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Woord van de voorzitter 
De vakanties zitten er op Dat betekent dat we inmiddels de laatste thema
avond van het jaar voor u aan het organiseren zijn Verder is de voorverkoop 
van de kalender afgesloten en is de drukker bezig er een fraai product van te 
maken, dat vanaf half oktober zal worden gedistnbueerd Ook waren we 
present in kasteel 'De Doornenburg' tijdens de jaarlijkse Culturele 
Manifestatie En dan is hier weer het Kringblad 

Tijdens de eerste weken van mijn vakantie ben ik naar Pompen geweest Ik 
was daar met de groep studenten en medebegeleiders van de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen De vorig jaar geplande reis strandde door een 
tragisch ongeval Het was zowel een emotionele als ook een bijzonder 
plezienge campagne Het is goed om er weer geweest te zijn 

Tijdens mijn verblijf aldaar heb ik onder meer met de directeur van de 
opgravingen, prof dr P Guzzo, gesproken over de problematiek van 
conservering van de antieke stad en over de toeristisch-recreatieve 
ontwikkelingsmogelijkheden Na terugkomst in Nederland blijkt dat ook hier 
een 'hot item' te zijn, het archeologisch erfgoed staat volop in de 
belangstelling Het college van onze buurgemeente wil de recent gevonden 
Gallo-Romeinse tempels op Elst-Westeraam behouden voor het nageslacht 
en ze toenstisch ontsluiten Inmiddels is gebleken dat dat om verschillende 
redenen met haalbaar is 

Een vergelijkbare discussie wordt ook gevoerd in de gemeente Kerkrade waar 
sinds begin dit jaar de resten van een Romeins villacomplex worden 
opgegraven Onlangs is het badgebouw, dat deel uitmaakte van het 
hoofdgebouw, geheel opgegraven en inmiddels is er nog een geheel intacte 
kelder aangetroffen Het complex zou in zijn geheel worden opgegraven (lees 
vernietigd) omdat er een ruime villawijk wordt gebouwd Maar het badgebouw 
en de kelder blijken zo goed bewaard te zijn gebleven dat nu vrijwel iedereen 
vindt dat de vondst blijvend aan het publiek moet worden getoond Ik kan u 
verzekeren dat de resten voor Nederlandse begrippen van uitzonderlijk goede 
kwaliteit zijn Uit hoofde van mijn functie bij de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek adviseer ik nu de gemeente over de 
mogelijkheden van behoud en ontsluiting voor het publiek Meer over dit 
onderzoek is te vinden op www romeinsevilla nl 

Maar ook in ons eigen Bemmel, op de Essenpas, liggen de resten van een 
middeleeuwse kapel die bewaard zullen blijven en waarvoor het knngbestuur 
een idee zal ontwikkelen voor behoud en visualisatie Want voor de nieuwe 
bewoners van de wijk is het goed om te weten wat de geschiedenis van hun 
woonomgeving is geweest 
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Tot slot vertel ik u nog iets over onze huisvestingsproblematiek Enkele weken 
voor de vakantieperiode heeft het bestuur een aanbod voor twee naast elkaar 
gelegen ruimten in 'De Kinkel' ontvangen van de beheerder Gezien onze 
huisvestingsproblematiek maar ook gelet op het prijskaartje wat aan het 
aanbod hing, is direct contact gezocht met de gemeente met het verzoek om 
medewerking Het is nu wachten op de besluitvorming in de verschillende 
commissies, het college en de raad Ik spreek namens het bestuur de hoop uit 
dat het nu eindelijk wel gaat lukken met het verkrijgen van een eigen 
huisvesting Duimt u voor ens'? 

Rest mij u nog veel leesplezier te wensen 
Mare Koeken 

Drie keer 'Haalderen in beeld' 
Voor de zomervakantie vertoonden de leden van het bestuur van de knng in 
totaal dne keer de diapresentatie over Haalderen onder de naam 'Haalderen 
in beeld' Deze diapresentatie liet de ontwikkeling van het dorp Haalderen zien 
vanaf 1830 tot heden We zagen dat deze kleine gemeenschap met de komst 
van een eigen school en kerk voor de oorlog uitgroeide tot een dorp Er waren 
schokkende beelden te zien van de schade die bij de bevrijding van onze 
streek werd aangericht En we zagen hoe het dorp hierna weer is opgestaan 

In de presentatie waren de lotgevallen verweven van personen waarvan de 
naam in Haalderen, en soms ook ver daarbuiten, een bekende klank heeft De 
betreffende verhalen tekenden we op bij het samenstellen van vele artikelen 
voor ons Knngblad We heten de oude buurtschappen zien, de steenfabnek, 
het verenigingsleven, de kerk, de kolken en de rivier We stonden stil bij de 
kadastrale kant, keken naar de naoorlogse uitbreidingsplannen en gingen in 
op recente archeologische vondsten op de Essenpas En we vergeleken oude 
situaties met nieuwe Veel werk hebben we gehad met het maken van een 
selectie uit het vele materiaal Naar aanleiding van de presentaties is ons weer 
veel nieuw materiaal beschikbaar gesteld Over een aantal jaren zullen we 
daarmee en met de onderwerpen die nu noodgedwongen nog moesten blijven 
liggen, ongetwijfeld nog weer eens een nieuwe presentatie over Haalderen 
voor u in elkaar kunnen zetten We hebben het deze keer ook graag gedaan 

De diapresentatie 'Haalderen in beeld' werd op maandag 13 mei in Haalderen 
in het dorpshuis getoond aan 30 mensen Op de thema-avond in 'De Kinkel' 
op dinsdag 21 mei waren ongeveer 80 bezoekers De enigszins ingekorte 
presentatie op woensdag 19 juni in de recreatiezaal van Verzorgingshuis 
'Liduina' in Bemmel trok ruim 30 belangstellenden 

Het bestuur 

I 
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Grada Janssen-Klaassen overleden 

Vele jaren hield zij in haar eentje de kapel van 'Maria van de Bloeiende 
Betuwe' op de Heuvel in Bemmel in een uitstekende staat. Ze zorgde voor de 
bloemen, gaf planten water en stak er kaarsen aan. Op die manier leverde 
Grada Janssen-Klaassen een niet te onderschatten bijdrage aan de 

instandhouding van een respectvol 
eerbetoon aan de vele militairen die 
bij de bevrijding van de Betuwe 
rond Bemmel hun leven verloren. 
Haar inzet bleef zeker niet 
onopgemerkt bij de vele bezoekers 
die naar de kapel kwamen om de 
gevallenen te eren. Vooral 
familieleden en medestrijders 
putten er veel troost uit de 
waarneming dat een zo perfect 
verzorgd monument de 
nagedachtenis aan hun dierbaren 
ook na vijftig jaar nog levend hield. 
De vele dankbetuigingen die zijn 
opgehangen in de kapel geven er 
blijk van. En koninklijke, pauselijke 
en andere onderscheidingen vielen 
haar ten deel. 

Grada Janssen bij de kapel op de 
Heuvel. Zij overleed op 1 augustus jl. op 
74-jarige leeftijd. 

Grada Janssen-Klaassen nam de zorg voor de kapel over van haar oom Grad 
Klaassen. Na haar overlijden hebben haar familieleden deze taak nu, na ruim 
vijftig jaar, moeten teruggeven aan de parochie Bemmel. De parochie heeft de 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de kapel genomen en 
onderzoekt momenteel op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven. 
Indien er onder onze leden vrijwilligers zijn, die bij de uitwerking daarvan een 
bijdrage zouden willen leveren, dan kunnen zij dat kenbaar maken bij pastoor 
B.M. Aarsen, tel. 0481-461284. Reacties zijn welkom. 

Op de dag van haar uitvaart heeft Grada Janssen voor de laatste keer een 
bezoek gebracht aan 'haar' kapel. Als wij als Bemmelse gemeenschap er in 
slagen om haar belangrijke taak op deze plaats voort te zetten, dan bewijzen 
we daarmee ook ons respect aan deze bijzondere vrouw. 

Het bestuur 
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De bakkerij van Hulsman aan de Karstraat 

Inleiding 
Tot mei 1988 was aan de Karstraat te Bemmel de bakkerij en kruidenierswin
kel van Hulsman gevestigd. Toen Piet Hulsman met pensioen ging, kwam er 
een einde aan de zaak die vanaf het begin van de vorige eeuw op deze plaats 
gevestigd was. Met de hulp van mevrouw Dora Merkus-Wieggers, mevrouw 
Truus Hulsman-van de Logt en haar zoon Jos doken we nog eens terug in de 
tijd. 

Voordat het Hulsman was 
Rond 1900 had het echtpaar Wilbers-Visser een klein boerenbedrijf met café 
aan de Karstraat te Bemmel, op het huidige nummer 33. In dit gezin was op 
20 december 1888 als enig kind dochter Johanna Catharina Wilbers geboren. 
Johanna werd naaister en werkte onder meer voor de firma Janssen 
Schellings in Bemmel. Daar ook leerde ze een aardige bakkersknecht kennen: 
Wilhelmus Johannes Wieggers, die op 25 april 1883 in Angerio was geboren. 
Op 14 mei 1912 trouwden Anna en Wim met elkaar. In het huis waar tot dan 
toe het café van Wilbers was gevestigd, begon het echtpaar Wieggers met 
een eigen broodbakkerij annex kruidenierswinkel. 

Wim Wieggers en zijn vrouw Anna Wilbers, 
met liun zoon Wim omstreeks 1915. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog was Wieggers 
gemobiliseerd. De bakkerij lag in die tijd stil en 
moest in 1918 opnieuw worden opgestart. 

In het jonge gezin Wieggers werden vier 
kinderen geboren: Wim (1913), Dora 
(1916), Jan (1918) en Marietje (1919). 
Toen werd Wieggers plotseling ziek. Hij 
kreeg een ernstige longontsteking, 
waaraan hij op 12 maart 1920 overleed, 
nog pas 36 jaar oud. Mevrouw Wieggers 
zag zich voor de zware taak gesteld om 
met hulp van bakkersknechten en de 
inwonende grootouders Wilbers het bedrijf 
draaiende te houden. Dochter Dora 
Merkus-Wieggers herinnert zich, dat haar 
moeder bij het inschakelen van personeel 
een paar teleurstellende ervaringen 
opdeed. In korte tijd kwamen en gingen er 

knechts. Toen verscheen Johannes Franciscus Hulsman op het 
Na enige tijd kwam het tot een huwelijk tussen de 22-jarige Jan 

diverse 
toneel. 
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Hulsman en de ongeveer 10 jaar oudere weduwe Wieggers-Wilbers. Dora 
vertelt dat een en ander in Bemmel nog wel wat stof deed opwaaien: Hulsman 
zou met het kontje in de boter gevallen zijn 

Een jeugd in het bakkersgezin 
In het gezin werden nog zes kinderen geboren. Dat waren Antoon (1922), Piet 
(1923), Theo (1924), Nelly (1927), Tonnie (1928) en Joke (1930). De 
onderlinge band tussen de kinderen uit de beide huwelijken is vanaf het begin 
heel erg goed geweest en van onderscheid tussen 'Wieggersen' en 
'Hulsmannen' was ook geen sprake. 

Op deze zwaar beschadigde foto van omstreeks 1932 zien we op de voorste rij van 
linl<s naar reclits: Theo, Nelly, moeder Hulsman, Tonnie, oudtante Jenniskens, Joke, 
vader Hulsman, Antoon en Piet Op de achterste rij: Jan, een nichtje, Dora, een 
onbekend familielid, Wim, tante Dora, tante Sien en Manetje. 

Het is duidelijk dat vooral de oudsten al snel overal bij werden ingeschakeld. 
Dora hielp haar moeder regelmatig in de winkel en bij het huishouden. Ze 
deed ook wel eens iets in de bakkerij, maar dat kwam minder vaak voor. In de 
bakkerij werkten vooral haar broers volop mee. 

Het brood werd niet alleen in de winkel verkocht, maar ook op de fiets en met 
paard en wagen bezorgd. In het begin deed haar oudste broer Wim dat. Later 
ook Piet. Het ging in een vaste route naar klanten in Bemmel op de Heuvel, in 
Huissen, Haalderen, Reeth en Ressen. Het paard kende de hele route precies 
en had onderweg nauwelijks aanwijzingen nodig. 
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De oven waarmee het brood gebakken werd, was een houtgestookte oven. 
Het was vroeg opstaan om het brood bijtijds in de winkel te hebben liggen of 
te kunnen bezorgen. Als er roggebrood werd gebakken, moest dat al 's 
avonds de oven in, vanwege de lange baktijd daarvan. Dora weet nog, dat 
haar grootmoeder dan opstond en er bij bleef. Zo kon bakker Hulsman nog 
een paar uur naar bed. Oma Wilbers zou op die manier blijven meewerken, tot 
zij in 1931 op 85-jarige leeftijd overleed. 

Binnen het grote gezin van bakker Hulsman was het leven in de dertiger jaren 
niet slecht. Er moest weliswaar door iedereen hard meegewerkt worden, maar 
er was voldoende te eten en te drinken. Toch moest er volgens Dora altijd 
eerst wel goed over worden nagedacht, als er een nieuw pak moest worden 
aangeschaft of een andere grote aankoop moest worden gedaan. 

Met het verstrijken van de jaren werden ook de jongere broers en zussen uit 
het gezin steeds vaker bij de werkzaamheden thuis ingeschakeld. Dat maakte 
voor de oudere Dora de weg vrij om uit te kijken naar een betrekking 
buitenshuis. Zij vond als achttienjarige een baan als hulp in de huishouding bij 
de familie Jurgens in Nijmegen. Daar zou zij ongeveer een jaar blijven. Op 
aanbeveling van Jurgens, die directeur van de steenfabriek in Haalderen was, 
kwam zij daarna in dienst bij de familie Ratering Arntz in Bemmel. Ook hier 
was ze inwonend. Ze was er nauwelijks zes weken in dienst, toen de heer 
Ratering Arntz overleed en 
mevrouw Ratering Arntz met vier 
kinderen achter liet. Dora bleef er 
tijdens de oorlogsjaren en was met 
het gezin in Brabant geëvacueerd. 
Uiteindelijk heeft ze er met heel 
veel plezier tien jaar gewerkt, van 
1937 tot aan haar trouwen in 1947. 
In die jaren heeft ze een bijzonder 
hechte band met de familie 
opgebouwd, die, getuige ook haar 
fotoalbum, tot op de dag van 
vandaag is blijven bestaan. 

Dora in de keuken bij de familie 
Ratering Arntz. 

In verband met haar eigen dienstbetrekking, was Dora vanaf 1937 wat minder 
direct betrokken bij hetgeen er thuis aan de Karstraat gebeurde. Niettemin kan 
ze zich nog een aantal belangrijke zaken herinneren. Ze vertelt dat vooral Wim 
en Piet in die jaren in de bakkerij werkten. Totdat Wim in 1942 trouwde en 
voor zichzelf begon. Hij had eerst in Batenburg een zaak en zette later in 
Breda een uitstekend lopende bakkerij op. In de oorlog moest Piet in het kader 
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van de Arbeitseinsatz naar Duitsland. Dat heeft hij 
nooit gedaan. Als er een razzia kwam, dan werd 
men tevoren gewaarschuwd. Hij hield zich dan 
schuil in de sloot achter het huis. Zelfs onder 
bedreiging van een pistool verried zijn vader zijn 
schuilplaats niet. Later bakte Piet ook nog brood op 
het Manneneiland. Theo Hulsman ging wel naar 
Duitsland. Hij werkte daar onder zeer slechte 
omstandigheden en kwam na de oorlog erg 
vermagerd terug. Broer Jan koos voor het 
priesterschap en was vanaf zijn priesterwijding in 
1946 missionaris in Banjar Baru op het ooraWieggersin 1939. 
Indonesische eiland Kalimantan. Antoon werkte in 
drukke tijden wel mee in de bakkerij, maar was toch voornamelijk bezig met 
het vee en de boomgaarden die de familie onder meer aan de Karstraat en op 

Baal had. Toen de familie Hulsman na de 
evacuatie terugkwam aan de Karstraat, had daar 
een vreselijke strijd gewoed. Er was heel veel 
schade en veel spullen waren verdwenen. 

Na de oorlog werkte Dora Wieggers nog twee 
jaar bij de familie Ratering Arntz. Toen trouwde zij 
met Jo Merkus. Markus had een smederij aan de 
Dorpsstraat in Oosterhout. Hij is in 1989 
overleden. Mevrouw Merkus-Wieggers woont er 
nog steeds. 

• Mevrouw Dora Merkus-Wieggers op een recente foto. 

