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Woord van de voorzitter 
Beste knngleden, vorig jaar om deze tijd meldde ik u dat het drukprocede van 
ons kringblad voortaan digitaal zou gaan verlopen om de kwaliteit te verhogen 
BIJ het uitbrengen van het januannummer van dit jaar hebben wij ook de 
omslag vernieuwd Dat laatste heeft, kan ik u met trots melden, een vloed aan 
positieve reacties opgeleverd Het Knngblad mag dan ook met recht het 
visitekaartje van de knng worden genoemd Het blad is voor met-leden nog 
steeds het belangrijkste medium om kennis te maken met de kring, naast 
natuurlijk de thema-avonden Want helaas zijn er nog geen ontwikkelingen te 
melden ten aanzien van vervangende huisvesting en dat terwijl de knng eind 
van dit jaar ^2y^ jaar bestaat en op dit moment al bijna 400 leden telt Het 
bestuur heeft in apnl opnieuw een bnef aan het college van burgemeester en 
wethouders geschreven waann aandacht wordt gevraagd voor ons nijpende 
ruimtegebrek Dit is met alleen een probleem bij de opslag van matenalen en 
het opzetten van documentatie Het beperkt ons in belangrijke mate bij de 
uitvoenng van onze activiteiten voor de Bemmelse gemeenschap Ik spreek 
andermaal de hoop uit dat er spoedig een oplossing wordt gevonden 

Dat het onderwerp cultuurhistone op de politieke en ambtelijke agenda staat, 
is in ieder geval verheugend te noemen en biedt wellicht perspectief Enkele 
weken geleden werd in Binnenlands Bestuur melding gemaakt van het feit dat 
in de eerste twee jaar na een gemeentelijke herindeling met aan (nieuw) 
beleid wordt gewerkt Dat gaat voor onze gemeente met op, althans met voor 
de cultuurhistone, meer in het bijzonder de archeologie Eind vong jaar is 
namelijk al een begin gemaakt met het formuleren van een eigen 
archeologiebeleid voor de gemeente Bemmel Het streven is om een eigen 
opgravingsbevoegdheid te hebben en om een samenwerkingsverband aan te 
gaan met de archeologische diensten van de gemeenten Nijmegen en 
Arnhem ten behoeve van het verrichten van het archeologisch onderzoek 
Een en ander betekent meer daadkracht in zowel beleidsmatige als 
uitvoerende zin, maar biedt tevens perspectieven om meer aan 
draagvlakontwikkeling en educatie te doen De historische knngen, verenigd in 
het 'Platform tot behoud van het cultuurhistonsch erfgoed', zijn in de afgelopen 
periode gevraagd om commentaar Ik hoop op een spoedige vaststelling van 
het archeologiebeleid in onze gemeente 

Tot slot vermeld ik nog enkele van de onderwerpen waarover u in dit blad kunt 
lezen de histone van Hotel Nas, de tegelcultuur in Nederland, het levens
verhaal van The Hoekjan en archeologisch onderzoek op de Essenpas Ik 
wens u weer veel leesplezier 

Mare Koeken 
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Hotel Nas 
Jacobus Nas (1825-1919), beter bekend als Kobus Nas, was een zoon van 
Bernardus Nas. Hij was gehuwd met Johanna Degen (1826-1900). In 1872 
kocht hij een hectare grond aan van Nicolaas Aalbers. Daarop werd een 
herberg gebouwd, die door de jaren heen mede beeldbepalend zou zijn voor 
het gedeelte van Bemmel rond de katholieke kerk. Kobus verdiende de kost 
met een zogenaamd slopersbedrijf. Dat is een goederentransportbedrijf met 
door paarden getrokken wagens. Daarnaast handelde hij in paarden. Later 
ging hij over tot het vervoeren van passagiers, waarvoor koetsen gebruikt 
werden. ; :<>•■,' 

Café Stalhouderij JJR Nas op een ansicht die in 1918 werd verzonden 

Zo'n bedrijf voor het vervoer van personen in koetsen werd een stalhouderij of 
rijtuigverhuurderij genoemd. Die stalhouderij was noodzakelijk om de herberg, 
het hotel Nas te kunnen exploiteren. Van een hotel of café alleen kon je in die 
tijd niet leven. Want behalve het café van Nas was er nog een groot aantal 
cafés in Bemmel. Ook die deden er van alles bij om het hoofd boven water te 
houden, zoals te zien is in de elders in dit kringblad opgenomen advertenties. 

Het bedrijf van Nas stond heel praktisch in de directe omgeving van de kerk. 
In die stalhouderij konden de mensen, die met paard en wagen naar de kerk 
kwamen, hun gerij stallen. Uit de kerk kwam men dan in het café een borreltje 
drinken of een partijtje biljarten. Meestal was dat na de hoogmis, die van tien 
tot elf uur duurde. 
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Kobus Nas zoals hij in 1929 stond afgebeeld in het 
jubileumblaadje van de Vincentiusvereniging Hij was ooit 
vice-president van deze toen 75-jange vereniging 

Rond 1900 werd het hotel met de stalhouderij 
overgenomen door de zoon van Kobus Johannes 
Jacobus Richardus (Jan) Nas (1868-1955), die in 1901 
gehuwd was met Catharina Gons (1877-1915) Zij 
overleed kinderloos en in 1916 hertrouwde Jan met 
Cathanna (Cato) Straatman (1886-1966) 

Er waren wel mensen, die van tijd tot tijd een rondje langs verschillende cafes 
deden, maar toch had men voornamelijk vaste klanten In het cafe van Nas 
hadden die stamgasten ook 'vaste' plaatsen In het midden van de caferuimte 
stond een grote ronde tafel, met als vaste gasten onder meer Hermsen, 
Mulder, vader en later zoon Pauwels, Ran, Van Oppenraay en Rijssenbeek 
Dan was er een tafel waar je molenaar Frits Meurs en zijn collega Herman 
Derksen vaak kon vinden in gezelschap van Dorus Evers, die fantastische 
verhalen kon vertellen 

Het gezin van Jan Nas op een foto van 17 juli 1927 VIni Annie vader Jan Nas Jan 
jr, moeder Cato met Wim op schoot en Bets 
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Er waren duidelijke verschillen op te merken tussen de stamtafels onderling en 
niemand zou het in zijn hoofd halen aan een tafel te gaan zitten, die niet met 
zijn sociale status overeen kwam. Aan de stamtafels werden zaken gedaan. 
Door Nas werden dan pony's verhandeld of er werd overlegd over de 
prijsontwikkelingen. Bestellingen werden aan de molenaars doorgegeven, er 
werd over allerlei prijzen gesproken en verder gingen alle nieuwtjes van het 
dorp over de tong. Tenwijl de mannen na kerktijd hun borreltje gingen halen, 
gingen de meeste vrouwen rechtstreeks naar huis. Ze hadden de zorg voor de 
kinderen en de maaltijd moest op tijd klaar zijn. Nu en dan kwamen er enkele 
vrouwen, zoals mevrouw Ran of mevrouw Hermsen bij mevrouw Nas een 
kopje koffie drinken. 

Naast zijn werk in de herberg en de stalhouderij handelde Jan Nas in paarden. 
Door de kalkrijke bodem was de Betuwe een belangrijk fokgebied geworden 
voor paarden. Deze werden vooral gebruikt voor stalhouderijen, voor militaire 
doeleinden en voor boerderijen. De boerenpaarden werden naast het werk op 
de boerderij, ook als rijpaarden gebruikt. Echt zware 'Belzen' (trekpaarden) 
zag je in deze streek maar zeer zelden. Jan Nas verkocht de dieren aan grote 
stalhouderijen, bijvoorbeeld in Amsterdam aan de 'Amsterdamse Rijtuig 
Maatschappij', in Groningen aan de firma Bolt, een grote stalhouderij, en aan 
de cavalerie van het Nederlandse leger. 

Deze foto stond op 9 juni 1933 in het tijdschrift 'Gelderland in Woord en Beeld' bij een 
artikel over Shetlandpony's. V.l.n.r: mevrouw Cato Nas, Wim, Bets en Annie Nas, Pum 
en Piet Bel en Jan Nas jr. De foto werd genomen achter het hotel in de boomgaard. 
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In de twintiger jaren introduceerde Jan Nas Shetlandpony's. Die werden door 
een handelsrelatie in Rotterdam met de 'Rotterdamse boot' aan de Waalkade 
in Nijmegen aangevoerd. Deze pony's werden vooral gebruikt ter vervanging 
van de trekhonden, want een Shetlandpony is snel tevreden en kost veel 
minder aan voer dan een hond. Voor de Shetlanders waren ook geen stallen 
nodig. Ze bleven eenvoudig buiten. Ze werden gebruikt om melk, groente en 
fruit te vervoeren naar veiling en markt. Een groenteboer was toen nog 
letterlijk een boer, die groente verbouwde en verkocht. 

In de dertiger jaren kwam ene meneer Hooyman uit de Achterhoek wekelijks 
bij hotel Nas met een Belgische hengst. De boeren konden dan langs komen 
om hun merrie te laten dekken. 

Laten we het hotel annex café eens wat nader bekijken. Aan de voorzijde van 
het hotel was een veranda aangebouwd, die tot aan de voordeur liep. Later 
werd die veranda een stukje verbreed, zodat ook de voordeur onder dak was. 
Tevens werd er toen een balkon op aangebracht en het middelste raam boven 
werd vervangen door een deur, die toegang gaf tot dat balkon. Om de 
veranda was een gedeeltelijke glaswand geplaatst om daar lekker beschut te 
kunnen zitten. 

BEMMEL Cafe Kestauram j j R tias 

Links naast de deur was buiten een stang aangebracht, waaraan je een paard 
kon vastmaken, en er was een voerbak, die aan die stang gehangen kon 
worden, zodat het paard, als zijn baas zich binnen vermaakte, ook aan zijn 
trekken kwam. 
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Als je de voordeur binnen ging, kwam je in een gang Aan de linkerkant van 
die gang was een deur die toegang gaf tot het woongedeelte van de familie 
Nas Achter in de gang zag je een tochtdeur met een ruit, waarin verschil
lende figuren waren gegraveerd Voorbij die deur bevond zich de trap naar 
boven Aan de rechterzijde was de deur naar de gelagkamer 

In het midden van de gelagkamer stond de grote ronde tafel Langs de ramen 
aan de voorkant stonden drie tafeltjes en rechts achterin een grotere tafel en 
een buffet Er was een brede opening in de achterwand en daardoor kwam je 
in de biljartkamer Het achterhuis werd in beslag genomen door de 
stalhouderij, de koetsen- en paardenstalling Achter het woongedeelte was 
een bijkeuken met daarachter een grote koestal Boven het cafe en het 
woongedeelte waren negen kamers 

Een kamer werd gebruikt als slaapkamer voor vader Jan en moeder Cato 
Nas Verder was een kamer in gebruik voor de twee jongens Jan (1917) en 
Wim (1927) en een voor de meisjes Bets (1919) en Annie (1920) Later 
kregen ze elk een eigen kamertje De overige kamers waren bestemd voor 
hotelgasten Als er meer dan vier gasten tegelijk waren, moesten de jongens 
en indien nodig ook de meisjes, maar weer bij elkaar slapen In het achterhuis, 
boven de stallingen, waren kamers voor het personeel, de zogenaamde 
knechtenkamertjes 

De meeste hotelgasten waren 'reizigers', zoals men in die tijd vertegen
woordigers noemde Die kwamen dan meestal per trein aan op station 
Ressen-Bemmel Daar werden ze dan vaak opgehaald door een koetsier van 
de firma Nas Wim Nas hennnert zich nog de verhalen over Grad Tap, Metje 
Boerboom en later Nol van de Broek Grad Tap nam later een paar rijtuigen 
over en begon voor zichzelf met een stalhouderij onder aan de dijk tegenover 
'De Arend' 

Die vertegenwoordigers waren vaak reiziger in kruidenierswaren of in drank 
Ze werden per rijtuig naar de verschillende klanten in Bemmel, Haalderen, 
Gendt, Doornenburg, Angeren of Huissen gebracht In vrijwel ieder cafe waar 
ze zaken moesten doen, werd dan een rondje gegeven Ook voor de koetsier 
was er dan een borrel Die man kon natuurlijk met zo'n grote hoeveelheid 
jenever verstouwen Hij zou zo dronken zijn geweest als een Maleieri De 
kastelein verrekende de borrel ad vijf centen dan met de reiziger en daarvan 
werd de helft voor de koetsier gereserveerd Die ging dat geld dan later 
incasseren 

Metje Boerboom verdiende bijvoorbeeld in die dagen als vrijgezel ƒ 10 per dne 
maanden, plus kost en inwoning en het fooiengeld Als hij reizigers wegbracht 
naar het station, kreeg hij vaak een dubbeltje fooi en dat kon nog best 
oplopen Zo ook bij de dokter, hoewel met voor elke rit, maar alleen bij de 
maandafrekening 
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Soms beleefde je, als je met een klant onderweg was, wel eens vreemde 
avonturen Op een avond was Metje Boerboom op weg naar station Ressen-
Bemmel om een passagier op te halen Het was al tamelijk donker geworden 
en daar had hij het met zo op Maar hij kende de weg en zijn paard ook, zodat 
er met veel was om ongerust over te zijn Hij reed over de Ressensestraat, die 
toen nog uit liep op een T-splitsing 

Daar kon je rechtsaf richting Eist (Bouwlustlaan) en linksaf via de 
Hoeksehofstraat overgaand in de Stationsweg, naar Oosterhout Aan het eind 
van de weg zag hij plotseling een lichtje omhoog gaan, een flakkerend 
vlammetje Even later was het licht verdwenen en na een moment kwam er 
weer een lichtje van beneden naar boven De koetsier had het met meer Zijn 
moeder had vaak verteld over dwaallichtjes en spoken en zo en daarom dacht 
hij aan omkeren Maar de weg was smal en tenslotte stond er een klant op het 
station te wachten, dus doorrijden maar, met bonkend hart 

Plotseling zag hij wat er gebeurde Er stond op die plaats een handwijzer, die 
de nchtingen Eist, Oosterhout en Bemmel aangaf In het aardedonker kon een 
fietser, die de weg met wist, de borden met lezen Hij streek dan een lucifer af 
en hield die omhoog om de borden te verlichten De wind blies de lucifer 
echter uit, zodat hij een volgende afstreek en die weer omhoog probeerde te 
houden Zo ging er telkens een lichtje van beneden naar boven 

Naast reizigers kwamen er ook wel bazen en uitvoerders van bouwbedrijven 
logeren Die waren dan in vol pension Toen de eerste conductrices op de bus 
kwamen, sliepen die ook wel tijdelijk in het hotel, tot ze iets permanents 
gevonden hadden Ook veehandelaren streken wel in de herberg neer 

In 1939 werd de mobilisatie van het Nederlandse leger afgekondigd en rond 
Bemmel werd een bataljon infanterie gelegerd Enkele voor hen gebouwde 
kazematten liggen er nog De commandant majoor Snoek, kapitein Jansen, 
luitenant Derksen, luitenant-arts Vos en luitenant-arts Boersma namen hun 
intrek in hotel Nas Majoor Snoek was nogal vrijgevig ten opzichte van 
militairen, die iets voor hem deden Die kregen steevast een borrel 
aangeboden Dat had tot gevolg, dat bij de distributie in de oorlog hotel Nas in 
Bemmel de grootste toewijzing van jenever kreeg, vanwege die grote omzet 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het hotel natuurlijk ook door Duitse 
militairen gebruikt Zo hebben er een tijd lang Russische militairen in Duitse 
dienst in Bemmel gelegen, zogenaamde 'Hiwi's' (Hilfswilligen) met een Duitse 
Hauptmann als commandant Die Hauptmann (kapitein-red), was met zijn 
Russische oppasser, genaamd Ossinski, in hotel Nas ingekwartierd Hij nep 
zijn oppasser bij nacht en ontij en dan brulde hij "Ossinski, Ossinski'" door het 
hotel, zodat iedereen wakker werd Op een dag was de Hauptmann 



- 8 -

stomdronken van de trap gevallen. Er werd voorzichtig gefluisterd, dat 
Jacques Wouters van den Oudenweijer, die met Annie Nas getrouwd was, 
hem van de trap zou hebben geduwd.... De commandant was heel vaak 
dronken. Hij kaartte dikwijls en daarbij legde hij altijd zijn revolver op tafel. 
Lang niet iedereen was daar blij mee.... 

Later kwamen er Wehrmachtsoldaten in Bemmel en ook in het hotel. De 
commandant was ingekwartierd bij de familie Ratering Arntz op 'Huize 
Bemmel'. Ook herinnert Wim Nas zich jonge mannen in bruine uniformen van 
de RAD, die wel eens per abuis voor Hitlerjugend werden aangezien. 

De slag om de bruggen van Arnhem en Nijmegen was pas vier dagen oud 
toen op 21 september 1944 een Duitse radiozender die in het hotel stond 
opgesteld, door de geallieerden werd gepeild. Er werden fosforgranaten op 
het gebouw afgeschoten en de familie Nas bestaande uit vader, moeder, Wim, 
Jan, Bets en Annie met haar man en hun kind, moest de kelder in. Het vee 
stond gedeeltelijk op stal, omdat de uiterwaarden verboden gebied waren. 
Boven de hoofden van de angstige mensen stond op een zeker moment het 
hele gebouw in brand. Via het huis wegkomen was niet meer mogelijk. 
Gelukkig was er een luik aan de buitenzijde van de kelder, waardoor in betere 
tijden fusten bier en jenever de kelder ingerold werden. Daardoor konden ze 
ontsnappen. Het vee was niet meer te redden. De meeste paarden liepen 
buiten in de wei. Van de twee paarden, die op stal stonden, werd er één 
gered. Dat was een hele onderneming, want je kon niet van buiten in de stal 
komen, omdat de deuren van binnen vergrendeld waren. Jan Nas jr beukte 
met een aks (grote bijl) de deur van buitenaf in en zag kans het paard mee te 
nemen. Dat bracht hij naar Boerboom, die vlakbij Nas woonde. 

Op dit detail van een 
luctitfoto van 14 maart 1945 
zien we van reclitsonder 
naar linl<sboven de Loostraat 
lopen. Ongeveer in het 
midden van de foto zien we 
aan de linkerkant van de 
straat duidelijk de puinhopen 
van het vernielde hotel. 
Schuin omhoog zien we de 
kerk, met daarnaast de 
schaduw daarvan. Omdat de 
spits er af is geschoten, kijk 
je vanuit de lucht als het 
ware in de kerktoren. 
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De rest van de familie vluchtte langs de kerk Ze stonden even stil onder in de 
toren om op adem te komen Maar daar regende het gebrandschilderd glas en 
ook dat was heel gevaarlijk Daarna gingen ze een kelder in, die onder de 
schuur bij de pastone lag Daar was het al vol Er was onder meer een vrouw 
uit Lent met haar pasgeboren tweeling, Bart van Appeldoorn en zijn vrouw, de 
pastoor en twee kapelaans Al met al zo'n twintig mensen Jan Nas sr ging 
samen met zijn broer Bernard in de pastorie slapen Dat vonden de beide 
oude heren, respectievelijk 76 en 80 jaar oud, gerieflijker en er kwam daardoor 
beneden meer ruimte Op een zeker moment doorboorde een granaat de 
muur van de pastone Hij bleef steken in die muur, maar ontplofte met Het 
was een blindganger en als door een wonder bleven de beide mannen 
ongedeerd 

Ook hier werd het te gevaarlijk en men probeerde weg te komen Intussen had 
Jan Nas jr geprobeerd zijn familie te bereiken, maar hij kreeg in een 
boomgaard een granaatscherf in zijn been Hij kroop terug naar Boerboom. 
Henk Boerboom laadde hem op een kruiwagen en bracht hem naar de 
pastone, waar de familie juist op het punt stond om te vertrekken Wim Nas 
nam de kruiwagen over en probeerde Jan naar de meisjesschool te brengen 
Daar zat dokter Noordzij en daar werden meerdere gewonden verzorgd Die 
tocht viel lang met mee, want overal lag de weg bezaaid met afgeschoten 
takken Uiteindelijk is hij naar een ziekenhuis in Nijmegen getransporteerd 

Met een transportfiets, waarop de weinige spullen geladen waren die men had 
kunnen redden, ging de familie via de Ressensestraat nchting Beumngen. 
Daar vertoefde men een poos bij de familie Vermeulen Van daaruit is de 
familie door Brabant heen verspreid geweest gedurende de rest van de 
oorlog 

Toen ze van hun evacuatieadressen terug kwamen in Bemmel, bleek er van 
het oude hotel nauwelijks meer iets over te zijn Men logeerde bij de familie 
Pauwels op boerderij 'De Klappenburg', tot er een noodwoning beschikbaar 
kwam aan het Komnginnelaantje 

Toen de eerste noden gelenigd waren met de wederopbouw, was ook het 
hotel aan de beurt Het nieuwe pand werd gebouwd door de gebroeders 
Oosterhout uit Wychen In januan 1950 werd het heropend door burgemeester 
Van Elk, maar nu alleen als hotel annex café Het achterste gedeelte was veel 
kleiner dan het oorspronkelijke gebouw. 

