Zalig Kerstfeest en alle goeds in het Nieuwe 
Jaar 

W Mulder, Pastoor. 

Beste jongens van Bemmel! 

Dezer dagen word mij gevraagd, of ik jullie bneven gencht aan "Katholiek 
Thuisfront" zou willen beantwoorden in "Van Huus Uut" Ik ben heus met om 
werk verlegen, maar ik heb spontaan gezegd, omdat ook ik graag iets voor 
onze jongens in Indonesië wil doen 
Natuurlijk hebben jullie liever bneven van meisjes van 2 x tien, maar ik hoop, 
dat de krabbeltjes van juffrouw Janssen van "Wilberma" toch op prijs worden 
gesteld 
Voor ik jullie persoonlijk ga beantwoorden wens ik jullie allen van harte toe 
"Een Zalig Kerstfeest, een Zalig Uiteinde, een Goed Begin en een Uitstekend 
Vervolg'" 
Dit IS het aanloopje en nu steek ik van wal 

H Burgers Fijn Henk, dat het pakje van R K Thuisfront voor jou een verras
sing was Jammer van die pepermunt, maar enfin, dan hebben de kindertjes 
van de kampong ook weer eens schik gehad 't Is lang geleden, dat je bencht 
van me hebt gehad De eerste acht jongens, die uit Bemmel vertrokken zijn, 
heb ik geregeld maandelijks geschreven, maar nu er een kleine 40 zijn, was 
het voor mij met meer om bij te houden Nu vind ik het werkelijk fijn, da t ik 
op deze manier weer contact met jullie krijg 

L Hartjes Al was het met potlood geschreven, zeer welkom was je bnef, 
waarin je Thuisfront dankt voor de goede gaven Houd goede moed' Met de 
kinderen in school bid ik dagelijks voor de helden van Bemmel 
Bnef van 7 Juli ook ontvangen 

W Houterman (Zandsestraat) Ja, dankbaarheid perst nieuwe weldaden De 
harde werkers en werksters van Thuisfront zullen, zorgen, dat er tegen 
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Kerstmis weer een pak je uit je dierbaar Bemmel is De inhoud za1 dan wel 
van pas komen, als jullie afdelingsfeest gaat vieren Veel plezier hoor, Wimi 
Bnef van 22 October ook ontvangen 
W Houterman (Vossenpels) Wim van 't Hemeltje maakt het dus nog goed 
Wat zal JIJ bij thuiskomst veel te vertellen hebben, als je zo geregeld met 
hoge Pieten zulke interessante tochten maakt 
Ben je al op bezoek geweest bij. Jan Basten en Jan Duijf 
Dank voor de duidelijke en mooie kiekjes Ik zal ze in een album plakken, die 
voor mij dan altijd een mooie hennnenng is aan mijn jongens 

J Duijf Ja, Jan, dat Bemmel met de jongens in Indonesië mee leeft, kon 
men I I Maandag wel zien 't Was een zeer dikke mist en toch was zaal 
Gademan, waar het 2-jang bestaan van R K Thuisfront herdacht word, goed 
gevuld 

H Steenhoff 'k Ben werkelijk onder de indruk gekomen van je dankbrief 
Wees er van overtuigd, beste Herman, dat het hele werkcomite - ik weet 
helaas met, wie er allemaal inzit - het geploeter en gesjouw graag voor jullie 
over hebben wat leuk, da t je Rie ontmoet hebt Een mooi klaverblad heeft 
Moeke nu in de tropen ' 

B Meeuwissen De Nederlandse sigaretten zijn dus prima' Waren ze van de 
bon, dan zou Thuisfront er zeker meer van sturen Enfin, maar op hoop 
leven Met het a s Sinterklaasfeest is speculaas en snoep al vrij, dus i Wat 
fijn voor de Bemmelse jeugd, dat de goede Sint haar op, 5 en 6 December 
weer komt bezoeken 

Frans Roelofs Dus Frans, jij maakt het nog best en het pakje is ook weer in 
goede orde in je bezit gekomen Wat zul je met Wim fijne dagen hebben 
gehad zo na Vaders dood Ja, gedeelde smart is immers halve smart 
Debrief van 4 October ook ontvangen Dank' 

G Bruining Mr Schouten is de Voorzitter van Kath Thuisfront en de man 
van een dochter van Dr Poell Is die naam je nu duidelijk, Gerard"? 
Jan van Dam Betuwse kersen vind jij dus lekkerder dan bananen en andere 
Indische vruchten Laten we hopen, dat je weer gauw en in de beste gezond
heid moogt terugkeren naar Bemmel, de parel van de Betuwe 

J Verplak In jouw antwoord kom ik nog even terug op de avond in zaal 
Gademan 'Aalmoezenier Visser heeft schitterend gesproken en de film over 
Indonesië viel ook echt in de smaak 
Jullie ouders hebben nu in beeld gezien, waar jullie wellicht al dikwijls over 
geschreven hebben 
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J Teeuwsen Ja Jan, je hebt gelijk' Als Kath Thuisfront zo goed voor de 
Bemmelse jongens is en doet wat in zijn vermogen is, om het van "huus af 
zien" lichter te maken, dan is het voor die harde werkers(sters) toch wel 
aardig, als ze een dankbnefje krijgen Je hebt met je lang epistel a11es 
weer goed gemaakt, hoori 

Wim Nas De sigaretten van Bemmel doen toch wonderen Misschien was 
het wel goed, dat ik voor de beantwoording van al die brieven, ook een siga
ret opstak Neen jongen, die vind ik beter besteed aan de jongens in 
Indonesië 
Wat een sportman ben jij geworden' Alles zeker, voor de lenigheid Trouwens 
ik vind een flinke beweging ook uitstekend Voor 14 dagen ben ik met 36 kin
deren naar do veiling in Ressen gewandeld en ook weer terug Daar maak
ten WIJ een veiling mee en na afloop werden de kinderen in de cantine ont
haald op thee en appels Ook de fabnek "Fruterna" mochten wij bezichtigen 
en het hoogtepunt voor de jeugd was de 2 glaasjes limonade 

J Derksen Ja Jan, blijf optimist en ik voeg er nog bij tot in de kist Van 
An uit Schaijk zeker wel gehoord, dat M van Soest en ik daar op bezoek zijn 
geweest Gezellig' Ook een pracht fietstocht met je zwager Toon gemaakt 
Dat Sinterklaas dit jaar officieel door de burgemeester op de "Kinkelenburg" 
wordt begroet, weet je wellicht nog met Te paard zal de H Bisschop door het 
dorp rijden, vooraf gegaan door de Bemmelse Harmonie De allerkleinste 
peuters mogen met de moeders Sinterklaas even op het gemeentehuis 
begroeten Dat gebeurt a s Zondag 5 December en 6 December wordt de 
jeugd in de scholen bezocht 

J Hofman Dank namens Thuisfront voor je welgemeende brief Fijn dat het 
pakje in goede orde is aangekomen en dat je geniet van de toegezonden 
krantjes Met de jubileumfeesten heb ik veel en prettig samengewerkt met 
Mijnheer Rietveld en Juffrouw Speijers Ik vind het nu zo buitengewoon, nu 
ook eens een kort woordje te schrijven naar jou die zo dankbaar is tegenover 
Kath Thuisfront 

Voor allen eindig ik deze krabbeltjes met mijn beste groeten, wensen en een 
kort gedicht 
Het waar en onvermengd geluk, 
Dat GIJ Uzelf kunt stichten, 
Ligt in vervulde wensen met, 
Maar in vervulde plichten' 

"Wilberma" 
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Dat de nieuwe verkeersweg dwars door Bemmel gereed is en in gebruik 
genomen? 

Dat men inmiddels met de afbraak van de oude kerk is begonnen en zo 
gauw dit werk is geschied met de nieuwbouw wordt begonnen. Het omvang
rijke werk wordt uitgevoerd door de fa. Gebrs. Van Oosterhout te Wijchen. 

Dat de woningen op de Boswel klaar zijn en eerstdaags allen zullen worden 
betrokken? 

Dat Plet Peren het huis heeft betrokken van de kinderen Wannet (Hoek 
Loostraat-Vossenhol), alwaar hij tevens een winkel heeft geopend In verfwa-
ren en aanverwante artikelen. 

Dat de winkelpanden van Bart Appeldoorn, Frans Derksen en Spanbroek de 
kleermaker al aardig opschieten? Het dorpsbeeld van Bemmel neemt hier
mede in schoonheid toe. Ook het grote pand van Harry Jansen op de Hoek, 
waar vroeger Verweijen woonde, gaat flink de hoogte \r\.(het Wapen, red.) 

Dat men ook begonnen is met de restauratie van het St. Liduinagesticht? 

Dat "Werken en weldoen" op de 2e Kerstdag en Maandag 27 December een 
uitvoering geeft in zaal Gademan. Opgevoerd wordt het toneelspel "De 
Vrouw Maria" - een vissersspel in drie bedrijven. 

Dat "Wilgrim" ook niet achterblijft en in Januari een uitvoering geeft? Naast 
diverse zangnummers zal een operette ten tonele worden gebracht. 

Dat Wim Gaertner, lid van "Werken en weldoen", gekozen is in het Bestuur 
van het Werkverband Katholiek Amateurtoneel. 

19 



Dat Kapelaan Scholten onlangs is geïnstalleerd als geestelijk adviseur van 
onze R K Middenstandsvereniging en dat deze vereniging van plan is in het 
voorjaar 1949 een Beurs te organiseren'? 