Bakker Piet Hulsman 
In een interview met de krant bij zijn afscheid in 1988 gaf Piet Hulsman aan, 
dat hij door zijn vader gedwongen werd om bakker te worden: hij moest zijn 
oudste broer Wim helpen. Maar tegelijk gaf hij aan, dat als hij nog eens voor 
de keuze gesteld zou worden, hij opnieuw bakker zou worden. Hij vond het 
een mooi beroep. In de ruim vijftig jaar dat hij als bakker aan de Karstraat 
werkte, veranderde er veel in de bakkerijsector. Mevrouw Truus Hulsman-van 
de Logt maakte het als 'de vrouw van de bakker' ruim dertig jaar van heel 
dichtbij mee. Zij en haar zoon Jos leverden de informatie waarmee het verhaal 
van bakkerij Hulsman hier wordt vervolgd. Piet Hulsman overleed in 1992 op 
69-jarige leeftijd. 

Piet ging als twaalfjarige in 1935 al met de mand onder de arm de fiets op om 
brood te bezorgen. Volgens eigen schatting legde hij zo dagelijks wel dertig 
kilometer af. Maar hij kwam dan ook bij klanten in Bemmel, Haalderen, 
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Ressen en Reeth. Toen hij wat ouder was, reed hij zijn ronde met paard en 
wagen. Erg gevarieerd was het assortiment in 
die tijd nog niet. Het was wit, bruin of 
roggebrood. Een wit of bruin brood was in die 
jaren veel groter dan het huidige brood. 
Momenteel is het gangbare gewicht acht ons, 
toen was dit het dubbele. Roggebroden waren 
nog zwaarder. Het 'luxe' l<rentenbrood werd 
vooral bij feestelijke gelegenheden als 
Kerstmis, Pasen en met de kermis verkocht. 

Piet Hulsman begon dus al heel jong in de 
bakkerij van zijn vader. Toch betekende dat 
niet dat hij zijn beroep uitsluitend in de praktijk 
leerde. Hij volgde in de avonduren de opleiding 
voor brood- en banketbakker en haalde ook het 
middenstandsdiploma. pj^f Hulsman, foto van 1947. 

Voor en tijdens de oorlog werd in de bakkerij van Hulsman gebruik gemaakt 
van een houtoven. Hulsman kende wel bakkers die op olie waren overgegaan, 
maar zelf wilde hij daar niet aan. Hij vond dat het brood er een oliegeur van 
kreeg. In de bakkerij werd in die jaren nog bijna alles met de hand gedaan. Er 
was alleen een roggebroodsnijmachine. Wat betreft het gebruik van machines 
waren sommige bakkers verder. Uit de advertenties van bakkers van voor de 
oorlog kun je vrij goed afleiden of ze geïnvesteerd hadden in bijvoorbeeld 
deegkneedmachines, klutsmachines, etc. Ze presenteerden zich dan als 
Electrische bakkerij en hoopten zo een concurrentievoordeel te behalen. De 
beschikbaarheid van goedkope meewerkende gezinsleden, de financierings-
mogelijkheden, de leeftijd van de bakker en de aanwezigheid van opvolgers, 
de bereidheid om mee te gaan in nieuwe technische ontwikkelingen, maar ook 
de inschatting van de bakker of zijn klanten 'ambachtelijk' of 'machinaal' bereid 
brood wilden, het waren allemaal factoren die bepaalden of een bakker begon 
met mechanisatie of niet. Vader Hulsman was op dit punt terughoudend. De 
consequentie was, dat er veel zwaar werk met de hand gedaan werd en dat 
de hulp van vrouw en kinderen noodzakelijk was. 

In de oorlog kreeg de familie Hulsman er nog een extra taak bij. Het brood 
was op de bon en wilde je als bakker aan meel kunnen komen, dan moest je 
er wel voor zorgen dat je administratie goed voor elkaar was. Dat betekende 's 
avonds ook nog bonnen plakken. Maar regelmatig werd dat systeem omzeild. 
Dan werd bij een goede bekende wat brood geruild voor meel. Op die manier 
kon je dan ook zo af en toe iemand een brood verkopen die geen bon meer 
had. Aan het eind van de oorlog had Hulsman nog heel veel broodbonnen 
tegoed. Daar zat men niet zo mee. Erger was het dat de bakkerij in puin lag. 
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De bakkersfiets kon nog onder de brokstukken vandaan gehaald worden en 
de broodmand vond men een eind verderop in de sloot terug. Maar dat deed 
er nauwelijks toe: eigenlijk moest men weer helemaal opnieuw beginnen. 

De familie IHulsman in 1946 bij gelegenheid van de priesten/vijding van Jan Wieggers. 
Staand van links naar rechts: Marietje, Theo, Nelly, Antoon, Joke, Piet en Tonnie. 
Zittend- Wim, vader Jan Hulsman, Jan, moeder Anna Hulsman en Dora. 

In eerste instantie werd het oude huis, met winkel en bakkerij, weer 
opgeknapt. In 1953 werd door de familie echter een nieuwe woning met winkel 
en bakkerij betrokken. Dit pand, het huidige Karstraat 31, stond pal naast het 
oude huis. In het oude huis zou Antoon Hulsman gaan wonen. De beide 
panden waren met elkaar verbonden via de nieuwe garage en de nieuwe 
ruimte waarin de oven stond. Je kon gewoon binnendoor van het ene naar het 
andere huis. De oven in de nieuwe bakkerij was een heteluchtoven die in de 
eerste jaren werd gestookt met hout en met briketten van Rijcken, de 
kolenboer aan de Papenstraat. Met de komst van het aardgas in de zestiger 
jaren, werd deze oven omgebouwd tot een gasgestookte oven. Het was de 
eerste in Bemmel. 

Jan Hulsman was in de periode kort na de oorlog ook nog even als loco
burgemeester actief. Het was de tijd van de woningnood en één van zijn taken 
was de toewijzing van woningen. Als je in aanmerking wilde komen voor een 
woning, was het wel handig dat je wist waar je je brood moest kopen. En dat 
was geen grapje: Jan Hulsman stond niet als gemakkelijk bekend. 
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huis. In 
vanwege 
Hulsman 
overleed. 

Piet Hulsman bij het bezorgen van tiet brood. In het 
begin van de jaren vijftig werd hierbij voor het eerst 
een auto gebruii<t. Het was een Skoda. 

Omstreeks 1952 had Piet Hulsman verkering 
gekregen met Truus van de Logt uit Reeth. Pas 
nadat diverse broers en zussen kort na elkaar 
getrouwd waren en het huis hadden verlaten, 
waren Piet en Truus in 1957 aan de beurt om te 
trouwen. Omdat Piet de bakkerij van zijn vader 
moest voortzetten en daarom het beste thuis 
kon inwonen, moest hij dus eigenlijk wachten 
met trouwen tot de anderen het huis uit waren. 
Jan Hulsman ging met zijn vrouw boven de 
winkel wonen. Behalve de ouders woonde ook 
Piet's jongste zuster Joke in het begin nog 
thuis. Als jongste had zij op 22 juli 1952 de 
eerste steen mogen leggen voor het nieuwe 

dezelfde periode dat Piet trouwde, stopte zijn vader met werken 
het teruglopen van zijn gezondheid. Hij overleed in 1963. Mevrouw 
verhuisde in 1967 naar bejaardencentrum Liduina, waar zij in 1970 

Piet Hulsman en Truus van de Logt bij hun 
trouwen in 1947. 

In het gezin van Piet Hulsman werden 
drie kinderen geboren: Jos, Pauline en 
Anne Marie. Mevrouw Hulsman had de 
zorg voor de winkel en het gezin. En 
omdat er geen knechten in de bakkerij 
waren, was zij ook daar regelmatig te 
vinden. Het waren drukke tijden voor de 
bakker en zijn vrouw. Midden in de 
nacht liep de wekker af. Er waren dagen 
bij dat om drie uur 's nachts werd 
begonnen met het bakken van de 
broden. Om half tien reed Piet Hulsman 
meestal van huis om het brood rond te 
brengen. 

Het bezorgen was een behoorlijk zwaar 
werk. Men kende de gezinnen waar 
men kwam goed. Piet Hulsman ging 
altijd via de achterdeur naar binnen en 
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had zijn vaste 'koffieadressen' Jos herinnert zich nog een aantal bijzondere 
dingen die zijn vader meemaakte bij het bezorgen in Haalderen Het geeft een 
goed beeld van hoe het er vijftig jaar terug aan toe ging 

Daar was bijvoorbeeld het Ambonezenkamp, waar men rond etenstijd kwam 
De geur van knoflook en oosterse kruiden maakte een behoorlijke indruk op 
de bakker, die nog met met andere culturen te maken had gehad Er waren 
veel grote gezinnen, zonder geld, en Hulsman leverde nog wel eens zonder 
dat er betaald werd Hij werd er erg om gewaardeerd Toch was er met alleen 
maar waardenng in Haalderen Piet Hulsman voetbalde bij Sportclub Bemmel 
En als zijn eerste elftal 's zondags tegen HAVO had gespeeld en gewonnen 
had, dan hoefde hij daar op maandag bij verschillende klanten echt geen 
brood te bezorgen Uit woede ging men dan bij Peperkamp brood halen In 
Haalderen woonde ook de grootste klant van Hulsman Het was de familie 
Nieuwenhuis Aan dit grote gezin leverde Hulsman wekelijks in totaal 18 
broden van zestien ons, dat zijn 36 'gewone' broden zoals we ze nu kennen 
Aan de tafel bij Nieuwenhuis was overigens altijd nog wel een plaatsje vrij voor 
de bakker Piet Hulsman at er regelmatig mee geen brood, maar 'riefkoeken' 

Piet Hulsman schiet' tiet brood in 
de oven 

Op een normale dag bakte 
Piet Hulsman 200 'gewone' 
broden Op zaterdag was dat 
het dubbele Hij werkte vrijwel 
met met halffabnkaten Het 
meel betrok hij bij Van Ooijen 
uit Eist Voor het kneden van 
het deeg werd vanaf 
omstreeks 1950 gebruik 
gemaakt van een 
deegkneedmachine Als het 
deeg gekneed was, werd het 
op de werkbank in stukken 
verdeeld Die stukken werden 
afgedekt met meelzakken en 

dan begon de voorrijs Na deze eerste keer rijzen, werd het deeg opnieuw 
gekneed Dan werd het afgewogen en in broodblikken gedaan Voor broden 
van acht ons waren dat steeds vier aan elkaar vastgemaakte blikken Voor 
broden van zestien ons werden losse blikken gebruikt Dit proces veranderde 
enigszins toen eind zeventiger jaren de bollenrijskast van Van Merwijk werd 
overgenomen Toen werden ook geen broden van zestien ons meer gemaakt 
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Na de tweede keer rijzen, wat in de rijskast ongeveer 45 minuten in beslag 
nam, werden de bakblikken in de oven 'geschoten' met een 'schieter', een 
platte houten schep aan een steel Het bakken duurde ongeveer 35 minuten. 
Vloerbroden werden op de vloer van de oven afgebakken, dus met in blik Na 
het bakken werden de hete blikken met brood uit de oven gehaald en in een 
stelling gezet om af te koelen En ondertussen werd de oven opnieuw gevuld 
met de volgende partij Gaandeweg nam het assortiment toe Ook werd er 
steeds meer zogenaamd kleinbrood (bolletjes en puntjes) gebakken 

Toen nog met op gas werd gestookt, was het goed regelen van de oven nog 
vrij lastig Voor een gelijkmatige verwarming moest met diverse kleppen de 
toevoer van hete lucht ingesteld worden Dan kwam het wel eens voor, dat 
bijvoorbeeld broden die vooraan in de oven hadden gestaan met helemaal 
gaar waren en nog korte tijd opnieuw de oven in moesten, eventueel samen 
met andere producten Toen de oven was omgebouwd naar gas, was de 
verwarming van de beide ovenvloeren gelijkmatiger en beter te regelen Je 
kon ook later beginnen met stoken, want met gas gestookt was de oven 
eerder op temperatuur Per bakvloer konden ongeveer 50 broden per keer 
worden gebakken 

Tientallen jaren terug waren er nog veel bakkers in Bemmel Met Haalderen 
en Ressen meegeteld, kwam je in begin jaren zestig nog gemakkelijk tot 15 
bakkers, die in deze dorpen eveneens hun brood bezorgden En ook al 
gebruikten de meesten inmiddels bestelwagens, men legde grote afstanden af 
knskras door het hele gebied en was erg lang onderweg En regelmatig kwam 
men elkaar bij het bezorgen tegen De bakkers waren duidelijk concurrenten 
en gestructureerd overleg over gezamenlijke belangen was er met Het was 
politieagent Koenders die in het midden van de jaren zestig kwam met een 
wijkverdeling voor de Bemmelse bakkers Vanaf die tijd had iedere bakker in 
pnncipe een eigen bezorgwijk De concurrentie spitste zich toen verder toe op 
de winkel Want als je de mensen door het bieden van een hoge kwaliteit en 
een goed assortiment naar de winkel kon lokken, dan deed je het beter 
Vooral in de beginjaren zestig, met de ouders nog in huis, hadden Piet 
Hulsman en zijn vrouw het met ruim In de zeventiger jaren, met de groei van 
klanten in de nieuwe wijken, werd het beter Ook de verkoop van 
levensmiddelen liep toen goed 

Piet Hulsman was behalve broodbakker ook banketbakker In zijn bakkerij 
maakte hij gebruik van een deegkneedmachine en een klutsmachine Tot in 
de jaren vijftig had hij nog zelf beschuit gebakken Daar stopte hij mee toen de 
verpakte rollen fabrieksbeschuit opkwamen Hetzelfde gold ook voor de 
peperkoek In die producten ging veel te veel tijd zitten Veel vraag was er 
naar de speculaas en kerstkransen van Hulsman Bij de bereiding van 
speculaas gebruikte hij een speculaasmachine, maar toch zat daar nog veel 
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handwerk in. Truus Hulsman vertelt dat ze ieder jaar nog steeds na de 
nachtmis met Kerst wordt aangesproken door mensen die zich de heerlijke 
Weihnachtstollen herinneren. Piet Hulsman stond er om bekend, evenals om 
de kwaliteit van zijn grote krentenbroden. De roomboteramandelspijs die hij 
hierin verwerkte, vervaardigde hij niet zelf. Deze betrok hij van Zeelandia, een 
bekende leverancier van bakkerijgrondstoffen. 

Mevrouw 
winkel. 

Hulsman in de 

Op zaterdag was het altijd 
extra druk. Op feestdagen 
en dan met name met 

^ ^ ^ M MM| r , ^ V ^ H i t ^ H f l i Kerstmis stonden de 
^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 1 .^ M^T^iÊKBi^BS^m, bakkerij, winkel en zelfs 

de woonkamer in het 
teken van de vele af te 
leveren en op te halen 
bijzondere bestellingen. 
Op dat soort dagen kwam 
men handen tekort en 

schoot de nachtrust er wel eens helemaal bij in. Truus Hulsman, de kinderen 
en een enkele keer een extra hulpkracht hielpen als het nodig was in de 
bakkerij met het snijden en wegen van deeg, het vullen van de blikken, het in 
de oven plaatsen en eruit halen daarvan, het leegmaken van de blikken, het 
snijden en inpakken van brood en het vullen van zakken met broodjes. Jos, 
Pauline en Anne Marie maakten de bakkerij schoon en hielpen in de vakanties 
en op zaterdag hun vader met bezorgen. Jos nam dan meestal de fiets. Zijn 
beide zusters gingen met de auto mee. Op zaterdag bezorgde Jos 
bijvoorbeeld bij 10 klanten op de Heuvel, waar hij in twee keer fietsen 40 tot 50 
broden afleverde. Toen hij 16 jaar was, bracht Jos -nog zonder rijbewijs- al 
regelmatig op vrijdag en zaterdag zelf met de auto brood rond. Zijn vader kon 
zich dan helemaal met het bakken bezig houden. Toen de kinderen hun 
rijbewijs hadden, gebeurde het nog vaker dat Piet thuisbleef. Zo kreeg hij wat 
meer rust, want zijn gezondheid werd ook al wat minder. 