Van alle paarden, die na de vernietiging van het pand in 1944 verdwenen 
waren, is er ooit in Weurt nog een teruggevonden Via de politie heeft de 
familie het teruggekregen 
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De vlag uit bij de /, j van het nieuwe hotel annex café van Nas in 1950. 

Vader, moeder, Wim en Bets werkten in het hotel. Jan Nas jr was naar Eist 
vertrokken en Annie was ook getrouwd en het huis uit. Voor de anderen was 
het behoorlijk aanpoten. Maar het vak was erg leuk, herinnert Wim zich, vooral 
door de ontmoetingen met allerlei mogelijke en onmogelijke mensen. Een 
grote steun was ook Doortje Buijs, die vanaf de heropening in 1950 tot haar 
huwelijk met Cor de Haar in 1960 in het hotel werkte. Ze wist meer van wat er 
allemaal in het hotel omging dan Nel, de vrouw van Wim Nas. 
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In 1955 nam Wim na het overlijden van zijn vader het bedrijf over In 1957 
trouwde hij met Nelly Wiltingh Hij nam ook de paarden- en ponyhandel van 
zijn vader over Voor diens overlijden stond die handel eerst nog op naam van 
zijn vader Vader Jan Nas had een goede naam Dat bleek toen Wim er eens 
op uitgestuurd werd om in Utrecht op de markt een paard te kopen voor zijn 
zwager Wouters uit Eist Een zekere Ane Hogendoorn stond bij zijn paarden 
op de markt en zag Wim Nas "Zoek je waf?" vroeg hij "Ja, ik zoek een paard, 
maar ik heb geen geld Ik heb alleen maar het nieuwe tientje" Dat was het 
zogenaamde 'tientje van Lieftinck' van direct na de oorlog "Waar kom je 
vandaan'?" "Ik ben een zoon van Jan Nas uit Bemmel," zei Wim 'Wel, zoek er 
dan maar een uit Betalen komt later wel" Later heeft Wim nog geld moeten 
lenen om dat paard te betalen 

Wim had ook een dekstation voor Shetlandpony's Hij reed door de Over-
Betuwe met een jeep, waarachter een aanhangwagen waarin de hengst werd 
vervoerd Bij zowel het Huissense als het Pannerdense veer kwamen mensen 
uit de Liemers met hun dieren om ze te laten dekken Later breidde hij zijn 
gebied uit tot in de Liemers Uiteraard werden daar dan ook weer pony's 
verhandeld Om aan de vraag te voldoen werden overal op markten pony's 
gekocht En ondertussen groeide het afzetgebied 

De bar van het cafe in de jaren vijftig 

In 1957 werd een vergadering van 
de VVV gehouden in hotel Nas Het 
was met toevallig, dat die 
vergadering juist hier werd 
gehouden, want Nel Nas was lid van 
de VVV Wim was ook aanwezig en 
die lanceerde het idee om in Bemmel 
een ponymarkt als jaarlijks 
terugkerend evenement te gaan 
houden Het idee sprak de dame en 
heren van de VVV wel aan en men 
besloot het initiatief tot de organisatie 
daarvan te nemen Ane Costermans, 
Wim Nas, Tonnie Olthof en Toon Stuart werden aangezocht om als 
marktcommissie op te treden De eerste markt zou worden gehouden in 1958 

Er moest natuurlijk reclame voor dat evenement worden gemaakt Men liet 
onder meer suikerzakjes drukken, waarop de ponymarkt werd aanbevolen en 
waarop ook de datum stond Wim probeerde die zakjes waar hij maar kwam te 
slijten Overal in den lande werden reclameplaten opgehangen en uiteraard 
werd op uitgebreide schaal de pers ingeschakeld 



Ponymarkt in de Loostraat Links de tent van Janssen, achteraan de tent bij hotel Nas. 

De dag vóór de ponymarkt was er vanwege de kermis in Bemmel tot 
middernacht feest gevierd in het café. Daarna moest alles nog worden 
opgeruimd om de volgende dag klaar te zijn voor de opening van de 
ponymarkt. Die ochtend om vijf uur nep iemand de familie Nas wakker: "Is de 
koffie al bruin?" Het bleek zo vroeg al veel drukker te zijn dan men gedacht 
had en men kwam maar snel het bed uit. 

De commissaris van de Koningin van de provincie Gelderland, de heer 
Bloemers, was uitgenodigd om de eerste jaarmarkt te openen. Daartoe had 
men een 'krentenmik' gebakken. Maar dan wel een heel erg groot 
krentenbrood! Er was een kist gemaakt van ongeveer 60x90x230cm en 
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daarop werden plakken krentenbrood, gebakken door bakker Janssen, 
geplakt Het zag er als een echt uit de kluiten gewassen krentenbrood uit Met 
een grote sabel sneed de heer Bloemers het 'krentenbrood' aan Ondertussen 
maakte Wim, ongezien voor het publiek, een luikje open en uit het 
krentenbrood kwam een levende pony Deze ludieke opening haalde de 
landelijke pers' 
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De ponymarkt werd een eclatant succes Veel pony's werden met handjeklap 
verkocht, waarna de koop rijkelijk in de diverse cafes werd begoten Er werden 
loten verkocht ter bestrijding van de onkosten en van heinde en verre kwamen 
koop- en kijklustigen op het evenement af En hoewel de markt alleen in de 
Loostraat gehouden werd, was het in de gehele dorpskern een drukte van 
belang, waar ook de ovenge middenstand goed garen bij spon 

In 1961 kreeg Wim een catalogus in handen van de heer Van Dam van Brakel 
uit Brakel Die behoorde bij een verkoping van pony's op de Britse Orkney- en 
Shetlandeilanden Wim ging daar naartoe Het laatste traject moest in een 
klem vliegtuigje worden afgelegd, wat best wel avontuurlijk was Dit was het 
begin van een bloeiende handel, die later uitgebreid werd met Welsh- en 
andere ponyrassen uit het Verenigd Koninkrijk Op het laatst werden er 1500 
dieren per jaar verhandeld, waarbij het afzetgebied zich uiteraard ook 
uitbreidde tot over de Nederlandse grenzen 

De ponyhandel had een grote vlucht genomen En Nel Nas was ondertussen 
in verwachting van haar derde kind Het werd te druk Daarom werd besloten 
het hotel- en cafébedrijf af te stoten Het werd verhuurd met recht van koop 
aan mevrouw Mientje Janssen van 'Het wapen van Bemmel' Die exploiteerde 
het geheel tot 1968 Ze nam de gasten, die in het hotel overnachtten, van de 
familie Nas over Vaak waren dat vertegenwoordigers, maar ze herinnert zich 
ook bijvoorbeeld de heer Jager, die aan de defensiedijk werkte en mm of meer 
permanent in het hotel woonde Verder waren er seizoenarbeiders, 
kassenbouwers, bosbouwers en mensen van de Gasunie Dikwijls waren het 
kleurrijke mensen, die het hotel bezochten 

Zo hennnert Mientje zich een gezette Belgische draglmemachinist die, als hij 
thuis kwam een paar borreltjes dronk, waarna hij zich aan een uitgebreide 
maaltijd zette Vrijwel onmiddellijk na de maaltijd dook hij zijn bed m en sliep 
als een os Verder zag men leraren als de heren Van Damme, Verhoeven, 
Van de Kolk en juffrouw Veemer en de tandarts Leemans tot hij trouwde In de 
winter kwam een Zweedse voetbalclub een paar weken om te trainen op 
Papendal, als m Zweden de voetbalvelden onbespeelbaar waren Die jongelui 
logeerden dan ook m hotel Nas In Zweden was alcohol verboden, maar hier 
m Nederland wisten ze allerlei alcoholische combinaties te bedenken Naast 
Nederlandse gasten waren er, vooral m de zomerdag, ook verscheidene 
buitenlandse loensten die van het hotel gebruik maakten Er waren negen 
slaapkamers en twee grote zolderkamers, ieder met een klem rond raampje 
Mientje wilde daar graag grotere ramen in hebben, maar dat werd door de 
gemeentelijke schoonheidscommissie afgekeurd 

Soms was het zo vol, dat ook de eigen slaapkamer van Mientje moest worden 
gebruikt voor gasten In haar woonkamer stond permanent een bed en als er 
dan de avond tevoren een vergadering geweest was in de woonkamer van 
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Mientje, moest ze eerst 
de boel opruimen en 
ontluchten, voor ze naar 
bed kon gaan. Toen de 
heer Van Damme naar 
de Bosweistraat verhuis
de, gebruikte Mientje 
zijn kamer als perma
nente slaapkamer. 

Mientje Janssen met Annie 
de Beijer aan de bar. 

Tijdens de strenge winter van 1963 werd er in het hotel verbouwd. 
Tegelijkertijd was de vloerbedekking ook aan vernieuwing toe. Toen is Mientje 
een paar weken op vakantie geweest naar Zwitserland en Duitsland. Zoiets 
permitteerde ze zich zelden. Het toenmalige personeel bestaande uit Doortje 
Berendsen, Miep Janssen en haar beide schoonzussen Jaan van Gelder en 
Truus van Man/vijk hield de zaak zo goed mogelijk draaiende. 

Het was meestal heel gemoedelijk in het hotel. Als er voetballen op de TV 
was, vroeg Mientje de gasten wat vroeger te eten en wat op te schieten. Dan 
kon het personeel op tijd de boel aan kant hebben en ook naar de wedstrijd 
kijken. Op een keer hield Mientje haar eigen verjaardagsfeest in het café. 
Naast de normale gasten waren daar natuurlijk ook de verjaardagsgasten. 
Tegen sluitingstijd gingen de 'gewone' gasten naar huis, maar het 
verjaardagsfeestje ging gewoon door. Toen verscheen de politie, twee man 
sterk. "U bent in overtreding, het is na sluitingstijd!" "Welnee," zei Mientje, "dit 
is gewoon een verjaardagspartijtje. De cafégasten zijn allemaal de deur al uit." 
"Het blijft hier een openbare gelegenheid en dus moet u zich ook aan de 
sluitingstijden houden," vond de politie. Een bekeuring kreeg ze niet, maar het 
feest was meteen afgelopen. 

Tijdens de ponymarkt liep er wel eens iets uit de hand. Sommige mensen 
kwamen met een gekochte pony of ezel naar binnen. Als ze het dan helemaal 
niet meer zag zitten, riep Mientje Hendrik Hegeman er bij, die bij 
gelegenheden als ober in het café werkte. En Hendrik stuurde dan eenvoudig 
de mensen met beesten weg en dat lukte! 

Op een keer had ze twee mooie karaffen van de firma Kooimans, één met 
bessenjenever en één met vieux. Mientje had die twee flessen in het zicht 
gezet met het idee om ze te verkopen. Maar op een onbewaakt moment 
waren de flessen eenvoudig verdwenen.... 
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De verhouding met de familie Nas was en bleef uitstekend. Mientje haalde 
eieren bij Nel Nas en de kinderen van Nas kwamen soms bij Mientje langs als 
er een bruiloft of iets dergelijks was en dan was er bijna altijd wel een gebakje 
voor hen. Nu en dan deden die kinderen ook een boodschapje voor Mientje. 

Het was best wel hard werken voor Mientje want als er een feest gehouden 
werd, moest er uitgebreid met meubilair gesleept worden. Schragen en bij

behorende planken en 
stoelen moesten vanuit 
de opslag naar de 
grote ruimte worden 
gesjouwd. Ander 
meubilair moest 
worden weggezet of 

f M verplaatst. En dat deed 
ze vaak helemaal 
alleen. Later kreeg ze 
daar hulp bij. 

Gezelligheid stond 
voorop, ook inter
nationaal: Mientje Jans-

^ sen met twee Zweedse 
gasten. 

Ondertussen werd in 'Het wapen van Bemmel' door Joop en Paul Janssen 
een zelfbedieningswinkel geopend. In 1963 werd de aangebouwde grote zaal 
officieel geopend. Bruiloften en partijen verhuisden toen meer daar naar toe. 
Mientje moest steeds vaker meehelpen in 'Het wapen'. Ook de 
voorbereidingen voor de bouw van het winkelcentrum vroegen veel energie. 
Daarom werd besloten de huur van hotel Nas op te zeggen. Dat gebeurde 
uiteindelijk in 1968. Het besluit kostte Mientje wel een paar slapeloze nachten. 
Ze kon maar moeilijk scheiden van 'haar' hotel-café.... 

In 1970 werd het hotel verkocht aan Herman van Olst en die verkocht het 
weer door aan Gees Poortman, die er een modewinkel in vestigde en op de 
bovenverdieping ging wonen. In 1999 nam de familie Meuwsen de zaak over 
en die heeft het pand op een dusdanige verantwoorde manier verbouwd, dat 
ze daarvoor onze Kringprijs 2000 mocht ontvangen. Inmiddels staat het pand 
er weer in zijn volle glorie bij. De modewinkel is er nog steeds en boven de 
entree staat nog steeds de naam Poortman in smeedijzeren letters. 

Joop Verburg 
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Brand in 1847 
Uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 31 maart 1847: 

Te Bemmel had in den morgenstond van den 24sten Maart 1847, tusschen 5 en 7 ure, 
door eene onbekende oorzaak, eene allernoodlottigste gebeurtenis plaats Het huis, 
namelijk van Marten Berends, onder Bemmel gelegen, werd eene prooi der vlammen, 
waardoor in een oogenblik drie huisgezinnen, tezamen een getal van 24 zielen 
bevattende, niet alleen van woning, maar ook van huisraad voedsel en deksel beroofd 
werden Doch het ontzettendste en treurigste van dit alles is, dat Cathanna Huting, 
huisvrouw van Jan Smits, arbeider, medebewoners van dat huis, door moederlijke 
liefde aangevuurd, om de jongste van hare kinderen, hetwelk zich nog in de brandende 
woning bevond, te redden, door deze edele poging, met haren lieveling beide eenen 
allerbedroevendsten dood hebben gevonden 
De behoeften, zoo voor den eigenaar van dat huis. Marten Berends (hoewel hetzelve 
voor brandschade was verzekerd), als voor den tweeden medebewoner Jan 
Jongslager, die met vrouw en vier nog jonge kinderen is belast, zijn thans groot, maar 
met te vergelijken bij die van Jan Smits, die met alleen zijne goederen, maar boven al 
zijne vrouw in hoog zwangeren staat en een kind heeft verloren, en nu nog voor vier 
kinderen, van welke het oudste slechts elf jaren telt, te zorgen heeft Deze behoeften 
toch zijn voor den zeer beklagenswaardigen man en de jeugdige kinderen, zonder 
moederlijke hulp, oneindig veel grooter 
De ondergeteekenden durven dan ook bij deze de welbekende milddadigheid hunner 
landgenooten voor deze behoeftige huisgezinnen inroepen, en zullen zich gaarne met 
den ontvangst en bezorging der liefdegaven voor deze ongelukkigen belasten, en 
daarvan door middel van een der Dagbladen berigt geven, terwijl zij tevens verzoeken 
de giften te doen vergezeld gaan, van eene aanwijzing voor wie dezelve gegeven of 
bestemd worden, hetzij voor M Berends, J Jongslager of J Smits, zullende bij 
gebreke van zoodanige aanwijzingen, naar het oordeel der ondergeteekenden, die 
giften tusschen de ongelukkigen, volgens derzelver meerdere of mindere behoeften, 
verdeeld worden 
De Redactie der Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant heeft zich mede 
bereid verklaard, giften in ontvangst te nemen, om die onmiddellijk aan 
ondergeteekenden te doen toekomen 

Bemmel, den 27sten Maart 1847 
B A van der Monde, Burgemeester, 
C E Stolk, Assessor 

Bovenstaande oproep wordt in de krant onmiddellijk gevolgd door het 
volgende bericht' 

Voor de ongelukkigen te Haalderen, gemeente Bemmel, zijn bij de Redactie dezer 
courant ingekomen van den Heer S f 5,-, van den Heer D f 2,50, voor Jan Smits in 
het bijzonder, van den Heer M eene coupon Werkelijke Schuld/2,471/2 

Ook in de daarna volgende dagen en weken bleven de gaven van vele kanten 
toestromen 

Harne van Beek 
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Het mes weer scherp met een beetje zand 

De hier afgebeelde plank is een van de oude 
gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van 'in-en-
om-het-huis' die wij door de jaren heen nog steeds 
hebben bewaard. Het is een oude slijpplank. Ik kan 
me uit mijn jeugd nog herinneren dat met dit soort 
planken en een beetje schuurzand gladde keuken
messen werden geslepen of gewet. De plank was 
tot aan de oorlog een algemeen voorkomend 
gebruiksvoon/verp. 

Zoals op de foto te zien is, gaat het om een plank 
waarop een klein bakje is gemaakt. Aan de 
bovenkant daarvan zit een schuifdeksel. In het bakje 
kan bijna een liter zand. Anders dan de plank, is de 
'opbouw' van grenenhout. 

In het ronde bovenstuk bevindt zich het oog waarmee de 
planl< aan een spijl<er werd opgehangen. Naast de 
slijpplank ligt een duimstok die een lengte van 1 m 
aangeeft. Links van de slijpplank tekent de uitholling door 
het gebruik zich mooi af in het verloop van de schaduw. 

Als de plank niet gebruikt werd, hing deze aan de muur, het bakje onderaan. 
Anders zou de 'voorraad' zand eruit lopen. Want daar waar het bakje schuin 
uitloopt op de plank zit een smalle opening die bijna de volle breedte van de 
plank bestrijkt. De bedoeling daarvan was dat er door die spleet een beetje 

zand op de plank terechtkwam, als je er 
mee aan het werk ging. Als je de liggende 
plank met de rechterhand bij het bakje iets 
optilde, kwam het zand er vanzelf uit. Dan 
kon je beginnen met slijpen. De plank hield 
je met de linkerhand vast. Het mes had je 
in de rechterhand. 

Op deze foto zien we de smalle opening waar 
door het zand naar buiten kwam. 

Onze plank is nèt geen meter lang, bijna 11 cm breed en ruim 2 cm dik. Hij is 
gemaakt van eikenhout. Achter de manier waarop het hout is vertimmerd, zit 
duidelijk een economische gedachte. De plank is zó venwerkt, dat de hardste 
kant zich bevindt op de plaats waar een rechtshandige gebruiker zijn mes 
slijpt. Zoals vooral aan de achterzijde van de plank goed is te zien, zit precies 
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op die plaats de donkere 'pit' van het Inout, dat wil zeggen de harde kern. Aan 
de andere kant van de plank bevindt zich het wat zachtere hout van de 
buitenkant van de eik. Dat het hout aan die kant zachter is, is ook te zien aan 
de houtwurmgaten. Die vind je nog wel in het 'zachte' gedeelte, maar niet 
meer in het harde stuk. Bij het slijpen werd het mes met de rug naar voren 
eerst naar links en dan weer naar rechts over de plank gehaald. De scherpe 
kant werd dan als het ware met enige druk zó plat mogelijk over het zand op 
de plank gesleept. Deze bewegingen werden herhaald tot het mes weer 

scherp was. Het slijpen van het mes 
gebeurde dus op de hardste kant 
van de plank. Toch is door het 
veelvuldige gebruik de plank op die 
plaats door het schuren sterk uit
gehold. De 22 mm dikke plank is op 
de dunste plek nog maar 13 mm dik. 

Op deze foto is goed te zien tioe de 
planl< aan de voorzijde is uitgeslepen. 