Dat St Nicolaas een officieel bezoek heeft gebracht aan ons dorp Zondag 5 
December werd de Heilige Man ten gemeentehuize door de burgemeester 
en de Hoogeerw Heer Deken en het St Nicolaascomite ontvangen Jullie 
begrijpen, dat een groot aantal kinderen aanwezig was 
Des Maandags bracht Hij een bezoek aan de scholen, het St Liduinagesticht 
en de Zusters van de Meisjesschool 

Dat de Heer G van Soest onlangs is geslaagd voor Tuinbouwvakonderwi 
jzer, zowel voor groente- als voor fruitteelt 

Dat de Heer H Hermsen dezer dagen slaagde voor instructeur bij de Ned 
Federatie van Landelijke Rijverenigingen 

Dat St Nicolaas ook nog een bezoek heeft gebracht aan de Kajotters en de 
Jonge Boeren en Tuinders Het werden gezellige pakjesavonden Natuurlijk 
moesten er klappen worden uitgedeeld, met letterlijk hoori De jongens, die 
dit echter betroffen, hebben goede beterschap beloofd 

Dat onlangs de Rijvereniging een goed geslaagde feestavond heeft gegeven 
voor hare leden De avond werd geheel verzorgd door eigen leden en we 
konden concluderen, dat zij hienn behoorlijk geslaagd waren 

Dat de semi-permanente U L O school al nagenoeg klaar is Deze school 
wordt gebouwd achter de Kinkelenburg op de wei van Lindsen 

Dat onlangs de aanbesteding heeft plaats gehad van de bouw van een blok
hut voor de Verkenners Deze komt te staan in het Kerkstraatje, op de grond 
van Harry Janssen Zover wi] weten, is deze grond echter door de gemeente 
onteigend (dokter Poellstraat, red) 

Dat de E K V te Ressen een goed georganiseerde Kerstveiling heeft gehou
den, die een buitengewone belangstelling heeft genoten, zowel van de zijde 
van met-kwekers, kwekers als van de handel Onze dorpsgenoot de Heer J 
van 't Hullenaar, commies ter secretane, kreeg een 2e prijs voor de best ver
zorgde inzending Wiltingh uit Haalderen ontving de 1e prijs 

Dat inmiddels het koelhuis der E K V in gebruik is genomen en dat gebleken 
IS, dat de veiling nog te klem is'? Men is reeds begonnen met de bouw van 
een loods, gelijk aan die er reeds staat Dus straks krijgen we 4 kappen 
naast elkaar 
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Dat ook B. Hermsen 
werkzaam aan de E.K.V. 
is geslaagd voor 
Tuinbouwvakonderwijzer 
voor wat betreft de fruit
teelt. 

Dat Adje Janssen is 
geslaagd voor het prak
tijkdiploma bakkerij, welk 
examen hem te 
Eindhoven werd afgeno
men. Momenteel heeft hij 
reeds zes diploma's 
betrekking hebbende zijn 
vak, in zijn zak. 

Dat er in Ressen bij de kruising van de Autosnelweg bij v.d. Pol meerdere 
auto-ongelukken zijn gebeurd, echter kwamen gelukkig geen persoonlijke 
ongevallen voor. In de Karstraat botsten de bus van de G.T.M, tegen de auto 
van Harry Derks aan. Beide werden nogal flink gedeukt. Dit was echter nog 
niet genoeg. Een achteropkomende auto, die dit gevalletje te laat zag, deed 
er nog een schep bovenop en botste eveneens en wel tegen beiden. Drie 
wagens dus voor de garage. 

Dat het woonhuis van Gradje Graven op de Plak is afgebrand nadat een 
week tevoren reeds de hooiberg achter het huis was platgebrand. Gradje 
woont nu met zijn gezin in het huis van Baltussen er tegenover. Baltussen is 
toen naar de nieuwe woningen op de Boswei vertrokken. 

Dat Pater Leo Berndsen naar de Missie op Z.O. Borneo is vertrokken. 

Dat de V.G.L.O. school een goed geslaagde ouderavond heeft verzorgd, op 
welke avond Mevr. Dr. Gis Heijster een lezing hield over het onderwerp "Hoe 
maakt mijn kind het op school". 
Zondag 12 December hield deze school een tentoonstelling van artikelen 
door de leerlingen zelf vervaardigd. Het was dik in orde. 

De ploeg die het koelhuis bouwde bij de 
EKV te Ressen. 

21 



Dorpswandeling. 

Charles Derksen 

In het meinummer 2015 heb ik een kort verslag gedaan van een dorpswan
deling die wij, Gijs Bouwman en ik, hebben verzorgd voor een groep die 
daarom gevraagd had. Ik heb toen ook beloofd dat ik hierop terug zou 
komen. Bij dezen dan. 
Ik heb als gids bij het Gilde van Nijmegen al enkele jaren ervaren hoe leuk 
het is om mensen iets over je stad of dorp te vertellen. Nu kun je Nijmegen 
en Bemmel qua grootte en historie een beetje moeilijk vergelijken maar de 
rondleiding die Gijs en ik hebben gedaan, hebben we om tijdswille zelfs moe
ten inkorten. Er valt dus echt wel wat over de Bemmelse historie te vertellen. 
Ook anekdotes zijn er voldoende voorhanden om 't-een en 't-ander een 
beetje smeuïg te houden. Inmiddels ben ik begonnen zo'n dorpswandeling 
samen te stellen. Het is de bedoeling dat we in het voorseizoen 2016 deze 
wandeling op onze site gaan aanbieden. 
Punten die we zeker zullen gaan aandoen zijn natuurlijk 
De protestants-christelijke kerk, daar waar Bemmel is ontstaan; De 
Kinkelenburg; Brugdijk; het oude gemeentehuis, nu EItink; de Dorpsstraat; 

het Wapen (van Bemmel); de 
(inmiddels voormalige) r.k. 
Donatuskerk; Huize Bemmel; 
het gehele winkelcentrum 
waar eens een ziekenhuis, 
een sanatorium, een pastorie, 
een parkje, een school en een klooster waren! 
Wat helaas in Bemmel redelijk uniek genoemd 

mag worden, is het feit dat er nagenoeg niets meer van al dat mooie ouds 
bewaard is gebleven. We hebben de Kinkelenburg en Brugdijk, maar die zien 

er volkomen anders uit dan ze oorspronkelijk 
waren. De Donatuskerk kwam onherkenbaar uit 
de oorlogsruïnes tevoorschijn. Ziekenhuis, sana-

ésstëi * ' W^ -avai— torium, pastorie, scholen en klooster zijn allen 
j ^ U ^ J j ^ ^ j y p ^ K T .?^Êa ten prooi gevallen aan de sloopwoede van 
^ ^ P ' ^ ^ ^ J J j ^ ^ ^ B enkele vroede vaderen. Eigenlijk zijn er nog 
H ^ ^ ^ w i f maar drie gebouwen die er nog uitzien zoals 
^ P ^ vroeger. Dat zijn de protestants-christelijke kerk, 

huize Wilberma en Huize Bemmel. 
Maar gelukkig hebben we de foto's nog! En met 
die foto's op A2-formaat in een grote map kunnen 
we toch nog een heleboel van de Bemmelse 
geschiedenis laten zien. Tot in het voorjaar. 
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De familie Houterman 

René Haegens 

Naar aanleiding van ons artikel over het Mariabeeldje van de familie 
Houterman in het vorige knngblad, ontvingen we van kringlid Wim 
Houterman (zoon van Jan 
van Hent) nog een paar 
aanvullingen. 
Zo wees hij ons erop dat 
in het kringblad van janua-
n 2010 al uitgebreid aan
dacht is besteed aan Thé 
Houterman die in 1952 
emigreerde naar 
Swellendam in Zuid-
Afrika. 
Anders dan wat in de 
tekst staat bij de foto van 
het gezin Hent Houterman' 
en Door Nas, staat zoon Thé er wél op. De persoon die Harry werd 
genoemd, blijkt Thé te zijn; Harry ontbrak dus. 

Zoon Wim (die ook op die foto staat) had aan de Woerdsestraat een boom
kwekerij. In het gammele schuurtje dat als een soort kantoor diende, was 
altijd gelegenheid om wereldproblemen te behandelen. Op de achterwand 
van het gebouwtje was vol trots 'het proathuus' geschilderd. 

Deze foto van Willem Houterman en Maria Aleida Janssen blijkt te zijn geno
men vóór het huis aan de Vossenpels waar het Mariabeeldje oorspronkelijk 

vandaan kwam. Thé 
Houterman heeft dat 
in 1999 nog 
bevestigd tijdens een 
bezoek aan kringlid 
Henny Derksen. 
Bovendien blijkt dat 
de precieze datum 
bekend is waarop de 
boerderij aan de 
Vossenpels afbrand
de: 21 september 
1929. 
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Internet wetenswaardigheden 

Adrie Stuart 

De auto van m'n opa 
De website www.deautovanmnopa.nl is een onderdeel van het Brabant 
Historisch Informatie Centrum (BHIC) en geeft informatie, foto's en verhalen 
over auto's en motoren en hun kentekens uit 1906-1951. 
Vanaf 1906 tot 1951 kon je aan het kenteken van een auto of motor zien uit 
welke provincie de eigenaar afkomstig was. Vanaf 1 januari 1906 moest iede
re bestuurder een zogenaamd nummerbewijs hebben, dat verstrekt werd 
door de Commissaris van de Koningin van de provincie waar men woonde. 