Eerder in dit verhaal kwamen al enkele machines ter sprake die Hulsman 
gebruikte bij zijn werk. Een apparaat dat eind jaren zestig zijn intrede deed, 
was de broodsnijmachine. De aanschaf was nodig om tegemoet te komen aan 
de vraag van de klant. Die had via de reclame kennisgemaakt met gesneden 
en verpakt fabrieksbrood zoals King Corn. Omdat de winkel te klein was om 
de snijmachine daar te kunnen plaatsen, stond deze achter bij de oven. Het 
betekende dat mevrouw Hulsman heel wat meters heeft moeten maken van 
de winkel naar de snijmachine en terug. Een nadeel van de snijmachine was. 
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dat je pas kon snijden als het brood afgekoeld was. Een voordeel was dat het 
brood hygiënischer verpakt werd. En een gesneden brood leverde een 
dubbeltje meer op. Regelmatig kreeg Piet Hulsman de Keuringsdienst van 
Waren over de vloer. Bij dergelijke bezoeken werden dan enkele broden 
meegenomen, die in Wageningen werden onderzocht op gewicht en 
samenstelling. De controles hebben nooit problemen opgeleverd. 

Piet Hulsman kort voordat hij in 1988 met 
het bal<f<en en bezorgen van brood stopte. 

Enkele jaren voordat Piet Hulsman 
met pensioen ging, kreeg hij in de 
periode tussen Sinterklaas en kerst 
een hartinfarct. In die dagen had de 
familie Hulsman hulp van Jan van 
Rossum, die onder andere de 
Weihnachtstollen en het kleinbrood 
voor zijn rekening nam, en van Jo 
Gerdsen, die het bakken van het 
brood overnam. Ook de inmiddels 
gepensioneerde zwager Frans 

Helleman sprong toen bij. Op die manier konden de klanten van Hulsman toch 
van brood worden voorzien. 

Een versierde winl<el bij 
het beëindigen van de 
zaai<. 

Toen Piet Hulsman in 
1988 stopte, waren al 
diverse Bemmelse 
bakkers hem daarbij 
voorgegaan. En het 
was ook al niet meer 
vanzelfsprekend dat 
de bakker zijn brood 
nog bezorgde. Het 
opschrijven van het 
geleverde brood en het eens in de zoveel weken afrekenen daarvan, het 
binnenlopen bij de klanten door de achterdeur, maar ook het helpen van 
klanten buiten de normale openingstijden, het liep in die jaren op heel veel 
plaatsen ten einde. Op 7 mei 1988 kwam tegelijk met het einde van de 
bakkerij ook het einde aan de kruidenierszaak. Piet Hulsman en zijn vrouw 
sloten daarmee een leven van hard werken af. Vooral de vele dagelijkse 
contacten zouden ze missen. Uit de vele blijken van dank die ze bij de sluiting 
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ontvingen, kon worden afgeleid dat hun klanten daar precies zo over dachten 
De klantentrouw was ook groot geweest velen waren 3 generaties lang of wel 
75 jaar klant gebleven 

Ontwikkelingen bij brood bakkerijen 
In de penode waann de bakkerij van Wieggers en later Hulsman aan de 
Karstraat in Bemmel gevestigd was, is er veel veranderd in de productie, 
distnbutie en consumptie van brood In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van 
Cijfermateriaal afkomstig van het documentatiecentrum van het Nederlands 
Bakkerijmuseum 'Het Warme Land' te Hattem 

Het eerste punt waarbij we stilstaan, is de sterke afname van het aantal 
bakkersbedrijven Gebrek aan opvolgers, hoge investenngen, concurrentie 
van de supermarkt en schaalvergroting waren er de oorzaak van Het aantal 
industnele broodbakkerijen in Nederland was stabiel ongeveer 120 De daling 
zat uitsluitend bij de kleine ambachtelijke bakkerijen Vooral vanaf eind jaren 
vijftig IS de terugloop hard gegaan In 1958 waren er rond de 12 000 
bakkersbedrijven Eind 1960 telde men er nog circa 10 000 In onderstaande 
tabel is het verloop in de daarop volgende penode weergegeven 

Tabel aantal bedrijven 
Soort/Jaar: 
Kleinbedrijf 
Grootbedrijf 

1964 
7450 

120 

1968 
6121 

132 

1972 
4950 

121 

1976 
4172 

117 

1980 
3682 

118 

Het landelijke beeld ten aanzien van het aantal broodproducerende 
bakkersbedrijven zien we terug in Bemmel Landelijk werd in 1960 nog 80% 
van het geproduceerde brood aan huis bezorgd In 1980 was dat al gedaald 
tot 25% Een soortgelijke ontwikkeling heeft zich ook in Bemmel voltrokken 

Een andere belangrijke ontwikkeling die zich voltrok, is de sterke afname van 
de consumptie van brood Vanaf 1935 daalde de consumptie van brood, 
uitgedrukt in kilogrammen per hoofd van de bevolking Pas rond 1980 is, 
vooral als gevolg van intensieve voorlichtingscampagnes en promotie, de 
neergaande lijn gestopt en zelfs enigszins omgebogen 

Tabel broodconsumptie per hoofd van de bevolking 
Jaar 
Kg 

1923 
109 

1935 
110 

1951 
102 

1961 
82 

1971 
63 

1978 
58 

De daling is een gevolg van de toegenomen welvaart Door de stijging van het 
inkomen van de consument veranderde diens behoeftepatroon Andere 
producten kwamen in de plaats van traditionele voedingsmiddelen als brood 
en aardappelen De toegenomen welvaart is ook de verklanng voor de 
uitbreiding van het assortiment die vanaf 1950 valt waar te nemen Steeds 
meer luxe broodartikelen kwamen in de plaats kwamen van het 'gewone' 
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brood In Nederland at men in 1923 per hoofd van de bevolking 88 kg 
wittebrood, 12 kg bruinbrood en 9 kg roggebrood Dit zijn gemiddelden Op het 
platteland lag de consumptie van roggebrood aanzienlijk boven dit 
gemiddelde Onderzoeken laten duidelijk zien dat de consumptie van 
roggebrood hoger was, naarmate het inkomen lager was 

In 1971 bestond het verbruik per hoofd gemiddeld uit 38 kg wittebrood, 20 kg 
bruinbrood, 2 kg roggebrood en daarnaast 3 kg ovenge, zoals kleinbrood, 
krentenbrood, etc We zagen deze landelijke ontwikkelingen ook terug in de 
verandering van het assortiment bij Hulsman 

Het Bakkerijmuseum in Hattem 
Als u dit artikel tot hier gevolgd heett, behoort u zeker tot de doelgroep van het 
Nederlands Bakkerijmuseum 'Het Warme Land' te Hattem Het museum ligt 
aan de Kerkhofstraat 13 De openingstijden zijn van dinsdag tot en met 
zaterdag van 10 tot 17 uur In de schoolvakanties ook op maandag Op Oud
en Nieuwjaarsdag, 30 apnl en op eerste Kerstdag is het museum gesloten De 
toegangsprijs bedraagt voor volwassenen € 3,60, kinderen van 4 tot 14 jaar 
betalen € 2,30 en jongere kinderen kunnen gratis naar binnen Uw 
museumjaarkaart is geldig Overweegt u een bezoek aan dit fraaie museum, 
dan zou u misschien moeten kiezen voor woensdagochtend of 
zaterdagmiddag Dan vinden er bakdemonstraties plaats rondom de 18''-
eeuwse takkenbosoven In de museumwinkel kunt u dan bij uw vertrek het 
verse brood kopen, waarvan u zelf heeft gezien hoe het gebakken werd 

Ter afronding 
Zoals ook in de advertenties achter in dit Knngblad is te zien, waren er vroeger 
veel meer bakkers dan nu Een van de verdwenen namen is die van bakker 
Hulsman We zagen dat de geschiedenis van deze Bemmelse bakkerij past in 
een algemene ontwikkeling Toch zullen er altijd bakkers blijven, zoals een 
tekst in het bakkerijmuseum aangeeft 

De zon en de eeuwen 
gaan over de akker 
Immer zorgt de boer 
immer zorgt de bakker 

Met dank aan mevrouw Dora Merkus-Wieggers, mevrouw Truus Hulsman-van 
de Logt en de heer Jos Hulsman, voor hun mooie verhalen en foto's over de 
bakkerij van Hulsman Dank ook aan de medewerkers van het 
bakkerijmuseum die mij op een heel plezierige wijze kennis lieten nemen van 
het kader waarin het verhaal van deze Bemmelse bakker kan worden 
geplaatst En met te vergeten Adri Stuart, die voor mij in de registers van de 
burgerlijke stand dook 

Gerard Sommers 
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Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 
Gouden Appel 
Als straatnaam bestaat 'Gouden Appel' pas sinds 1995, toen de Raad van de 
gemeente Bemmel deze in haar openbare vergadering van 26 oktober 
vaststelde. Het is een klein straatje met veel bewoners. De 'Gouden Appel' is 
een zijstraat aan het begin van de Dorpsstraat. De weg leidt naar het 
verpleeg- en verzorgingshuis en de aanleunwoningen. 

'De Gouden Appel' was ooit de naam van een boerderij aan de overkant van 
de Dorpsstraat, ongeveer op de plaats waar de M.L.K.-school is gevestigd. 
De boerderij werd afgebroken vanwege oorlogsschade en is niet meer 
herbouwd op deze plaats. Er kwam een nieuwe boerderij met dezelfde naam 
in het buitengebied, aan de Dikelsestraat. De eigenaar van de boerderij bezat 
ook weilanden aan de Dorpsstraat. Hij verkocht deze aan de gemeente 
Bemmel die er het sportpark 'De Gouden Appel' op stichtte. Ook het café 'De 
Gouden Appel' werd gebouwd. Later werd het uitgebreid met een nieuw 
woonhuis en omgezet in een hotel. Het sportpark verhuisde, eerst gedeeltelijk 
en later helemaal, naar elders. Daardoor kwam de plek vrij om voor ouderen 
te kunnen bouwen. 

Op dit detail van de kadastrale tekening van 1832 loopt de huidige Dorpsstraat van 
linksboven (tussen de percelen 271 en 274 door) over het midden van de tekening, om 
links van 'De Brouwerij' (het huidige 'Het Hoog') naar beneden af te buigen. De 
gebouwen van boerderij 'De Gouden Appel' staan op deze tekening op kadastraal 
perceel 290. 

De nieuwe straat houdt een oude naam in ere. Waar in het, niet eens zoverre, 
verleden de rood- en zwartbonte koeien graasden, staan nu onze 'heilige 
koeien' in rijen geparkeerd. 

Maria Janssen 
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De eerste Australische immigrant een Bemmelnaar 
In het kader van de vienng van 400 jaar VOC (Vereenigde Oostindische 
Compagnie) volgt hier een stukje geschiedenis, waarbij zeer waarschijnlijk een 
Bemmelnaar betrokken is geweest Het schip de 'Batavia' liep bij haar eerste 
reis naar Indie op een rif voor de westkust van Australië en verging Na de 
schipbreuk ging de commandeur met enige officieren hulp halen Tijdens hun 
afwezigheid richtte de achtergebleven onderkoopman, samen met een aantal 
muiters, een slachtpartij aan Daarbij werden meer dan 100 mensen 
vermoord Twee muiters, waaronder Jan Pelgrom de Bije, ook wel Jan van 
Bemmel genoemd, werden hiervoor veroordeeld tot het achterblijven op het 
vasteland van Australië Zij waren daarmee de eerste immigranten van 
Australië 

Handel op de Oost 
Pas vanaf 1595 gingen er Hollandse schepen naar Indie om handel te drijven 
in specerijen Op Java groeide peper, op Banda muskaatnoten, op de 
Molukken kruidnagelen en op Ceylon kaneel Tot die tijd bezaten de 
Portugezen het monopolie op deze handel Om redenen waarop hier met 
nader wordt ingegaan, stagneerde de aanvoer via Portugal echter Het bood 
de Hollanders de kans om ook een graantje mee te pikken van de hoge 
winsten die met specerijen waren te behalen Na een aarzelend begin werd 
men enthousiast Er gingen steeds meer schepen op weg naar Indie In eerste 
instantie werden er enkele kleine schepen ingezet, maar gaandeweg werden 
dat er steeds meer en ze werden ook steeds groter De grote onderlinge 
concurrentie bij de inkoop van de specerijen leidde al in 1602 tot de oprichting 
van de Vereenigde Oostindische Compagnie - de VOC Vooral 
raadspensionaris Van Oldebarnevelt had daarop aangedrongen 

De VOC bestond uit een zestal Kamers, die zich in Amsterdam, Rotterdam, 
Delft, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen bevonden Het commerciële belang 
telde erg zwaar en het gevolg was dat de werkwijze van de VOC met al te 
vredelievend was De verhouding met de Portugezen was slecht Er waren 
regelmatig gewelddadige botsingen Maar binnen de VOC was met iedereen 
gelukkig met het overvloedig toepassen van geweld Voor een aantal 
bestuurders was dat reden om op te stappen De schepen die naar Indie 
gingen, werden in opdracht van de VOC gebouwd In eerste instantie 
gebeurde dat op de Peperwerf en later op de werf Oostenburg, beide in 
Amsterdam In een tijdsbestek van 200 jaar zijn er maar liefst 1500 VOC-
schepen gebouwd 

De 'Batavia' en zijn bemanning 
In 1626 had het dagelijks bestuur van de VOC, de Heeren Zeventien, besloten 
dat er grotere schepen gebouwd moesten worden om nog meer lading naar 
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Nederland te kunnen brengen Daartoe stelde ze specificaties op voor een 
nieuw scheepstype, het zogenaamde retourschip De afmetingen waren voor 
die tijd erg groot circa 45 meter lang en meer dan 10 meter breed Deze 
schepen konden maanden onderweg zijn zonder land aan te doen Er werden 
dan ook enorme hoeveelheden voedsel meegenomen, soms voor meer dan 
300 mensen In de beginpenode ging er zelfs voedsel mee voor de heen- en 
terugreis dat wil zeggen voor een penode van 30 maanden 

De 'Batavia' werd in 1628 op de Peperwerf te Amsterdam gebouwd naar de 
specificaties van een retourschip Het werd een driemaster met ongeveer 
1100 m^ zeiloppervlak en bewapend met 32 kanonnen Aan boord waren 303 
bemanningsleden, 20 vrouwen en 18 kinderen De opperkoopman (ook wel 
'commandeur' genoemd) was de hoogste in rang en tevens gezagsvoerder 
Verder waren er aan boord de schipper, twee onderkoopmannen, 
scheepsofficieren (de hoogbootsman, de opperstuurman, de opperchirurg en 
de provoost), boekhouders, cadetten (meestal van 'goede huize'), soldaten, 
ambachtslieden, matrozen en een predikant met zijn gezin 

Personen die een belangrijke rol gespeeld hebben in het drama van de 
'Batavia' zijn opperkoopman Francisco Pelsaert, onderkoopman Jeronimus 
Cornelisz, schipper Adnaen Jacobsz, Lucretia Jansz (van der Mijlen), 
Zwaantje Hendricx, de soldaat Wiebe Hayes en Jan Pelgrom de Bije van 
Bemmel Deze laatste was kajuitsdienaar 

De reis naar Indië en de schipbreuk 
De 'Batavia' vertrok op 28 oktober 1628 samen met 6 andere schepen Bij het 
vertrek ging het meteen mis de 'Batavia' liep al bij Texel aan de grond Het 
schip raakte echter snel weer los Met een dag vertraging kon men toch aan 
de reis naar Indie via Kaap de Goede Hoop beginnen De schepen voeren in 
eerste instantie wel bij elkaar maar raakten elkaar ondenweg kwijt Ze gingen 
hun eigen weg en zouden elkaar bij Kaap de Goede Hoop waarschijnlijk wel 
weer treffen Dat gebeurde ook want rond 14 apnl 1629 legden de meeste 
daar aan om vers water en voedsel aan boord te nemen De 'Batavia' had een 
tussenstop gemaakt in Sierra Leone Dat was eigenlijk verboden door de 
VOC, vanwege het gevaar van kapers 

BIJ Kaap de Goede Hoop deed zich een incident voor waarbij de 
onderkoopman, de schipper en een vrouw betrokken waren Ze gingen, 
ondanks het verbod van opperkoopman Pelsaert van boord en misdroegen 
zich op de andere schepen Ze werden de volgende dag ernstig berispt door 
Pelsaert Schipper Adnaen Jacobsz, die op een eerdere reis al bonje met 
Pelsaert gehad had, beraamde daarop met onderkoopman Jeronimus 
Cornelisz het plan om onderweg naar Java te gaan muiten Ze overlegden wie 
zich aan hun zijde zouden kunnen scharen 
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Op 22 april 1629 vertrok een vijftal schepen, waaronder de 'Batavia', vanaf 
Kaap de Goede Hoop. Na twee dagen werd Pelsaert doodziek. Ingeval de 
opperkoopman zou komen te overlijden, kreeg de schipper langs officiële weg 
het commando over het schip. Het plan om het schip te over te nemen, zou 
dan overbodig zijn geweest. Pelsaert werd echter na een tijdje weer beter. De 
schipper bleef zich ondertussen steeds misdragen. Hij zocht een aanleiding 
om het plan om te muiten uit te kunnen voeren en aannemelijk te maken voor 
de rest van de bemanning. Hiervoor overvielen ze Lucretia van der Mijlen. Zij 
had al op het eerste deel van de reis niet op avances van de schipper willen 
ingaan. Men verkrachtte haar en besmeurde haar met vuil en uitwerpselen. 
Pelsaert kwam er na een paar dagen achter wie de aanvallers waren geweest 
en kondigde aan dat alle betrokkenen vastgezet zouden worden. Afgesproken 
werd, dat op het moment dat hij dat zou doen, de muiterij zou beginnen. 