Vóór het slijpen werd de plank met een natte doek wat vochtig gemaakt. Op 
die manier bleef het zand er een beetje aan kleven. In de plank bleven door 
het gebruik ook zandkorrels vast 
zitten. De schurende werking werd 
daar eigenlijk alleen maar beter door. 
Voor het schuren en slijpen gebruikte 
je fijn zand, dat je los kon kopen bij de 
kruidenier. 

Het greneniiouten bakje op de planii. In dit 
reservoir werd liet fijne zand bewaard. Als 
je de liggende plank aan deze kant even 
optilde, liep er wat zand bij het schuine 
uiteinde op de plank. 

Het kwam wel voor dat een van de gezinsleden er speciaal voor ging zitten en 
dan alle messen onder handen nam. Maar meestal werd een mes 'effe gauw' 
geslepen als hij bot was. Het was een bepaalde 'slag', maar die kon je je wel 
snel eigen maken. Het slijpen werd herhaald, tot er geen mes meer over was. 

Na de oorlog kwamen er betere messen en andere manieren van slijpen. De 
meeste slijpplanken hebben toen een roemloos einde in de kachel gevonden. 
Heel af en toe zie je ze nog wel eens, maar om messen te slijpen, worden ze 
allang niet meer gebruikt. 

Hennie Derksen 
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VOETPAD IN 
LOOSTRAAT 
TE BEMMEL? 
BEMMEL — De Loostraat in 
Bemmel blijft gevaren opleve
ren voor het verkeer, ook in
dien de door burgemeester en 
wethouders voorgestelde re
constructie zal worden uitge
voerd. 
Daarover waren praktisch alle 
Bemmelse raadsleden het gis
teravond roerend eens. Het 
voorstel om ƒ 19.000, — be
schikbaar te stellen voor de 
reconstructie van deze straat 
juichten zij allen toe, maar 
daarmee was de gevaarlijke 
verkeerssituatie ter plaatse 
nog niet verdwenen, zo meen
de de raad. 

BLOEDLINK 
In de reconstructieplannen is 
de aanleg van een trottoir na-

meiijk niet opger/omen. Raads
lid J. J. Verburg: „Zolang 
daar geen accomodatie is voor 
voetgangers blijft de Loostraat 
gevaarlijk". En raadslid F. J. 
Pieters: ,,Het blijft bloedlink. 
Het barst daar van de school
kinderen en als er geen afzon
derlijk voetpad komt gebeuren 
er de grootste ongelukken". 

OPNIEUW I 
De meerderheid van de raad 
deelde deze mening en burge
meester jhr. mr. E. M. van Nis
pen tot Pannnerden zegde toe 
het plan opnieuw ter sprake 
te zullen brengen in de com
missie voor openbare werken. 
Daar zal dan worden bekeken 
of de Loostraat alsnog van een 
voetpad kan worden voorzien. 
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Uut de ouwe deus 

Voetpad ien de Loostraot 

len 1972 wier dur de burgemeester en wethouwers van de gemeente Bemmel 
'n reconstructie van de weg veurgesteld, mar 'n voetpad was niet ien 't plan 
opgenomen. 

Durrum dochten sommige raodsleden dat de Loostraot gevaorlijk zou blieven 
umdat d r veul schólkienderen dur de straot kommen. Ik wit heel niet mer hoe 
't is gegaon mit de reconstructie van de Loostraot nordat d r opnij over 
gesproken zou zien ien de commissie vur openbare werken. 

Mar nor dertig jaor mo'k die raodsleden van toen nog geliek geven. D'r is 
ientussen al wel heel wat veranderd, mar op sommige stukken ien de 
Loostraot mo'j de engelbewaorder nog altied bij je hebben. 

As je op de fiets bun en je kom daor neven de gracht van Huus Bemmel op en 
d'r kum toevallig ok nog 'n bus langs, dan bin je blij da'j dat stuk wer gehad 
heb. Of mit slecht weer op donderdag as de mert gehouwen wurd dan steet 
die lilleke asfaltplaot vur de kerk vol mit auto's en is 't mit de fiets hos gin 
doen. 

De Loostraot is nog steeds gevaorlijk en eigenlijk vul te smal vur al 't verkeer 
wat zich d'r iedere dag wer deur mot wringen. 

Soms is 't ok vermakelijk as je daor 'n hortje nor staot te kieken op de hoek bij 
'Het wapen' en 't is toch knap hoe de bestuurders van bussen en 
vrachtwagens zich behendig dur alle drukte hin wurmen. 

Maria Janssen 
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Tegelcultuur in Nederland 
Inleiding 
Op dinsdagavond 11 december jl gaf de heer dr Johan A Kamermans, 
conservator van het Nederlands Tegelmuseum in Otterio, een lezing met dia's 
voor onze knng In het eerste deel van deze thema-avond werd meer 
algemeen ingegaan op het onderwerp Na de pauze werden dia's getoond 
van tegels die we op verschillende plaatsen in Bemmel en Ressen kunnen 
aantreffen of die daar tot voor kort konden worden aangetroffen Deze werden 
door de heer Kamermans van deskundig commentaar voorzien Meerdere 
aanwezigen namen tegels mee naar deze thema-avond De inleider had het 
zowel in de pauze als na afloop nog druk met het beantwoorden van vele 
vragen over herkomst, ouderdom en toepassing van de betreffende tegels De 
ongeveer 30 aanwezigen hadden een leerzame avond Voor onze lezers volgt 
hier een uitwerking van Tegelcultuur in Nederland' 

De opkomst van de tegelcultuur 
Aan het begin van de lezing werden diverse toepassingen van tegels getoond 
uit het gebied waar de tegelcultuur zijn oorsprong vond We kregen te zien en 
te horen dat in het Midden-Oosten, waar vocht en vorst weinig of met 
voorkomen, tegels al tientallen eeuwen op grote schaal gebruikt worden als 
bekleding van buitenmuren, bijvoorbeeld van moskeeën Het gaat hierbij dan 
om tegels met als afbeelding een ornament in kleur Voorstellingen van 
levende wezens komen we hier met tegen In ons deel van de wereld werden 
tegels in eerste aanleg vooral binnenshuis op vloeren gebruikt 

Er zijn verschillende manieren om tegels te decoreren Na het bakken ontstaat 
een tegel waan/an de kleur in principe afhankelijk is van de gebruikte soort 
klei Door te werken met stempels en bijvoorbeeld zowel rood-bruin- als 
witbakkende klei te gebruiken, kan al een tegel met een bepaald patroon 
worden verkregen Omdat bij deze werkwijze het patroon diepliggend in de 
tegel wordt aangebracht, zal deze ook bij slijtage van de tegel nog lang 
zichtbaar blijven De per tegel gebruikte afbeeldingen zijn vaak delen van 
ornamenten Deze worden volledig zichtbaar door meerdere bij elkaar 
behorende tegels in een bepaald patroon te leggen 

Een andere manier om afbeeldingen aan te brengen is door het beschilderen 
van de tegels Aanvankelijk gebeurde dat achteraf op de glazuurlaag die bij 
het bakken op de tegel was aangebracht In het Midden-Oosten werd al 3000 
jaar geleden tinglazuur gebruikt, die na het bakken een mooi te beschilderen 
ondoorschijnend wit oppervlak opleverde Later ging men er toe over om na 
een eerste keer bakken een tegel te beschilderen en daarna in een tweede 
bakgang deze tegel van een doorzichtige glazuurlaag te voorzien Daarmee 
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werd de afbeelding in de glazuurlaag opgenomen en hierdoor was deze dus 
beter bestand tegen slijtage. 

In de Middeleeuwen had, met de verovering van Spanje door Arabische 
stammen, de Islamitische kunst en architectuur voet op Europese bodem 
gezet. In Spanje bestond in de 15® eeuw een bloeiende aardewerk- en 
tegelindustrie. Niet lang daarna breidde deze zich uit naar Noord-ltalië. 
Veelkleurig tinglazuur aardewerk in de vorm van borden, vazen en later ook 
tegels, aangeduid met de term Majolica, werd mode. Vanwege de 
kwetsbaarheid van het materiaal was deze dure mode voorbehouden aan de 
elite aan hoven, bij edelen en bisschoppen, in grote delen van Europa. 

Tegels in Nederland 
Italiaanse pottenbakkers vestigden zich na 1500 in de Nederlanden en vanaf 
die tijd ontwikkelde de tegelindustrie zich hier ook. Middelburg, Haarlem, 
Rotterdam en Amsterdam waren eerste centra. Hier was klei voorhanden en 
konden brandstoffen voor het bakken van de tegels prima over het water 
worden aangevoerd. En in genoemde steden waren aanvankelijk de meeste 
afnemers geconcentreerd. Door de toegenomen welvaart en veranderingen in 
bouwmethoden, met name de overgang van houten woningen naar bakstenen 
huizen, maakte de tegelindustrie daar een sterke groei door. De tegel werd al 
snel niet alleen als vloerbedekking gebruikt, maar ook als beschermende 
bekleding voor vochtige, spouwloze muren en later als luxe wandversiering 

^» met mooie patronen. Rond 1650 
is het gebruik van tegels in 
haard, kelder, gang, keuken en 
als plint in het westen van 

, ^ ^ ^ ^ Nederland een tamelijk alge-
jfc,̂  _ \ . ^ ^ ^ H meen verschijnsel geworden. 

Langs de trap van 'De 
Kinkelenburg' zien we uiteen
lopende soorten blauw-witte tegels 
als plint verwerkt. 

Het productieproces van tegels 
Het productieproces voor het maken en decoreren van Nederlandse tegels 
verliep volgens een vast patroon. Nadat de klei eerst was gewassen en gerijpt, 
werd deze gekneed in een kleimolen. Daarna werd de klei in een vierkant 
vormraam gestopt en vlak gerold. Er mocht geen lucht achterblijven. 
Vervolgens haalde men de raampjes weg en werden de kleitegels gedroogd. 
Omdat hierbij een onregelmatige knmp optrad (tot 17%), moest de 
lichtgedroogde leerachtige kleitegel voor het bakken nog een keer worden 
gerold en met behulp van een vierkant houten plankje op maat worden 
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gesneden Hierbij werd de tegel op zijn plaats gehouden door spijkertjes in de 
hoeken van het plankje tot 1640 
met vier en daarna tot 1880 met 
twee spijkertjes Soms zijn die 
spijkergaatjes in de hoeken van 
de tegels na het glazuren en 
decoreren nog zichtbaar 
gebleven Na het gladsnijden van 
de tegels werden deze verder 
gedroogd 

Een tegel uit de schouw van 't Spyck 
te Ressen In die 17^-eeuwse blauw 
witte tegels komen we de hierboven 
beschreven spijkergaatjes tegen in de 
spinnenkophoekmotieven bij deze 
ruiter linksboven en rechtsonder 

Vervolgens werden de tegels voor de eerste keer gebakken op een 
temperatuur van ca 1000°C Het bakken duurde 20 tot 40 uur en het afkoelen 
nam een dag of dne in beslag, zodat een volledig bakproces vier tot vijf dagen 
duurde Na het eerste bakproces werden de tegels uitgezocht en 
gecontroleerd op barsten Vervolgens kwam het glazuren De glazuurder 
bracht aan een kant van de tegels een witte tinglazuur aan Dat bestond uit 
een nat mengsel van een glasachtige loodsubstantie met tinoxide De poreuze 
aardewerken tegels namen het vocht uit dit mengsel snel op, waarna een 
dunne maar stevige laag poeder op de tegels achterbleef 

Zodra deze laag droog was, konden de tegels door de tegelschilder worden 
gedecoreerd Deze maakte daarbij gebruik van overdrukpapier met een 
bepaalde afbeelding, waarbij gaatjes op de lijnen waren geprikt Het papier 
werd op de tegel gelegd en door de gaatjes werd houtskool gestrooid Na het 
venwijderen van het papier werd de afbeelding vaag zichtbaar De stippeltjes 
werden door de tegelschilder als leidraad gebruikt Eerst werden de 
omtreklijnen met een donkere kleur (blauw of purper) nagetrokken Hierna 
werden kleuren en nuances toegevoegd Het kleurenpalet was ovengens 
beperkt tot blauw, geel, oranje, groen en paars, bij een temperatuur hoger dan 
700°C veranderde bijvoorbeeld de kleur rood in grauw Als laatste werden de 
hoekmotieven op de tegel geschilderd 

Door met sjabloons te werken konden veel tegels in korte tijd worden voorzien 
van een beschildenng Een eenmaal vervaardigd sjabloon werd zorgvuldig 
bewaard voor herhaald gebruik De grote tegelfabrieken beschikten dan ook 
over omvangrijke archieven met sjabloons 

' t ^ 

h ^ : 
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Na het aanbrengen van de decoratie werden de tegels voor de tweede keer 
gebakken, weer op ongeveer 1000°C. Bij dit bakproces veranderde de doffe 
glazuurlaag in een glanzend oppervlak. De pigmenten zakten hierbij in het 
witte tinglazuur, waardoor de karakteristieke ingeglazuurde voorstellingen 
ontstonden. In de loop van de tijd is dit basisproces voor de productie van 
tegels op diverse plaatsen verfijnd en aangepast. 

Een belangrijke verandering betrof de dikte van de tegels. Vanwege de krimp 
en de vervorming tijdens het drogen, moesten wandtegels aanvankelijk nog 
een dikte van circa 1,5 cm hebben. In de tweede helft van de 17*" eeuw ging 
men over op meer kalkrijke mengsels. Rond 1700 kon de tegeldikte hierdoor 
worden teruggebracht tot 6 a 7 mm. Hierdoor werd bespaard op klei, vervoer, 
opslag en ruimte die de tegel innam in de oven. Het gehele productieproces 
werd hierdoor dus voordeliger en de productie kon tegelijkertijd worden 
vergroot. 

Ontwikkelingen in de decoratie van tegels in Nederland 
De in Nederland toegepaste tegelvloeren waren meestal eenvoudiger dan de 
kostbare tegelvloeren die in het buitenland voorkwamen en die op sommige 
plaatsen in Europa nog steeds te bewonderen zijn. Ook bij de toepassing van 
tegels als wandbekleding zien we vanaf omstreeks 1600 de ontwikkeling van 
een eigen Nederlands karakter. In het begin waren vooral veelkleurige 
ornamentele patronen geliefd. Deze verdwenen toen het beschilderen van 
tegels met voorstellingen uit het 
dagelijks leven in zwang begon 
te raken. We zien dan tegels met 
ruiters, soldaten, schepen, spe
lende kinderen, dieren, bloemen, 
vruchten, landschappen, man
nen en vrouwen die een beroep 
uitoefenen of andere taferelen uit 
het dagelijks leven. 
In de omgeving van het vroegere 
huis 'De Plal<' zijn door de heer 
Meurs restanten van 17^-eeuwse 
tegels gevonden met daarop een 
bloemvaas in blauw. De 
hoekmotieven zijn zogenaamde 
ossenkopmotieven. 

De veelkleurigheid van de decoratie op tegels is in de loop van de tijd minder 
geworden. Dit had vooral te maken met de invoer van blauw-met-wit Chinees 
porselein door de Verenigde Oostindische Compagnie rond 1620. Dit 
porselein was een groot succes. De Nederlandse pottenbakkers onden/onden 
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de gevolgen van deze concurrentie en reageerden door fijnere, gele klei te 
gebruiken Deze werd voorzien van een witte tinglazuur en beschilderd met 
blauw-witte, imitatie-Chinese motieven De blauw-witte mode sloeg ook over 
op de decoratie van tegels, waarbij in de penode 1620-1640 korte tijd Chinese 
voorstellingen werden gekopieerd Na 1640 nam de invloed van het Verre 
Oosten op tegeldecoraties af, maar het blauw-witte kleurschema op tegels 
bleef gehandhaafd 

Was er aanvankelijk op de tegel nog veel ruimte voor het kernmotief en het 
hoekmotief, later nam de grootte van zowel de afbeelding in het midden als 
van het randmotief op de tegel af Gecompliceerde randen waren aan het eind 
van de 17^ eeuw teruggebracht tot kleine hoekmotieven Het minder vol 
worden van de beschildenngen was een ontwikkeling die versterkt werd door 
de groeiende vraag naar goedkopere tegels door de kleine burgerij uit de stad 
Ook gebeurtenissen gebaseerd op de Bijbel kwamen in de mode, vooral toen 
in de 18^ en 19® eeuw de toepassing van tegels zich uitbreidde tot het 
Nederlandse platteland en dan met name tot de protestantse boerengemeen-
schappen in de noordelijke gewesten De opkomst van bijbelvoorstellingen op 

tegels viel samen met de 
overschakeling van voorstellingen 
in blauw naar paars. 

Hiernaast een voorbeeld van een witte 
tegel met bijbelvoorstelling in paars 
Tegels met een afbeelding in een rond 
kader noemt men ook wel 
medaillontegels In de hoek zien we 
gestileerde ossenkopmotieven De 
losse tegel fotografeerden wij bij de 
heer J Wessel Jansen van "t Spyck' 
In de schouw van "Het Hamerstuk' te 
Hessen (eigendom van J Wessel 
Jansen) is een tweetal tableaus met 
elk 12 van deze tegels verwerkt 

In algemene zin kan worden gesteld dat wat eerst mode was in de steden 
tientallen jaren later mode werd op het platteland Terwijl men op het 
platteland nog rijk gedecoreerde tegels gebruikte, werd in de steden in het 
westen geleidelijk overgeschakeld op eenvoudig beschilderde of zelfs gewoon 
witte tegels Vanaf het einde van de 17® eeuw droegen veranderingen in het 
woongedrag (woonkamer en kookruimte worden aparte vertrekken) en de 
introductie van andere vormen van wandbekleding (zoals behang) bij aan een 
verdere afname van het gebruik van luxe wandtegels in het westen van het 
land Tegelfabnkanten gingen zich dan ook veel meer op het platteland en op 
de export nchten Toch liep het aantal fabneken terug in de loop van de 18® 
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eeuw waren er nog 4 over in het westen van het land en een zelfde aantal In 
Friesland. Rond 1850 waren er nog vijf grote tegelfabrieken over: de 
Porceleyne Fles in Delft, de Rotsenburg-fabriek in Utrecht, Van Hulst en 
Tjanlingii, beide in Harlingen, en Tichelaar in Makkum. 

In de tweede helft van de 19^ eeuw was er een kleine opleving. De vraag naar 
tegels voor keukens en woonkamers in boerderijen op het platteland was 
blijven bestaan. Daarnaast ontstond er elders in het land een soort 
nostalgische belangstelling voor 17^-eeüwse Nederlandse interieurs, waarvoor 
replica's van oude tegels moesten worden geproduceerd. Verder was er een 
groeiende vraag uit het buitenland. Een laatste factor was de opkomst van de 

Art-Nouveau, die een uitbundige • U » ' ^S^Xi versienng van 
voorschreef. 

het woonhuis 

Bij mevrouw Jansen aan het 
Vossenhol te Bemmel foto
grafeerden we deze tegels, die ooit 
onderdeel waren van een groter 
tableau. Het gaat om witte ranken 
op een licfitblauwe achtergrond. 

De tegels waren in de loop van de tijd steeds sterker geworden. Daardoor 
konden ze nu ook aan de buitenzijde van het huis worden toegepast, 
bijvoorbeeld in nissen boven deuren en ramen, onder dakranden en in 
portieken. Ook komen we betegelde winkelpuien tegen. Daarnaast komen 
tegeltableaus op, waarbij de decoratie op de in reliëf geperste tegels een 
schilderij op zichzelf vormt. In deze categorie vallen ook bijvoorbeeld de 
jubileumtableaus, waarvan fraaie exemplaren in het museum in Otterio te zien 
zijn. Het bescheiden herstel van de 
Nederlandse tegelindustrie duurde 
tot de Eerste Wereld-oorlog. 
Tussen de beide wereld-oorlogen 
in stond de architectuur in het 
teken van het modernisme: 
versieringen met tegels waren 
daarbij niet aan de orde. 

Een voorbeeld van een 'nieuw' product 
van de tegelfabrieken: tegels met in 
blauw nageschilderde afbeeldingen 
van Hollandse meesters. Dergelijke 
tegels werden vanaf het begin van de 
2(f eeuw vervaardigd De hier afge
beelde tegel is van de heer E. Arns uit 
de Meenveg in Bemmel. 
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Rond 1970 kwam er een einde aan de modernistische trend in Europa en 
ontstond er weer ruimte voor ornamentatie en figuratie in architectuur en 
vormgeving. Oude fabriel<en als Tichelaar uit Harlingen en De Porceleyne 
Fles uit Delft hebben zich tot in deze tijd weten te handhaven. Zij deden dat 
door in te spelen op veranderingen in de vraag, door modernisering van hun 
productieproces, maar ook door het handhaven en toepassen van hun 
expertise en vakmanschap. Daardoor kan ook nu nog steeds worden voorzien 
in de vraag naar traditionele handbeschilderde Nederlandse tegels. 