Zo'n nummerbewijs begon met een letter, gevolgd door een nummer. Die let
ter staat overigens niet voor de beginletter van de provincienaam, zoals men 
vaak nog denkt. De 
letters zijn simpelweg 
alfabetisch aan de 
provincies toegekend, 
beginnend met de 
A voor Groningen, 
B voor Friesland en 
D voor Drenthe 
(de C werd, zoals nog 
steeds, overgeslagen). 
Voor Gelderland was 
het de letter M. 

Carel Bongers bij een vooroorlogse Bedford of Chevrolet (Wie tiet weet mag 
tiet zeggen). De foto is voor de oorlog genomen tegenover Dorpsstraat 72 
bij de stalt]ouderlj van de Dames Nas. 

Deze pick-up (ook een Bedford 
of Ctievrolet) met Carel Bongers 
aan tiet stuur staat op de andere 
foto in de scfiuur Het kenteken is 
M28522. 
Op de actitergrond tiet pand van 
mevr Bel-van Bungen, waar nu 
Polman woont. Rechts van dat 
pand was garage Schaeffer 

http://www.deautovanmnopa.nl


Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
De BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) bevat de officiële gege
vens van alle adressen en gebouwen in Nederland De gemeenten zijn ver
antwoordelijk voor het registreren en bijhouden van deze gegevens Alle 
gemeenten zorgen ervoor dat een kopie van deze gegevens naar het 
Kadaster wordt gestuurd Elke wijziging die de gemeente doet in de BAG-
registratie wordt automatisch naar het Kadaster gestuurd Het Kadaster ver
zamelt alle gegevens van alle gemeenten in één zogenaamde Landelijke 
Voorziening 
Het Kadaster heeft deze voorziening ook geschikt gemaakt om de gegevens 
te kunnen raadplegen Aan de hand van de kaart van Nederland kun je 
inzoomen tot op straatniveau en van alle panden gegevens bekijken, zoals 
postcode, huisnummer, status, bouwjaar, oppervlakte en gebruiksdoel 
Zie https //bagviewer kadaster nl 

Topotijdreis 
Kijk eens op http //www topotijdreis nl en geniet van de mogelijkheid om topo
grafische kaarten van 200 jaar oud te bekijken en erop in te zoomen Klik op 
een ander jaar en je krijgt hetzelfde gebied te zien in de situatie van het 
gekozen jaar. 



Nieuw verschenen boeken 

Maarten Stroink 

Brede Rivieren langs hoge hellingen 
Het prachtige boek "Brede rivieren langs Inoge hellingen" is in samenwerking 
met de uitgeverij Matrijs in Utrecht uitgegeven voor de Historische Reeks van 
Heemkunde Renkum. Daarmee werd een project van 6 jaar 
afgesloten waarin Christiaan Pieter van Eeghen en Pieter van 
der Kuil nauw samenwerkten bij het inventariseren van talloze 
zeventiendeeeuwse tekeningen die werden gemaakt in het 
gebied tussen Kleef en Rhenen, door Arnoud van Halen (1673

1732) treffend "het Kleine Italië" genoemd. 
Uit collecties van vooraanstaande musea en uit particuliere col

lecties werden rond de 180 tekeningen gekozen waarvan er na 
verdere selectie uiteindelijk 138 in het boek zijn opgenomen en 
besproken. Daarnaast treft u in het boek vele zeventiende

eeuwse kaarten aan. 
Het boek kost 29,95 en ligt in de boekwinkel. 

Cor Melchers, schilder van kleurende eenvoud 
Op dinsdag 15 september is kunstenaar Cor 
Melchers op 61jarige leeftijd overleden. Deze 
Huissense kunstenaar en onderwijzer gaf vele 
workshops en kreeg vooral bekendheid vanwe

ge zijn naïef expressionistische werken. Hij 
schilderde zeer kleurrijk en zijn schilderijen 
roepen een gevoel van romantiek en nostalgie 
op. Veel van zijn werken zijn in de Betuwe tot 
stand gekomen. Een jaar geleden kwam zijn 
boek uit met een schat aan afbeeldingen van 
zijn schilderijen. Het boek ligt in de boekwinkel voor slechts 20 euro. 

Saluut aan de "duizendjarige"eik bij de Doornenburg 
Denis Schils is oudvoorzitter van de Stichting tot Behoud van 
den Doornenburg. In dit boek beschrijft hij met veel enthousias 
me de Eik bij kasteel Doornenburg. De boom is wellicht geen 
1000 jaar oud, maar de intrigerende vraag naar de werkelijke 
leeftijd van de eik heeft hem doen besluiten de histohe van de 
eik te analyseren, In dit boek vertelt hij over het verleden van 
deze boom en de concurrentie die deze boom heeft in Neder

land en Europa. 
Het boek ligt in de winkel voor 9,50 euro. 'nuiirNOJAxroc' *m 

BIJ oc □oonf«<XEiuno 
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Mededelingen van het bestuur 

Ben van Orsouw 

Nieuwe werkgroep PR en Evenementen 
De Historische Kring Bemmel heeft nu al ruim 40 vrijwilligers die zich via 
zeven werkgroepen actief inzetten voor de vereniging Het bestuur heeft veel 
waardenng voor hun inzet en de resultaten die zij boeken 
In de nieuwe opzet voor 2016 zijn er de werkgroepen Website, Archeologie, 
Genealogie, Documentatiecentrum, Beeld en Geluid, Knngblad, PR en 
Evenementen 

De werkgroep PR en Evenementen is nieuw in deze opzet Het bestuur 
denkt dat een vijftal vrijwilligers voldoende is om deze groep inhoud te gaan 
geven 
De taak van deze werkgroep is kort samengevat het organiseren van evene
menten en het opstellen van een PR plan Het bestuur heeft voor het jaar 
2016, 7 evenementen gepland 2 lezingen, een filmavond, een excursie. 
Open Monumentendag, deelname aan de manifestatie 'Lingewaard Uit', en 
de Algemene Ledenvergadering 

Leden gevraagd 
WIJ roepen bi] deze leden van de HKB op om zich aan te melden voor de 
werkgroep PR en Evenementen Er is altijd ondersteuning van andere leden 
en het netwerk van de voorzitter is nagenoeg onuitputtelijk als het gaat om 
onderwerpen en personen die de lezingen kunnen uitvoeren 
Kortom de nieuwe leden van de werkgroep hoeven met bij nul te beginnen 

Aanmelding nieuwe bestuursleden 
Het jaar 2015 heeft het bestuur voor een groot deel gewerkt met 4 bestuur
sleden in verband met ziekte van een lid Daarbij komt dat de penning
meester in 2016 aftredend is, en met herkiesbaar 
Volgens de Statuten geldt voor het bestuur echter een minimum bezetting 
van 5 leden 
WIJ zouden daarom graag het bestuur uitbreiden met 2 bestuurders 
Als u belangstelling hebt, hoeft u met te wachten tot medio maart U kunt 
namelijk nu al als aspirant-bestuurder met het huidige bestuur meelopen om 
te ervaren hoe de sfeer, de werkwijze en de tijdsinvestenng zijn 
Stel die aanmelding met uit U hebt zelfs tot een half uur voor aanvang van 
de Algemene Ledenvergadenng de mogelijkheid om u aan te melden 
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Avond voor vrijwilligers 
Het bestuur organiseert op korte termijn een avond voor alle vrijwilligers van 
de vereniging als blijk van waardering voor de inzet 
De avond biedt de kans om elkaar te ontmoeten Door de verschillende 
werkzaamheden, maar ook door de verschillende tijden waarop vrijwilligers 
aanwezig zijn in de ruimte van de knng, is die mogelijkheid er met zo vaak 

Taakverdeling binnen bestuur en werkgroepen 
Enkele bestuursleden hebben met behulp van leden en enkele gegevens van 
een (inmiddels ex-) bestuurslid een taakverdeling opgesteld voor bestuursle
den en werkgroepen Binnen enkele weken is het stuk klaar om besproken te 
worden in het bestuur 
Te beginnen in januari zal het bestuur elke werkgroep uitnodigen voor een 
gesprek Het bestuur verwacht dat er eind maart met elke groep een gesprek 
IS geweest Doel is om elkaar te informeren over de werkwijze en de ontwik
kelingen in de werkgroep 

Tijdens het evenement 'open monumentendagen 2015 hield hier Fnts Meurs (grote 
Fnts) in de smederij van Berndsen aan de Plak het vuur aan en smeedde het ijzer 
toen het heet was Dat alles onder het toeziend oog van vele kijkers die in de loop 
van de dag kwamen kijken en ruiken 
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De klok van de Leemkuil 
^ ^ ' ■ ' ' ' ^ ' ' 

Jan Costermans 

Na veel omzwervingen is de i<lol< van de boerderij de Leemkuil in Bemmel in 
bezit gekomen van de Historische Kring Bemmel. 

Geschenk van grootvader 
De oude boerderij de Leemkuil werd op 28 juli 1934 geheel door brand ver

woest. In 19341935 is de boerderij herbouwd. Op de nieuwe boerderij werd 
op de nok van het dak een torentje geplaatst waarin de klok (een geschenk 
van mijn grootvader) werd opgehangen. 