De vaarroute van de 'Batavia' naar Indië liep via een tussenstop in Sierra Leone naar 
Kaap de Goede Hoop en dan richting Australië. Bij de Houtman Abrolhos eilanden is 
het schip op een rif gelopen. 

Maar zover kwam het niet. In de vroege ochtend van 4 juni 1629 liep de 
'Batavia' op een rif van de Houtmans Abrolhos, een eilandengroep die circa 
60 mijlen voor de westkust van Australië ligt. De schipper had nog wel een 
witte plek op het water gezien en zelfs aan een van de wachten gevraagd wat 
dat zou kunnen zijn. Maar die had geantwoord dat dat het schijnsel van de 
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maan was en de schipper had daar genoegen mee genomen De dagen erna 
stormde het zo hard dat het schip kapot begon te slaan De opvarenden 
waren al van boord gegaan en met een boot naar twee kleine eilanden 
gebracht Maar op die eilanden was geen vers drinkwater En de voorraad 
water dreigde op te raken 

En dus gingen Pelsaert en 36 anderen, waaronder bijna alle officieren, op weg 
om op eilanden in de buurt of op het vaste land vers water te zoeken Toen ze 
mets konden vinden, besloten ze door te varen naar de stad Batavia op Java, 
het huidige Jakarta Op 7 juli kwamen zij daar aan Ze troffen er een van de 
schepen die tegelijk met de 'Batavia' uit Nederland was vertrokken Met dit 
schip, de 'Saerdam' vertrokken zij op 15 juli uit Batavia, om de kostbare 
lading, voornamelijk goud om de specerijen te kunnen betalen, en de 
gestrande mensen op te halen. 

De achtergebleven personen, waaronder de onderkoopman Jeronimus 
Cornelisz, hadden ondertussen een eigen raad ingesteld met Cornelisz aan 
het hoofd Deze raad besprak de mogelijkheid dat Pelsaert wist van de 
plannen om te gaan muiten Men onderkende het nsico dat hij terug zou 
komen met een schip om de samenzweerders op te pakken Op muiterij stond 
de doodstraf De raad besloot daarop om de meeste schipbreukelingen 
gevangen te zetten en te vermoorden De rest zou proberen een schip te 
veroveren, zodra er een langs zou komen 

Een kleine groep onder leiding van Wiebe Hayes werd er op uitgestuurd om 
water te zoeken Deze groep vond uiteindelijk water en gaf het afgesproken 
signaal door vuren te ontsteken Hierop werd door Cornelisz en de anderen 
echter met gereageerd Omdat het gezelschap op haar zoektocht naast water 
ook voedsel had aangetroffen, besloot men op het betreffende eiland te blijven 
in de hoop zo te overleven. 

Op het eiland waar Cornelisz zat, waren ondertussen al meer dan 120 
mensen vermoord Er waren er nog slechts 40 over De 18-jange Jan Pelgrom 
de Bije van Bemmel wilde zo graag iemand vermoorden, dat hij Cornelisz er 
dagelijks om smeekte Een aantal gevangenen slaagde er in om te 
ontsnappen naar het eiland waar de groep van Wiebe Hayes zat, zodat daar 
uiteindelijk 47 personen zaten De groep van Cornelisz probeerde vervolgens 
nog wel de groep van Hayes te overvallen, maar die aanval werd tot dne keer 
toe afgeslagen Bij de laatste aanval werd Cornelisz zelf gevangen genomen 

Twee weken hierna vond Pelsaert de plaats van het wrak terug en werd hij 
door Wiebe Hayes gewaarschuwd voor de groep muiters Hij vertelde hem 
ook over de moordpartijen Toen de muiters vervolgens aan kwamen roeien 
was Pelsaert voorbereid en werden ze gevangen genomen De volgende dag 
al begonnen de verhoren 
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De rechtspraak en de vonnissen 
De rechtspraak aan boord van een VOC-schip gebeurde ten tijde van het 
stranden van de 'Batavia' door de scheepsraad. Hierin zaten de opper- en de 
onderl<oopman, de schipper, de eerste stuurman en de hoogbootsman. 
Aangezien de 'Saerdam' een reddingsschip was, gold hier dat de 
scheepsraad brede bevoegdheid had en ook zware delicten mocht bestraffen. 
Om een doodstraf uit te kunnen spreken, was wel een bekentenis nodig. Als 
deze niet gedaan werden, werd gedreigd met pijniging. Deze pijniging bestond 
uit het "gieten van water". Hierbij werd de verdachte vastgebonden en kreeg 
een trechter in de mond. Daarna werd hij langzaam volgegoten met water, 
zodat hij na verloop van tijd begon te zwellen. Meestal was er niet al te veel 
water nodig om de verdachten te laten bekennen. 

Cornelisz ontkende in eerste instantie alle beschuldigingen, maar ging toch 
ook overstag. Wel probeerde hij de zaak steeds te vertragen. Hij werd 
veroordeeld tot ophanging, nadat eerst zijn beide handen waren afgehakt. Zijn 
bezittingen werden door de VOC geconfisqueerd. Nog zeven mannen kregen 
dezelfde straf. Andere veroordeelden kregen straffen als kielhalen, stokslagen 
etc. 

De eerste vonnissen worden op de Abrolhos eilanden voltrokken. 

Jan Pelgrom de Bije van Bemmel 
De misdaden die Jan Pelgrom de Bije beging, zijn uitgebreid beschreven in 
het scheepsjournaal dat Pelsaert opgemaakt heeft. Een van de verhoren volgt 
hierna: 

Op heden den 23 september 1629 op 't eijlandt Batavias Kerchoff heeft den 
Commandeur Francisco Pelsaert en den scheepsraadt geresolveert Jan 
Pelgrom de Bije van Bemmel t'examineren over zijne gedane moorden, als 
beestelijck leven, hier op d'eijlanden geleijt heeft, ende dies noodiggh zijnde 
ter torture te brengen. 
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Jan Pelgrom de Bije van Bemmel, out omtrent 18 jaeren, ende kaïjuitmeester 
geweest opt verongeluckte schip Batavia, maar alhier op d'eijlanden geweest 
den dienaar van Jeronimus Cornelisz ondercoopman, affgevraagt, hoe veel 
menschen hij gedoodt, oft helpen dooden hadde, ontkent, ijmandt gequetst, 
ofte gedood te hebben, alsoo der anderen genoegh zijn geweest, dieder 
graagh genoegh toe waeren, dat hij leughens spraak, naar uytgestane pijne, 
bekent dat op eenen dagh zijnde den 18 julij geweest, hij met Davidt van 
Sevanck, die hem op zijn bidden mede namp, naar 't Robben Eijlandt is 
gevaeren, alsoo hij gehoort hadde, dat de resterende vrouwen ende jongens 
vermoert zouden worden Heeft hij des nachts als de leuse gegeven was, 
eenen jongen dood geslagen, dat gedaan zijnde, liep hij naar Jannetgien Gist 
huijsvrouwe van Jan Hendricx uijt den Haagh, die hij ettelijcke hacken met zijn 
sabel gaff waerop Andries Jonas geloopen quamp, die haar voorts met zijn 
mes doodt staak. 

Bekent mede, dat op eenen dagh, sijnde julij geweest, des nachts, hij van 
Jeronimus gesondert wiert om Jan Hendricx te halen, die hem belaste dat hij 
nevens Andries Liebent ende Jan van Bemmel zouden gaan, ende ven/vorgen 
Annekens Hardens huijsvrouwe van Hans Hardens Derhalven sijn met hun 
drijen hehen gegaan, quamp ondertussahen Gijsbrecht van Weideren mede 
om haar te helpen, die een strop van haar haijrsnoer maackte, ende Jan 
Hendricx worgden haar de keel toe. Jan van Bemmel zadt op haar benen. 

Hem voorder affgevraagt, waerom hij op den 16 augustij, zoo wanneer 
Cornells Aldersz Schagen van IJlpendam hooploper, op den kop zoude 
affgeslagen worden, hij der zoo zeer om badt, dat hijt doen mocht, bekent dat 
hij op dien dagh met het schuijtgien uijt geweest hadde, ende inde tent 
komende zeijde Jeronimus tegen hem. Jan daar is mijn sabel die moet ghij op 
den nettebraijer proeven off hij scherp is, ende slaat hem de kop aff, waar in 
hij seer verblijf was Dan Zevanck sulcx hoerende, sustineerden dat hij der te 
licht toe was Ondertusschen quamp Mattijs Beijr, die versocht dat hij't doen 
mocht, d'weick hem oock vergunt wiert, soo nam hij den sabel uyt Jan van 
Bommels handt, ende droeg hem bij Gillis Philipsen, om wat scherper te vijlen 
Ondenvijlen was Jan besich, om den jongen te blintoogen ter presentie van 
Jeronimus, die tegen den jongen zeijde, nu lustigh zidt schoon, t'is maar 
gecken Soo quamp l^attijs Beyr, die den sabel onder sijn mantel hadde ende 
sloegh hem met eenen slagh meest den kop aff Dit geconfronteert met 
Jeronimus, ende gevraagt off sulcx warachtigh was ende het hem belast 
hadde, zeijt, jae, omdat voorsz Jan van Bemmel dagelijcx biddende was, dat 
hij hem doch ijmant zoude willen laten dootslaen, alsoo hij't liever dede als 
eeten ende drincken Doen hij den voorsz hooploper met en mocht den kop 
affslaen, darom schreijde. 
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Voorder gevraagt, hoe veel vrouwen hij hier vleeselijck bel<ent hadde, zeijt dat 
hij bij Trijntgien Fredricx ende haer suster Zussien Fredricx sijnen wil gedaan, 
ende geslapen heeft, alsmede bij Anneken Bosschieter, die hij altsamen 
vleeselijck bekent heeft. 

Gevraagt, hoe veel grouwelijcke boosheden hij meer gedaan heeft, bekent, 
dat hij op het lesten wel zeer graagh was, om ymant doodt te slaen maar een 
ander was altoos voor hem in de weer, heeft mede zeer graagh geweest om 
het komende jacht te helpen affloopen. 

Wij ondersz raadtspersoonen van den schepe Sardam verklaren op onse 
manne waarheid in plaats van gestaaffden eede, dat alle dese 
bovengeschreeven examinatien in onse bijwesen genomen ende door Jan 
Pelgrom de Bije van Bemmel, zoo door torture, als vrijwillige bekentenissen 
beleden zijn. Is hem op heden ten oven/loet dese examinatie ende 
bekentenisse wederom voorgelesen, ende affgevraagt, oft het altsamen niet 
warachtigh was. Bekent vrij, liber ende ongebonden, inderdaat soo geschiet te 
zijn, ende omdat wij't selve met nuchteren ooren gehoort ende eijgen oogen 
gesien te hebben, zijn bereijt. Vallen tijden, die voor alle hooghe, ende 
subalterne rechters oock by den Ed. Hr. Generaal Jan Pietersen Coen, ende 
de Hr. Hrn. Raden van Indien tot Batavia komende t'attesteren ofte getuygen, 
ende daar toe versocht zijnde, met eede te 
bevestigen. In teken van dit warachtigh te 
zijn, hebbent met onse handtteecken 
onderteeckent, desen 28 september anno 
1629 op t'Eijlant Batavias Kerchoff. 

Jan Pelgrom de Bije van Bemmel werd 
veroordeeld tot ophanging, maar hij wilde nog 
niet sterven. Hij hield maar niet op met huilen 
en bidden om genade. Hij vroeg of hij niet 
ergens achtergelaten kon worden op een 
eiland of op het Zuidland, het vaste land van 
Australië. Uiteindelijk stemden Pelsaert en de 
scheepsraad toe om hem en Wouter Loos op 
het Zuidland achter te laten. Deze Wouter 
Loos was een soldaat die ook verschillende 
moorden had gepleegd en tot kapitein-
generaal benoemd was nadat Cornelisz 
gevangen genomen was. Op de terugtocht 
naar Batavia op Java, werden de twee op het 
vaste land afgezet. 

Jan Pelgrom de Bije in de film 
die over het stranden van de 
'Batavia' is gemaakt. 
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Op 5 december arriveerde de 'Saerdam' weer in Batavia met het grootste deel 
van het geld, alle juwelen, wat zilverwerk en diverse andere goederen uit het 
wrak Aan boord waren nog 68 mannen, 7 vrouwen en 2 kinderen van het 
schip de 'Batavia' 

De relatie met Bern mei 
Op het moment dat de 'Batavia' uit voer was Jan Pelgrom de Bije van Bemmel 
een jongen van 18 jaar en hij moet dus rond 1610 geboren zijn De 
kerkboeken van Bemmel beginnen echter pas in 1623, waardoor we zijn doop 
daann met kunnen vinden Wel zijn er in de kerkregisters van de Nederlands 
Hervormde Gemeente te Bemmel inschrijvingen te vinden die aanwijzingen 
zijn voor een venwantschap met Jan Pelgrom de Bije, namelijk 
- Lorents Pilgrams, nchter tot Herwen en Aarts, wordt in 1623 ingeschreven 

als lidmaat 
- Lorentz Pilgram, wordt op 4 mei 1626 begraven Hij is overleden te Herwen 
- Peter Pilgrams de Bij, zoon van Laurens Pilgrams de Bi] zaliger - richter tot 

Herwen en Aert, trouwt op 15 oktober 1626 met Bartruda van Lengel, 
jongedochter van Johannes Lengel 

- Peter Pilgram, is doopgetuige op 26 juli 1624 en op 10 oktober 1624 Hij 
wordt bij de tweede inschrijving vermeld als soldaat 

- Peter Pilgram laat een kind dopen op 28 januan 1629 (Cathanna) en op 20 
juli 1631 (Laurensken) 

- Gertruijdt Pilgrams, is doopgetuige op 9 januari 1625 
- Mechtelt Pelgroms, is doopgetuige op 20 april 1634 

-^g.-w.,.r,^^,,,, %c^^, j,,^^^^ v* /^^«, ^ g^^^ 

Inschrijving als lidmaat van Lorents Pilgrams richter tot Hen/ven en Aarts RBS 240 6 

Een speurtocht op internet (via www google nl) brengt ons al snel bij een 
uitgebreide genealogie van Ambrosius de Bije In deze genealogie komen ook 
de bovengenoemde Lorentz (Laureijs) Pelgrom de Bije en Peter Pelgrom de 
Bie voor De gezochte Jan Pelgrom de Bije staat er, helaas, met bij Ook 
navraag bij de opsteller leverde geen verdere informatie 

In deze genealogie wordt bij Laureijs Pelgrom de Bije vermeld dat hij op 3 april 
1626 in Heerewaarden overleden is en dat hij nchter was in Heerewaardeni In 
de kerkboeken van Bemmel is echter duidelijk te lezen dat dit Herwen en 
Aerdt moet zijn Hieruit blijkt maar weer dat met alles dat op internet 
gepubliceerd wordt, klakkeloos overgenomen kan worden en dat controle, 
bijvoorbeeld door eigen onderzoek, wenselijk en noodzakelijk is 
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De stamvader van het geslacht De Bije (De Bie) is de genoemde Ambrosius 
HIJ leefde in de eerste helft van de dertiende eeuw De familienaam De Bije is 
volgens deze genealogie ontleend aan een hofstede 'De Bie' onder 
Princenhage Leden van deze familie bekleedden aanzienlijke functies, zoals 
burgemeester en schepen van 's-Hertogenbosch en van Breda Het geslacht 
de Bije vertakte zich in de vanant 'Pelgrom de Bije' toen ene Dienck de Bije 
tussen 1465 en 1471 samen met hertog Adolf van Gelre een pelgnmstocht 
naar Jeruzalem maakte Alleen zijn nakomelingen dragen de naam 'Pelgrom 
de Bije' 