Tegels in Bemmel, Haalderen en Ressen 
In de uitnodiging voor de thema-avond riepen wij onze leden op ons in staat te 
stellen eventueel thuis aanwezige tegels op dia te zetten. Hierop hebben wij 
enkele positieve reacties gekregen. Daarnaast hebben wij eigenaren en 
bewoners van verscheidene oudere panden in Bemmel, Haalderen en Ressen 
benaderd met de vraag of in de betreffende gebouwen interessante tegels 
verwerkt waren. De algemene indruk is dat oude Nederlandse tegels aan 
wanden, achter schouwen en op of langs vloeren en trappen in onze streek 
slechts op een beperkt aantal plaatsen voorkomen. 

Min of meer algemeen bekend is, dat in 'De Kinkelenburg' op diverse plaatsen 
oude tegels zijn verwerkt. Bij de schouw op de voormalige secretariskamer 
vinden we het gebruikelijke formaat (13x13cm) tegels met een voorstelling in 
blauw, veelal kleine dieren, in een ronde omlijsting. Er is een grote variatie in 

de spinnenkopmotieven in de 
hoeken van de tegels. Wellicht duidt 
dit erop dat het om gebruikte tegels 
gaat, die bij de inrichting van 'De 

'̂  '' - • / ^ " J^ "^ ''J Kinkelenburg' uit meerdere partijen 
bijeen zijn gebracht. In de 18^ eeuw 
werden tegels van dit type 
aangeduid met 'jacht'. De tegels zijn 
waarschijnlijk in Friesland gemaakt, 
in de periode 1760-1825. 

Enkele van de tegels op de secretaris
kamer van 'De Kinkelenburg'. Bij de heer 
Stoffels aan de Kinkelenburglaan te 
Bemmel troffen we soortgelijke tegels 
aan, verwerkt in een tafelblad. 

Ook als plint langs de vloer en de traptreden van 'De Kinkelenburg' komen we 
tegels tegen. De daar gebruikte tegels vertonen een zeer grote variatie; er is 
geen lijn in te ontdekken. De overeenkomsten zitten eigenlijk alleen in het 
formaat en in de blauw-witte kleur. Wij maakten een foto van de tegels langs 
de trap (zie bladzijde 23), waarbij we bloemen en insecten herkennen. 
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Daarnaast zijn er tegels met landschapjes, bloemen in potten, taferelen uit het 
dagelijks leven, etc, met en zonder hoekmotieven. De tegels zijn ook niet 
altijd op de juiste wijze geplaatst, dat wil zeggen rekening houdend met de 
stand van de afbeelding. 

Een heel bijzonder soort tegel komen we tegen bij de schouw in de 
voormalige burgemeesterskamer. Het gaat hier om bruingekleurde 
hardgebakken haardstenen van een klein formaat. Ze zijn ongeglazuurd, met 
in reliëf de afbeelding van een hoofd van een man en een vrouw in een 
lauwerkrans. Omdat die af
beeldingen in een ruitvorm op de 
rechthoekige tegel (ca 6x12 cm) zijn 
aangebracht, lijken er, van een 
afstand gezien, diagonale lijnen over ^1 
de tegelwand te lopen. De 'v?!, , 
hoekornamenten van vier tegels ^ ' ' ^ 
vormen samen telkens weer een 
bloem in een ruitvorm. 

Tegels in de schouw van de voormalige 
burgemeesterskamer. 

Een ander adres in ons werkgebied waar prachtige tegels zijn aan te treffen is 
in huis "t Spyck' te Ressen. Al in het portaal bij de voordeur van dit in 1900 
gebouwde herenhuis komen we ze tegen. Het zijn overwegend witte tegels 
met als hoekmotief een oranje kwartrond voorzien van twee groene stralen. 
Maar op de hoeken van vier tegels ontstaat hiermee een patroon van zonnen. 

Om niet bovenaan met halve zonnetjes te moeten eindigen, is er een 
bovenrand aangebracht van rechthoekige (halve) tegels met een 
randversiering. Deze vormt met de donkergroene baan die eroverheen loopt 

een prima overgang 
naar de donkergroene, 
geglazuurde randpro-
fielen die deze tegel
wand aan de boven
zijde omlijsten. De op 
deze plaats gebruikte 
tegels stammen uit de 
tijd waarin het huis is 
gebouwd, dus om
streeks 1900. 

BIJ de voordeur van "t 
Spyck'. 
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De schouw van "t Spyck'. 

In de schouw in de 
keuken vinden we 70 
blauw beschilderde te
gels. Volgens de 
bewoner van "t Spyck', 
de heer J. Wessel 
Jansen, betreft het 
tegels die stamnnen uit 
partijen van in Friesland 
opgekochte, gebruikte 
tegels. Op de plaats van 
herkomst werden 

dergelijke tegels soms letterlijk achter het behang vandaan gehaald. Op de 
tegels komen voornamelijk afbeeldingen voor van schepen en gebouwen. Ook 
zien we een enkele visser en een ruiter. Op pagina 24 is een foto van een 
tegel uit deze schouw opgenomen. Daarin zijn meer details te herkennen. De 
tegels zijn voorzien van spinnenkophoekmotieven. De fraaie tegels stammen 
vermoedelijk uit de penode 1660-1700. De tegels zijn geplaatst toen de 
oorspronkelijke 'oude witjes' moesten worden vervangen. 

De derde plaats waar we bij "t Spyck' interessante 
tegels tegenkwamen, is op het toilet. Evenals bij de 
voordeur gaat het hier ook weer om tegels, die 
stammen uit de tijd waarin het huis werd gebouwd, 
dus uit het begin van de 20® eeuw. De witte tegel is 
voorzien van een blauw ornament, met een heel licht 
reliëf. De blauwe rechthoekige randtegel is helemaal 
rijk versierd. De afbeelding hierop is niet geschilderd 
maar gedrukt, hetgeen vanaf het begin van de 20® 
eeuw vaker gebeurde. 

Foto van enkele tegels in de bovenste njen van de 
tegelwand op het toilet van "t Spyck'. 

'^'i^^ 

r i' 
' - . - *J ! 
V " n f 

JS|>jj» ^ ^ «V.» V., 

In de zomer van 1977 brandde de boerderij 'Het Hamerstuk' aan de 
Woerdsestraat te Ressen af. Bij de bouw van het moderne 'Het Hamerstuk', 
nu ongeveer twintig jaar geleden, heeft de eigenaar J. Wessel Jansen enkele 
interessante tegelvoorstellingen laten aanbrengen. De betreffende tegels 
waren overigens niet afkomstig uit de oude boerderij. 

In de hal vinden we twee tableaus, elk bestaande uit zes tegels. Het ene 
tableau laat een vrouw zien met een koe, als symbool van de huiselijkheid. Op 
het andere, soortgelijke tableau zijn een man en een paard afgebeeld als 
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symbool van de trouw. Het gaat om witte tegels met 
een beschildering in purper. Dergelijke tableaus 
komen we in verschillende uitvoeringen vaker 
tegen. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om 19®-
eeuwse tegels. 

Overigens geldt voor deze tegels, zoals dat ook 
voor andere vastgemetselde tegels geldt, dat een 
nauwkeurige datering kan worden bemoeilijkt, 
doordat informatie achter op de tegel niet kan 
worden geraadpleegd en soms ook de dikte niet 
goed is te herleiden. 

Het tableau met vrouw en koe uit 'Het Hamerstuk'. 

In de woonkamer van 'Het 
Hamerstuk' trekt een prachtige 
vroegrenaissance schouw uit 1621 
de aandacht. In deze schouw zijn 
links en rechts van het midden twee 
tableaus van 12 tegels aange
bracht. Het zijn witte medaillon
tegels met daarop in paars taferelen 
uit de Bijbel en een verwijzing naar 
de betreffende tekst. De details zijn 
goed te zien op de eerder getoonde 
foto van een losse tegel. Een 
soortgelijk exemplaar is ook in de 
schouw ingemetseld. De tegels zijn 
als 19^-eeuws te dateren. 

Het houtsnijwerk van deze scliouw laat 
de vier evangelisten zien en drie 
vrouwenfiguren die geloof, hioop en 
liefde symboliseren (1 Connthe 13). 

In de voormalige boerderij van de familie Roelofs aan de Wolfhoeksestraat 24 
te Ressen bevonden zich in en naast de schouw in de keuken ook tegels die 
ouder waren dan het huis zelf. Blijkens een gevelsteen was het huis van 1892. 
Bij de lezing was de heer Willemsens, een familielid van Roelofs, aanwezig. 
Hij vertelde dat het hierbij ging om tegels die afkomstig waren uit een ander 
huis, dat door brand was verwoest. Dit betrof de ongeveer 500 m verderop in 
Eist gelegen, later herbouwde, boerderij 'De Pas' van de familie Sponselee-
Roelofs. De boerderij van Roelofs aan de Wolfhoeksestraat te Ressen kreeg 
eind 2000 bekendheid als het krakersbolwerk 'De Boze Wolf'. 
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De boerderij moest wijken voor de aanleg van de Betuwespoorlijn. Enkele 
dagen voordat de boerderij ontruimd en gesloopt zou worden, stelden de 
krakers ons in staat de betreffende tegels te fotograferen. De tegels zaten 
muurvast in een paneel naast de schoorsteen. Ook bevonden zich nog 
soortgelijke tegels in het bovenste deel van de schoorsteen. Het was helaas 
niet mogelijk de tegels in die laatste hectische dagen nog te (laten) 
venwijderen. Direct na de «s^ -».-v 
ontruiming zijn ze bij de sloop 
definitief verloren gegaan. Het 
betrof tegels in paars, met 
afbeeldingen van watervogels, 
schepen en (fantasie-)gebouwen 
op zogenaamde landjes. De 
tegels waren voorzien van 
spinnenkophoekmotieven. Ze 
stamden uit de periode rond 
1800. Kennelijk zijn ze ook elders 
in onze streek wel toegepast, 
want op de thema-avond bracht 
mevrouw Jansen uit de 
Klappenburgstraat ook enkele van 
deze tegels mee. 

Na de sloop bestaan deze tegels 
helaas alleen nog op foto's en dia's. 

Uit de boerderij van Roelofs konden we bij ons laatste bezoek wel een 
representatief deel van de vloertegels uit de gang meenemen. Sindsdien 
worden deze tegels bij de kring bewaard. Het gaat om ongeveer 1m^ ofwel 
circa 30 tegels die samen een ornamenteel patroon vormen, met de daarbij 

behorende rand- en 
hoektegels. Deze 
matgeglazuurde te
gels, in de kleuren 
licht- en donkergroen, 
beige en licht- en 
donkerbruin, zijn 
vermoedelijk uit de 
periode rond de bouw 
van de boerderij, dus 
eind 19^-eeuws. 

De gangtegels van 
Roelofs zijn hier nog 
eens in patroon gelegd. 
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De familie Van Abel woont in Bemmel aan het 
Oude Kerkhof in een huis uit de jaren dertig. 
Conform de Art-Deco-stijl van die tijd is rond de 
voordeur glas in lood venwerkt in langwerpige, 
rechthoekige vormen. De betegeling van de hal 
sluit hierop prachtig aan. Het gaat om geglazuurde 
effen gele rechthoekige tegels met aan de 
bovenkant een rand van halve gele en zwarte 
tegels. Op een aantal plaatsen is de ruimte van een 
gele tegel uitgespaard om plaats te bieden aan een 
uit zeven delen bestaande compositie van kleinere 
rechthoekige tegels in de kleuren zwart (3), rood (2) 
en groen (2). Deze strakke betegeling is een mooi 
voorbeeld van hoe de tegelindustrie inspeelde op 
de ontwikkelingen in architectuur en inrichting. 

Het patroon zoals dat op enkele plaatsen wordt herhaald. 

Bij de familie Bongers aan de Plak in Bemmel werd 
dertig jaar geleden bij een verbouwing de oude 
tegelvloer uit de gang verwijderd. Het betrof tegels met 
een eenvoudig ornamenteel patroon. Dit patroon 
ontstond door de herhaalde toepassing van 
verschillende kleuren graniet. De tegels hebben een 
nieuwe bestemming gekregen bij de aankleding van de 
schouw in de keuken. De oorspronkelijke vloertegels 
zijn nu dus wandtegels geworden. De schouw heeft 
overigens uitsluitend een decoratieve functie. 

Hergebruik van vloertegels in een keukenschouw. 

Bij de familie Jansen op 'Het Vossenhof' in Bemmel zijn dertig jaar geleden 
nieuwe tegels aangebracht in de schouw. 
Deze zijn uitgevoerd in een kleurstelling 
en voorzien van afbeeldingen en 
gestreepte ossenkophoekmotieven, 
zoals die ook in het verleden werden 
toegepast. De tegels zijn tevens bedrukt 
met een craquelé-effect (barstjes) om de 
nostalgische sfeer nog te versterken. 
Tegels met kernmotief zijn afgewisseld 
met tegels zonder afbeelding. 

Deze sfeervolle tegels zijn op een heel 
moderne wijze geproduceerd. 
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Conclusie 
Op de thema-avond over tegelcultuur in Nederland hebben we ook stilgestaan 
bij de tegelcultuur in Bemmel, Ressen en Haalderen. Deze bijdrage voor het 
Kringblad is daar een schriftelijke weerslag van. We zagen dat op diverse 
plaatsen in ons gebied zeer interessante toepassingen van tegels zijn aan te 
treffen. Deze toepassingen zijn vooral sterk verbonden met de toevallige 
persoonlijke voorkeur, liefde voor tegels of betrokkenheid bij de Nederlandse 
tegelcultuur van enkele individuele personen. Er is geen structuur of schaal te 
herkennen, die verband houdt met een wat breder gedragen mode of 
stijlvoorkeur. Daarom moet de conclusie op basis van onze eerste 
inventarisatie luiden, dat tegels wel in vrijwel alle verschijningsvormen in ons 
gebied voorkomen, maar dat van een tegelcultuur in Bemmel, Haalderen en 
Ressen geen sprake is. 

Het Nederlands Tegelmuseum te Otterio 
Aan het eind van de thema-avond deed de heer Brussee, directeur van het 
Nederlands Tegelmuseum in Otterio, een oproep aan de aanwezigen om 
eens een bezoek te brengen aan zijn museum. Dit museum werd in 1961 
geopend in wat ooit het vakantiehuis was van architect G. Feenstra (1895-
1985). Feenstra had daar zijn uitgebreide privé-collectie oude Nederlandse 
tegels ondergebracht. Hij was zijn verzameling begonnen om de export van 
tegels naar de Verenigde Staten een halt toe roepen. Met het openstellen 
ervan wilde hij de belangstelling voor en de kennis van oud-Nederlandse 
ambachtelijke kunst opwekken. Veertig jaar na de opening geniet het museum 
grote bekendheid in binnen- en buitenland. Na diverse uitbreidingen op de 
oorspronkelijke locatie werkt de stichting, waarbij de verzameling 
tegenwoordig is ondergebracht, aan plannen voor een huisvesting waarin de 
groeiende collectie over enkele jaren nog beter kan worden getoond. Vanuit 
onze ervaring kunnen wij u een bezoek aan het museum van harte 
aanbevelen. Het museum is gevestigd aan de Eikenzoom 12 te Otterio (tel. 
0318 591519). De openingstijden zijn op dinsdag tot en met vrijdag van 10 -
17 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 1 3 - 1 7 uur. 

Ter afronding 
Deze in patroon gelegde losse tegels met 
blauwe bloemmotieven fotografeerden wij 
bij de heer Stoffels aan de 
Kinkelenburglaan te Bemmel. Onze 
inleider gaf aan dat de rijke afbeelding op 
deze tegels gedrukt is. Hij schatte de 
leeftijd van de tegels op omstreeks 100 
jaar en meende dat deze uit Engeland 
afkomstig waren. Gelet op de bruine 
vlekken zullen de tegels ooit in de buurt 
van een kachel venverkt zijn geweest 
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Op deze plaats past een woord van dank aan al degenen die Mana Janssen 
en ondergetekende uitnodigden om bij hen thuis aanwezige tegelpartijen te 
fotograferen Met hun gastvrijheid stelden ze ons in staat om het onderwerp 
van de lezing een plaatselijk tintje te geven Tevens gaven zij de kring de ge
legenheid om een inventarisatie te maken van in ons gebied (nog) aanwezige 
tegels Ook de bezoekers van de thema-avond die (delen van) hun collectie 
meebrachten en zo, ook letterlijk, hebben bijgedragen aan een verlevendiging 
van het thema willen wij hier graag bedanken 

Gerard Sommers 
Verder lezen 

1 Nederlandse tegels door J D van Dam 
2 De Nederlandse Tegel, door Hans van Lemmen, 
3 De Nederlandse tegel in het kort, door A MC Goddijn Haagen - Nederlands 

Tegelmuseum 

Uw foto's documenteren en zeker niet weggooien! 
Zoals u ongetwijfeld ervaart bij het lezen van ons kringblad, wordt de 
aantrekkelijkheid van de artikelen in belangrijke mate mede bepaald door de 
daarbij opgenomen foto's Vaak gaat het om oude familiefoto's, genomen in 
en om het huis, soms staan er groepen op en in andere gevallen betreft het 
beelden van straten of gebouwen Bijna altijd zijn het personen of zaken die 
met meer te fotograferen zijn En heel vaak geven juist die foto's een inzicht in 
hoe mensen leefden, wat ze belangrijk vonden en hoe ze gezien wensten te 
worden In situaties waann we gencht met leden of andere betrokkenen aan 
een onderwerp werken, komen nog vaak hele interessante fotoverzamelingen 
te voorschijn En meer dan eens vormen in dergelijke situaties opgedoken 
foto's weer een aanknopingspunt voor een nieuw boeiend verhaal 

Toch worden we helaas ook nog regelmatig geconfronteerd met situaties, 
waarbij fotoverzamelingen na een korte of lange zwerftocht uiteindelijk zijn 
weggegooid Meestal is dat gebeurd omdat er voor de betreffende toevallige 
bezitter van dat moment geen bekende personen of vertrouwde gebouwen op 
stonden Mogelijk zouden wij er onze vingers om hebben afgelikt en wellicht 
hadden we het verhaal erachter nog eens kunnen leveren Ons verzoek is dan 
ook in voorkomende gevallen foto's met zomaar weg te doen, maar deze, 
eventueel in overteg, aan de knng af te staan Nog veel belangrijker is het 
echter om consequent op de bij u aanwezige foto's aan te geven wanneer en 
waar deze zijn gemaakt, wie er op staan en andere relevante informatie er bij 
te vermelden Wacht er met mee totdat het te laat is Want met 
gedocumenteerd is eigenlijk al half weggegooid En weggooien zouden we 
vanaf nu zeker met meer moeten doeni 

Het bestuur 
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Thé Hoekjan - het ijzer smeden als het heet is 
De familie Hoekjan 
Thé Hoekjan werd op 9 juli 1920 geboren. Hij was de middelste van de vijf 
kinderen van de familie Hoekjan. Thé had twee broers, Jo en Geert, en twee 
zussen, Annie en IVlimy. Het inmiddels verdwenen oudershuis stond in 
Bemmel aan de Molenwei. Vader g f 
Hoekjan, die ook Thé heette, was 3 ' 
smid en werkte onder meer voor 
de smederijen van Steenhof, 
Francissen en de scheepswerf 
'Vahali' in Hulhuizen. Het was al 
vroeg duidelijk dat de jonge Thé 
ook het smidsvak in wilde. Toen 
hij nog op de lagere school zat, 
ging hij al vaak met 'vader' 
Hoekjan mee. Hij bediende dan 
de blaasbalg als vader stond te 
smeden. Net zoals zijn oudste 
broer Jo een jaar of vijf vóór hem 
had gedaan. Thé en Jo trokken 
later vele jaren met elkaar op. 