.̂ ^ 'M^^ ^L::j:£^ÊiÊ-M: 

il 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ Z o hing de klok decennialang In een klokkenstoel op ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H het van de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H z / e f u dat de Leemkullselaan ook echt een laan was! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
^^^^^^^^^^^^^^K^^^S^ '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1 

Als er gebeld werd, was het voor de kinderen etenstijd. De klok werd ook 
geluid om ongeveer 10 uur als het personeel werd gevraagd koffie te komen 
drinken en 's middags ook weer voor de thee. 
De klok heeft de oorlog overleefd. In 1966 is de Leemkuil verkocht aan de 
gemeente Bemmel en heb ik in Ressen een nieuw fruitbedrijf opgestart. Mijn 
grootvaders klok heb ik toen uit het torentje gehaald en in Ressen bij de 
bedrijfsruimte opgehangen zodat de mensen konden bellen als ze fruit kwa

men kopen. 

Omzwervingen 
Na ongeveer 5 jaar moest ik om gezondheidsredenen het bedrijf verkopen. 
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De klok is toen naar mijn oudste zus Ciel in Santpoort gegaan. Een paar jaar 
later, toen haar dochter ging trouwen, heeft de klok haar huwelijk ingeluid. Zij 
ging met haar man in Rijnsaterwoude wonen, in de molen 'De Heilige Geest' 
waarin André van Duijn ook nog heeft gewoond. De klok is toen in die molen 
komen te hangen. Bij haar laatste verhuizing naar Leimuiden heeft mijn nicht 
besloten de klok naar ons in Vorden terug te brengen. 
Daardoor was de klok na ongeveer 25 jaar weer in mijn bezit en hing hij 
inmiddels al weer jaren bij de achterdeur van onze boerderij 't Voorde' waar 
wij nu wonen. 

De klok wordt door Jan, Ben en Charles van de muur geschroefd. 

Jan Costermans, zoon van de vroeger zeer bekende boer Arie Costermans, 
woont inmiddels al jaren in Vorden en was, samen met zijn vrouw Elly, de 
laatste bewoner van de Leemkuil, toen die nog als boerderij bestond, red. 
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I 
Bemmel eind 19de eeuw (deel i) 

el eind 19e 

Ah Klomp 

Heden ten dage staat Bemmel in de regio bekend als een dorp met een 
gezellige dorpskern en een grote verscheidenheid aan winkels. Maar hoe 
was dat zo'n 125 jaar geleden, toen Bemmel nog geen 12.500 inwoners 
telde, maar volgens de volkstelling in 1898 slechts 2.300. Inwoners die woon

den in de 350 huizen waaruit Bemmel toen bestond. Waar leefden ze van en 
konden zij rondkomen van wat hun werk opbracht? 
Om daar enig inzicht in te krijgen zijn de regionale kranten uit die tijd erop 
nageslagen: De Gelderlander en de Provinciale Gelderse en Nijmeegsche 
Courant. In dit kringblad het eerste deel. 

Hofsteden en Huizen 
Uit die kranten blijkt dat er in die tijd veel onroerend goed verkocht werd en 
dat de straatnamen in de loop der tijd duidelijk veranderd zijn. Een van de 
huizen die in 1889 geveild werden, is het huis De Zwaan. Zoals uit de adver

tentie blijkt, vond deze veiling plaats in 'Den Arend', het logement van de 
heer R.J. Sanders. 

I f De Notar is JTEKICING ie Nijmegen, »al op 
f Vrijdagen S an 2'Z Maart l^^ftO, telkctia vooruiidd»gs 

om 11 "^'■^ ^'j *̂ *̂ '" hc3cr SANDlOliS //m (l«;ii Arciitl'*' te 
3cuitne\, in Ijct upcnbanr Y c i l c u CU \'efh*n*]i>vn : 

Eert m u s en ERl^ luet TIJ ] ̂  en BDOMG A A KD, 
Vftii ouds gcua^ind, JJff /^ufa^n^ f(*.'lĉ ^on to Hcinmcl 
aan den Dijk, f?root 4(J Aren, wHarin HJtOODlïAK

K10K1.T, WINKIOL cn l i l E I U H U S , terwijl <cn 
gcdw^lto vfin het huls en den tuin is vcrliuurd tc»t 
1 Mei 1 8 9 0 , voor liulppnstkiinto^r, te.legnuifen iele

phoonbureau voor f l'ib per juïir met inbcgri)» van 
belasting. 

Aaiivaarcling ] Mei 1 8 8 9 . Betaling 1 J u n i 188J). 
Inlichlingon geelt gemelde Notar is . 

Maar dit is maar een van de vele veilingen, want zo werd onder meer ook de 
Kinkelenburg, het huis van Willem Tap aan de Waalbandijk, hofstede de 
Tesseling bestaande uit drie huizen en een huis aan de Plak dat jaar geveild. 
En dat zijn alleen de veilingen. Terwijl er ongetwijfeld ook nog huizen onder

hands verkocht zullen zijn; verkopen die niet in de krant komen. 
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imel eind 19e 

BERICHT VAN INZET. 
Hot RUITEN VEIUiLlJF, d e K l u k e l e n l H i r g 

genaamd, te HEMMEIJ gelegen, in vorige couranten breeder 
omachreven, behalve do bepoting van BOOMEN ter waarde 
vau / 1500, is ingezet en met de hoogen gebracht op 
f 7100. 

1>6 t o e s l a g blijft bepaald op Woensdag 20 November 
188M, te 1 lire, ten liuize van den Logecnenthouder H, J. 
SANDEliS to Bammüb tcu ovcrataau van Notaris STOLK 
aldaar. 

Opvallend is het grote aantal koffiehuizen in Bemmel rond de eeuwwisseling. 
In beide advertenties lezen we al de naam van de heer Sanders van de 
Arend, maar daarnaast kom je in advertenties als koffiehuishouder ook de 
gebroeders Van Erp tegen, J. Nas, W.H. Bouwman, J.H. Janssen, J.H. De 
Raadt, Wieland, J Wiers en W. Verweijen. 

Grondstukken 
Behalve huizen werden er ook andere zaken geveild en verkocht, zoals de 
weide Het Drieske bij het Kattenleger. 

t t Notaria STOLK te Bommel, aal op Dincdagen IG 
§ on 30 JuU 1889, tellcens 'B namiddaga te % ure, ieu 

huize van de Gcbr, VAN EKl' te Bcrnmel, 

VEILEN EN VERKÜOFEN: 
Eene uitmuntende WEIDE bij de Kattoleger ouder 

Bemmel gelegen, het Ikicsl-e genaamd, Kad. Sectie 
E Ko. 24, groot 2.61.30 H, 

Aanvaarding en betaling ] D&c. 1889. 
Inlichtingen ge^ft genoemde Notaris. 
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WBSSM 
Er werd ook bouwland geveild zoals de Korte en Lange Zeven Roeden. 

+ t Ĵ '̂ jNotairis S'J'OLK (c liiMnincl^ z;il op Woensdügon 
t Jö CU 29 Juli J 8 8 5 , te]l.(us 's nainiddiigs U: hM ] 

xuv, Un liuiw van S. VAN I'IUP tv IVMniinl, bij inzil oii 
U)es]ag, v e i l e n e n v c r k o o i t e n , de volgcuLlr oiulcr 
Hfinmcl gtik'.gi.'ii liouviliintleiij iils : 

1. llc^t HOllWl.AlVl)^ ,,ap. L i m g o ' / w e n Kocdpu" 
goiiiiiiind, kiul. Hcf.üi: E No. 27 , groot 5.10.5(1 11. 

2. Ucl. IK) i : \Vl .AAn) , „(3( Kortte Ztvon Jlenden" 
■ güimtimd, kiid. sectie V' Ko. 2 8 , groot l .itT.lO 11. 

Inliolitingüii zijn ie VM'krijgcu bij vooruocindt^ii Noluris. 

Pachten 
Niet altijd werden hofsteden en grondstukken verkocht, maar vaak werden zij 
ook bij veiling verpacht, of te wel tegen een bepaald bedrag per jaar ver

huurd. 

I f De Wotaris ü . VV. KOJ^PEL te Groesbcek, zal 
•j op iHnifsdag deu 28. September 1880, 'Rtiiiddarrs 

om 12 uur, ieii huizo van J. NASS aan »de Konduit" 
te Heiumcl , voor don tijd van O jaren, | > u l > l i c k . 
v<'r|mch<eiï: 

OI^UIi^K ltl<:illlK:i^. 
Voor de JCi-i^en den JJeur Th. Fr. VAN 

yU'JKNSBJ'JRGJ'JA'. 
80 Perceelen BOUWLAND, op Klein iiaa). 

Voor den lieer J. Jl. NASK 
12 Perceclen liOUVVLAND, op de Ovcrlaaj^. 
Voor Mejnfvrouïo K J. VAN AFJiNSJiFJiGKN, 

II l'crccelcii UOUWLAND, o). de Overlaag. 
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mmel eind 19e 

Gewassen 
Soms werden met de stukken grond zelf verkocht, maar alleen de gewassen 
die op die grond stonden of de opbrengst van die gewassen. 

Verkooping van Booiaen. 
De Notaris C. FKANOKEN to KIst, nal op Zaturó^.jr 

deu 24. Jauuarij 188Ü , ten 10 ure, by J. LAMElVS 
te llesflcn , v e r k o o p « n : . 

140 ÖtukK l'EPPELENBOOMBN , vau Mejuf 
vrouw de Wed. 1). H. BKKUNISSEN, lang» de 
striist ojider Ressou, en 5 percocleu PEIM'KLEN-
IJOOMEN bjj het huU van dcii Uouivhof >do 
lloutakker" onder Beratuol , waarvfin Bauivuz»"K 
door den Heer Sli'MAN aldfiav. 