Op grond van het bovenstaande is met met 100% zekerheid vast te stellen dat 
Jan Pelgrom de Bije een geboren Bemmelnaar is Maar gezien de toevoeging 
"van Bemmel" aan zijn naam (en met "van Bommel", zoals hij hier en daar 
abusievelijk in de literatuur wordt aangegeven) en het feit dat er tussen 1623-
1631 daadwerkelijk personen van het geslacht Pelgrom de Bije in Bemmel 
woonden, ligt het toch wel voor de hand dat ook Jan Pelgrom de Bije (korte 
tijd) in Bemmel gewoond heeft Hij zou dan de zoon van Laureijs Pelgrom de 
Bije en Machteld Pnck kunnen zijn en de broer van Peter 

Het relevante deel van de stamboom van Pelgrom de Bije ziet er dan als volgt 
uit 
Laureijs Pelgrom de Bije, nchter te Herwen en Aerdt, overleden in Herwen, 
begraven op 4 mei 1626 in Bemmel, zoon van Peter Pelgrom de Bije en Anna 
Jacobs Ketelaars, is getrouwd met Machteld Pnck, geboren in Emmenk, 
overleden na 1638 in 's-Hertogenbosch Kinderen uit dit huwelijk 
1 Peter, getrouwd op 15 oktober 1626 in Bemmel met Bartruda van Lengel, 

dochter van Johannes van Lengel, waard te Eist 
2 Geertruijt, overleden op 23 juli 1664 in Amsterdam, getrouwd op 13 mei 

1640 in Sloten met Laurens Berghmans, lakenbereider, geboren in 1612 
in Sittard, overleden op 19 februan 1664 in Amsterdam 

3 Jacob, overleden in 1662, lekenrector, poorter van 's-Hertogenbosch, 
droogscheerder en lakenverkoper, secretaris, dijck- en polderschrijver tot 
Empel en Meerwijck, getrouwd op 15 juni 1641 met Anna Momboirs, 
geboren in Empel, overleden na 1671, dochter van Arnt Momboirs en 
Josina Hannarts 

4 Hendnck, geboren in 1604, overleden op 9 februan 1654 in Amsterdam, 
ondermajoor van de stad 's-Hertogenbosch, diaken van de Hervormde 
Kerk, hoofdprovoost van de burgerij in Amsterdam, getrouwd op 23 juni 
1630 in Sloten met Manken Rodenburgh, geboren in 1607, overleden op 
29januan 1672 in Amsterdam, dochtervan Emanuel Rodenburgh 

5 mogelijk Jan, geboren ca 1610, kajuitdienaar op het schip de 'Batavia', in 
1629 ter dood veroordeeld maar achtergelaten op het vasteland van 
Australië 

Adri Stuart 
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Aanwinsten 
Middeleeuwse Waterput Hoek Loostraat/Herckenrathweg te Bemmel -
Rapportage Archeologische Begeleiding 
Op het terrein waar de appartementengebouwen van de Warmoeshof nu hun 
voltooiing naderen, werd in het najaar van 2001 bij graafwerkzaamheden een 
bijzonder interessante vondst gedaan Er werden resten aangetroffen van wat 
een middeleeuwse waterput bleek te zijn In opdracht van de gemeente 
Bemmel en ID Vastgoed b v is vervolgens door Synthegra Archeologie B V 
onderzoek gedaan De bevindingen zijn vastgelegd in een zogenaamde 
Rapportage Archeologische Begeleiding, gedateerd 27 juni 2002 Het deed 
ons genoegen een exemplaar van dit ruim veertig pagina's tellende verslag 
voor onze documentatie te mogen ontvangen. In een van de komende 
nummers van ons Kringblad zullen wij u een samenvatting geven van de 
opmerkelijke conclusies waartoe de analyse en interpretatie van de put en het 
daarin aangetroffen materiaal hebben geleid 

Mare Koeken 

De jaarkalender 2003 
De elfde jaarkalender van de knng zal ook dit jaar weer vanaf midden oktober 
verspreid gaan worden Weest u evenwel met ongeduldig, als we daarbij met 
al meteen bij u op de stoep staan het zorgvuldig afleveren van vele 
honderden kalenders is een omvangrijke klus, waar vele uren vrije tijd in gaan 
zitten WIJ streven er naar om alle kalenders voor 1 december afgeleverd te 
hebben 

Het bestuur 
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In Bemmel staat een huis 
Molenwei 10 
Jacobus Bemardus (Bernd) Geurts was metselaar Hij kreeg kennis aan Aukje 
Hoogakker, die vanuit Westdongeradeel in Fnesland als hulp in de 
huishouding met dominee W Stoel in 1898 naar Bemmel gekomen was 
Aukje was toen 21 jaar oud Het jonge stel had al vrij snel trouwplannen en 
trouwde op 20 mei 1899 Waar ze de eerste tijd gewoond hebben, is met 
duidelijk Aukje bleef voorlopig nog bij dominee Stoel werken en ze maakte 
ook de kerk schoon Dat laatste zou ze meer dan vijftig jaar volhouden 

Bernd kocht een stukje grond aan de Molenwei en bouwde daar in 1908 voor 
zijn gezin een huis Ruimte was er met rond het huis, want waarom zou je 
meer grond kopen dan strikt noodzakelijk was'? Aan enkele kanten lag de 

perceelsgrens minder dan 
een halve meter van het 
huis Daarom werd de 
waterput, waarop later een 
pomp werd gezet voor de 
watervoorziening, inpandig 
gemaakt Het huis werd 'op 
staal' gebouwd, dat wil 
zeggen, dat de ondergrond 
stevig genoeg was om 
zonder heien te kunnen 
bouwen. 

Tekening van de situatie in de 
Molenwei aan het begin van 
de vonge eeuw Nummer 5 
komt overeen met het huidige 
adres Molenwei 10 

Het echtpaar Geurts kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter Over de 
dochter, ze heette Anneke, is weinig bekend Ze trouwde en woonde in 
Geleen en kwam een enkele keer bij moeder op bezoek Hun zoon Andnes 
Meinderts, door iedereen Andnes genoemd, werd geboren op 3 december 
1899 Over hem verderop meer 

In augustus 1911 gebeurde er een ramp in de Molenwei. Er brak brand uit in 
het huis waar Jan Rijcken met zijn gezin woonde Was men onvoorzichtig 
geweest met een petroleumstelletje of was er een brandende kaars 
omgevallen'? Niemand die dat achteraf nog kon zeggen Maar het huis met 
zijn neten kap, die midden in de zomer natuurlijk gortdroog was, stond in een 
oogwenk in lichterlaaie Naast het huis van Rijcken stonden nog twee met net 

1 Rijcken 4 Hotman 
2 Derksen 5 Geurts 
3 Rudolph 6 NH kerk 
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gedekte huizen. Eerst was daar het dubbele woonhuis, waar in het voorste 
gedeelte de familie Frans Derksen, metselaar, woonde en in het achterste 
gedeelte de broers Hent en Frits Derksen en hun nicht Mieneke. Daarnaast 
stond de bakkerij met kruidenierswinkeltje van bakker Johan Rudolph en zijn 
gezin. Deze beide huizen stonden binnen de kortste keren ook in brand. 

Van het huis aan de overkant van de weg, waar nu de familie Peters woont en 
toen waarschijnlijk de familie Koenen, werd snel een gedeelte van de 
dakpannen van het dak gehaald. Men hoopte dat de vlammen zouden 
overslaan. De verzekering dekte royaal de schade en of het woord 'ramp' 
terecht was, was dus twijfelachtig. De wind was gunstig en inderdaad sloeg de 
brand over naar de overkant van de weg. Behalve het huis van Koenen 
brandde zo ook het huis van Geurts daarnaast af. Naderhand bouwde Bernd 
Geurts het huis weer op van allerlei gebikte stenen -gele, rode, harde en 
zachte- en stukadoorde de buitenkant glad, zodat het er toch weer redelijk 
goed uitzag. 

Het huis aan de Molenwei in de tachtiger jaren, na diverse verbouwingen. 

Wanneer Bernd overleden is, kunnen we niet meer terug vinden. Op de steen 
op het graf, waar hij en zijn vrouw Aukje begraven liggen op het kerkhof aan 
de Teselaar zijn geen data gegraveerd en ook elders is zijn overlijdensdatum 
niet te vinden. In ieder geval overleed hij ruim voor de oorlog. Zoon Andries 
was intussen naar Limburg getrokken om daar als mijnwerker te gaan werken. 
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Daar leerde hij de oorspronkelijk uit Gendt afkomstige Grada Hendrina 
Joosten kennen. Die werd meteen verliefd op de ruwe, rondborstige vrijbuiter, 
die met zijn besnorde gezicht, zijn manier van kleden en gedrag op een 
cowboy leek. Ze trouwden op 16 december 1921 in Hoensbroek. Helaas is 
Grada jong gestorven. Andries kon de kinderen niet verzorgen, zodat die in 
een inrichting werden opgenomen. 

Andries kwam na het overlijden van zijn vrouw terug naar Bemmel, waar hij bij 
zijn moeder in ging wonen. Hij was een bekende figuur in Bemmel, lustte 
graag een borrel en had allerlei baantjes. In de oorlog kwam hij als 
dwangarbeider in Rusland terecht. Uit de verhalen die hij na zijn terugkeer 
daarover vertelde, kun je afleiden dat hij zich daar opperbest amuseerde. "Ik 
heb daar wodka gedronken met emmers tegelijk," vertelde hij in het dorp en 
iedereen geloofde hem. 

De situatie aan de Molenwei beginjaren zeventig. 

Na zijn terugkomst uit Rusland na de oorlog ging hij weer bij zijn moeder 
wonen. Hij werkte in 1952 en 1953 bij aannemer Woudenberg, die de 
restauratie van de hervormde kerk uitvoerde. Later bleef hij voor Woudenberg 
in Ameide werken en was daar door de week op kamers. De weekeinden was 
hij dan bij zijn moeder in huis. 

Andries kon nogal kort van stof wezen. Hij onderhield ook de tuin van dominee 
Plooij. Daar waren op een bepaald moment de appels rijp om geplukt te 
worden, dus vroeg de dominee of Andries ze wilde plukken. "Geen tijd!" Zei 
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Andries kortaf. Hij was met iets anders bezig. De volgende dag vroeg dominee 
Plooij hem nog een keer en weer was het antwoord: "Geen tijdi" Toen vroeg 
de dominee een ander voor de appelpluk. Dat werd hem hoogst kwalijk 
genomen door Andnes. Pas veel later werd het allemaal bijgelegd. Het 
verhaal dat het meningsverschil tussen Andnes en dominee Plooij ging over 
het afmaaien van brandnetels doet wel hardnekkig de ronde, maar blijkt niet 
waar te zijn. 

Aukje Geurts, beter bekend als vrouw Geurts, hield niet zo van veranderingen. 
Ze hield wekelijks de kerk schoon en toen ze bij haar 50-jarig jubileum door de 
heer Rietveld gevraagd werd of het nu langzamerhand geen tijd werd om dit 
werk aan jongeren over te laten, vond ze dat ze het nog best een poos kon 
voortzetten. Ze was tenslotte pas voor in de tachtig. 

Vrouw Geurts krijgt een uit guldens bestaande 50 aangeboden bij haar jubileum als 
schoonmaakster van de kerk. Van links naar rechts de heer D Fleun, mevrouw 
Schaeffer, vrouw Geurts, mevrouw Lijbers en de heer D.C. Hofman. 

Het viel haar met mee om aan nieuwe dingen te wennen. Op een dag had ze 
een nieuw vergiet gekocht. Ze had reuzel uitgebakken en die in het nieuwe 
(plastic) vergiet laten uitlekken. Toen ze het vergiet van het aanrecht optilde, 
werd het steeds langer. Hoe kon zij weten dat plastic niet tegen hitte kon....? 
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Ze had een klein akkertje, waar ze ieder jaar vier rijtjes aardappels had staan. 
Op een keer kreeg ze een bekeuring, omdat ze jaar op jaar op dezelfde plek 
haar aardappels had staan. Daar snapte ze niks van. Van aardappelmoeheid 
had ze natuurlijk nog nooit gehoord. Ze was ook gauw bang. Op een avond 
was ze sokken aan het stoppen. Er werd plotseling hard op de luiken 
gebonsd. Waarschijnlijk kwajongens uit de buurt. Vrouw Geurts schrok zo, dat 
ze met de naald door de hand stak. Haar eerste toevlucht was dan de familie 
Hofman naast haar. Bij onweer ging ze daar ook naar toe, met haar geldkistje 
onder haar arm. 

Vrouw Geurts met hond, in 1961 
gefotografeerd bij de Waaidijl<. 

Op zondag 1 februari 1965 kwam 
Andries thuis. In het gangetje tussen 
het huis en de schutting tussen de 
beide woningen lag zijn moeder. 
Andries zag dat ze overleden was. Hij 
liep naar Stuart en zei: "Mijn moeder 
komt morgen niet op de verjaardag 
van jouw vrouw." "Ach nee, en 
waarom niet?" "Ze is dood." Natuurlijk 
gingen de Stuarts mee om te zien of 
er nog iets te redden viel. Maar vrouw 

Geurts was inderdaad overleden. De aardappels stonden in de keuken aan te 
branden. Aukje Geurts was achtentachtig jaar oud geworden. 

Andries trok in bij Derk Hendriks en zijn vrouw Floor Stellaard. Derk Hendriks 
was de pleegzoon van Andries' oom Daan Geurts en net als zijn pleegvader 
ook koperslager. Andries heeft bij hen ingewoond tot hij op 12 juni 1976 
overleed. Het schoonmaken van de kerk was intussen overgenomen door de 
dames Grada Hofman en Truus Koops, nu en dan geholpen door mevrouw 
Riekie Peters. 

Nadat vrouw Geurts was overleden, gingen Jan Vermeulen en zijn vrouw Ina 
Krispijn in het huis aan de Molenwei wonen. Ze lieten het huisje zoals het was, 
want ze hadden geen geld om het op te knappen. In de keuken maakten ze 
een nieuw plafond van verpakkingskarton. Iets anders was te duur. Zij 
woonden er tot 1971. Martien Willemsen en Dinie Sluyter bewoonden 
vervolgens het huis tot 1980. Martien heeft wel behoorlijk verbouwd aan het 
huis. Voor en achter werden dakkapellen geplaatst en het dak werd in het 
midden opgekrikt. 

De houten vloer was verrot en diende vervangen te worden. Daarbij kwam 
Martien Willemsen onder die vloer halfverbrande resten van de brand in 1911 
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tegen. Om het optrekkende vocht in de vloeren tegen te gaan, werd de ruimte 
onder het huis volgestort met zand. Daarop kwam een grote glasplaat en 
daaroverheen werd een nieuwe betonnen vloer gestort. Zo werd ook de oude 
waterput volgestort. 

In 1980 is de familie Willemsen naar Huissen vertrokken. Vervolgens stond 
het huis een jaar leeg. Toen werd het gekocht door Frits Botterblom en zijn 
vrouw Anne Marie Derksen. Die hebben vooral aan de binnenkant van het 
huis veel verbeterd en er onder meer een open haard aangebracht. Boven 
werd een extra slaapkamer gemaakt. Aan de buitenkant werd een laag granol 
op het stucwerk aangebracht. De kippenren aan de kant van het huis van de 
familie Peters werd afgebroken en in plaats daarvan werd een schuurtje aan 
het huis gebouwd tot tegen de garage van Peters aan, waardoor er geen 
doorgang meer is tussen de beide huizen. In 1991 verkochten de Botterbloms 
het huis en gingen in Gendt in hun ouderlijk huis wonen. Van 1991 tot 2000 
heeft het echtpaar Patrick Verploegen en Connie Stoffels in het huis gewoond. 
Die hebben er nauwelijks iets aan veranderd. 

Plattegrond van de woning. 

Sinds 2000 woont de familie Wiltink-Sillessen in het huis. Zij zijn nog steeds 
bezig het huis te renoveren. De buitenkant is weer prachtig geworden en ook 
binnen wordt stevig gewerkt. Aan de woonkamer is een serre gebouwd, 
waardoor er meer licht en ruimte is. Wanneer dat allemaal klaar zal zijn, is nog 
niet te overzien, maar het belooft mooi te worden. 

Met dank aan de families Derksen, Minkhorst, Peters, Stuart en Wiltink. 