Op deze foto van omstreeks 1926 
poseert de familie Hoel<jan bIj fiet 
fiuis aan de l^olenwei. Befialve de 
heer en mevrouw Hoekjan, zien we 
Annie, met strik. Verder van links 
naar rechts Geert, Jo en Thé. Mimy 
was in 1926 nog met geboren. 

Leren in de praktijk 
Het smidsvak leerde Thé niet op school. Zijn vader had het niet erg op de 
ambachtsschool: "Als je daar van af komt, ben je nog lang geen smid". Vader 
Hoekjan was een uitstekend vakman en bracht het zijn zoon veel liever zelf in 
de praktijk bij. Toen hij van de lagere school kwam, ging Thé dan ook met zijn 
vader mee naar de 'Vahali'. Hier deed hij zijn eerste ervaring op met het 
'heten' van klinknagels. Het ging hier om kleine klinknagels die bij het bouwen 
van schepen werden gebruikt om platen met elkaar te verbinden. Het op de 
juiste temperatuur brengen daarvan was een werkje dat behoorlijk nauw 
luisterde: het ijzer moest wel witheet zijn, maar mocht absoluut niet 
verbranden, hoe gek dat ook klinkt. Onderdeel van het 'heten' was ook het 
stoken van het vuur en het aangeven met een tang van de heetgemaakte 
klinknagels. De 14-jarige Thé deed dit werk ongeveer een half jaar en 
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verdiende er ƒ 2,50 per week. Aan het eind van die periode 
maal<te hij voor het eerst van zijn leven een staking mee. De 
verdubbeling van het loon die er door werd afgedwongen, 
hield hem niet op de scheepswerf. Hij vertrok naar het 
autobedrijf van Tap, dat vlakbij de dijkoprit aan de Teselaar 
was gevestigd. Ook werkte hij nog als smid in Driel. Daar 
deed hij alle voorkomende werkzaamheden, totdat hij op 
een dag in de bruggenbouw verzeild raakte. 
Vader Hoekjan omstreeks 1940. 

De bouw van de Waalbrug bij Nijmegen 
Na enige voorbereidende werkzaamheden aan het eind van 1931, was in juni 
1932 de eerste paal geslagen voor het noordelijke landhoofd en twee 
maanden later voor het zuidelijke landhoofd van de eerste verkeersbrug over 
de Waal. Het aanleggen van de landhoofden en de bouw van de vier pijlers, 
waarvan drie in speciaal daarvoor geconstrueerde bouwkuipen in de rivier, 
werd eind 1934 afgerond. Al tijdens de uitvoering van deze zogenaamde 
onderbouw was begonnen met de stalen bovenbouw. 

De ontwerpers van de Waalbrug hadden gekozen voor een constructie waarbij 
de booguiteinden van de brugdelen in de pijlers rusten en niet erop. Omdat bij 
een dergelijke constructie de lengte van de boog groter is dan de ruimte 
tussen de pijlers was het 
niet mogelijk de diverse 
brugdelen elders tot één 
geheel te construeren en 
daarna de brug kant en 
klaar in te varen. Daarom 
werden de brugdelen in 
onderdelen naar de 
bouwplaats gebracht en 
daar verder tot één geheel 
gemonteerd. 

Aan de Nijmeegse kant iiggen 
gemonteerde delen kiaar. 

Bij de montage van de ruim 244 meter lange middenoverspanning werd onder 
meer gebruik gemaakt van een hulpbrug. Deze tijdelijke brug werd in vier 
delen geconstrueerd. Daarna werden deze met behulp van een drijvende bok, 
sleepboten en hydraulische vijzels die op schepen waren gemonteerd, op drie 
midden in de rivier geconstrueerde tijdelijke pijlers gehesen. Vervolgens 
werden de vier losse delen aan elkaar bevestigd. Op de hulpbrug waren rails 
aangebracht, waar de kraan overheen reed, die de te monteren brugdelen van 
de middenoverspanning omhoog hees. 
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Op drie tijdelijke pijlers in de rivier staat de hulpbrug met daarop de rijdende kraan; op 
deze foto van 15 juli 1935 begint de middenoverspanning al een beetje vorm te krijgen. 

De bouw van de brug bij Nijmegen gebeurde door een combinatie van 
bruggenbouwers, waarbij Inet bedrijf Werl<spoor N.V. liet grootste deel voor 
zijn rekening nam. Jo Hoekjan, de oudste broer van Thé, was als voorwerker 
in dienst van Werkspoor. Hij was het die Thé overhaalde om daar ook te 
komen werken. Want omdat de vele losse brugdelen met grote aantallen 
klinknagels tot een geheel moesten worden gemonteerd, was er dringend 
behoefte aan mensen die ervaring hadden met het heten van klinknagels 
zoals Thé Hoekjan. Het loon was goed: ƒ 35 per week. Ook vader Hoekjan 

werkte nog een paar maanden als 
smid aan de brug, evenals jongste 
broer Geert. Deze laatste zat meer 
in het timmerwerk. 

De verbindingen tussen de 
verschillende onderdelen werden 
eerst met montagebouten en 
pennen vastgezet. Hiermee werd 
een nieuw onderdeel voorlopig aan 
de bestaande constructie 
bevestigd. Vervolgens verving de 
klinkploeg de montagebouten en 
pennen door met pneumatische 
hamers gesmede klinknagels. De 
lengte van de gebruikte klinknagels 
was afhankelijk van de dikte van de 
te monteren onderdelen. Thé 
Hoekjan zorgde er als heter voor 
dat de klinknagels heet genoeg 
waren om gesmeed te worden. 

Thé Hoekjan haalt een klinknagel uit de 
oven. Linksonder liggen er nog enkele. 
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Als heter moest je er niet alleen voor 
zorgen dat de klinknagels de goede 
temperatuur hadden. Je moest er ook 
voor zorgen, dat de oven bleef 
branden. Deze oven werd gestookt 
met hout en cokes of fijngemaakte 
kolen. Het duurde een half uur 
voordat het vuur voldoende heet was. 
In de gesloten oven zaten drie 
vierkante openingen waardoorheen 
de klinknagels in het vuur gelegd 
werden. Je moest als heter de 
klinknagels kunnen aanreiken aan de 
klinkploeg voordat deze waren 
afgekoeld. Daarom stond een oven 
ook nooit ver van de plek waar werd 
gemonteerd. Bij de bouw van de brug 
in Nijmegen werd de oven regelmatig 
van las tot las verplaatst door de op 
de hulpbrug gemonteerde kraan. 

Thé reikt weer een hete klinknagel aan. 

Er werkten maar twee heters; aan beide kanten één. Thé Hoekjan kreeg wel 
zo af en toe hulp van een leerling-heter, maar dat bleek vaak geen succes: het 
heten van klinknagels was een bijzonder vak. Menig leerling werd na een 
week of twee weggestuurd. In de verkeersbrug over de Waal zijn in totaal 
900.000 klinknagels venwerkt. Voor een belangrijk deel betreft dat klinknagels 
in de voorgemonteerde brugdelen. Maar van de nagels, die zijn gebruikt voor 
het monteren van de delen, zijn er vele duizenden door Thé heet gemaakt en 
aangereikt. En op de boog heeft hij vele voetstappen staan. Maar nog voordat 
de verkeersbrug gereed was, vertrok hij bij Werkspoor. 

In dienst van Bijker's Aannemingsbedrijf 
Samen met zijn broer Jo vertrok Thé naar Bijker's Aannemingsbedrijf N.V. in 
Gorinchem. Bijker was een bedrijf voor montages, staalconstructies en 
scheepsbouw. Maar het bedrijf zat ook in de bouw en het onderhoud van 
bruggen. Jo en Thé konden er ƒ 10 per week meer verdienen. Via Bijker 
deden ze vanaf 1936 onderhoudswerkzaamheden, onder meer aan de 
spoorbrug bij Nijmegen. 

Thé Hoekjan vertrok begin 1940 bij Bijker en stapte over naar Hevea in 
Renkum, waar hij in nachtdienst weckringen ging draaien. Hij was er 
nauwelijks begonnen, toen op 10 mei het Duitse leger Nederland binnenviel. 
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Jo en Thé waren afgekeurd voor militaire dienst. Thé kreeg als reden 
opgegeven dat hij te 'smal' was. Zelf had hij meer de indruk, dat men niet zo 
om soldaten verlegen zat. Omdat ze waren afgekeurd, bleven de broers 
gevrijwaard van dienstplicht, mobilisatie en krijgsdienst. 

Kort na de capitulatie werd Thé teruggehaald naar Werkspoor om te helpen bij 
het herstellen van de verkeersbrug over de Waal. Deze had men bij het 

binnenvallen van de Duitsers 
laten springen in een poging de 
Duitse opmars tegen te houden. 
De herstelwerkzaamheden aan 
de ingezakte middenover
spanning duurden enkele 
maanden. 

Op de achtergrond de in mei 1940 
opgeblazen Waalbrug met daarvoor 
de Duitse pontonbrug. 

Nadat de verkeersbrug gerepareerd was, werkte Thé Hoekjan -opnieuw voor 
Bijker- aan de reparatie van oorlogsschade aan de spoorbrug bij Nijmegen. Er 
moesten stukken van de brug worden vervangen waar kogelgaten in zaten. 
Daarvoor moesten platen uit de constructie worden gesneden met 
snijbranders. De herstelwerkzaamheden moesten worden verricht terwijl het 
treinverkeer doorging. Dat was niet alleen maar gevaarlijk, het bood ook 
onverwachte kansen. Want onder de treinen die op het station van Nijmegen 
moesten zijn en die daarom al stapvoets over de brug kwamen, waren er ook 
die brokken steenkool vervoerden. Al snel was men handig genoeg om op de 
passerende treinen te springen en er wat cokesbrokken af te gooien om die 
aan het eind van de dag mee naar huis te nemen. 

Naar het werk aan de brug in Nijmegen ging Thé met de fiets. Op een dag 
werd hij aangehouden door Duitse soldaten, die hem zijn fiets af namen: dat 
betekende dus voortaan lopen. Maar zijn baas bij Bijker accepteerde dit niet 
en deze ging protesteren bij de Duitse commandant. Het hielp, want binnen de 
kortste keren had Thé een splinternieuwe fiets en een 'Ausweiss', waaruit 
bleek dat hij die fiets voor zijn werk nodig had. Thuis was men erg goed te 
spreken over deze 'ruil'. Graag waren ze zo nog een paar oude fietsen 
'kwijtgeraakt', maar dat zat er helaas niet meer in. 

Ook na de oorlog werkte Thé voor Bijker in de bruggenbouw. Hij was van 
'heter' doorgegroeid naar 'klinker'. Hij bouwde aan de spoorbrug bij Nijmegen 
en aan bruggen bij Best en Zutphen. Maar de daarop volgende klus was een 
hele bijzondere. 
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Naar Afrika 
In 1949 kreeg Bijker van een 
Amerikaans bedrijf opdracint voor het 
bouwen van twee spoorbruggen in 
Liberia. In de binnenlanden van dit 
West-Afrikaanse land was ijzererts 
aangetroffen. Die moest per trein naar 
de havensteden aan de Atlantische 
Oceaan vervoerd worden om van 
daar verder te kunnen worden 
verscheept. Thé en Jo Hoekjan 
meldden zich ook aan voor het team 
van Bijker dat met de uitvoering van 
deze opdracht werd belast. Het ging 
om twee relatief kleine bruggen over 
een tweetal rivieren. De duur van de 
uitzending naar Liberia was een jaar. 

De ploeg van Bijker op de vliegtuigtrap. 
Thé Hoekjan staat met donkergrijze jas 
ongeveer midden op de trap (achter de 
man met de hoed). Jo is de volgende 
persoon op de trap (richting vliegtuig) met 
de lichtere regenjas. 

In het personeelsorgaan van Bijker werd in mei 1950 het volgende verslag van 
de reis en van de eerste ervaringen van de Liberia-gangers opgenomen: 

"Op Zondag 18 December vertrokken wij per K.L.M.-toestel naar Londen. De eerste 
ogenblikken in de lucht waren wel even angstig maar al spoedig waren we hierover 
heen, te meer door het prachtige gezicht op ons landje vanuit de lucht Reeds spoedig 
hadden we ons land achter ons gelaten en bevonden we ons boven de zee. Alles ging 
echter zeer vlug en na ruim een uur stonden we reeds op het vliegveld te Londen. We 
werden, na de nodige formaliteiten te hebben vervuld, per bus naar ons hotel gebracht. 
Dit hotel was zeer groot en bevatte ruim 400 kamers met zeer lange gangen, waarin 
men gemakkelijk kon verdwalen. Over het eten waren de meesten niet erg te spreken 
en het kon dan ook in één woord slecht worden genoemd. De volgende dag ging de 
reis verder in de richting Parijs, waar we om ongeveer 1 uur aankwamen. Hier kregen 
we de gelegenheid om te eten en daarna ging het weer verder in de richting Lissabon. 
Veel hebben we vanuit de lucht niet kunnen zien, daar we meestal op 6000m hoogte 
vlogen, boven het wolkendek. In het vliegtuig was iedereen zeer tevreden over het 
eten. Na ruim 5 uur vliegen kwamen we in Lissabon aan, waarbij men reeds direct 
bemerkte, dat het hier een stuk warmer was. Met open monden stonden de meesten 
van ons te kijken bij het aanschouwen van het vele vreemde. 

De meesten van ons haastten zich om een Engels pond te wisselen voor peseta's, 
waan/oor dan ook direct de eerste Engelse sigaretten werden aangekocht, die ons 



- 4 4 -

door de vele peseta's, die we kregen, met te duur kwamen te staan Ook Lissabon kon 
door ons met worden bekeken daar slechts een uur pauze op het programma stond om 
de motoren na te zien en te tanken Alras ging de reis verder In het vliegtuig stonden 
we nog voor een aardige verrassing, want we werden door de steward in het Hollands 
verwelkomd, waarbij we allemaal namens de maatschappij een schoteltje, met het 
wapen van de maatschappij erop, kregen aangeboden Achteraf bleek, dat de steward 
een Nederlander was, die sinds 21 jaren met meer in zijn geboorteland was geweest 
Des nachts om 2 uur werd Dakar bereikt waar we overnachtten De volgende dag 
bezichtigden we Dakar en verder ging het weer Om 9 uur des avonds gingen we de 
lucht in voor de laatste sprong naar Monrovia, 7 uur vliegen Alles ging rustig en des 
nachts om 4 uur hadden we de plaats van bestemming bereikt Direct voelden we de 
intense hitte, die voor ons in de eerste ogenblikken bijna ondragelijk was Van Es stond 
reeds op ons te wachten en na de koffercontrole gingen we op weg naar het Liberia 
Mining Company gebouw Dit was ongeveer 3 uur rijden, 80 mijl ver door mets dan 
bossen en bossen en dat midden in de nacht met een negerchauffeur, die met een 
grote snelheid reed, wat ze hier trouwens allemaal doen 

Toen we daar aankwamen werden we direct verder gestuurd naar de K P O -rivier 
waar de eerste brug gebouwd moest worden Hier zitten we nu, midden in het 
oerwoud, met mets om je heen dan warmte, negers en bossen Het eten is hier best, 
alleen is alles uit blik Je bent verplicht om per dag 5 liter water te drinken We maken 
het allemaal uitstekend, alleen is het hard werken van 's morgens tot 's avonds We 
hebben hier reeds een goede naam veroverd en Bijker staat hier aan de top De eerste 
brug IS reeds klaar, zij is mooi en sterk en we zijn nu aan het opruimen om te 
vertrekken naar de Mahehrivier De stemming is hier best en we kunnen allen goed 
met elkaar opschieten We hebben met twee man een kamer waarin twee keurige 
bedden met schone lakens enz, omgeven door klamboes, en verder twee tafels en 
vier stoelen, waarvan twee ligstoelen In het gebouw waarin we zijn, zijn voorts nog een 
eetzaal, verschillende douchecellen, w c 's, keuken en twee aparte huisjes voor de 
uitvoerder en de opzichter Des avonds na afloop van het werk is er heel weinig te 
doen en momenteel amuseren we ons met een luchtbuks, waarbij we dan prijs 
schieten om chocolade of sigaretten Engelse en Amerikaanse sigaretten zijn hier volop 
te krijgen, maar alles gaat in het groot, op zijn Amerikaans Per pakje kan men geen 
sigaretten krijgen, alleen maar per 1000 stuks tegelijk Zo ook met de chocolade en het 
bier, die men hier koopt met resp 50 stuks tegelijk en per karton Bananen, pinda's, 
ananassen, sinaasappelen, cocosnoten en amandelen groeien hier volop Van de 
bewoners der oenvouden nl de wilde dieren bemerk je met veel meer, die zijn allemaal 
diep het oerwoud ingetrokken Zo af en toe kom je, een slang tegen of zie je een 
krokodil in de rivier De negers beginnen we al aardig in het neger-Engels te verstaan, 
alleen zijn ze oerdom en moet je ze alles duizend maal zeggen, waarbij ze het dan 
strijk en zet de volgende dag vergeten zijn Verder gaat alles hier naar wens We 
werken hard maar schieten ook op en van Es zorgt uitstekend voor onze belangen " 

Thé Hoekjan kan enthousiast vertellen over de penode in Afnka Hij heeft een 
groot aantal foto's van zijn verblijf daar, die hij graag laat zien Hij vertelt dat 
het er erg warm was Er werd vroeg begonnen en op het heetst van de dag 
werd er een pauze gehouden De werkweek was zes dagen. Op zondag was 
men vrij Regelmatig ging men dan naar Monrovia, de hoofdstad van Libena 
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Dat was een rit van 150 km met de jeep. Dan ging men ook naar de kerk. De 
paters zagen hen graag komen, te meer daar de mannen naar Liberiaanse 
maatstaven veel geld verdienden en de paters zo af en toe $ 10 toeschoven. 

Tijdens hun verblijf in 
Liberia woonden de 
mannen van Bijl<er in 
dit onderkomen Bo
venaan de trap is één 
van tien te zien. In tiet 
verslag op de vorige 
bladzijde is het ge
bouw nader be
schreven. 

In de periode dat hij in Liberia was, was Thé nog met getrouwd. Hij kreeg $ 25 
onkostenvergoeding per week. Maar hij had daar maar weinig geld nodig. 
Voor onderdak was gezorgd. De maaltijden waren gratis. Het was voedsel uit 
blik, aangevuld met per boot aangevoerde verse kost uit Holland, en klaar
gemaakt door een meegereisde Nederlandse kok. En verder waren er 
gewoon weinig mogelijkheden om geld uit te geven. Een groot deel van zijn 
onkostenvergoeding stuurde hij daarom regelmatig per brief op naar zijn 
moeder in Bemmel. Zijn loon liet hij zich pas uitbetalen aan het eind van zijn 
verblijf. Het ging om circa ƒ 8.000; een bedrag waar je in die tijd nog een 
aardig huis voor kon 
kopen. Belastingvrij bo
vendien, omdat de duur 
van de uitzending vol
deed aan de daarvoor 
gestelde fiscale eisen. 

Eén van de twee door 
Bijker in Liberia gebouwde 
bruggen. De beide broers 
Hoekjan staan er op deze 
foto bovenop. 

Jo Hoekjan was al getrouwd en vader van twee kinderen toen hij naar Liberia 
vertrok. Hij liet zijn loon wekelijks aan zijn vrouw uitbetalen. Toen één van de 
elf uitgezonden teamleden ziek van heimwee terug moest keren naar 
Nederland, werd door de overgebleven mannen besloten om het werk van de 
vertrekkende persoon erbij te doen. Hiervoor kregen ze later van hun 
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werkgever ieder ƒ 1.000 extra. De bij de bruggenbouw ingeschal<elde 
Liberiaanse werl<nemers l<regen in vergeiijl<ing met de Nederlanders 
aanmerl<elijl< minder uitbetaald; $ 6 per twee wel<en. Daarvoor deden ze veel 
zwaar werl<. Er moest stevig gesjouwd en getal<eld worden, want veel van de 
normale hulpmiddelen als kranen en dergelijke ontbraken hier in de barre 
omstandigheden van de wildernis. 

Het was de Nederlanders verboden om de Liberianen geld toe te stoppen. 
Toch gebeurde het nog wel, bijvoorbeeld als vergoeding voor het wassen van 
de witte uitgaanskleding, wat in dit deel van de wereld een hele klus was. De 
achtergrond van het verbod was, dat de Liberianen meestal prompt spoorloos 
verdwenen om het verdiende geld te gaan uitgeven. Na de veertiendaagse 
salarisbetaling moest men vaak weer met een hele nieuwe ploeg beginnen. 