î  § D.' \() nm ITKKKÏNG ie Nipncpren, m] op 
^ Diitsiln '̂; 'M J»uii IBtï'i, des tmmuUlat̂ N om 5 uur, 

lij den bisjiltin J. NAÏ?, aan de Jiojiduit it iiemun.], 
in het ((|U'iibRHj %'ei'liOO|icii r 

01' 1)I^:N liUlTENl'OLDKlï VAN JJEMMEL. 
1 ll.A. tj() A. IIEELQRAS, oy {h b iiiür^en Stompcnwei. 
^ > HO» IIOOlGKAiS, opdc G niorgf'ji Stomiioiiwei. 
3 > 00 * H(K)1GKAS, op de Vfin Eipswoi. 
4 j 80 * I I E E U T H A S , O|. de Gruüle Kükktmvei. 
Alles iij zoo (Innige i»cïceclni ah dangs Ie V[>rcn ?.ijji 

ulij^t'baiikL 
AtÉJtJHi'ftHtw 

Heelgras is gras van landen waarop het hele jaar geen vee geweid heeft. 
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el eind 19e 
f f Do Notaris STOliK tt! liemuiel, /.iil op Wociia-

f dftg 15 Fo[;ruarjj 1H82, dos voornliddags ten 10 
ure, ton huizo vau ö. VAN KRP to Bemiuel, in hot 
opeubaar 

verkoapeii: 
OnderBclioiUen inrcealen HAKHOUT eu ecnige 

pereeeleu ü e r f i t e a i b O O J ü i i e u , liggende iu de 
laan bjj het Huis Doornik. 

Roerende goederen 
Maar niet alleen onroerende goederen kwamen ter veiling, ook roerende, 
zoals gereedschappen en voertuigen. 

Do Notftri» Ö T O I J K t e IJcntmc] , y.al oy» Diuednj^ 
8 Apr i l 1 Bö-l, tt> be^^iiujon to hull 10 l i re , teïi 
luiiv.e van don heer It. V A N Ü I J K , op hot 

vicHKoorjiiNr: 
II V A A l t D K N van 1—10 janr , 2 M K L K K O K I K N , 

12 ocnsv in t t r O S ö K N , 5 M A A L R U N D K R K N , 7 
KAl .YKl t l^^N, SO c c i i w i m u r 8C11 A P E N , eL-nlije U I J -
T U l t i K N , wFinrontlor 1 Oalf-clie-C^Irtrciice, 2 H O K K E N -
W A G K N r i , Z I . A N O K K A H H K N , 1 ïi'J O J i T K A !t, 
l on 2 s jmns lil.J l ü l G i - en W AOKiN'J'UlCi K N . K A U -
on I 'LOEHcJTUlGlON, 1 on 3 schanij:^ P L O E O K . N , 
J iE<i I>KN, 1 W A N M O I . K N , K E I t N - , M K L K - , [ J l i E L - . 
Ö T A l . - HU 1/ANOHOU A ' l i l - J Ü K K D ö r H A r r b . N , ) 
Z A A D K l . E K D en S Z A A D S L K D E N , en ho tgeen 
vordcir zftl worden v&or|;obrrtctit. 

D e I*(iardt'n en ho t Voo worden on i s t roeks 12 u r e 
verkoti l i t . Koopon boven y~ 10, dusv-tTkiozunJe o\t crc-diel 
t o t 1 N o v e m b e r 1B84, inita soüode b c k o n d o b o r g e n w o r d e n 
gos lo ld . 

Faillissementen 
Uit al deze veilingen - die ongetwijfeld met alle vrijwillig geweest zullen zijn, 
maar ook deels uit noodzaak geboren - komt het beeld naar voren dat het 
toen een hard bestaan was. Zo kwamen er toen al faillissementen voor, zoals 
blijkt uit de volgende aankondigingen. 
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mmel eind 19e 

t t ])o cerMü voiifl<»JïOe-Vfi'grtflofl4ii^ in Int 
f (■.iilli??mcnl v;ni ^V1LL1■;M TAl', T^iipT en Slijhr 

te liwniiiel, 'Aii] pla^ls ItcbiHüi op Woj'usd;)^ iü J<jt>iû ri fi. 0., 
des vnoriniddiiiis ten JÜ un:> iu liei l'iileis vmi Juslitic Ic 
Arrt l iCin. 

])ü JSchvildoijchcr!< wordr.n o|»|g;croe|»eu feu cindo 
Il!i 11 IK', vorik'.ringcu te thK'.n vî nfiocrrn. 

JJr. (ï. M. li. TK8TA. 

§ § Ed a r r e s t VHD het GerechtsLof te 
§ Ari ihum d.d. 11 October )S}05 is J . J . 

TrVl ICIÏK, winkel ie r , w o n e n d e to l ictnmclj 
verklaard in ^taat van faiUlHse-
m e n t » met benoomin^ van don Kd. Achtb. 
l leor Mr. H. J> VAN l>liK J»OKL lHÜDJNGll, 
Köehter in do Arr. Kochlbanik te Arnhem, 
tot KochtorCojnmissarie 00 vun den oiidcr
gfotcokende tot Curator, 

Mr, J . K. STOI.K. 
BcmD\el. 

FAII.T.ISSEMENT. 
Bij voiiTna d. d. 17 DocetnWr 1K88, lioett de Arr. 

Jlochtbank te Arnlicm AN'J 'OMUS TlUlJSBHOEK, Tapper, 
Balikfrr en Winkclicr, vroogcir wonende to Oent , thaus to 
Bemmol, van al" dicuzclfdcii dag in staiit van r a l l l l s f i e o i e i l t . 
verlclafird, bonoeinende tol Hcj3ht«r—Comiiiiftaaris de» Ed.Aohtb. 
Heer Mr. ] . . U. DIO SIT'l 'EK en tot Curator den onder
gotcotendo. Advocaat en J'rocureur to Nijmegen. 

Dl! iBlfi Verificatievergadering is bepauld op Wcvcnadiig 
a Januari 1889 das voor middags to 111/4 uur, in liet 
Pnleis van Justitie to Arnhem. Do s<!lnildeiscliere worden 
verzocht hunne vorderingen met bescheiden miiistcns drie 
dagen te voren in to aondon. 

Mr. II . V E R I I E I J K N . 
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mmel eind 19e 
Huisraad 
Faillissementen zijn triest, maar nog triester is als er van particulieren huis
raad en lijfgoed verkocht moet worden, zoals uit de volgende aankondiging 
blijkt. Dergelijke verkopen zijn ongetwijfeld niet uit weelde gebeurd. 

om IB **h bij vVoötm^ U Hej«Dicl,vfjicopv*iiecDigtigct«edc 

l ) i i i % ?? Ap'if om It «ör, bij Ve Jinciib, te lutertD, 
n t ï m vjiH virkfDS, CD hokkclifigcfi. 

ÜiDidig 2? April om 9 m , by Wed. Briud*, te Beramel, 

I -j. De ^'ö1Mns Fv^Af VOOfiST TOT 
f VOOfiST ie /Vymep^n , zal op Vrijdag 

58 October ! 8 8 1 , voormiddags lev tO u t e , 
op I Huai|»ïaat« * öï» '̂ ^® Loosiraai te Bemmel, 
oftfUfon Mej d^ W e d <?, iffifiHISlC/V en 
llDderen . erniu(3gewijz€ verkoopen : ï ^ ; >J^ ^ ; ; 

S EfiiiK*^ ^'ued o n d e r h o u d e n 
cnsliiodiehouied en ander*' 
Mt̂ ÖBi•:LK^E en IICISRAAÜ, 

Wrteronder TAFEL met t t i iegbladen, C A Ï S A P È 
STOtLE^i , Tr^FKLS, BUFFKTKASTJK, SPï lKL-
TAFfX, WASCH- en NACiJTTAFEL . SECïlE-
TAUïE. SPIEGELS, S c m U i E ï ï l J E N , KACHELS, 
FOHNUIS . GLAS- eu AARUEWEHK , KOPEH , 
TtS- eo BLIK\VF.I\K, benevens 12ZILVEÏ IEN 
L ï : m S CU VOUKE^ , 12 Ti!EËLEl>ELTJES . 
SlUKHftSTROOlEd en he lgeen verder '& m n t g e n s 
foor dfit ver loop van af 8 nur ie zien is. 
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Aanwinsten Historische Kring Bemmel 

Willem van de Pol 

De historische kring ontvangt regelmatig schenkingen van particulieren die 
worden toegevoegd aan het archief We hebben de laatste jaren helaas ver
zuimd om deze schenkingen te vermelden in het knngblad 
Hierbij een overzicht van de voornaamste aanwinsten in 2014 