Joop Verburg 
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Hoe viert Bemmel Koninginnedag? 
In 2007 wordt het feit gevierd dat het Oranje Comité Bemmel-Ressen 100 jaar 
bestaat Ter gelegenheid van dit jubileum zijn we nu al bezig om de 
geschiedenis van het Oranje Comité in een gedenkboek vast te leggen En 
speurend in de dag- en weekbladen van de laatste honderd jaar en in allerlei 
andere publicaties komen we dan soms erg interessante gegevens tegen over 
de vienngen van de feesten rond Koninginnedag Zo lezen we in De Betuwe 
van 5 september 1896, toen er in Bemmel nog geen sprake was van een 
officieel comité voor het organiseren van de vieringen 

"De verjaardag van onze geliefde Koningin werd ook dit jaar weder door de 
kinderen der Chr school alhier feestelijk herdacht In een vijftal met vlaggen 
en groen versierde wagens trok men in vrolijke stemming over Nijmegen en 
Groesbeek naar den Plasmolen De tocht werd door schoon weder 
begunstigd Op enkele pleisterplaatsen werden de kinderen onthaald en na 
eenige uren van ontspanning en verschillende spelen, waarbij ieder een prijs 
ontving, werd de terugreis aanvaard en ging het over Mook, Heumen, Malden 
en St Anna naar Nijmegen terug De kinderen waren vol geestdrift Langs de 
geheelen weg snelden de mensen naar buiten en wuifden de juichende 
kinderschaar toe Al jubelend en zingend en met de herinneringen aan een 
blijden dag bereikte men eerst vrij laat de plaats der bestemming Wel komt 
een woord van dank toe aan allen, die de kinderen zulk een heerlijk feest 
bereidden, ook aan de heer Wildenbeest, die voor verminderd tarief den 
overtocht gemakkelijk maakte, maar zeker 't meest aan hen die geen kosten 
en moeite ontzagen om de kinderen te vervoeren en hen evenals een vorig 
jaar zulk een blijden dag te bezorgen " 

In 1960 kwam het Oranje Comité Bemmel-Ressen met een goed gevuld 
programma We vinden dan ook in De Betuwe van 6 mei 1960 de volgende 
nabeschouwing 

"Koninginnedag had dit jaar een duidelijker en bijzonder stempel gelegd op 
Bemmel dan in voorgaande jaren Er hingen veel vlaggen en veel meer 
mensen hadden een vrije dag 's Morgens waren de kinderfeesten met ± 800 
kinderen op het sportveld, ± 300 kleuters en jongere kinderen in de Kleuterhof 
BIJ de aubade sprak Elly Ebben tot de Burgemeester, waarbij ze in haar 
speech het toekomstproject van de jeugd van Bemmel aanhaalde een 
zwembad in Bemmel De Burgemeester zou deze wens van de Bemmelse 
jeugd in de gemeenteraad overbrengen en die zou daar wel positief op 
reageren 's Middags voetbalde de ULO tegen de A-junioren van SCB (red ■ 
Sportclub Bemmel) De laatste wonnen met 1-5 's Avonds was er op 2 
plaatsen bal in de Gouden Appel en bij Ebbers De opbrengst ging naar de 
Ouden van Dagen" 
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Hoewel we al uit veel gegevens kunnen putten om de geschiedenis van 100 
jaar Koninginnefeesten vorm te geven, zijn er toch bepaalde periodes, 
waarvan we nog weinig weten. Dit betreft vooral de periode van vlak voor en 
na de Tweede Wereldoorlog. Wie kan ons daar aan helpen of wie van de 
oudere inwoners van Bemmel kan ons daar iets over vertellen? Hoe werd 
Koninginnedag in die periode in Bemmel gevierd en bij welke andere 
activiteiten was het Oranje Comité in die periode betrokken? Ook zouden we 
graag wat meer willen weten over de opvoering van het openluchtspel 'Aleidis, 
slotvrouwe van de Kinkelenburg' dat op 5 en 6 september 1948 rondom de 
Kinkelenburg is opgevoerd op initiatief van het Oranje Comité. Aan dit 
openluchtspel deden destijds zo'n 100 Bemmelnaren mee. 

Voor illustratie van het gedenkboek zijn we ook nog op zoek naar 
fotomateriaal dat betrekking heeft op de vieringen van Koninginnedag in onze 
plaats. Dit betreft vooral de periode van vóór 1985. Zou u ook in dat geval 
contact op willen nemen met ondergetekende. Al dit matenaal zal na 
overname weer aan de eigenaars worden teruggegeven. 

Voor al uw gegevens en persoonlijke hennneringen zullen we u erg dankbaar 
zijn. U kunt contact opnemen met ondergetekende. Brouwerslaan 43, tel. 
0481-462205. 

Frans Teunissen 

Studiezaal Gemeentearchief Arniiem definitief dicht 
De studiezaal van het voormalig Gemeentearchief Arnhem aan de 
Westervoortsedijk gaat op 1 oktober 2002 definitief dicht. De dienstverlening 
vindt vanaf deze datum plaats in de studiezaal van het Gelders Archief aan de 
Markt 1 in Arnhem. Een en ander is een uitvloeisel van het samengaan van 
het Gemeentearchief Arnhem en het Rijksarchief Gelderland in één 
archiefdienst: het Gelders Archief. Op 5 augustus startte het Gelders Archief 
met een grootschalige interne verhuizing van archiefbestanden. 

De sluiting van de locatie Westervoortsedijk betekent, dat als u stukken uit het 
Bemmelse gemeentearchief wilt raadplegen, u dat voortaan tijdig vooraf dient 
aan te geven bij het Gelders Archief. De betreffende stukken worden dan voor 
u van de Westervoortsedijk overgebracht naar de studiezaal aan de Markt. 
Gedurende de maanden augustus, september en oktober kan de verhuizing 
tot enig ongemak en vertraging leiden voor de archiefgebruikers. 
Belanghebbenden kunnen voor informatie contact opnemen met de studiezaal 
van het Rijksarchief Gelderland, telefoon 026 - 2531623 (Westervoortsedijk), 
b.g.g. 026-3521600 (Markt). 

Adri Stuart 
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Taalkundig kaarslicht in een donkere historiekelder 

De uitdrukking 'duistere middeleeuwen' lijkt in menig opzicht op wat we 
tegenwoordig meemaken met de kreet '11 september' zodra economische 
Cijfers tegenvallen roept men '9/11' Zodra een bedrijf zware verliezen maakt is 
dat de schuld van 'de aanslag' Zodra verkiezingsuitslagen tegenvallen wordt 
dat geweten aan '11 september' Het voordeel hiervan is a) dat het allemaal 
heel plausibel klinkt, en b) dat men nergens meer over hoeft na te denken 

Iets soortgelijks maken we mee met de vroege middeleeuwen Aangezien die 
in de ig^'-eeuw 'duister' zijn verklaard, hoeven we, zo lijkt het, ons nergens 
meer druk over te maken Geschreven bronnen over Nederland in die penode 
hebben we met, het archeologisch bodemarchief biedt schaars matenaal en 
geschiedvorsing over de penode voor de Gouden Eeuw wekt in Nederland 
ook al weinig enthousiasme (de Universiteit van Utrecht is een gunstige 
uitzondenng) De term 'duistere middeleeuwen' is aldus verworden tot een 
doekje voor het bloeden dat desinteresse en gemakzucht moet maskeren 
Want via allerlei sluipwegen valt er wel degelijk enig (zwak) licht te werpen op 
'Nederland in de vroege middeleeuwen' Toegegeven een en ander roept 
misschien meer nieuwe vragen op dan er antwoorden worden gegeven, maar 
dat IS uiteraard het kenmerk van de ware wetenschap. 

Neem bijvoorbeeld het gereedschap van de historische taalkunde, een in 
Nederland al evenzeer verwaarloosde tak van kennis Taalkunde aan 
Nederlandse universiteiten bestaat voornamelijk uit studie van minderheden-
talen in -zwart- Afrika en -inheems- Amenka, want dat is politiek correct, en 
bestudenng van de taalontwikkeling van minderheden in Nederland, want dat 
IS goedkoop Historische taalkunde wordt afgedaan met de kreet 
'klankverschuivingen in Germaanse oenwouden' en 'irrelevant voor de 
hedendaagse litteratuur' oud-Engels, Gotisch, oud-Noors, oud-Frans en oud-
Hoogduits wordt aan Nederlandse universiteiten nauwelijks meer gedoceerd, 
en dan nog alleen aan een handjevol tweede-fasestudenten Toch kan 
histonsche taalkunde wel degelijk een goed middel zijn om althans enige 
greep te krijgen op het duister van de vroege middeleeuwen 

Zo kan uit de plaatsnaam 'Bemmel' bijvoorbeeld worden afgeleid dat hier in 
heel vroege tijden een heidens heiligdom moet hebben gestaan, gecentreerd 
rond een houten (afgods)beeld Beam-maele is naar alle waarschijnlijkheid de 
Westgermaanse oorsprong van de naam, en betekent 'houten beeld' (het 
modern-Engelse 'beam' voor 'balk' stamt ervan af, alsmede het modern-Duitse 
'Mal' voor beeld -bijvoorbeeld in 'Denkmal'- gedenkteken) Nog sterker is het 
bij de plaatsnaam 'Woezik' bij Wijchen, waar in vroeg-Germaanse tijden een 
heilige boom moet hebben gestaan Woezik komt van 'Wodan's Eik' Tot zover 
weinig aan de hand 
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Curieuzer wordt het al met plaatsnamen als Gendt en Gendnngen, die ten 
nauwste samenhangen met de naam Gundahar of Gunther, een 
Bourgondische koning die we kennen uit de 'Lex Burgundionum' (het wetboek 
van de Bourgondiërs) en het fameuze Nibelungenlied dat in de 
neergeschreven vorm uit het begin van de dertiende eeuw stamt, maar 
waarvan de oorsprong teruggaat tot het begin van de vijfde eeuw. Eist, dat is 
algemener bekend, komt van het geromaniseerde 'Elistha', dat weer afstamt 
van het Oudgermaanse' Alha ithi', dat 'dorp rond de tempel' betekent. 

En zijn er in een (wijde) kring rond Nijmegen meerdere plaatsnamen te 
bespeuren die als woordstam 'Hat-' of 'Het-' hebben, en waarmee historici 
eigenlijk niet zo goed raad weten: Hatert, Heteren, Hattem, Hettersteeg (Did.). 
Taalkundig staat het vast dat deze plaatsnamen te maken hebben met de 
Germaanse stam van de Chatti (of Hatti), waarvan ook de naam van de Duitse 
deelstaat Hessen is afgeleid. De Nederlandse plaatsnamen zijn bovendien ten 
nauwste verbonden met een volk dat tot die Chatti behoorde en dat door 
Tacitus in de eerste eeuw 'Hattuarii' wordt genoemd. 'Hetwaere' noemden ze 
zichzelf (Hoedendragers of Helmdragers betekent dat). Naar alle 
waarschijnlijkheid is dit het volk dat ergens in de vijfde eeuw toen de 
Romeinen (en de Bataven) de streek rond Nijmegen hadden verlaten, het gat 
opvulde. We weten dat omdat die Hetwaere in een aantal Oud-engelse 
gedichten worden genoemd, en geassocieerd worden met een belangrijke 
veldslag die in het jaar 523 bij Nijmegen moet zijn geleverd. 

"Hun weald Hetwserum". Zo luidt regel 23 uit het Angelsaksische gedicht 
Widsith, waarschijnlijk van rond 700 nChr. "Hun regeerde over de Hetwaere". 
En onwillekeurig gaan je gedachten uit naar de burcht, of het fort van waaruit 
Hun dat regeren zal hebben gedaan. 'Hundisburg', is in het Westgermaans de 
vertaling van 'burcht van Hun'. Hundisburg: zo heette nog tot in de dertiende 
eeuw de 'Hunnerberg' in het hart van wat toen Nijmegen of Numaga was. De 
naam is -afgezien van die connectie met de Widsith- nooit afdoende verklaard. 

Bovendien komen we de 'Hetwaere' ook tegen in het Angelsaksische 
heldendicht Beowulf, waarvan de oudste gedeelten waarschijnlijk van rond het 
jaar 600 stammen. In maar liefst vier uitgebreide passages in de Beowulf 
wordt verteld van een strooptocht die de Zweedse koning Hygelac ondernam 
tegen 'het Land van de Franken', tegen het volk van de Hetwaere. Zelfs de 
officiële chroniqueur van het Merovingisch-Frankische hof, de bisschop 
Gregonus van Tours, verhaalt van die strooptocht met bijbehorende 
veldslagen. Uit de kronieken van Gregorius valt met vrij grote zekerheid de 
veldslag te dateren op het jaar 523. Ook in zijn tijd meende men dat het hele 
verhaal klopte als een bus: honderd jaar later wordt het nog eens als 
historisch feit vermeld in een tweede Frankische kroniek. 
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De Zweedse Gautar (naar wie vermoedelijk het eiland Gotland is genoemd), 
zo blijkt uit het verhaal van Gregorius, kwamen aangevaren onder leiding van 
hun koning 'Chlochilaicus' (inderdaad, de Hygelac uit de Beowulf) via het land 
van de Fnezen nchting Frankenland (waartoe Numaga toen behoorde) In 
eerste instantie verpletterden de 'Noormannen-avant-la-lettre' de Netware in 
een veldslag, maar de Merovingische Franken (van wie de Netware vazallen 
waren) heten het er met bij zitten, stuurden een ontzettingsleger, en 
vernietigden op hun beurt de Gautar Hygelac sneuvelde, en werd in de buurt 
begraven Dat laatste weten we omdat in een Angelsaksisch geschrift uit de 
tijd van Karel de Grote (begin g'̂ -eeuw), bezoekers aan dit gebied wordt 
aangeraden om eens te gaan kijken naar de beenderen van koning Hygelac 
die bewaard worden 'op een eiland in de Rijn' (vrijwel zeker de Betuwe) Dat 
geraamte was bezienswaardig omdat het zo groot was al op zijn vijftiende 
kon geen paard Hygelac dragen, omdat hij zo'n forse man was, meldt de 
Angelsaksische toeristengids verlekkerd 

Aldus hebben we de Hetwaere van Hun via vijf bijna contemporaine 
geschriften verbonden met Nijmegen en omgeving en met een veldslag die 
daar in 523 moet hebben plaatsgevonden Er is trouwens nog een zesde 
geschrift waann Hun wordt vermeld mets minder dan de oud-Noorse (oud-
IJslandse) gedichtenbundel de Edda Daar wordt in de Skaldskapannal (een 
soort handleiding voor dichters) gesproken van de 'grote zeekoning Hun', 
vrijwel zeker de Nijmeegse 'vorst' Dat zeekoning dient hier ongeveer te 
worden gelezen als 'piratenhoofdman', en dat 'zee' in verband met Nijmegen 
was met zo gek de Noordzee vormde indertijd een gigantische baai waar nu 
Zuid-Holland en een deel van de provincie Utrecht liggen, en kwam dus veel 
dichter bij Nijmegen Bovendien geven met name de plaatsnamen Hatert en 
Heteren te denken Beide zijn -globaal- te duiden als 'vesting van de 
Hetwaere', en hun ligging aan twee belangrijke rivieren in de regio is met 
toevallig, als de Hetw^re inderdaad, zoals de Edda suggereert, voor een deel 
van piraterij leefden Met Nijmegen aan de Waal, Heteren aan de Rijn en 
Hatert (toentertijd) aan de Maas is geen schip meer veilig voor schatting of 
plundenng 'It all makes sense and fits together", zou Sherlock Holmes 
zeggen 

Het opmerkelijke (en kenmerkende voor de Nederlandse belangstelling voor 
de eigen historie) is dat de hierboven genoemde feiten vooral in het buitenland 
aandacht hebben getrokken In Zweden bijvoorbeeld geldt het jaar 523 als 'het 
eerste jaartal uit onze geschiedenis' Engelse, Franse en Duitse histonci 
studeren en schrijven er al sinds het midden van de 19''-eeuw over In 
Nederland heerst al die tijd een diepzinnig zwijgen, totdat in de jaren zestig en 
zeventig van de 20''-eeuw, de Nijmeegse hoogleraar G Storms alles eens 
duidelijk op een rijtje zet, opnieuw interpreteert en duidt Sindsdien is er mets 
meer mee gebeurd Het lijkt Nederlandse histonci met te interesseren 
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Typerend voor de hele gang van zaken is dat Storms een taalgeleerde is. De 
opmerkelijk lauwe reacties van de Nederlandse geschiedkunde op zijn verhaal 
kunnen worden samengevat tot opmerkingen als "waar bemoeit de man zich 
mee?", en "de vroege middeleeuwen zijn duister, daar kunnen we niets van 
weten". 