Tijdens het verblijf in Liberia 
bleef Thé Hoekjan gevrijwaard 
van in de tropen voorkomende 
ziektes. Een enkele keer had 
hij wel eens een ongelukje, 
maar dan werd met een 
verbandje om gewoon 
doorgewerkt. 

Thé Hoekjan als 'klinker' aan het 
werk met de pneumatische 
hamer De man rechts is de 
zogenaamde 'aanhouder'. 

Op een van diens rondreizen door Afrika bracht prins Bernhard een bezoek 
aan de bruggenbouwers in Liberia. Ook de broers Hoekjan mochten bij die 
gelegenheid nog een prinselijke handdruk in ontvangst nemen. 

In het fotoalbum van Thé Hoekjan zitten vele prachtige foto's van de periode in 
Liberia. We zien de mannen aan het werk in het tropische regenwoud. Ze 
zwoegen met het via schepen of met de Caterpillar aangevoerde metaal. Ze 
waden in de rivier en improviseren met takken en takels. We zien ze in de 
dorpen met de plaatselijke bevolking, in nette witte kleding terugkomend van 
kerkbezoek, luierend in de ligstoel of elkaar met een bezem de nek uitvegend 
na een knipbeurt. Er zijn foto's bij met leeuwen, apen en andere dieren. Maar 
veel foto's laten een vriendenploeg zien, die trots poseert bij de in het verre en 
vooral hete Afrika gebouwde bruggen. 

En ondertussen werden aan de Molenwei in Bemmel voorbereidingen 
getroffen voor het feestelijke onthaal dat Thé bij terugkeer ten deel zou vallen, 
compleet met welkomstboog. 
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Terug in Nederland 
Na afronding van de werkzaamheden in Liberia reisde de ploeg van Bijker per 
boot terug naar Nederland. Ze waren drie weken onderweg en deden onder 
meer Marseille aan. Na thuiskomst gingen Thé en Jo weer voor Bijker in 
Nederland aan de slag. Ze werkten aan de Diaconessenbrug in Arnhem en 
aan de brug bij Deventer. Thé was na zijn terugkeer weer bij zijn ouders aan 
de Molenwei gaan wonen. In die tijd leerde hij Grada (Zus) van Marwijk uit 
Huissen kennen. Ze trouwden in 1952. 

Het bruidspaar 
Hoekjan - van 
Marwijk met 
familie. Op de 
voorgrond vinr: 
een tante, de 
moeder van de 
bruid, de vader 
en de moeder 
van de bruide
gom. Links van 
iiet bruidspaar 
zien we in iiet 
grijze pak Jo 
l-loekjan. 

In verband met de heersende woningnood, trokken ze in bij Jan en Ellie 
Hofstetter aan de Waaldijk te Bemmel, tegenover 'De Arend'. Hier werd in 
1953 dochter Wilma geboren. In 1955 betrok het gezin een van de 
noodwoningen op Het Hoog in Bemmel. In 1965 verhuisde de familie Hoekjan 
naar het huidige adres aan de Lijsterbesstraat. Dat huis werd toen nieuw 
opgeleverd. In de loop van 1953 had zich een kans voorgedaan om dichter bij 
huis te gaan werken. En het was tevens de gelegenheid om in dienst te treden 
bij de overheid, hetgeen in die tijd een waarborg voor werk en inkomen 
betekende. Opnieuw samen met Jo maakte Thé de overstap naar 
Rijkswaterstaat. Voor het onderdeel Dienst Speciale Werken gingen beide 
broers meewerken aan de bouw van de IJssellinie. 

De IJssellinie 
De IJssellinie was een samenhangend geheel van waterstaatkundige en 
militaire werken bedoeld om in oorlogssituatie de opmars van vijandelijke 
tanks vanuit het oosten te stoppen door een brede strook land, lopend van 
Nijmegen tot Zwolle, onder water te zetten. De kern van dit verdedigingsstelsel 
werd gevormd door drie mobiele stuwen in Waal, Rijn en IJssel, omgeven met 
verdedigingswerken. Daarnaast waren er op afstand gelegen werken die 
moesten voorkomen, dat het water te snel zou weglopen uit de eenmaal onder 
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water gezette gebieden. De werkzaamheden rond de IJssellinie werden 
voorbereid en uitgevoerd onder de Inoogst denkbare graad van 
geheimhouding. Voor degenen die er aan meewerkten betekende dit dat men 
zich moest aanpassen aan een militaire structuur, met passen, 
toegangscontrole, geheimhoudingsplicht, fotoverbod en deelname aan 
oefeningen. Pas toen in 1997 twee boeken verschenen over de IJssellinie, is 
voor velen de precieze omvang en samenhang ervan duidelijk geworden. 

Thé Hoekjan; foto jaren vijftig. 
Thé Hoekjan werkte als klinker mee aan de bouw van 
de drijvende Waalstuw, de stuw in de Rijn bij Arnhem 
en die in de IJssel bij Olst. In Bemmel werkte men met 
15 man van Rijkswaterstaat samen met personeel van 
de bij de bouw betrokken 
aannemers. Jo Hoekjan had hier 
de functie van voorman. Bij de 
uitvoering van het werk in Olst 

zat men daar door de week in de kost. Thé werkte aan 
de stuw, de diverse bijkomende constructies en deed 
tevens onderhoud. Hoewel er veel werk te doen was en 
er grote haast bij zou zijn, vond Thé de werkdruk nog 
wel meevallen. 

Jo Hoekjan werkte vele jaren samen met Thé. 

De mobiele stuw bij Bemmel was een enorme constructie. Als hij was 
ingevaren, moest hij als één geheel de volledige breedte van de Waal 
afsluiten. De stuw werd erg zwaar uitgevoerd, omdat deze de kracht van de 
rivier moest kunnen weerstaan. Het manoeuvreren van het enorme object, 
ook wel aangeduid als 'het element', gebeurde met sleepboten, lieren en in de 
rivier gebouwde draaipunten. Zodra de stuw tussen de landhoofden zou 
liggen, zou deze afgezonken worden op een eerder aangebracht zandbed. 
Om het afzinken van de drijvende stuw mogelijk te maken, was deze voorzien 
van dubbele buizenrekken, die normaal openstonden, maar die dan werden 
neergelaten. Ook luchtkisten speelden een rol bij het drijven c.q. afzinken van 
de stuw. In feite veranderde de drijvende stuw in geval van nood in een 
caisson, die het doorstromen van water onmogelijk moest maken. Het water 
zou snel stijgen en grote gebieden zouden hierna onder water worden gezet. 

Omdat de Waal de breedste van de drie betrokken rivieren was, was de stuw 
bij Bemmel ook verreweg de grootste. De lengte ervan bedroeg 230,50 meter. 
De breedte van de stuw was 30 meter en de hoogte 8 meter. De stuw bestond 
uit 24 pontonsecties van 9 meter breed, met aan beide uiteinden een 
pontonsectie met een opening van 7,25 meter. De stuw werd in onderdelen 
aangevoerd en in Bemmel tot een geheel gemonteerd. 
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De berghaven voor de Waalstuw lag ten westen van de steenfabriek en het 
huis 'Groenendaal'. Vanaf deze plek kon men vóór de komst van de 
verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen met het veer naar Ooij worden 
overgezet. Zoals op de foto hierboven is te zien, was de dijk om de berghaven 
heen gelegd. Dit deel van de polder was verboden gebied. De toegang werd 
door militairen bewaakt. Degenen die er werkten, beschikten over pasjes. De 
controle was niet altijd streng; mevrouw Hoekjan en haar dochter konden 

meestal wel ongehinderd 
passeren als ze Thé wat 
te eten gingen brengen. 
Maar toen prins Bernhard 
op een dag kwam kijken, 
mocht hij er niet zomaar 
in. Hij kreeg 'voor de 
zekerheid' twee militairen 
van de wacht mee
gestuurd. 

De steiger bij 'Groenendaal'. 
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Als je de foto's ziet waarop de 
mannen in de stuw aan Inet 
werk zijn, word je de omvang 
van het gevaarte pas goed 
duidelijk. 

Eén pontonsectie van 9 meter 
breedte omvatte één smal deel en 
één breed deel. De hoogte 
bedroeg 8 meter De hele stuw 
omvatte 26 pontonsecties, dus in 
totaal 52 openingen. 

De montage van de stuwen geschiedde met bouten en moeren en op de 
hoeken bovendien steeds met 10 klinknagels voor de sterkte. Nadat de stuw 
gereed was, zijn er diverse oefeningen gehouden met het 'invaren' ervan. Het 
scheepvaartverkeer werd dan stilgelegd. Uiteraard was het niet mogelijk het 
afzinken zelf te oefenen, omdat dit een onomkeerbare actie zou zijn. De 
afsluiting van de rivier zou daarna niet meer ongedaan gemaakt kunnen 

worden. Het afzinken en 
sluiten van de stuw is in de 
praktijk geoefend met één 
pontonsectie van 9 meter in 
de sluis bij Lith. Thé Hoekjan 
was daarbij ook aanwezig. 

Door de openingen van stuw 
heen kijkend krijgen we een 
indruk van de diepte van een 
pontonsectie en van de 
constructie daarvan. 

Na het bouwen van de stuwen en de bijkomende werken, werd de meeste tijd 
besteed aan het onderhoud. In de jaren dat hij bij de stuw in Bemmel werkte, 
moest Thé iedere drie maanden deelnemen aan oefeningen. Dan moest hij 
als sergeant verschijnen in militair uniform en was hij een aantal dagen en 
nachten van huis. Ook in zulke periodes amuseerde men zich wei. 

De IJssellinie was nauwelijks voltooid toen in 1955 West-Duitsland toetrad tot 
de NAVO. Al snel groeide het besef dat het gevaar uit het Oosten niet langer 
aan de IJssel moest worden gestopt, maar beter al aan de Elbe kon worden 
tegengehouden. Dit vormde de start van het denken over de liquidatie van de 
IJssellinie. Door de Russische inval in Hongarije in 1956, de bouw van de 
Berlijnse muur in 1961 en de Cuba-crisis in 1962 duurde het uiteindelijk nog 
tot 1964 voordat definitief tot de onvermijdelijke liquidatie werd besloten. 
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Thé Hoekjan kreeg in de tweede helft van de vijftiger jaren diverse 
aanbiedingen om elders bij de overheid aan de slag te gaan. Hij deed het niet, 
want het beviel hem bij Rijkswaterstaat veel te goed. Eind juli 1960 kwam Jo 
bij een auto-ongeluk in Nijmegen om het leven. Thé verloor niet alleen een 
broer, maar ook het maatje met wie hij 25 jaar had samengewerkt. Het kostte 
hem een paar maanden voordat hij het werken weer goed op kon pakken. 

Naast het werk bij zijn baas, was Thé in de loop van tijd bij huis allerlei 
smeedwerk gaan doen. Dat liep zo op, dat hij zijn zwager er bij in moest 
schakelen. En omdat hij een 
goede vakman was, 
probeerde Jan Steenhof ook 
nog diverse keren hem over te 
halen om bij hem te komen 
werken. Maar Thé hield toch 
vast aan zijn baan bij de 
overheid. 

Thé Hoekjan en zijn zwager Gerrit 
Huting bezig aan een klus bij de 
noodwoning op Het Hoog. 

Een welverdiend pensioen 
Toen het met de IJssellinie echt afliep, maakte Thé Hoekjan toch nog één 
keer een overstap naar een andere werkkring. Aan de I21/2 jaar bij Rijks
waterstaat voegde hij nog bijna twintig jaar in een overheidsfunctie toe en wel 
bij de Nutsbedrijven van de gemeente Nijmegen. Daar was hij actief bij het 
afpersen van gasleidingen en de controle van het waterleidingnet. Óp 9 
augustus 1985 ging hij op 65-jarige leeftijd met pensioen, na ruim 50 jaar in 
loondienst gewerkt te hebben. Met een pensioen gebaseerd op 30 jaar over
heidsdienst kon hij het rustiger aan gaan doen. Daarna is hij nog wel bezig 

gebleven met las- en smeedwerk in 
de schuur achter de woning in de 
Lijsterbesstraat. Pas enkele jaren 
geleden is hij daarmee gestopt. In 
de albums hebben de foto's van het 
werk en de collega's in de loop van 
de jaren terrein verloren en zijn 
daarvoor in de plaats geleidelijk aan 
meer vakantiefoto's gekomen. Bij 
leven en welzijn zullen Thé en Zus 
Hoekjan dit jaar hun 50-jarig 
huwelijksfeest vieren. 

Thé en Zus Hoekjan samen op pad. 
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Ter afsluiting 
Het was een genoegen om met een enthousiaste Thé Hoekjan terug te duiken 
in het verleden. Zijn mooie verhalen en prachtige foto's gingen niet alleen over 
zijn persoonlijke geschiedenis maar raakten ook de geschiedenis van onze 
streek. We konden zo onder meer stilstaan bij de bouw van de eerste 
Waalbrug, bij de Tweede Wereldoorlog en, via Afrika, bij de iJssellinie. We 
zagen hoe men 70 jaar terug in Bemmel een vak leerde voor het leven. Een 
vak waarmee je toen bruggen bouwde waarvan we nu nog dagelijks 
'ongemerkt' gebruik maken en waarmee later verdedigingswerken werden 
neergezet die we gelukkig na 10 jaar alweer konden slopen en die we daarom 
nu al bijna vergeten zijn. Thé Hoekjan maakte het als gewone Bemmelse 
jongen allemaal van nabij mee. Hij kan terecht met veel voldoening terugkijken 
op zijn eerste 82 jaar. 

Gerard Sommers 
Geraadpleegde literatuur: 
- Gedenkboek Opening Waalbrug Nijmegen 1936; Uitg. Commissie Waalbrug; 
- Drijvende stuwen voor de landsverdediging - Een geschiedenis van de IJssellinie; 

Uitg. Walburg Pers & Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht 1997; 
- De IJssellinie 1950 1968, Cultuurhistorische Studies, E.C. de Reijer; Waanders 

Uitgevers, Zwolle en Rijksdienst voorde Monumentenzorg, Zeist 1997. 
Foto's: Th. Hoekjan en Gedenkboek. De foto's in het hoofdstuk De IJssellinie zijn met 
goedkeuring van Uitgever Stichting Menno van Coehoorn ontleend aan de publicatie 
Drijvende stuwen voor de landsverdediging. 

In Bemmel staat een huis, maar waar? 
Regelmatig ontvangen we bij de kring verzoeken om hulp van velerlei aard. 
Enige tijd geleden kregen we de vraag of we konden helpen bij het opsporen 
van het Bemmelse geboortehuis van de vader van de heer Ton Berends uit 
Amsterdam. Blijkens de geboorteakte uit het jaar 1893 werd vader Berends 
geboren op het adres: Bemmel, Wijk A, no. 45. 

Zoals u wellicht bekend is, werd vóór de ingebruikname van het huidige 
systeem van straatnamen en huisnummers gewerkt met een systeem van 
wijkaanduidingen en nummers. Helaas zijn wij er tot op heden niet in geslaagd 
de hand te leggen op een verwijzingstabel of iets dergelijks waarin is 
vastgelegd welke oude aanduiding hoort bij de in het verleden nieuw 
ingevoerde adresvermelding. Wie van onze lezers zou ons hier nog aan 
kunnen helpen? Wij zouden er zeer bij gebaat zijn er een afschrift van te 
mogen maken. Uiteraard zou u ons en de heer Berends ook van dienst zijn, 
indien u zou weten waar het door hem gezochte huis staat of heeft gestaan. 

Uw reactie is van harte welkom bij de leden van het bestuur. 
Het bestuur 
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Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 
Randwijkstraat 
De Randwijkstraat op de Plak lijkt een beetje uit de toon te vallen bij namen 
zoals Oeverkamp, Bonenkamp en Schaapskamp Toch is de naam hier zeker 
wel op zijn plaats, hoewel het Van Randwijckstraat zou moeten zijn 

De adellijke familie Van Randwijck bewoonde het huis 'De Plak', dat werd 
gebouwd in de 17® eeuw De familie woonde daar tot in de 19® eeuw Volgens 
de Kadastrale Atlas van 1832 was Graaf Lodewijk Napoleon van Randwijck in 
dat jaar de eigenaar Het grondgebied van de familie was naar hedendaagse 
begnppen uitgestrekt, het besloeg een groot deel van het 'Plaksche Veld' In 
de 19® eeuw raakte het gebouw in verval en verdween In de jaren tachtig en 
negentig van de vonge eeuw is hier het plan 'Plakse Wei' ontwikkeld Toen er 
nieuwe namen nodig waren in de 2® fase van het plan kwamen opnieuw 
histonsche (perceels-)namen in aanmerking De gemeenteraad stelde in de 
vergadering van 25 mei 1989 de naam Randwijkstraat officieel vast Op de 
plaats waar zich ooit 'het bos van vermaak en het water van vermaak van de 
familie Van Randwijck bevond, ligt nu de Randwijkstraat 

Maria Janssen 
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De bloeiende Betuwe in 
Elders in dit kringblad is in het verhaal over Thé Hoekjan geschreven over de 
bouw van de verkeersbrug over de Waal bij Nijmegen in het midden van de 
jaren dertig van de vorige eeuw. Voordat deze verkeersbrug werd aangelegd, 
was er een veerverbinding tussen Nijmegen en Lent. Dit veer had de 
toepasselijke naam 'Zeldenrust'. In tijden dat de Betuwe in bloei stond, 
maakten veel Nijmegenaren daar gebruik van. In de Gelderlander van 
maandag 12 mei 1919 lezen we hierover het volgende: 

De bloeiende Betuwe in! 
De schitterende zomersche dag van gisteren iieeft duizenden Nijmegenaars gisteren 
de Betuwe in gelol<t. Daar in de bloeiende Betuwsclie bongerds was tiet een 
bloemenfeest! Daar proni<ten en preil<ten de blanice bloesems in myriadentallen aan de 
fruitboomen welker bloesems en groen gezwollen waren van vruchtbaarheid in de twee 
laatste groeizame dagen. Hoeveel Nijmeegsche natuurweelde-bewonderaars zijn wel 
in de Betuwe geweest? Daan/oor enige cijfers. 13.400 menschen zijn gisteren per pont 
de Waal overgevaren; 4.000 rijwielen werden overgezet; 100 auto's tuften Zeldenrust 
op! Of de mensch van Flora's en Pomona's kinderen houdt? De cijfers pleiten er voor. 

Een bijzonder poëtisch verslag van deze journalist. Maar ik kan me wel 
voorstellen dat de in die tijd nog talloze bloeiende hoogstamboomgaarden in 
de Betuwe vele Nijmegenaren onze streek in lokten. Ervan uitgaande dat 
Nijmegen in die tijd ongeveer 70.000 inwoners had, is 20 procent daarvan op 
pad geweest. En dat in een tijd waarin mobiliteit nog niet zo vanzelfsprekend 
was. Op dinsdag 13 mei 1919 staat er nog een bericht over de bloesempracht 
in de Gelderlander te lezen. 

De Betuwe in bloei! 
Men schrijft ons nog uit Lent: 
Zondag was het enorm druk in ons dorp en omgeving. De Zeldenrust' had toen 
helemaal geen rust, want het personeel was van vroeg tot heel laat met voorbeeldigen 
ijver in de weer om 13.400 passagiers over te brengen. De straten waren den 
ganschen dag hier zóó gevuld, alsof de kerken uitgingen. Op 't ogenblik staan de peren 
in vollen bloei en over eenige dagen komen de appels aan de beurt. We hebben nu 
nog een mooie week. Profiteert dus, want zo'n rijken bloei heeft men misschien in jaren 
niet meer. 