Histonsche Knng Huissen bidprentjes, via Pouwels en P ten Westenend 
Historische Kring Doornenburg bidprentjes, via R Aleven en G Bouwman 
A van Abel dvd Kunstwerken Bemmel en Haalderen 
mevr Van Engen 2 grotere granaathulzen 
mevr Sloot-Wiennk bidprentjes, foto's en negatieven, groen flesje lysoform 
100 Berlin (Duitse militairen) 
J Gloudemans folder Bemmel 799, knipsels 26-9-1979, Bestemmingsplan 
Bemmel 1981 
W Reijmen-Roelofs bidprentjes, via J Stuart 
M van Engen kerkboeken, via G Bouwman 
Th Peren boekje roepnamen / scheldnamen / bijnamen in Bemmel (kopie) 
mevr Bruin-Meurs ouder kookboek, boekje RPS-spaarbank 84712, kranten
knipsel 16-12-1981 
mevr Van Veldhoven Bemmel oudere foto's (kopieën) 
dhr Buurman rekening 1939 keukenmateriaal Fa Reijmers in Haalderen 
Bibliotheek Bemmel boeken hoofdzakelijk over Bemmel en Betuwe 
Blauwe Pony Majje, beeldje t g v 25-jang jubileum 
J Janssen diverse foto's om te scannen 
M Janssen kwartetspel Over-Betuwe 
Histonsche Kring Huissen boek kaarten van Huissen 1586 - 1818 
mevr Hermsen, Balgoy huis Van Meegen - De Pas (kopie schilderij) 
S Eeuwes borduurwerk Gezicht op de Waal (via recyclestraatje) 
J Bergers boek 75 jaar aannemersbedrijf H J Giesbertz 1938 - 2013, via R 
Rikken 
B Woezik foto woonhuis Papenstraat 19 en 21, bouw 1921 en sloop 
Boek 'Reis monumentendag' en overige flyers, personenteller 
mevr Sloot-Wiennk fotoboek pastoor Theo Sloot om te scannen 
1 Koreman boeken en notities wijlen dhr C Koreman 
TV Sloot diverse foto's 
A Smits-Maassen geborduurd wapen van Bemmel, via P Dnessen HK 
Huissen 
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Het transportbedrijf van Hent d'n UuI 

René Haegens 

Met de nodige festiviteiten vierde het Bemmelse vervoersbedrijf Peters 
Transporten in 1981 haar 50-jarig bestaan. Daarbij was men uitgegaan van 
1931 omdat in dat jaar Hent Peters (in Bemmel beter bekend als Hent d'n 
UuI) het bedrijf had overgenomen van zijn vader Wim. 
Toch bestaat de onderneming in feite al veel langer. In een brief die Hent na 
de oorlog aan de Rijksverkeersinspectie stuurde, meldt hij onder meer 'Mijn 
zaak bestaat ongeveer 80 jaren.' En de Coöperatieve Vervoersonderneming 
Wegtransport schrijft in een aanbevelingsbrief in verband met de aanvraag 
voor een nieuwe vrachtauto: 'Ten overvloede zij nog vermeld dat de zaak van 
Peters bestaat sinds het jaar 1870 en deze zaak is van Vader op Zoon over
gegaan.' 

Albertus en Wim Peters 
Als we de genealogie van de familie Peters raadplegen zien we dan ook dat 
achter de naam van Albertus Peters, één van de voorouders van Hent, als 
beroep staat vermeld: 'voerman'. Dat gebeurde vanaf zijn huwelijk in 1871 
met Geertruida Nas. Peters Transporten bestaat dit jaar dus eigenlijk al 145 
jaar. Niet onterecht dus dat de gemeente Bemmel in 1954 al aantekende dat 
het ging over 'het oudste in het dorp Bemmel gevestigde vervoersbedrijf'. 
Na Albertus (1841-1927) was oudste zoon Wim (Wim d'n UuI, 1872-1950) 
eigenaar van het bedrijf. 
Wim woonde, samen met zijn vrouw Catharina Bolder, aan De Plak. Zijn huis 
is begin jaren 60, toen de gastransportleidingen werden gelegd, afgebroken. 
Het lag tussen de huidige nummers 64 en 70, op de plaats waar nu een wei
land is. Wim en Catharina kregen 3 meisjes en 5 jongens. 

Het oude huis van 
Wim Peters aan De 
Plak (ca. 1935). Het 
IS begin jaren 60, bij 
de aanleg van de 
gastransportleiding, 
afgebroken. Op de 
voorgrond staan 
Wim, zijn vrouw 
Catharina en hun 
dochter Anna. 
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Wim Peters ca. 1945, gefotografeerd op de dag 
van tiet liuwelijl< van zijn jongste zoon Bernard. 

Hent (d'n UuI) Peters 
Hoewel hij al langer meewerkte in het 
bedrijf, nam oudste zoon Hendrik, ofwel 
Hent (1902-1990), in 1931 de zaak offi
cieel over. Hij was in dat jaar getrouwd 
met Maria Jansen en ging aan Plak 275 
(nu: De Plak 14) wonen. 
Maar al twee jaar later sloeg het noodlot 
toe. Er brak brand uit in de 'Fiool', het 
buurhuis dat eigendom was van de familie 
Van Duren. De brand sloeg over naar-het 
huis van Hent en vervolgens ook nog naar 
het huis daarnaast van metselaar Peren. 
Alle drie huizen die waren voorzien van 
rieten daken, brandden tot de grond toe af. 

De bewoners staan te l<ijken 
bij de treurige resten van de 
drie afgebrande panden. 

Onmiddellijk na de brand 
begon de herbouw naar 
een ontwerp van 
gemeentearchitect 
Charles Estourgie, waar
bij alle drie huizen een 
andere kap kregen. De 
woning van Hent werd 
door aannemer Van het 

Hullenaar gebouwd voor 2200 gulden. 
Maria die tijdens de brand juist in verwachting was van haar tweede kind, 
kreeg hulp aangeboden: de Vincentiusvereniging wilde wel zorgen voor de 
babyuitzet. Maar daar stak Hent direct een stokje voor. 'Dat gaat niet gebeu
ren. Wij hoeven niets van Vincentius; voor zoiets werken wij!' 
Zowel Hent Peters als buurman Peren gaven hun nieuwe huizen een naam: 
respectievelijk 'Snaar' en 'Strijkstok'. Daarmee dachten ze aan te sluiten bij 
het al langer bestaande 'Fiool', waarschijnlijk niet wetend dat een fiool geen 
muziekinstrument is, maar een soort fles. 
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Oorlog en evacuatie 
Hent begon zijn transportbednjf, zoals hij dat zelf zei 'met een paard en een 
stutskar' Maar de zaken gingen goed, hij werkte hard en in 1939 beschikte 
hij over een vrachtauto, twee paarden en vijf paardenwagens In 1942 had hij 
al vier paarden, maar in de jaren daarna ging het minder In 1944 gingen 
door het oorlogsgeweld dne paarden verloren, waardoor hi] na de oorlog 
bijna van voren af aan moest beginnen 
Tijdens het bombardement van Nijmegen verloor Hent ook nog zijn broer 
Daan die vaak meehielp in het bedrijf Hoewel eigenlijk Hent de rit zou 
maken, was het Daan die met paard en wagen naar de stad ging en veron
gelukte in de buurt van de Voerweg 

Het laatste oorlogsjaar was voor het gezin Peters - net als voor de meeste 
Bemmelaren - zwaar Hoewel de familie een goede schuilkelder had bij de 
buurman, schilder Peren, gingen ze op een nacht toen het oorlogsgeweld erg 
heftig was, toch naar de grote schuur van Rijssenbeek op Het Hoog Die lag 
een eindje achter hun huis en er hadden zich meer dorpsgenoten verzameld 
Van daar gingen ze met paard en wagen van Bongers naar het fort in Lent 
Dora Roelofs-Peters hennnert zich nog hoe ze in de benauwde ruimte met 
veel mensen in het stro moesten liggen En luizen kregen Ze moesten daar
om om beurten naar de dijk gaan om daar vervolgens besprenkeld te worden 
met wit luizenpoeder 
Al na enkele dagen werd de familie met een roeibootje naar de overkant van 
de Waal gebracht waar dne broers van Maria woonden Dora kwam, samen 
met Harry, Toos en baby Mientje in Heesch terecht, de anderen bij oom Karel 
in Neerbosch Ook daar was het verblijf van korte duur na enkele weken 
werden ze per vrachtauto naar het Brabantse Helvoirt vervoerd Ze verbleven 
er tot ze in mei 1945 terug mochten naar Bommel 

Aankoopvergunning voor paarden 
Hun woning aan De Plak bleek bij terugkomst leeggehaald en zwaar geha
vend Desondanks gingen ze er wonen en bouwden geleidelijk aan alles 
weer op 
Hent slaagde enn om op redelijk korte termijn weer een paard te 
bemachtigen en aan het werk te gaan Eind 1945 beschikt hij al over twee 
paarden en heeft eigenlijk al behoefte aan dne Maar zoiets was vlak na de 
oorlog - met schaarste aan alles - met snel te regelen Hij moest eerst via de 
Vakgroep Goederenvervoer Langs den Weg een aanvraag indienen bij de 
Provinciale Voedselcommissans De Vakgroep schreef in haar aanbevelings
brief onder meer 'Peters is een belangrijke voerman in Bemmel Minstens 3 
paarden zijn er in zijn bedrijf nodig In Bemmel is zeer veel werk Wij verzoe
ken u een aankoopvergunning te 
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f 
Niet erg lang daarna moet hij ool< al de beschikking hebben gehad over een 
vrachtauto, want begin 1948 doet hij een aanvraag voor een vergunning tot 
aankoop en rijvergunning voor een tweede vrachtauto. 
Helaas werd dat laatste verzoek spoedig afgewezen. Hent kreeg slechts ver
gunning tot het totale laadvermogen van de vrachtauto's, opleggers en aan
hangwagens die hij ook op 1 augustus 1939 in exploitatie had. En toen 
beschikte hij over één vrachtauto met een laadcapaciteit van 3,5 ton. De 
Adviescommissie van het Beroepsgoederenvervoer schrijft in haar brief: 
'Beter ware het volgens haar dat een einde werd gemaakt aan het vervoer 
dat Lamers doet met zijn tweede wagen zonder vergunning en aan dat van 
Derks, die met 3 wagens rijdt terwijl hij maar recht op 1 A-vergunning heeft.' 