Zelfs toen de Nijmeegse stadsarcheoloog Jan Thijssen in 1998 een slecht 
gedocumenteerde vondst uit de jaren veertig in het centrum van Nijmegen kon 
bevestigen: er moet op de plek van de huidige Marikenstraat een grafheuvel 
hebben gelegen van een belangrijke koning uit het begin van de B '̂-eeuw, 
maakte vrijwel niemand de connectie met Hetwaerekoning Hun en de slag bij 
Nijmegen in 523. Nijmegen is tevreden met Julius Civilis (die een Betuwnaar 
was), Karel de Grote (die hier alleen op doorreis verbleef) en Mariken van 
Nimwegen (die voornamelijk in Antwerpen woonde). 

Jan Groos, juni 2002 

Toelichting redactie: 
Bovenstaande bijdrage is een door de inleider gemaakte samenvatting van de 
lezing met de titel Van 
Noviomagus naar Numaga' of: 
de kelder van Nijmegen die Jan 
Groos op woensdag 13 februari 
2002 hield voor onze kring. De 
lezing werd bijgewoond door 
omstreeks 50 bezoekers, die 
niet alleen konden genieten van 
zijn enthousiaste en met humor 
doorspekte verhaal, maar ook 
getrakteerd werden op de 
muzikale talenten van deze 
welbespraakte inleider. Het was 
een zeer geslaagde avond met 
geschiedenis vanuit een ook 
voor ons niet zo alledaagse 
invalshoek, namelijk die van de 
taalkunde. Het smaakte zeker 
naar meer. 

Jan Groos sprak niet alleen, maar 
zong ook nog een lied. Daarbij 
begeleidde hij zichzelf op een door 
hemzelf vervaardigde replica van 
een middeleeuws snaarinstrument. 
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Huize 'De Eschdoom' 

Juist omstreeks de tijd dat dit septembernummer van het Kringblad uitl<omt, 
verhuist onze burgemeester RJ. Persoon met zijn gezin naar Bemmel. Hij 
gaat wonen in het huis aan de Ressensestraat, waarop in sierlijl<e letters 'De 
Eschdoom' staat geschreven. Natuurlijk nodigt dit feit uit tot het wat nader 
beschouwen van de historie van dit pand. 

Het huis werd oorspronkelijk gebouwd in 1912 door De Bruijn en Brandsma en 
getekend door Charles Estourgie. De eerste bewoners, de familie Albrecht, 
gaven het huis de naam 'Huis Insulinde'. Dat was vroeger een aanduiding 
voor Nederlands Indië. De naam was passend, omdat de architect bij zijn 
ontwerp een huis in gedachten had, dat zou lijken op de lage bouw die in 
Nederlands Indië gebruikelijk was, met een open terrein er omheen. 

Het huis heeft beneden de woonruimte en boven slaapkamers en een grote 
zolder. De kap bestaat in feite uit een rondgaand dak met in het midden, van 
buitenaf niet te zien, een lichtkap, die op de verdieping een grote overloop 
verlicht. Via twee lichtkoepels, die op de overloop door achthoekige 
hekwerken zijn beschermd, wordt van daar uit de grote centrale hal van licht 
voorzien. Op de hoeken van het rondgaande dak staan vier schoorstenen. De 
zolders worden verlicht door dakkapellen aan alle zijden. Daar zijn later 
meerdere kamers gemaakt. Aan de achterzijde ontdekken we een 
ingebouwde serre. Aan de oostgevel was vroeger een houten veranda 
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geplaatst. Achter tegen de garage was een plantenkas aangebouwd. Het 
gebouw is grotendeels witgepleisterd met een paar sierlagen van schoon 
metselwerk. 

Nadat het huis een poosje leeg had gestaan, trok daar in 1920 de familie De 
van der Schueren in. Deze Hubert de van der Schueren was een broer van de 
Bemmelse burgemeester. Hij was bankdirecteur in Nijmegen. De De van der 
Schuerens hadden een groot gezin met zeven kinderen, waarvoor het huis 
wat ze in Nijmegen bewoonden, te klein was geworden. Burgemeester Karel 
de van der Schueren wist dat het huis aan de Ressensestraat te koop stond 
en hij raadde hen aan naar Bemmel te verhuizen. De heer Frans van 
Lamsweerde uit Berg en Dal, de broer van mevrouw De van der Schueren, 
kocht het huis ten behoeve van zijn zwager en zus en hun gezin. Die 
betaalden daarvoor een huurbedrag, dat de heer Van Lamsweerde 
maandelijks kwam ophalen. 

Familiefoto van de familie De van der Schueren. Tussen de heer en mevrouw De van 
der Schueren in zien we Frans (1921) Verder van links naar rechts: Maria (1909), 
Casper (1912), Liduine (1916), Threes (1910), Gudula (1914) en Ernst (1913). Op dit 
moment zijn Gudula en Frans nog in leven. 

Op een zeker moment dook de naam 'Oldhorst' op. Daarop lag kennelijk toch 
een smet, want zelfs in het huidige koopcontract, dat met de familie Persoon 
werd gesloten is de volgende clausule opgenomen: 
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(....) Koper zal op verbeurte van een boete van eenhonderd gulden ten 
behoeve van de heer Franciscus Carolus Josephus Antonius Maria Baron van 
Lamsweerde (verkoper bij gemelde akte van éénendertig maart 
negentienhonderd tweeëndertig,) of diens erfgenamen, de naam 'Oldhorst' 
niet aan het gekochte mogen geven of daarop doen aanbrengen, en zal 
verplicht zijn op verbeurte van een gelijke boete aan een eventuele 
rechtsopvolger in de eigendom krachtens bijzondere titel gelijke 
verbodsbepaling aan deze op te leggen. Deze bepaling wordt opgenomen in 
verband met het in gemelde akte van éénendertig maart negentienhonderd 
tweeëndertig bepaalde woordelijk luidende: Kooper zal op verbeurte van een 
boete van eenhonderd gulden ten behoeve van verkoopster den naam 
'Oldhorst' niet aan het gekochte mogen geven of daarop doen aanbrengen, en 
zal verplicht zijn op verbeurte van een gelijke boete, aan een eventuele 
rechtsopvolger in den eigendom krachtens bijzondere titel gelijke 
verbodsbepaling aan dezen op te leggen. (....) 

De jongste zoon Frans de van der Schueren, die op 18 december 1921 in het 
ziekenhuis in Nijmegen was geboren, beschrijft uitvoerig zijn herinneringen 
aan zijn tijd in het huis, dat door zijn ouders 'Hof ter Steen' genoemd werd. Hij 
vertelt van de directe buren Zurné. Die hadden vier zoons en één dochter. De 
zoons werkten met hun vader in hun tuinbouwbedrijf. Dochter Ans, die later 
kraamverzorgster zou worden, hielp thuis in de huishouding en af en toe 
sprong ze bij in 'Hof ter Steen'. De oudste zoon Wim kwam eenmaal per week 
de watertank, die in de garage stond, volpompen. Dat was de enige 
watervoorziening in die jaren en door zuinig te zijn met het watergebruik kon 
de familie daar net een week mee toe. 

Op deze foto uit de 
twintiger jaren is de 
achterzijde van 'Hof 
ter Steen' te zien. 
Behalve enkele 
kinderen van de 
familie De van der 
Schueren zien we hier 
Ans Zurné, de dochter 
van de buren. 

Of het huis al was aangesloten op het elektriciteitsnet herinnert Frans zich niet 
meer, maar ze hadden een radio, die door een accu werd gevoed. Die accu 
moest wekelijks naar de familie Strootman om opgeladen te worden. Er werd 
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slechts eenmaal per week naar de 'Nederlandse Omroep' geluisterd Dan was 
de accu weer leeg Andere zenders waren met te ontvangen Frans herinnert 
zich, dat bij notaris Van Bunge de Engelse zender te ontvangen was en dat 
zijn vader daar naartoe ging om te luisteren De Engelse koning sprak Te 
verstaan was hij met door de vele storingen, maar iedereen was enthousiast 
over dat wonder van techniek . 

Tegenover het huis lag de kersenboomgaard van de familie Lindsen Daar 
moesten in de tijd dat de kersen rijp werden, de spreeuwen verjaagd worden 
Een grote melkbus werd dan met carbid geladen, een beetje water er bij en 
dan werd een vlammetje gehouden bij het gaatje midden in de bodem van de 
op zijn kant liggende melkbus Met een fikse knal schoot dan de deksel weg 
en daarvan schrokken de spreeuwen Die vlogen dan op om even later hun 
maaltijd weer voort te zetten Dan begon men maar weer van voren af aan De 
jongelui die later in het huis woonden, vertelden hetzelfde verhaal 

Op de hoek van de Ressensestraat staat het huis 'Strydhagen' In de twintiger 
jaren had de Haalderense pastoor Taeke van der Weij de grote 
benedenkamer aan de straatzijde gehuurd Hij spitte daar verscheidene 
landelijke dagbladen door op zoek naar geboorte- en huwelijksadvertenties 
Ze werden uitgeknipt en de betrokkenen kregen een gestencilde felicitatie die 
tevens een bedelbrief was om geld voor de kerk in Haalderen bijeen te 
sprokkelen Vader De van der Schueren hielp daaraan mee zo vaak hij tijd 
had 

De heer Frans de van der Schueren hennnert zich ook de kruidenier Henk van 
Appeldoorn, die wekelijks langs kwam met paard en wagen om 
kruidenierswaren af te leveren Kleding kocht je in Nijmegen De buren Zurne 
gingen 's maandags met hun groente met paard en wagen naar de stad en 
dan werd meteen de nodige kleding ingekocht 

De kinderen gingen op de klompen naar school Men sprak dan ook van 'de 
klompenschool' Frans hennnert zich nog enkele namen van ondenwijzend 
personeel het hoofd der school, meester Van Soest, juffrouw Van de Ven, 
meester Akkermans en meester Jolivet De jaarlijkse overgang van de ene 
klas naar de andere was per 1 april In de stad gebeurde dat per 1 augustus 
Toen ze dus later weer naar Nijmegen verhuisden moesten de jongelui vier 
maanden langer in dezelfde klas blijven 

Bestrating was er nog nauwelijks Karren en wagens hadden de weg 
platgereden Men wist met anders of dit was heel gewoon In het natte seizoen 
waren de wegen behoorlijk modderig 
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Op 15 september 1930 overleed burgemeester Karel de van der Schueren. 
Toen was er voor zijn broer en diens familie nauwelijks binding meer met 
Bemmel en omdat meerdere kinderen 'uitgevlogen' waren, was een zo groot 
huis niet echt meer nodig. Zodoende verhuisde het gezin in mei 1932 terug 
naar Nijmegen, waar de heer De van der Schueren zijn werkzaamheden had. 

Heel aardig om te vermelden is, dat mevrouw Van Nispen tot Pannerden (haar 
man was burgemeester van Bemmel na de heer Van Elk) mij vertelde, dat zij 
en haar man in de vijftiger jaren in Den Haag gewoond hebben in het huis, dat 
later door de heer Frans de van der Schueren werd aangekocht en waar hij nu 
nog woont. Zo grijpen de geschiedenissen in elkaar. 

Nadat de familie De van der Schueren naar Nijmegen was vertrokken, werd 
het 'Hof ter Steen' gekocht door burgemeester Arnoud Herckenrath. Het 
terrein waar de familie Zurné woonde en dat oorspronkelijk bij het huis hoorde, 
werd toen overgedragen aan de familie Zurné. Burgemeester Herckenrath 
veranderde de naam van het huis in 'De Eschdoorn', genoemd naar een 
boom, die op de oostelijke hoek van de voortuin stond. Burgemeester 
Herckenrath is in september 1939 plotseling overleden aan een acute 
blindedarmontsteking. Hij heeft opgebaard gelegen in de ruime hal die 
helemaal vol was gedrapeerd met zwarte tule. Bemmelse en Haalderense 
mensen, die daar afscheid van hem kwamen nemen, herinneren zich dat nog. 
Schoolkinderen uit de hoogste klassen gingen daar in schoolverband langs en 
dat maakte een onuitwisbare indruk. Hij werd begraven in Ammerzoden, waar 
hij eerder burgemeester was geweest. 

Mevrouw Herckenrath heeft nog tot januari 1940 in het huis gewoond. Toen 
ging zij in de buurt van Hilversum wonen. 'De Eschdoorn' werd door de 
gemeente Bemmel aangekocht om als burgemeesterswoning dienst te gaan 
doen. Inmiddels was de burgemeester van Westervoort, de heer W. van Elk, 
benoemd als burgemeester van Bemmel. Voorlopig woonde het gezin Van Elk 
nog in Westervoort. De burgemeester moest iedere dag met de auto van 
Westen/oort naar Bemmel. Het was een strenge winter met veel sneeuw en in 
de auto ging altijd een schop mee om onderweg de sneeuw, die soms tot 
hoge wallen opgewaaid was, te kunnen wegscheppen. Ze waren daarom blij 
tenslotte in Bemmel te kunnen wonen. 

Een paar maanden later brak de oorlog uit. De familie Van Elk woonde pas 
twee maanden in Bemmel. "Het was onrustig in tiet dorp (in mei 1940 red.)," 
schrijft mevrouw Van Eik-van Tienen in het boek 'Twee keer bevrijd'. "De 
families Van den Born en IHermsen l<wamen naar ons tiuis, maar enl<ele uren 
later moesten wij ook uitwijken naar Ressen en daar vonden wij toen 
onderdak op de boerderij van de heer B. Mulder. De volgende dag konden wij 
echter allen weer terug naar huis." 
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De eerste oorlogsjaren verliepen vrij rustig. De burgemeester raakte wel 
regelmatig in gewetensnood als hij van de bezetter bevelen kreeg, die nadelig 
konden zijn voor de bewoners van Bemmel. Als er orders waren voor een 
razzia, wist veldwachter Hendrik Koenders dat vaak als eerste en dan 
overlegde hij met de burgemeester hoe de betrokkenen gewaarschuwd 
konden worden. Tijdens zo'n razzia heeft een Costermans eens een nacht bij 
de familie Van Elk in het varkenshok ondergedoken gezeten. De volgende dag 
was de kust weer veilig en kon hij naar huis. 

Het gezin Van Elk. Van links naar rechts. Jan, Riekje, mevrouw D. van Eik-van Tienen 
met Bartje op schoot, Gijs, de heer W. van Elk met Hella op schoot. Nadat deze foto 
gemaakt werd, is nog een dochter geboren: Vera. 

Eind augustus 1944 werden de bevelen van de bezetter steeds dwingender 
en toen de heer Van Elk op 1 september op het SS-kantoor te Arnhem was 
ontboden omdat hij aan een bepaalde maatregel van de Duitsers niet wenste 
mee te werken, nam de familie het zekere voor het onzekere, fietste naar 
Nijmegen en dook onder. Na de oorlog verbleef de familie nog enige tijd in 
Ressen, omdat het huis te zwaar beschadigd was om in te wonen. Na 
restauratie, waarbij ook het houten hek werd vervangen door een ijzeren met 
gemetselde pilasters, werd het huis 'De Eschdoorn' weer in gebruik genomen. 
De veranda was al eerder verdwenen. Mevrouw Van Elk vond het 'afdak', 
zoals zij het noemde, veel licht wegnemen in de kamers. Bovendien werd er 
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weinig gebruik van gemaakt. Verder werd er niets aan het huis gewijzigd. Het 
burgemeestersgezin was weer thuis. 

Voor al zijn inspanningen, vooral tijdens de oorlog, werd burgemeester Van 
Elk geëerd met de ridderorde van Oranje Nassau. Ter gelegenheid daarvan 
organiseerde het oranjecomité een aubade in de voortuin van de 'Eschdoorn', 
waaraan veel Bemmelse verenigingen deelnamen 

Een vreselijke slag trof het burgemeestersgezin kort nadat ze weer in 'De 
Eschdoorn' woonden. Hun zoontje Bartje glipte de deur uit naar de zandhoop, 
die wegens bouwactiviteiten bij Huisman aan de overkant van de weg lag, om 
daar in het zand te spelen. Moeder ging er meteen achteraan en riep hem 
terug. Een van de zeldzame auto's die Bemmel rijk was, reed de jongen aan 
toen hij terug naar huis holde. Hij overleed aan de gevolgen van die aanrijding. 

In maart 1959 verhuisde het gezin Van Elk naar de Herckenrathweg, waar ze 
een huis hadden laten bouwen naast dat van dokter Van Hestoren. In 
datzelfde jaar kwam de familie Oude Ophuis naar Bemmel. De heer Oude 
Ophuis was aangesteld als directeur van de land- en tuinbouwschool. Hij was 
werkzaam aan de pas opgerichte land- en tuinbouwschool in Gendt. De 
Gelderse Maatschappij voor de Landbouw, waaronder het landbouwonderwijs 
viel, vond echter dat Bemmel centraler lag. En omdat er toch een nieuw 
schoolgebouw moest worden gebouwd, werd besloten het landbouwonderwijs 
naar Bemmel te verplaatsen. De school werd gebouwd aan de Cuperstraat, 
tegenover de Plus X-school. Voordat de school aan de Guperstraat in gebruik 
werd genomen, heeft het pand van het aannemersbedrijf van Daan Peters 
aan de Karstraat eerst nog een aantal jaren als school gefungeerd. 