Het bericht sluit aan op het vorige. Het is opmerkelijk om te zien dat deze 
schrijver de drukte door de bloesemgangers relateert aan de drukte die 
normaal bestaat bij het verlaten van de Lentse kerken. Er is een hoop 
veranderd in Lent en omgeving in de laatste tachtig jaar, niet alleen wat betreft 
de bloesempracht. De Lentse schrijver hierboven bericht heel positief over de 
'voorbeeldigen ijver' van het personeel. Een dag later komen we over dat 
personeel nog een ingezonden stuk tegen. 
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"De Zeldenrust." 
Lent, 14 mei 1919 

Meneer de Redacteur, 
Zooals uit de statistiek van Zondag j I gebleken is, heeft de veerpont het op dien 
heerlijken dag weer eens enorm druk gehad Het verkeer had zoo geregeld mogelijk 
plaats, dank zi] den ijver en de bekwaamheid van het dienstdoende personeel Doch bij 
al die drukte is weer eens voor de zooveelste maal gebleken, dat uniform voor het 
dienstpersoneel hoogst noodzakelijk is De dienst zou er te vlotter om verlopen en het 
personeel stond met aan zooveel onheusche bejegeningen bloot Voor de gemeente 
Nijmegen kan deze uitgave o i geen bezwaar zijn en daarom hopen we dat de 
stedelijke overheid spoedig besluite tot verschaffen van een uniform dat beslist op 
drukke tijden moest gedragen worden Op grond van eigen ervaring -ik ga bijna 
dagelijks met de "Zeldenrust" mee- durf ik verklaren, dat een uniform bij het personeel 
hier even noodzakelijk is als bij de tram of de politie 

Hoogachtend en dankend, Uw dw de Jos Bosbouwers, Hoofd der school 

Uit deze ingezonden brief valt af te leiden dat het wel eens vaker druk is bij de 
pont Toch werd de oplossing nog met gezocht in een brug (laat staan een 
tweede of derde of een fietsbrug) Nee, in 1919 was een vlot verkeer tussen 
Nijmegen en Lent nog te bewerkstelligen met een uniform voor het personeel 
van het veer Zo'n uniform werkte toen kennelijk ook nog als middel om 
onheuse bejegeningen tegen te gaan, wat je je daar dan ook bij voor moet 
stellen bij bloesemtoeristen 

Ik sluit deze korte mei-mijmenng graag af met een gedicht uit de Gelderlander 
van dinsdag 13 mei 1919, geschreven door ene Peerke den Belg 

De Betuwe in! 
Een lach, een reuzenlach, uit eiken bongerd breekt. 
Nu elke witte boom zijn vreugde en weelde uitspreekt 
Hoor, hoe nu elke knecht en meid bij 't opstaan blij 
l\/let luider stemme roept Wat is 't een schoone Meii 

Na zooveel bitter leed, dat dag'lijks de oorlog bracht. 
Verheugt het 's menschen hart te zien die Lentepracht, 
De volle zegening, die over 't bloeiend land 
Gespreid ligt als een wolk, van Godes milde hand 

Op, menschen uit de stad' Uw huisje of doosje ontvlucht 
Trekt nu de Betuwe in en proeft de bloesemlucht 
De schoonheid lokt u daar met minnelijk gebaar. 
De pont IS vlak nabij De veerman staat al klaar 

Mocht het, eilacy zijn -wat ik met hopen wil -
Dat gij wat kippig zijt, ik leen u graag mijn bril 
Wat waar is 't, dat elkeen door eigen oogen ziet. 
Maar nu de Betuwe in En gauw vergeet dat met 

Gerard Sommers 
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Oud archiefmateriaal 
Bekijken we wat er zo allemaal in het jaar 1935 gebeurde Binnen het 
gemeentebestuur zien we, na de gemeenteraadsverkiezingen, met ingang 
van 1 september enige wijzigingen In de gemeenteraad maakten de heren 
P J Groen van Wettum, G J van Alst, W J J Bus en J D Hermsen plaats 
voor de heren H Terwindt, HA Scholten, A Th Derksen en PJ Bouwman 
De heer G J M Rijssenbeek trad af als wethouder en werd opgevolgd door de 
heer H J Meurs Burgemeester A J Herckenrath had met eerste wethouder 
G W H Th Hermsen nog steeds het roer in handen De heer W H Derksen 
was al weer vijfentwintig jaar als bode in dienst van de gemeente en hij kreeg 
ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum een gouden horloge aangeboden, 
dat voor ƒ 38,20 was geleverd door horlogemaker Bouwman 

Het jaar 1935 staat vooral in het teken van de verbetenng van de wegen en 
het vervoer Een sene wegen, die vanaf Oosterhout richting Babbench leidden 
en samengevat werden onder de noemer 'weg 26', werd bestraat, verbreed 
waar nodig en van 'straatmeubilair' (verkeersborden, straatlantaarns, 
afscheidingen, enz ) voorzien Er werd een pleintje bestraat bij Steenhof en bij 
'de Remise' kwam een vluchtheuvel Er kwam klinkerbestrating van 
'Buitenzorg' tot 'de Fiool', de Teselaar en de Dorpsstraat werden verder van 
een wegdek voorzien Het Vossenhol en 'de weg van Bemmel naar Ressen' 
werden verbeterd De Zandsestraat werd van 'Strijdhagen' tot aan 'de weg 
van Ressen naar Lent' bestraat en in de Dorpsstraat in Bemmel en in 
Haalderen werd nolenng aangelegd De eerste trottoirs verschenen in het 
straatbeeld In Haalderen kregen vooral de 'weg bij de Blauwe Pan', de weg 
bij de Kolk en de Gendtsestraat de aandacht Hier en daar werden strookjes 
grond onteigend en van nieuwe afrasteringen voorzien Er kwamen borden 
'fietspad' BIJ 'Strijdhagen' en bij het Kattenleger werden wegwijzers geplaatst 

Ondertussen was de stoomtram met meer nodig We komen nog een betaling 
tegen aan de N V Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij voor het in stand 
houden van goederenvervoer op het traject Huissen (Valom) en Angeren Dat 
duurde met lang Nu de veel luxere autobussen, die over de verbeterde wegen 
beter uit de voeten konden en die van het centrum van Arnhem naar het 
centrum van Nijmegen konden rijden, het overgenomen hadden, was er geen 
behoefte meer aan de tram Zelfs de kerktram uit Haalderen reed met meer 
Daar waar de trambaan buiten de straat aangelegd was om te scherpe 
bochten wat ruimer te maken, kwam grond vrij, die aan de gemeente te koop 
werd aangeboden De provincie Gelderland betaalde 90% van de kosten van 
opbreken van de rails De gemeente moest wel een afkoopsom betalen aan 
de B S M voor de concessie die zij had Al met al een tnest einde van de 
tram, die met zoveel verve in december 1908 aan zijn eerste rit was 
begonnen 
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Er was nog wel steeds een enorme werkeloosheid. Een aantal mensen vond 
werk bij het werkverschaffingsproject in de Ooij, maar velen waren 
aangewezen op de stempellokalen. Dan was het armoe troef. Er werd ook wel 
steun gegeven in natura. Margarine en blikvlees werden gedistribueerd en ook 
de 'Stichting Crisissteun Landbouw Gelderland' deed het weinige dat ze kon. 
Voor de werkelozen was het echt een heel moeilijke tijd. 

Joop Verburg 

Aanwinsten 
IVIonumentaal Blauw. Een inventarisatie van wielen en wielresten in de 
Betuwe.' 
Bij gelegenheid van het opgaan van het Polderdistrict Betuwe in het 
Waterschap Vierstromengebied per 1 januari 2002 heeft het Polderdistrict 
Betuwe een inventarisatie laten maken van kolken in de Betuwe. Het boek is 
samengesteld door de ook bij onze leden bekende streekhistoricus Ferdinand 
van Hemmen. De publicatie is door het Polderdistrict aangeboden aan de 
Betuwse gemeenten en instellingen op het gebied van onder meer 
streekhistorie en landschapsbeheer. De bedoeling is om met de verspreiding 
van deze inventarisatie nog eens de aandacht te vestigen op dit typische 
Betuwse cultuurhistorische verschijnsel en overheden en organisaties in de 
Betuwe steun te bieden bij het beheer en de verdere ontwikkeling van deze 
waardevolle landschapselementen. Wij zijn het met de opdrachtgever en de 
auteur eens dat de rijk geïllustreerde en goed gedocumenteerde uitgave een 
prima leidraad kan en ook zou moeten zijn bij een verantwoorde inpassing van 
kolken en wielen bij de verdere inrichting van onze gemeente. Daarmee kan 
na het verdwijnen van de boomgaarden uit de Betuwe wellicht een ander 
stukje van de Betuwse identiteit nog wel instandgehouden worden. Dank aan 
het Polderdistrict. 

Nooyt gehoorde hooge waeteren. Een onderzoek naar de bestuurlijke, 
technische en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van 
de overstromingsramp in de Over-Betuwe in 1740-1741. 
Bovenstaande is de titel van de doctoraalscriptie waarmee de heer J. van 
Zellem uit Epe zijn studie Algemene Cultuurwetenschappen afrondde. Wij zijn 
de heer Van Zellem zeer erkentelijk voor het spontaan toezenden van dit 
fraaie werkstuk, dat vele facetten belicht van de overstromingsramp die 
ontstond, nadat eerst in Elden en later in Bemmel de dijk doorbrak. 

Beide publicaties hebben wij graag opgenomen in onze kringbibliotheek. 

Het bestuur 
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Archeologisch onderzoek op de Essenpas 
Inleiding 
In opdracht van de gemeente Bemmel heeft het Archeologisch Diensten 
Centrum (ADC) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) en een 
Archeologische Begeleiding uitgevoerd op twee vindplaatsen in het 
plangebied de Essenpas Beide onderzoeken vonden plaats naar aanleiding 
van de resultaten van eerder uitgevoerd onderzoek door Archeologisch 
Adviesbureau RAAP, zie ook het knngblad van mei 1997, jaargang 7 no 2 

Om de histonsche identiteit van het gebied te bewaren, is besloten het 
omgrachte terrein (vindplaats 1) met de toegangslaan in de oorspronkelijke 
vorm op te nemen in de toekomstige woningbouwlocatie Om dit te 
bewerkstelligen, dienden de grachten te worden uitgegraven Omdat grachten 
rondom een 'versterkt' huis veel vondstmateriaal kunnen bevatten, is besloten 
het uitgraven door een archeoloog te laten begeleiden Dit geldt eveneens 
voor het uitgraven van de bouwput en het verplaatsen van de kastanjeboom 
De Archeologische Begeleiding van het uitgraven van de voormalige grachten 
en de kastanjeboom is uitgevoerd op verschillende momenten in november 
2000, januan en maart 2001 De Archeologische Begeleiding van het 
uitgraven van de bouwput vond plaats in juli en augustus 2001 

Het AAO vond plaats op de locatie van de kapel (vindplaats 2) en had tot doel 
de aard, datering, gaafheid en conservenngstoestand van deze vindplaats en 
directe omgeving te bepalen Het onderzoek werd uitgevoerd in oktober 2000 
De resultaten van dit onderzoek zijn mede bepalend voor de inrichting van het 
plangebied rondom de kapel 

Doel van de onderzoeken 
De Archeologische Begeleiding had tot doel zoveel mogelijk vondstmatenaal 
(indien aanwezig) uit de verschillende lagen te bergen tijdens het uitgraven 
van de gracht De begeleiding van het uitgraven van de kastanjeboom en de 
bouwput had tot doel te onderzoeken of nog funderingen van de gebouwen op 
het omgrachte terrein aanwezig waren De vragen die gesteld zijn bij het 
onderzoek van vindplaats 1 luiden 
• In hoeverre is vondstmatenaal aanwezig in de grachf? 
• Is een stratigrafie (opbouw van aardlagen) aanwezig in de gracht op basis 

waarvan meer gezegd kan worden over de datering en fasering van het 
complex'' 

• Kunnen leefwijze en status van de bewoners van het omgrachte huis 
worden afgelezen uit vondstmatenaal 

• Zijn resten van de bebouwing op het terrein nog aanwezig? Zo ja, wat is 
de datering en fasenng ervan"? 
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Locatie van vindplaats 1 en het puttenplan op vindplaats 2 De dubbele lijn die aan de 
rechterzijde van vindplaats 2 schuin omhoog loopt naar vindplaats 1 markeert het 
verloop van de voormalige populierenlaan Deze laan verbond 'De Essenpas' met de 
Oudewei Linksonder zien we de afrit van de Waaldijk naar de Oudewei Vanaf 
vindplaats 1 loopt naar de rechterbovenhoek de toegangsweg de Essenpas Geheel 
rechtsboven is de aansluiting daarvan op de Van der Mondeweg nogjuist te zien 
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• Betreft het complex een kasteel (dus een verdedigbaar complex), een 
begraven hofstede of moated site (een omgracht huis zonder verdedigen
de functie; de gracht is minimaal 5 meter breed; verdedigingselementen 
als een poortgebouw, kantelen of schietgaten kunnen voorkomen maar 
dienen als statussymbool) of een omgrachte boerderij? 

Een Aanvullend Archeologisch Onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 
archeologische waarde van een gebied. Wat betreft vindplaats 2 (de kapel) 
zijn de volgende vragen gesteld: 
• Zijn er nog funderingen in de grond aanwezig? Zo ja, wat zijn de aard, 

datering, fasering en conserveringstoestand ervan? 
• Zijn menselijke begravingen aanwezig in of buiten de kapel? 
• Hoe is het terrein rondom de kapel ingericht? Zijn er greppels, kuilen en/of 

een waterput aanwezig? 
• Is er een relatie aanwezig tussen de beide vindplaatsen? 

De resultaten en conclusies 
De gracht rond vindplaats 1 blijkt een diepte te hebben gehad van 1,70 tot 
2,50 meter beneden het maaiveld (-mv) en een breedte van circa 8 meter. In 
de gracht is geen stratigrafie geconstateerd. De humeuze vulling van de 
gracht bevatte opvallend weinig vondsten, zelfs ter hoogte van het oor
spronkelijke woongedeelte in het noordoosten van het terrein is nauwelijks 
vondstmateriaal aangetroffen. Dit betekent dat de gracht regelmatig moet zijn 
opgeschoond om doorvoer van water te behouden. Bij het opschonen is 
weinig materiaal achtergebleven. Dit vondstmatenaal is voornamelijk te 
dateren uit de jongere fasen van 'De Essenpas', namelijk uit de periode 1700 
tot 1900. De hoeveelheid materiaal is te gering om iets te kunnen zeggen over 
de leefwijze en de status van de bewoners uit het omgrachte complex. 

Op de foto IS het 
toegangshek te zien, op 
de plaats waar de laan 
met populieren aansloot 
op het gedeeltelijk 
omgrachte voorterrein. 
Op deze plaats lag de 
dam in de gracht. De 
laatste jaren werd 
gebruik gemaakt van 
een toegangsweg aan 
de oostzijde van het 
huis. 
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Een tufstenen ornament met bladranken (ca 40 x 25 x 25 cm) gevonden in de 
grachtvulling onder de dam Het ornament is een kapiteeltje of kraagsteen dat als 
aanzet diende voor een kruis-ribgewelf De steen moet midden in een muurvlak zijn 
ingemetseld, dus met in een hoek Dit betekent dat het gewelf minstens twee traveeën 
had Gezien de afmetingen van het kapiteel moet het een vrij klem gewelf zijn geweest 
van bijvoorbeeld een portaal of een galerij Het is met zeker of dit ornament onderdeel 
van de kapel ten zuiden van 'De Essenpas' is geweest Het bouwfragment was zeker 
met in de kapel zelf verwerkt omdat het daarvoor te licht is maar zou dus wel in de 
ingangsportaal ervan verwerkt kunnen zijn Het is echter ook mogelijk dat het 
bouwfragment afkomstig is van de oude 'hoff to Haelderen' 
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Aan de zuidzijde bevond zich een dam ter hoogte van de opnjiaan Tijdens het 
verwijderen van de dam kwam een fundenng van een voormalig toegangshek 
tevoorschijn Op een foto uit 1993 (zie pagina 60) is dit toegangshek nog in 
volle glorie te zien De datenng ervan zal in de 19® of begin 20® eeuw liggen 
De dam blijkt er oorspronkelijk met te hebben gelegen, getuige de vondsten 
die zich in de vulling van de gracht onder de fundenng van het hek bevonden^ 
In deze vulling bevonden zich bakstenen die wat betreft het formaat in de 14® 
tot 16® eeuw gedateerd kunnen worden en een kapiteel van tufsteen met 
bladmotieven dat kan worden gedateerd in de 15® eeuw (mogelijk nog in de 
late 14® eeuw) 

In de gracht zijn op deze plaats geen aanwijzingen gevonden voor de 
aanwezigheid van een brugconstructie, hoewel deze zich ook buiten het 
ontgraven gedeelte zouden kunnen bevinden Het is daarom de vraag of de 
toegang met oprijlaan zich oorspronkelijk aan deze zijde heeft bevonden of 
dat deze in een later stadium is aangelegd Het aangetroffen vondstmatenaaj 
onder de dam dateert de demping van de gracht op deze plaats in de 16® 
eeuw Indien het bouwfragment onder de dam afkomstig is van de kapel en 
het sloopmateriaal is gebruikt voor de demping van de gracht kan het dempen 
van de gracht gedateerd worden na 1595 

Tijdens de begeleiding zijn verschillende fundenngen aangetroffen Alle 
fundenngen zijn relatief jong, dat wil zeggen daterend vanaf de 19® eeuw Op 
een plek is een restant van een fundenng aangetroffen die mogelijk uit de 17 
of 18® eeuw dateert Het is opvallend dat het gebouw altijd op dezelfde plaats 
binnen de grachten heeft gestaan, waardoor oudere fundenngen zijn 
verdwenen Hoe het gebouw er oorspronkelijk heeft uitgezien is dan ook 
onbekend De vraag is nu of het mogelijk is om met de histonsche en 
archeologisch gegevens die nu voorhanden zijn te bepalen met welk soort 
complex we oorspronkelijk te maken hebben een kasteel, een moated site of 
een omgrachte boerderij 

Aan het begin van de 15® eeuw ontving ridder Hendnck van Appeltern den hoff 
to Haelderen Het blijkt dan leengoed van de hertog van Gelre te zijn In 1422 
wordt in het leenakte-boek van Gelre gesproken over hoffstad De complexen 
die in het Kromme-Rijn-gebied in de histonsche bronnen worden aangeduid 
met onder andere hofstad bestaan uit een woontoren gelegen op een 
omgracht terrein, vaak in de nabijheid van een boerderij Deze complexen 
waren meestal in handen van ridders Een dergelijk complex is bijvoorbeeld 
opgegraven op De Geer bij Wijk bij Duurstede Het complex in Bemmel zou in 
oorsprong vergelijkbaar kunnen zijn met de situatie in Wijk bij Duurstede De 
mogelijke woontoren heeft dan vrijwel zeker in de noordoost hoek van het 
omgrachte terrein gestaan, op de plaats waar eeuwenlang de opeenvolgende 
gebouwen gestaan hebben Tijdens het onderzoek van RAAP zijn namelijk 
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geen aanwijzingen gevonden over de aanwezigheid van fundenngen buiten 
de noordoost hoek van het terrein Mogelijk is het oostelijk deel het oudste 
gedeelte van het complex en vormde de door RAAP aangetroffen noord-zuid 
lopende gracht midden over het terrein de oorspronkelijke begrenzing aan de 
westzijde Het omgrachte complex is toen mogelijk kleiner geweest, circa 55 x 
110 meter Het is zelfs voor te stellen dat de oudste fase van het complex de 
grootte had van de noordoost hoek, circa 55 x 60 meter De recent weer 
uitgegraven gracht aan de westzijde zou een latere uitleg kunnen zijn, 
noodzakelijk bevonden door de toenmalige eigenaar in verband met de 
vergroting van het gebouw of wellicht een functieverandenng ervan Omdat 
geen materiaal en grondsporen uit de oudste fase zijn aangetroffen, kan op 
basis van de archeologische gegevens geen duidelijke uitspraak worden 
gedaan over het oorspronkelijke complex 

De noordoost hoek van vindplaats 1, met -gearceerd- het uit te graven gedeelte van de 
gracht en -grijsgekleurd- het nog bestaande deel van de omgrachting Verklaring van 
de tekens 1 en 2 funderingssleuven met zand met in donker aangegeven de daarin 
aangetroffen muurresten, 3 resten met onder meer poeren, die als fundering voor 
dakdragende palen van gebouwen dienden, 4 fundering, vermoedelijk het 
zuidoostelijke deel van de fundering behorend bij het woonhuis dat we zagen op de 
foto op pagina 60 B waterput, C kastanjeboom, D oudere fundering 
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Het is duidelijk dat het complex in het laatste stadium een agrarische functie 
heeft gehad. Wanneer die verandering heeft plaatsgevonden is met bekend. 
Wellicht heeft de aanleg van de nieuwe toegang van de kant van de Waal te 
maken met een functieverandering van het complex. Deze verandering zou 
dan plaatsgevonden hebben in de 16® eeuw of na 1595. 