BIJ de 25-jange bruiloft in 1956: achteraan Dora, Harry, Ttieo, Wim, Bertus, Mientje en 
Toos, op de voorgrond vader Hent, Daan en moeder Maria. 

Transport én handel 
Naast het transport van foerage, kolen, zand, grint en andere bouwmateria
len, bleven de belangrijkste klanten de veilingen. Voor de oorlog waren dat 
de Veiling Vereniging Over-Betuwe (WOB) uit Eist en de Eister Kwekers 
Veiling (EKV) uit Ressen. In 1948 was daar - toen Knipping stopte met dat 
werk - ook de Nijmeegse Veiling bijgekomen. 
In de jaren die volgden groeide de vraag naar transportcapaciteit steeds har
der. Een belangrijke oorzaak was de steeds grotere groenten- en fruitproduc-
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rs Transpot 
tie in de Betuwe. Voor de Nijmeegse Veiling vervoerde Peters in 1951 bij
voorbeeld 23.692 kisten groenten en fruit, 11.127 kistjes fruit en 1524 bakken 
bloemen. Twee jaar later waren dat er respectievelijk 35.135, 11.924 en 
2226. 
Daarnaast hadden de telers op 
hun beurt steeds meer grond
stoffen nodig als turfstrooisel, 
hooi, stro, mest, e.d. 
Het bleef overigens met bij het 
uitsluitend transporteren van 
die producten. Hent nam som
mige ook op voorraad en dreef 
er handel mee. Het betekende 
ook dat mensen bij Peters aan 
huis spullen kwamen kopen. 
Volgens Hents kinderen 
gebeurde dat ook op zaterdag
avond: 'Dan hadden we op 
zaterdagmiddag net alles rond
om het huis aangeveegd en geharkt, 
en dan kwam iemand een baal stro 
halen. Dat stro werd vanuit een luik 
omlaag gegooid, en dan kon je opnieuw beginnen met vegen...! 

Hent in 1978 bij de vienng van Bemmel 800, met 
de stutskar. Links voerman Jan Verplak. 

De weegbrug van Peters aan De Piak. Op de achtergrond liet weegtiuisje dat begin 
jaren 60 werd afgebroken. Vee/ Bemmelse jongelui tiebben er wel eens in staan vrij
en. De jongeman op de voorgrond is overbuurjongen Gerard Geurts. 

Harry en Harrald Peters 
Inmiddels hadden Hent en Mana 8 kinderen 
gekregen: 5 zoons en 3 dochters. Alle zoons 
gingen meewerken in het bedrijf: Theo (begon in 
1969 een eigen transportbedrijf aan de 
Groenestraat), Wim (stopte in 1986), Bertus 
(werkte maar kort mee), Daan (stapte in 1997 uit 
het bedrijf) en Harry. 
De laatste twee zorgden voor de verdere 
opbouw van Peters Transporten. Een belangrijk 
moment was mei 1988 omdat toen een gedeelte 
van het materieel en activiteiten van 
TeunissenTransport uit Eist werd overgenomen. 
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Daarmee groeide Peters in een keer uit van 7 naar 11 auto's. 
Enkele jaren later werd de locatie aan De Plak te klein en in 1991 werd er 
aan de Weteringseweg een splinternieuw pand betrokken. 
Juist op het moment dat Harry's zoon Harrald in 2000 in het bedrijf stapte, 
ging het even wat moeilijker: één van de grootste klanten (ASEF-meststoffen 
uit Didam) die goed was voor meer dan de helft van de omzet, verhuisde 
naar België. Daardoor moesten nieuwe activiteiten gezocht worden en was 
het zaak om de koers drastisch te verleggen. Dat gebeurde door zich meer 
te gaan richten op het moderne containervervoer, en ook door meer transport 
naar het buitenland binnen te halen. Bovendien werd een grote opslagloods 
gebouwd waar klanten hun goederen tijdelijk konden opslaan. Het betekende 
in ieder geval dat Harry Peters kon vasthouden aan een jarenlang uitgangs
punt: geen personeel te ontslaan. 

De vloot bij het jubileum in 1981 op het Meesterplein. 

In 2007 kwam de laatste grote uitbreiding toen de 68 jaar oude Betuwsche 
Dienst werd overgenomen van Hans Lukassen. 
Op dit moment werken er 30 man bij Peters. Het bedrijf beschikt over 20 
trekkers, 22 opleggers, 3 bakwagen, 2 aanhangwagens en 1 busje. 
Het ziet ernaar uit dat Harry begin dit jaar Peters Transporten formeel over
draagt aan zijn zoon Harrald. ^ - -• . ^ 

Blijft natuurlijk de vraag waar die merkwaardige 
bijnaam 'd'n Uul' vandaan is gekomen. Harry 
kan zich herinneren dat er wel eens mensen 
aan de deur kwamen die serieus informeerden 
of mijnheer Den Uil thuis was. Hij heeft vroeger 
wel eens gehoord dat de naam iets te maken 
had met 'iemand die dag en nacht hard werkt', 
een nachtuul 
j Voor dit artikel hadden we 

gesprekken met Dora en Harry Peters 
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Rabobank 
Clubkas Campagne 2016 

Nol van Rossum, 
penningmeester 

mam 
CLUBKAS 
CAMPAGNE 

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 2016 U kunt ons net als 
voorgaande jaren in deze campagne steunen Afgelopen jaar hebben wij 
door uw steun bijna €750 ontvangen 

Stemmen 
Om te mogen stemmen moet u lid zijn van de Rabobank, alleen een bankre
kening iS met voldoende 
Als u nog geen lid bent van de Rabobank Oost Betuwe kunt u dit eenvoudig 
doen via de site van de bank Het lidmaatschap is gratis en u ontvangt 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 

Contributie 2016 

Nol van Rossum, penningmeester 

Zoals vorig jaar op de jaarvergadenng is besloten blijft de contnbutie over het 
jaar 2016 gelijk aan de contnbutie van 2015 Deze bedraagt €17,50 voor 
een persoonslidmaatschap en €5,00 extra voor een gezinslidmaatschap 
Ik verzoek u de contributie vóór 1 maart over te maken op onze bankreke
ning NL39RABO0105726443 t n v Histonsche Knng Bemmel onder vermel
ding van uw postcode en huisnummer 
BIJ degenen die een automatisch incasso hebben afgegeven, zal de contnbu
tie in de tweede helft van februan worden afgeschreven. 
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Narrenspiegel 1984 I I I 

Met dank aan Cecile van Gend 

Vanaf 1982 hield Henk van Gend (1938-2005) tijdens de pronkzitting van car
navalsvereniging 'De Blauwe Pony 81' zijn jaarlijkse buut waarin hij een ver
rassende en humonstische kijk gaf op het wel en wee in Bemmel (en soms 
ook in de rest van de wereld). 

Met foto's van het Oordupkesfestival 1984. 

Pony's en Geintrappers hebben voor 't geld 
een carnavalsloterij ingesteld. 
Ze trokken gezamenlijk, zaterdagmorgen, 
door 't dorp om zo voor de verkoop te zorgen. 
Je hoefde voor de loten dus met ver te lopen, 
ook in alle cafés kon je loten kopen. 
't Hertenkamp heeft dat al heel goed gedaan: 
daar is één lot over de bar gegaan. 
Café het Hertenkamp: onze hulde! 
Voor twee carnavalsclubs toch maar één gulden! 
Toch was dat geen opzet, alleen domme pech, 
want alle klanten die blijven daar weg. 

ESKA, UDI, het Herenkoor; 
ze gingen er allemaal vandoor. 
De scholengemeenschap ook vertrokken; 
't Hertenkamp bleef alleen met de brokken. 
Misschien dachten ze: dat éne lot uit de loterij, 
daar zit vast voor ons wel de hoofdprijs bij. 
Maar nee. U weet die eerste prijs: 
Wim Kersten, die gaat naar Parijs! 
Maar ja, die heeft ook heel spontaan 
veel meer voor 't carnaval gedaan. 
Ik denk: Wim is nu met z'n hoofdprijs zo blij, 
ESKA IS er - gratis - in de optocht weer bij. 

cv. DE BLAUWE PONY "BI 

En hoor daar... Bertus Kleijn' 
UDI mag er ook - gratis - bij zijn. 
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Ons Hertenkamp. Nee, met al die pauwen, 
daar zou het mij - als ik kip was - benauwen. 
Menig Bemmelnaar raakt daar sinds enige tijd 
z'n lawaaiende, kraaiende haan snel kwijt. 
Haalt zo'n haan de hele buurt uit het bed 
wordt ie simpelweg over het hek gezet. 
Toen ik dat hoorde dacht ik spontaan: 
zo moest 't met ons - mannen - ook maar gaan 
Wie weer eens te diep in het glaasje keek 
wordt gedropt in de Roskam, aan de teek! 