Overzicht van de sporen op vindplaats 2 bij de kapel 

I 
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Tijdens het AAO op vindplaats 2 (de kapel) is vastgesteld dat de funderingen 
zijn verdwenen, maar de vorm van de kapel nog herkenbaar is aan de hand 
van de uitbraaksleuven Histonsch onderzoek heeft uitgewezen dat de kapel 
in 1595 IS afgebroken en dat het sloopmateriaal elders is hergebruikt 

Behalve de uitbraaksleuven bevonden zich de volgende grondsporen rondom 
de kapel zowel aan de west- als aan de oostzijde een kuil met puin, aan de 
noordzijde een greppel aan de zuidzijde een vermoedelijk natuurlijke 
grindbaan, aan de zuidwestzijde een rommelige fundenng met onder andere 
baksteen Onder de kuil die aan de westzijde van de kapel is aangetroffen, 
bevond zich een ovale komvormige kuil tot 1,40m -mv Mogelijk betreft het 
een aanzet tot een waterput De rommelige fundering is mogelijk afkomstig 
van een tuinmuur De hierboven genoemde grondsporen, behalve de laatst
genoemde fundenng zijn ook waargenomen tijdens het weerstandsmetingen 
onderzoek De greppel aan de oostzijde van de kapel, die ook is 
waargenomen door RAAP, blijkt een recente greppel met een gasleiding te 
zijn 

Er zijn twee menselijke skeletten aangetroffen, beide buiten de kapel Het 
westelijke skelet betreft een man van 44 tot 59 jaar, met een lengte van circa 
175 cm Deze persoon had een slecht gebit en had gezien de slijtagesporen 
waarschijnlijk last van zijn Imker heup Het noordelijk skelet betreft een man 
van 25 tot 29 jaar, met een lengte van circa 169 cm Gezien de hoeveelheid 
aangetroffen skeletten tijdens het proefonderzoek, zullen zich geen grote 
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hoeveelheden begravingen in de omgeving van de kapel bevinden 
Vermoedelijk bevinden zich nog wel begravingen direct rond de kapel 

Alle grondsporen bevonden zich opvallend dicht onder het maaiveld De 
uitbraaksleuven en het noordelijk gelegen skelet lagen zelfs op 30 cm -mv Dit 
IS een sterke aanwijzing voor egalisatie van het terrein in het verleden Door 
herhaaldelijk ploegen zijn de verschillende sporen dan ook aangetast 
Ondanks de aantasting is de plattegrond van de kapel nog goed 
geconserveerd en is het botmatenaal van de menselijke begravingen daar 
waar de ploeg met te diep is gegaan nog goed bewaard gebleven 

De laatste vraag die is gesteld bij aanvang van het onderzoek is of er een 
relatie heeft bestaan tussen 'De Essenpas' en de kapel In historische bronnen 
wordt gesproken over die hoffstad met sijnen tobehoren, haldende omtrent 
twee mergen lands ende daerto vier mergen lands, daer die nije kerck in 
denselven dorpe nu op steet Bredie komt (in zijn boek 'Toegang tot het 
verleden') tot de conclusie dat de kerk met ver van de hofstad ligt en dat met 
de hofstad het latere huis 'De Essenpas' wordt bedoeld De resten van een 
kerk of kapel die tijdens het archeologisch onderzoek zijn aangetroffen, liggen 
in de nabijheid van 'De Essenpas' Het is dan ook aannemelijk te 
veronderstellen dat het de resten betreft van de in de bronnen genoemde 
kerck Mogelijk is de kerk door een van de vroegere eigenaren gesticht in de 
^4'' of 15^ eeuw en kunnen we de kerk beschouwen als een zogenaamde 
eigenkerk In deze penode was dat een algemeen verschijnsel In deze 
context kan het geringe aantal begravingen rondom de kerk wellicht worden 
geplaatst Mogelijk werden alleen de bewoners van de hofstad bij de kerk 
begraven Het is dan wel opvallend dat geen graven in de kapel zijn 
aangetroffen Met name de rijkeren vonden hun laatste rustplaats doorgaans 
in een kerk of kapel 

Tot slot 
De plannen rondom 'De Essenpas' zijn door de gemeente reeds zodanig 
aangepast dat het complex is opgenomen in het bouwplan Juist ten behoeve 
van de inpassing in dit plan zijn de grachten opnieuw uitgegraven Op het 
omgrachte terrein zal een appartementencomplex verschijnen, als het ware 
een nieuwe hofstad 'De Essenpas' Een mooie venwijzing naar het verleden 

De archeologische waarde van het terrein waar de resten van de kapel zijn 
aangetroffen kan hoog worden genoemd Hoewel muurresten ontbreken, is de 
plattegrond van de kapel aan de hand van de uitbraaksleuven goed te 
reconstrueren Ook de menselijke begravingen zijn op plaatsen waar met te 
diep IS geploegd, goed geconserveerd Door de hoge archeologische waarde 
18 het noodzakelijk de resten van de kapel te bewaren voor de toekomst Dit 
kan worden bewerkstelligd door opname van het terrein in het bouwplan, 
bijvoorbeeld in een plantsoen Omdat de resten relatief dicht aan de 
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oppervlakte liggen, is het van belang dat het terrein wordt opgehoogd Op 
deze wijze worden de resten beter beschermd tegen bijvoorbeeld beworteling 
en andere aantastingen Mocht uiteindelijk blijken dat het terrein met 
behouden kan blijven, dan dient het complex te worden opgegraven Vanuit 
de kring is al in een vroeg stadium gepleit voor het treffen van innchtings- en 
beheersmaatregelen teneinde het complex in stand te houden Wanneer dit 
gecombineerd wordt met een (beperkte) vorm van visualisatie dan behoudt de 
locatie met alleen zijn culturele en maatschappelijke functie maar krijgt het ook 
een recreatieve functie 

Juke Dijkstra en Mare Koeken 
Noot redactie 
Voor het schrijven van deze samenvatting over de resultaten van het archeologisch 
onderzoek is gebruik gemaakt van ADC rapport 111 Onze dank gaat uit naar mevrouw 
drs J Dijkstra, projectleider ADC voor het beschikbaar stellen van de gegevens en de 
verschillende afbeeldingen 

Internetwetenswaardigheden 
Gelders Archief 
Het Rijksarchief Gelderland gaat binnenkort fuseren met de Gemeentearchie
ven van Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal De nieuwe naam wordt 
'Het Gelders Archief' Op de website http //www qeldersarchief nl/ is de 
laatste informatie te vinden, evenals een overzicht van de activiteiten van het 
archief, van de collecties en cursussen. De dienstverlening kan momenteel 
door interne verhuizingen beperkt zijn 
Gelderland Pagina 
De Gelderland Pagina (http //www qeocities com/qelderlandpaqe/) is de 
laatste tijd weer flink bijgewerkt Veel venwijzingen naar websites met 
gegevens over Gelderse familienamen zijn aangepast of erbij gekomen Per 
familienaam is veelal aangegeven over welke penode en van welke plaatsen 
gegevens beschikbaar zijn Er wordt naar een website verwezen waar die 
gegevens te vinden zijn of er wordt een e-mail adres genoemd zodat men 
navraag kan doen 
Genealogische startpagina's 
Er zijn verschillende websites met betrekking tot genealogie die een goede 
start kunnen zijn voor een genealogische zoektocht op internet Zie 
bijvoorbeeld http //www stamboompaqina nl en http //genealogie paqina nl 
Ook op onze eigen website http //qo to/histonscheknnqbemmel zijn vele 
verwijzingen opgenomen naar websites met informatie over archeologie, 
genealogie, geschiedenis, etc verband houdend met Bemmel, Haalderen of 
Ressen. 

Adri Stuart 
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't Is historisch 

o, dat kaartspel! 

Geert Stoffels was me er een Hij kon het maar zelden nalaten iemand een 
poets te bakken Geert was dik bevriend met Henk Natrop "Hent van 't licht" 
noemden ze hem omdat hij bij de elektriciteitsmaatschappij werkte Samen 
gingen ze regelmatig kaarten, dan hier en dan daar 

Op een avond zou er gekaart worden bij de familie Brands in de Molenwei 
Toen het tweetal daar in de donkere najaarsavond aankwam, stond daar de 
fiets van Brands buiten "Och," zei Brands altijd, "die halen ze toch met weg 
Wat dat betreft was het kennelijk een hele tijd geleden Er stond een ladder 
en Geert bedacht zich geen moment De ladder werd tegen een boom gezet 
en met de fiets op zijn nek klom hij naar boven Hoog in de boom werd de fiets 
aan een tak gehangen Daarna snel naar beneden De ladder werd 
weggehaald en tussen de bessenstruiken gelegd, zodat hij met te snel 
gevonden zou worden En daarna met een uitgestreken gezicht naar binnen 

De heer Brands heeft de ladder pas veel later teruggevonden en de fiets heeft 
bijna een week in de boom gehangen 

BIJ de familie Natrop - Henk woonde toen nog thuis bij vader en moeder in -
had men wat fruitbomen en de appels lagen in de kelder Ter ontluchting van 
die kelder stond het raampje altijd op een kier Dat was lang met voldoende 
om binnen te komen, maar dat was voor Geert Stoffels geen enkel bezwaar 

HIJ bracht een lange lat mee, waann hij aan het eind een grote spijker had 
geslagen Die lat schoof hij door de kier van het raam naar binnen en hij pikte 
een mooie appel aan de spijker Dat deed hij een paar keer en daarna werden 
de gepikte appelen in een zak, die hij bij zich had, gedaan Bij binnenkomst 
bood hij dan aan Henk's moeder een zakje appelen aan, waarvoor hij hartelijk 
bedankt werd 

Dit gebeurde enkele keren en het heeft echt een poos geduurd, voordat 
moeder Natrop begreep, dat ze een sigaar uit eigen doos kreeg 

Met dank aan Willem van Marwijk t die me deze verhaaltjes vertelde 

Joop Verburg 
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Agenda 

Algemene ledenvergadering, thema-avond en uitreiking Kringprijs 
Op dinsdag 21 mei a s zal wederom de jaarlijkse algemene ledenvergadenng 
plaatsvinden Aansluitend wordt een thema-avond gehouden en zal de 
jaarlijkse Kringprijs worden uitgereikt Leden ontvangen bij dit knngblad een 
Uitnodiging met een agenda, verkorte jaarrekening 2001 en begroting 2002 
Afschriften van het uitgebreide jaarverslag over 2001 en van de uitgebreide 
begroting voor 2002 liggen bij het secretanaat ter inzage Dit geldt eveneens 
voor de notulen van de vonge algemene ledenvergadenng Op verzoek kan 
eventueel een afschnft worden toegezonden 

Ledenexcursie Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 Groesbeek 
Zaterdagmiddag 1 juni, aanvang 14 00 uur, is de jaarlijkse excursie voor leden 
gepland U ontvangt bij dit knngblad separaat nadere informatie, alsmede een 
intekenstrook, waarmee u zich schriftelijk voor de excursie dient aan te 
melden, aangezien het aantal deelnemers beperkt is 

Open Monumentendagen 2002 
De Open Monumentendagen 2002 zijn dit jaar vastgesteld op zaterdag 14 en 
zondag 15 september Het thema is '400 jaar VOO' en 'Handel' Bij het 
samenstellen van onze kalender voor 2002 zijn wij er abusievelijk van 
uitgegaan dat dit jaarlijkse evenement in het weekend van 7 en 8 september 
zou plaatsvinden Wij adviseren de gebruikers van onze kalender de 
betreffende informatie op de kalender te corngeren Voor de ontstane 
verwarring bieden wij u onze verontschuldigingen aan 

Historische Kring Gente 
BIJ de knng in Gendt staat als laatste activiteit van het lopende seizoen voor 
dinsdag 7 mei 2002 een gevarieerde avond gepland, waarbij zanggroep 
Accoord enige Oudhollandse liederen ten gehore zal brengen, afgewisseld 
door enkele anekdotes in dialect, verzorgd door Harrie Scholten Tijd en 
plaats 'De Leemhof' - Blauwe zaal, van 20-22 uur 

Historische Kring Huessen 
Vanaf zondag 2 juni is in het stadsmuseum 'Hof van Hessen' een 
wisseltentoonstelling gewijd aan Huissens Gildenzilver Aanleiding hiervoor is 
het feest rond de herdenking van het Beleg en Ontzet van 1502 Het is in juni 
500 jaar geleden dat de stad Huissen werd belegerd en ontzet (bevrijd) Dat 
wordt grootschalig gevierd De expositie is de bijdrage van de knng hieraan. 
Zie ook de rubnek 'Boeken' 
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Boeken 
Het boerenerf als brandpunt van natuur, landschap en cultuurhistorie 
Voor het agrarisch deel van onze bevolking waren, gedurende vele eeuwen, 
boerderij en erf de voornaamste leefomgeving Het merendeel van de 
dagelijkse gebeurtenissen speelde zich daar af en velen brachten er het 
grootste deel van hun leven door Alle aspecten van de samenleving kwamen 
er in klem bestek bijeen Hoe de mensen leefden, wat ze de hele dag deden, 
hoe het erf gebruikt werd en welke planten er voor nut en voor sier groeiden, 
heeft alles te maken met ecologische, historische en sociale context 

BIJ weinig onderwerpen zijn zoveel disciplines betrokken als bij de 
boerenerven Naast volkscultuur zijn dat histonsche geografie, agransche 
geschiedenis, landbouwkunde, natuurbehoud en landschapsbeheer, 
bouwhistone en bouwkunde, tuin- en landschapsarchitectuur, botanie en 
kunsthistone In dit boek wordt het boerenerf gezien als brandpunt Er is 
gekozen voor een interdisciplinaire benadenng, waarbij gepoogd is 
verbindingen te leggen 

Het boek op A4-formaat is 96 pagina's dik en bevat vele foto's Het is een 
uitgave van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, met medewerking van 
de Stichting Werkgroep Boerenerven Samenstelling Rob Leopold Te 
verkrijgen door € 16,- over te schrijven op giro 810806 ten name van 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, onder vermelding van 
Boerenerven 

Huissens Gildenzilver vanaf 1554 
In 2002 IS het 500 jaar geleden dat het Beleg en Ontzet van Huissen 
plaatsvond Ter gelegenheid van dit jubileum hebben de Huissense Gilden 
van Sint Gangulphus (opgencht 1536) en Sint Laurentius (opgencht 1661) het 
plan opgevat hun kostbare zilveren koningsketens door middel van een 
publicatie toegankelijk te maken voor een groot publiek Naast 
kunsthistonsche artikelen omvat het boek ook een beschouwing van elk 
koningschild afzonderlijk Het gaat hierbij om 140 platen, waarvan de oudste 
van 1554 is Hierdoor ontstaat een naslagwerk, waann ook genealogisch 
belangrijke informatie te vinden is 

Het boek zal in juni 2002 verschijnen De prijs bedraagt € 20,- exclusief 
verzendkosten Hiervoor krijgt u een boek op A4-formaat van omstreeks 100 
pagina's, gebonden en in een hard kaft U kunt uw exemplaar bestellen bij de 
heerJ Wannet, Gravekamp 105, 6851 NK Huissen, tel 026-3250973 
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Advertenties cafe's 1929 

WED. W , VERWEIIEN 
B E I W I I M E I -

= C / V F- E = 
'1 Wapen tan Bemmel 

TRAMHALTE 
B E T U W S C H E 
STOOMTRAM 

G.B.A.NAS - Café J e Roskam" 
ir 

OUDE KERKHOF - BEMMEL 
intiHtimiiiiiiiiiiiiiitiiiuititiiiNiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiMoiii 

HANDEIJN BHANDSTOI'FKN 

Oez. VERWEIIEN 
DorpsUaat - BEMMEL 

Koloniale 
Waren 

Veevoeder 
Artikelen 

Brandstoffen 

mz '■H 

TH. KEMPERMAN  BEMMEL 
DORPSSTRAAT A 165 

CAFE EN SIGARENMAGAZIJN 
m 

R U I M E SORTEERINQ 
EERSTE KLAS MERKEN 

Sigaren - Tabak - Sigaretten en Pijpen 

^ 

J, H. BOUWMAN 
BEMMEL 

Brood, Beschuit en Banketbakkerij 
CaféRestaurant 

2 Blllards (Wllhelmina .n Toulcl) 

Zaal besohikbaar voor Bruiloft en Partijen 
Prima oonsumpllo 

CAFE 
RESTAURANT 

Oudi 

MInuim «mbtyiUnd 

H. E. JANSSENSCHELLINGS 
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EEIKT CAFE , 1 1 CENTRür 
DORPSSTRAAT ■ BEMMEL 

GEZELLIG ZITJEPRIMA CONSUMPTIE 
DortmuDiler ( r o n e n b u en Ueinelen's Bieren 

Aanbevelend FR. DERK8EN. 

GEBR. VAN HUET 

S P E C I A A L ADRES VOOR 

MKOOPINGEN EN VERPACHTINGEN 

ELECTRISCHE BROOB, BESCHUIT, BANKET

EN KLEINQOEDBAKKERIJ 
KRUIDENIERS EN GRUTTERSWAREN 

CAFE ■ TABAK EN SIGAREN 
Hel van ouds bekende adres 

AANBEVKf.KNO 

J, HAVEKES  BEMMEL 
OUDE KERKHOF. 

HHHarsHHHHHPSHnnnsinaHaHHHSi 

J. TEN W E S T E N E N D 
HAALDEREN 

CAFE - KOLONIALE WAREN 
SIGAREN EN SIGARETTEN 

ALLES VAN P R I l»l A K W A L I T E I T ! ! 

Hotel - Cafe - Restaurant 

J, J. R. NAS 
t o du R -K Kr i k I r Bemmii l 
Telefoon No. 2013 (Ni|megon) 

rrm 
C O M M I S S I O N A I R EN 
ai PAARDENHANDEL = 

saa'aasannasinsnfinnnnssaan 
iwa 3«ït asj i^K 5^1 s I ijggj :cj»gfij«eogii^ 

A- T H . D E R K S E N 
C A F E „ R U S T VV^AX" 

H A A L D E R E N 

I e H a a l d e r s c K e R u n d 

e n V a r k e n s s l a g e r i j 

>5k..A.r<ï r>Ei i>>i i:>TJt<L 

B I L J Â R̂ T 
!>»o;c}«C)(j!g3!5»ïi; 5^iïici*e.c5«i:.isi(E!ö«e;s«e 

ALEX WASSINK - HAALDEREN 

HANDEL I N : KRUIDENIERSWAREN 
T A B A K  SIGAREN EN SIGARETTEN 

CAFEBILJART 
PRIMA W A A R EN BILLIJKE PRIJZEN 
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Secretariaat' J. Verburg, 
Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel. 

Bankrekening: Rabobank Bemmel 10.57.26.443 

Internetadres: http://go to/histonscheknngbemmel 

Samenstelling bestuur: Tel: (0481-

Drs M H.J.M Koeken 
(voorzitter/archeologie) 

J. Verburg 
(secretaris) 

G J. Summers 
(penningmeester) 

M.J.P. Janssen-v Gelder 
(documentatie) 

A.B.P.M. Stuart 
(genealogie) 

Franciscusstraat 14, 
6681 VT Bemmel. 

Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel. 

De Houtakker 1, 
6681 CW Bemmel. 

Dorpsstraat 8, 
6681 BN Bemmel. 

Bakershoeve 106, 
7326 DM Apeldoorn. 

465522 

461603 

464933 

464349 

055-5410637 

Redactie: 
De redactie voor deze uitgave werd gevormd door Maria Janssen, Mare 
Koeken, Gerard Sommers, Adn Stuart en Joop Verburg. Kopij en andere 
benehten voor de redactie kunnen worden ingeleverd bij de redactieleden 

Lidmaatschap Historische Knng Bemmel: 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de kring Wilt u ook 
lid worden, aanmelding kan plaatsvinden bij het secretanaat De contributie 
bedraagt € 11,50 per jaar, tweede en volgende gezinsleden betalen € 4,50 
Cadeaubonnen waarmee u familie, vrienden of bekenden een 
jaarlidmaatschap kunt schenken, zijn verkrijgbaar bij de secretans. 

http://go