De scholengemeenschap, geteisterd door ruimtegebrek, 
kreeg een gloednieuw gebouw; op een andere plek. 
Toen dat nieuwe gebouw geopend was 
kon iedereen komen: 'Kom in de klas'. 
Op die kijkdag kon onze nieuwsgierigheid blijken: 
ruim vijfduizend mensen kwamen er kijken. 
Van die paar duizend kwam alleen wethouder Van Dalen 
maar om z'n schoolgeld terug te halen. 

Cor van Dalen had een beslissing genomen: 
't zigeunerkamp moest maar in Angeren komen. 
Hij dacht: met de herindeling raken we mooi mettertijd 
dat kamp èn Vermeulen èn Angeren aan Arnhem kwijt! 
Van Dalen had nog een idee; en ook niet zo gek: 
de Karstraat was ook nog zo'n woonwagenplek. 
Wat ver van 't dorp. 'Maar ja', zei Van Dalen, 
'ze kunnen in Huissen toch boodschappen halen.' 
Voor de provincie is Cor nu door de bocht gegaan: 
't zigeunerkamp komt aan de Plakselaan. 
Maar wedden dat 't straks nog de wethouder lukt: 
zigeuners aan de Plak! Maar onder 't viaduct! 

j^jl^j^jjlgg^^ 
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Die nieuwe school op die nieuwe plek, 
dat vond de politie nog niet zo gek. 
Zeventienhonderd verkeerspiraten, 
dat kon Han de Winter niet lopen laten. 
Heel wat kinderen kwamen 'de plisi' tegen; 
het was daar een ware bekeuringregen! 
Voor de schatkist was dat nou een leuke negotie 
en oom agent... die maakt vast wel promotie! 

Agrarisch onderwijs: uit is de pret! 
D'agrarische school wordt in Huissen gezet. 
En ik zeg hier zo, zonder enige spijt: 
'Blij dat ze weg zijn. Die zijn we mooi kwijt!' 
Je kon van die school in de buurt daar niet sla
pen: 
't gekakel van hanen, 't gemekker van schapen. 
En sliep je dan weer; hoor, daar hinnikt een 
paard. 
En d'andere leerkracht? Ook al niks waard! 

De leden van wielerclub 't Verzetje 
zijn aan 't werk en dat is geen pretje. 
Ze steken hun handen eens flink uit de mouwen; 
ze zijn een clubhuis aan het bouwen. 
Dat clubhuis komt aan de Wardstraat te staan 
en dat is nou echt heel verstandig gedaan. 
Is straks die Wardstraat helemaal onder gelopen, 
dan kan 't Verzetje z'n clubhuis verkopen. 
Als de wielerclub daar voor 't water moet zwichten, 
zal Jantjes Verhoeven heus wel... een roeiclub oprichten! 

Jantje Verhoeven, ik zeg het geleerd, 
die heeft hier al heel wat geïnitieerd. 
Batouwe 't eerst, de stratenloop later; 
toen werd ie van wielrennen helemaal knater. 
Dus kwam 't Verzetje en heel onbezonnen 
is ie toen aan de wielerronde begonnen. 
De Blauwe Pony was ook zijn idee 
en weer kreeg ie 't halve dorp daarin mee. 

arrenspiegel" 
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Maar wat hij nu dan toch begon: 
een echte Bemmelse triatlon. 
Eerst zwemmen, dan fietsen en ook nog lopen; 
dat zou ik beslist met de dood bekopen. 
Die triatlon dat wordt een grootse prestatie, 
want mensen, dat is me een organisatie. 
Uit welingelichte kringen zeg ik u, dames en heren: 
'Zo'n triatlon: liever nog meedoen dan organiseren.' 

'Op de Korrel'... die gingen 't goed doen. 
Die werden Nederlands schietkampioen! 
Die leggen kalm aan, die blijven heel koel 
en raken dan zuiver, beheerst steeds het doel. 
Mijn idee wil ik Sportclub Bemmel vertellen: 
je moet 'Op de Korrel' in 't eerste opstellen. 

^yi^il^jj]]^ 

De hondenclub maakte zich aardig te sappel, 
want ze moesten weg van de Gouden Appel. 
Vermeulen had wel een ander terrein, 
dat zou bij een oude steenfabriek zijn. 
De hondenclub pruttelde danig tegen 
en heeft van Vermeulen een jaar nog gekregen. 
Maar dan moet er braaf worden opgepast; 
omwonenden klaagden: geluidsoverlast! 
Men wil dat nu heel precies wel eens meten 
en daarom wordt het geluid nu gemeten. 
Ik geef de Hondenclub een raad: 
als je weer met de honden oefenen gaat, 
geef elk van die beesten een lekker bot; 
dan houdt ie van zelf z'n bek op slot! 
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Een nieuwe club in 't Bemmelse leven: 
je ziet ze sjouwen langs velden en dreven; 
je ziet ze sjokken en blazen en hijgen; 
je ziet ze kramp en de blaren krijgen. 
En nou zou ik zo graag eens willen weten: 
waarom moet nou zo'n club 'de Sprinters' heten? 

HBS^ 

De zaalvoetbalclub houdt... carnaval; 
de voetbalclub doet ook een keer mal. 
Ook 't Vrouwengilde gaat leuk nog een carnaval vieren, 
heerlijk gezamenlijk brullen en gieren. 
Toch denk ik bij zo'n eigen club-carnavalsfeest: 
schoenmaker, blijf alsjeblieft bij je leest. 
Stel je voor: Blauwe Pony gaat een avond organiseren 
om ons, met dia's, zwangerschapsgymnastiek te leren. 

Ik mis hier helaas in 't narrenpubliek: 
jonkheer Van Nispen. U weet, die is ziek. 
Voor hem durf ik best een applaus te vragen; 
hij heeft aan mijn grappen veel bijgedragen. 
Beterschap! En dan zo gauw u weer kunt: 
een aardig schandaal; voor de NAR weer een stunt! 
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SlIJgJIgjJJ^p* 

In de gemeenteraad sprak Benny W P 
een prachtige zin namens de VVD 
'WIJ zouden voor B&W willen wensen 
dat ZIJ als gewone volwassen mensen 
nu toch nog kunnen samenwerken, 
zodat de bevolking dat ook kan merken ' 
Een vrome wens' Maar die Benny, die rare, 
probeert weer de kool en de geit te sparen 
Ik Benny Janssen zit met in de raad 
maar ik zeg wel waar 't eigenlijk op staat 
Ik zei vorig jaar al 'Als ik de wethouders zie, 
dan denk ik daar heb je de bende van dne ' 
Ik zeg nogmaals dat ik hier Van Nispen toch mis '̂ 
alleen al omdat hij collega-nar is' 

Sommige uitspraken in de politiek, 
die maken mij misselijk en ziek 
Van der Woerdt in de raad 'Door een heel diep dal 
ging de familie Van Nispen Want wat met al 
hebben die mensen aan lijden gedragen ' 
Knillis heeft daar ruimschoots aan bijgedragen' 

Nog een idee van politieke bollebozen 
een drukkerij in Bemmel voor de werkelozen 
Vijftien man kunnen daar drukken leren 
en zo leuk met Algrafica concurreren 
Algrafica krijgt al die subsidies met 
en gaat dus al heel snel geruisloos failliet 
Geeft niefi Voor Algrafica-werkelozen 
heeft de politiek ook al iets uitgekozen 
Met heel veel subsidie starten die een slagerij 
daar legt Louis Janssen het loodje bij 
Die wordt dan weer bakker en zie 't resultaat 
't IS deze keer Gerdsen die sluiten gaat 
Maar - weer met subsidie - leert die dan weer drukken, 
zodat d'eerst vijftien nu in kunnen rukken 
De cirkel is rond' Vijftien man werkeloosi 
Ik vraag politiekige bolleboos 
'Is hier geen geld verkeerd besteed'? 
Al die subsidie hielp toch geen reet?' 
HIJ zie 'Ach NAR, dat zie je verkeerd, 
half Bemmel heeft toch mooi een ander vak geleerd^' 
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Een dumphandelaar had een bnef gestuurd 
'Ik had mijn loods wel graag verhuurd 
voor kernafval, aan de Lingewal ' 
Heel Bemmel stond in een keer pal' 
'Dat willen we met, dat gaat met door', 
zo zong de gemeenteraad in koor 
Zelfs de tv kwam in Bemmel kijken 
hoe heel de gemeenschap z'n gram liet blijken 
Die dumphandelaar had bijna heel Bemmel verlinkt 
alleen omdat geld voor zo'n smeerlap met stinkt 

Toen we de Gulden Pony' uit gingen reiken 
bent u daar toen ook nog wezen kijken'? 
Adnaan Noorlander, die kreeg het beest 
maar die is haast met aan het woord geweest 
HIJ gaf de pony aan Dick van Rijn 
en toen leek het net Langs de lijn' 
Die hadden ze beter thuis kunnen laten 
niks te vertellen maar wel lekker prateni 
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H AAlJ. i ^ T E H O'PI'Ut^ '̂̂  

Dit IS de karikatuur van dokter IHorrevorts, die 
ooit woonde in liet statige pand aan de 
Loostraat, waar later dokter van IHesteren ook 
woonde. Daarna woonde er dlir Jacobs, leraar 
aan de MULO. Helaas werd ook dit mooie 
pand gesloopt! 
Van Horrevorts Is geen helaas begeleidend 
gedichtje bekend. 
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Lidmaatschap l-listorische Kring Bemmel. 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de knng. 
Aannnelding voor een lidmaatschap kan geschieden bij het secretanaat 
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Cadeaubonnen waarmee u familie, vnenden of bekenden een lidmaatschap 
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