Natuurlijk moest er passende woonruimte voor het gezin Oude Ophuis worden 
gevonden. Het gezin Oude Ophuis bestond uit vader, moeder en acht 
kinderen, vier jongens en vier meisjes. Er stonden in die tijd in Bemmel een 
paar geschikte woningen leeg. En één daarvan was 'De Eschdoorn', waar 
uiteindelijk ook de keuze op gevallen is. 

"Het was en is een heerlijk ruim huis," vertelde mevrouw Oude Ophuis, "met 
een heerlijke tuin en lekker vrij liggend." Ze heeft er nooit spijt van gehad daar 
te gaan wonen. Aan het huis werd nauwelijks iets veranderd. Uiteraard is er 
nu en dan een verfkwast gehanteerd en kwam er centrale venwarming, maar 
dat was het dan wel. De heer Gijs van Elk, de zoon van de burgemeester, 
vertelde nadat hij het huis onlangs nog eens bezocht had: "Het was, alsof we 
daar gisteren weggegaan waren." In de hal hangt bijvoorbeeld nog steeds een 
grote elektrische hanglamp met perkamenten kap uit de tijd van de familie Van 
Elk. Alleen de lampen zijn vervangen door energiezuinige exemplaren. De 
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broeikas, die achter de garage was gelegen, is verdwenen, maar de fundering 
is nog steeds aanwezig. 

De familie Oude Ophuis Staand van links naar rechts' Jos, Paul, Johan en Albert. 
Zittend' op schoot Cilia, mevrouw Oude Ophuis, Trees, Marianne, de heer Oude 
Ophuis met Els op schoot. 

Ool< de grote esdoorn, waaraan he\ huis zijn naam dankt, staat er niet meer. 
Die is een aantal jaren geleden door de bliksem getroffen. Een grote vuurbal 
schoot vanuit de hemel langs de stam de grond in, vertelde een buurvrouw die 
het gezien had. Eerst leek het er op, dat de boom het zou overleven, maar al 
spoedig vielen de bladeren af en moest de boom worden opgeruimd. Sinds 
enige tijd is er op dezelfde plek spontaan een nieuwe esdoorn opgeschoten 
en die is intussen al ruim twee meter hoog. 

Inmiddels is het pand aangekocht door de familie Persoon. Voor hen was het 
"een huis waar we al dertig jaar naar op zoek waren," aldus de burgemeester. 
We wensen het gezin Persoon een heel plezierige en gelukkige tijd toe in dit 
bijzondere monument in Bemmel. 

Met dank aan de heer De van der Schueren, mevrouw Van Elk en haar zoon 
en mevrouw Oude Ophuis en haar schoondochter. 

Joop Verburg 
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Officiéle opening cultureel centrum op 29 juni 
Evenemententerrein krijgt 21.700 l(ilo Icunst 
BEMMtL Zeven stalen tafel», spel van asfalt en klinkers Het 
waarvan de grootste ten ge- moet al gek gaan als de Dweildag 
wicht heeft van maar liefst ruim op 9 |uni niet alvast van het plein 
veertien ton, zullen het evene- gebruik kan maken Klaar is het 
mententerrem voor het nieuwe pro|ect op die dag evenwel niet, 
cultureel centrum m Bemmel als maar de dwellers kunnen dan wel 
kunstobject gaan verfraaien. De over de stalen tafels van I rans de 
Leidse kunstenaar Frans de Wit Wit beschikken De officiële m 
heeft een relatie willen leggen gebruikncming van het plein valt 
met de oude tijd van kasteel de samen met de feestelijke opening 
Kinkelenburg Vorige week van cultureel centrum de Kinkel 
heeft de gemeentelijke kunstad- op zaterdag 29 )uni 
viescommissie het ontwerp Het ligt bi) de gemeente met m de 
goedgekeurd. De raad wordt bedoeling om aan het nieuwe 
morgen gevraagd een krediet plein een naam te verbinden 
van 80 000 gulden beschikbaar 
te stellen Kolos 

Het monumentale kunstwerk be-
Ook bi) de voorbereiding van het staat uit zeven stalen tafels De 
evenemententerrein heeft de locatie is langs de Van Ambestraat 
Leidse kunstenaar een creatief rechts van het kastanjelaantje 
aandeel gehad Samen met de ste- De grootste tafel wordt 1,1 meter 
debouwkundig Ad Kooien is het hoog Het tafelblad kri)gt een af 
ontwerp voor het plein tot stand metmg van 5 bij 3 meter en een 
gekomen dikte van 10 centimeter Vol^ 
De werkzaamheden verlopen ge- doende ruimte om er een orkest 
staag De stratenmakers zijn zo- op te zetten De poten hebben een 
ver gevorderd dat er een duidehjk diameter van 24 centimeter Teza-
beeld is ontstaan van het lijnen- men goed voor een kolos van 14,5 

ton De zes kleme tatels worden 
70 centimeter hoog met een blad 
van elk 2 bij 1,4 meter Nog altijd 
een gewicht van 1,2 ton per stuk 
hrans de Wit vindt dat je de 
zwaarte van het object moet kun 
nen voelen Het obiect straalt vol 
gtns de kunstenaar ook iets uit als 
onverzettelijk 
Het materiaal is van staal met een 
wat ruwe en licht geoxideerd op 
pervlak Hetzelfde staal is ook 
gebruikt voor de opstaande platen 
die sinds enkele dagen op het 
evenemententerrein te zien zijn 
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Uut de ouwe deus 

De taofels op 't Kinkelplein 

De zeuven lezere taofels op t Kinkelplein staon d r alwer zes jaor We zien d r 
aon gewend gerakt en t hek of ze d r altied gestaon hiebben Mar niks is 
minder waori 

Vur dat de taofels daor kwamen was d r weerstand bij n aontal minsen t 
Ging met alleen um die taofels, nee, t hele Kinkelplein moes aongeleid 
worden Dat zou n kunswerk worden, n groot kunswerk wat ok veul geld ging 
kosten 

Bar zund was t, dat de gruuntekwekerij en de kassen daor weg moesten 
Volges de plannen van de kunstenaar moes ok t kastanjelaontje weg Nee 
mar, da wier te geki De bomen mosten blieven D r wier n bietje aksie 
gevoerd en uuteindelijk hoefden mar vier bomen weg Da liep alwer goed afi 

t Was nog n heel karwei um alles op zien plek te knegen, want die taofels 
wegen nogal wat' Op de grótste taofel zou wel n heel orkest kunnen zitten 
Da hek mien wel leuk mit de dweildag Mar ik heb t nog nooit gezieni 

Toen de taofels d r pas stonden zag t er mooi uut as de zon op de gepoheste 
blókskes scheen Zo as len de loop van de dag de zon drejde, viel t licht op 
de blókskes, die dan eiges wel op zunnekes leken Op de foto kun je op t 
model de blókskes zien 

lentussen bin ik de taofels onder de bomen mooi gaon vienden en nor wa k ok 
wel van anderen hur, zien d r wel meer minsen die d r zo over dinken t Is wel 
jammer da j zo weinig aon de weet kom over t wurrum en hoe de kunstenaar 
dat allemaol bedocht hefi 

En t IS zund dat de taofels d r op t ogenblik n bietje gebladderd uutzieni De 
blókskes blinken ok me mer en volges mien was da met de bedoehngi 

Maria Janssen 
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Het 400^ lid 
Zoals bekend maakt de kring de laatste jaren een sterke groei door. In 2001 
groeiden we van 314 naar 355 leden. En met de groei in de eerste twee 
maanden van 2002 was in maart al de verwachting gerechtvaardigd dat we dit 
jaar de grens van 400 leden overschrijden. Binnen het bestuur hebben we 
erover nagedacht op welke wijze we het bereiken van deze mijlpaal eventueel 
publicitair zouden kunnen 'uitbuiten'. Besloten is om met te wachten op de 
spontane aanmelding van een 400^ lid, maar als bestuur zelf het initiatief te 
nemen en een jaarlidmaatschap te schenken aan een door ons gekozen 400*" 
lid. Dit lidmaatschap zou dan officieel kunnen worden aangeboden in de korte 
pauze tussen de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de daarop 
aansluitende thema-avond, dit jaar op dinsdag 21 mei. 

Onze bedoeling was de publiciteit rond het huldigen van dit 400® lid aan te 
grijpen om nog eens de aandacht van de buitenwereld te vestigen op onze 
huisvestingsproblematiek. Daarom lag het ook voor de hand het 400® lid te 
zoeken in de kring van personen waarvan medewerking bij het verkrijgen van 
huisvesting onmisbaar is. En eigenlijk kwam er vervolgens maar één Persoon 
in aanmerking: onze burgemeester. We hebben de burgemeester van ons 
plan en onze bedoelingen daarbij op de hoogte gebracht en het deed ons 
plezier vast te stellen dat hij zich direct bereid toonde om aan onze opzet mee 
te werken. In de aanloop naar de bijeenkomst werd nog bekend dat de familie 
Persoon later dit jaar van 
Huissen naar Bemmel zal 
verhuizen en hier het 
gemeentelijke monument 
'De Eschdoorn' zal 
betrekken. Dit gegeven 
vormde een niet 
voorziene, maar wel 
plezierige, extra 
rechtvaardiging voor onze 
'vermetele' actie. 

Burgemeester Persoon wordt 
door onze voorzitter Koeken 
als 40(f lid verwelkomd. 

Bij de officiële aanbieding van het jaarlidmaatschap aan de burgemeester gaf 
onze voorzitter Mare Koeken naar de omstreeks 80 aanwezigen openhartig 
inzicht in de (bij)bedoelingen van deze geste. De heer Persoon antwoordde 
zich graag te hebben laten strikken voor dit doel. Hij heeft altijd veel interesse 
gehad voor geschiedenis en het lidmaatschap van de kring aanvaardde hij 
dan ook met plezier. Voor wat betreft de huisvestingsproblematiek verzekerde 
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hij de aanwezigen dat het gemeentebestuur ook zonder deze 'poging tot 
oml<oping' al bereid was eventueel door de kring aangedragen opties 
welwillend tegemoet te treden. Immers het belang van goed functionerende 
kringen voor het behoud van het culturele erfgoed in onze gemeente wordt 
door het gemeentebestuur zeker erkend en men is bereid daarvoor ook 
middelen ter beschikking te stellen. 

Door de bereidwillige medewerking van onze burgemeester werd ons doel om 
nog eens de publiciteit te vestigen op onze slechte huisvestingssituatie in 
ieder geval gerealiseerd: in de lokale pers is er ruimschoots aandacht aan 
besteed. Naar wij hopen brengt dat een oplossing van de problematiek ook 
dichterbij. 

Het bestuur 

Excursie Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 
Op zaterdag 1 juni 2002 kwamen we met een betrekkelijk kleine groep van 
amper twintig kringleden bij elkaar bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-
1945 in Groesbeek. De voor onze begrippen wat geringe deelname komt 
mogelijk doordat het museum bij de leden van onze kring al bekend is. 
Daarnaast bleek de door ons geplande activiteit samen te vallen met diverse 
andere activiteiten, waardoor een aantal 'vaste' deelnemers verstek moest 
laten gaan. Spijtig, maar wij hopen 'volgende keer beter'. 

We werden verwelkomd door de heer Jan Creemers, die de groep inleidde in 
de opzet en achtergronden van het museum. Hierna werd een film vertoond 
met beelden van de geallieerde opmars in het algemeen en van de bevrijding 
van Groesbeek in het bijzonder. Na de film werd het gezelschap getrakteerd 
op koffie met een stuk gebak in de gezellige kantine, die via een grote 
vensterwand uitzicht bood op het gevechtsterrein van weleer. Daarna kon 
iedereen het museum op eigen gelegenheid gaan bekijken. Naast het vele 
materiaal dat permanent in het museum te zien is, was er ook een tijdelijke 
tentoonstelling van speelgoed, dat door Joodse kinderen gebruikt was in de 
getto's en in de kampen. Sommige stukken speelgoed waren door de 
kinderen zelf gemaakt. 

Heel indrukwekkend was de grote koepel, die een witte reddingsparachute 
voorstelde. Hier waren boeken in te zien, waarin de namen van de 
gesneuvelde militairen waren opgetekend. We vonden daar ook een aantal 
namen van mensen, die in de omgeving van Bemmel waren gesneuveld. 

Rond half vijf vertrok iedereen weer naar huis, onder de indruk van hetgeen 
men gezien had, maar ook voldaan over de geslaagde excursie. 

Joop Verburg 
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Kringprijs 2002 
Voorafgaande aan de thema-avond 'Haalderen in beeld' op dinsdag 21 mei 
2002 werd door voorzitter Mare Koeken de knngprijs van de Histonsche Knng 
Bemmel uitgereikt Deze knngprijs wordt jaarlijks op de avond van de 
algemene ledenvergadenng uitgereikt aan een persoon of organisatie die zieh 
in het voorgaande jaar verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeensehap 
door het restaureren van een monument, door een bijdrage aan de 
geschiedsehrijving of door zich anderszins in te zetten voor doelstellingen die 
in het verlengde van die van onze knng liggen Na afweging van diverse 
mogelijkheden is voor het jaar 2001 uiteindelijk gekozen voor een projeet, 
waaraan ook mensen van de kring hebben bijgedragen De prijs gaat naar de 
Stiehting Streekmuseum Over-Betuwe voor de voorbeeldige bijdrage aan het 
ontsluiten en doeumenteren van een stuk Bemmelse gesehiedenis door de 
uitgave van het Monumentenboek Bemmel 

De voorzitter van de Stichting Streekmuseum Over-
Betuwe, de heer Pierre Cuypers, die de oorkonde 
namens de stichting in ontvangst mocht nemen, zei 
buitengewoon in zijn sas te zijn met deze prijs Hi] 
ervoer het als een erkenning en tevens als een 
uitdaging om voort te gaan met het werken aan het 
behoud van het cultureel erfgoed Het 
Monumentenboek Bemmel had tot doel de vele 
spectaculaire monumenten van de voormalige 
gemeente Bemmel te beschrijven op een menselijke 
en toegankelijke manier. Juist het bevorderen van de 
toegankelijkheid en de inzichtelijkheid van de 
streekgeschiedenis is iets om steeds te blijven 
doen, aldus de heer Cuypers Pierre Cuypers spreekt 

Eerder werd de knngprijs uitgereikt aan de families Emmen (1990), Berndsen 
(1991), Teunissen (1994) en Brenters-Goris (1996) voor het in ere herstellen 
van monumenten en aan het bestuur van de Stichting Restauratiefonds voor 
de restauratie van de Ressense kerktoren (1992) Pastoor B Stukart en 
ondergetekende kregen de prijs voor de geschiedschrijving over de Bemmelse 
kerken (1993), de VVV Boven-Betuwe voor de organisatie van NCRV's 
Kerkenpad (1995), de heer D Meurs voor zijn rol bij het scholenproject 'Twee 
keer bevrijd' (1997), mevrouw M Janssen-Verhagen voor haar bijdrage aan 
het behoud van het dorpseigene in Haalderen (1999), de heer N Meuwsen 
voor de renovatie van het pand 'Poortman' (2000) en de Vereniging 
Dorpsbelangen Ressen voor het documenteren van Ressense geschiedenis 
in woord en beeld (2001) Over 1998 werd geen knngprijs uitgereikt 

Joop Verburg 
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Flitsen uit de geschiedenis van Doornik (8) 
DOORNIK TWEE EEUWEN IN HET SCHOUTAMBT BEMMEL 
Na de catastrofale oorlogsjaren was 'Huis Doornik' een gewoon landgoed 
geworden en was de heerlijkheid Doornik en Rassen geïntegreerd in het 
schoutambt Bemmel Het middeleeuwse dorpje Oud Doornik had zijn 
bedehuis verloren, verviel en raakte onbewoond Noordelijk van de oude 
buurschap kwamen verspreid nieuwe behuizingen Zoals vroeger werden 
Doornik en de Over-Betuwe in de 17 -̂ en 18^-eeuw geteisterd door 
natuurrampen Uitmondend in de afschuwelijke waternood van 1799 toen Oud 
Doornik door de Waal werd verzwolgen (zie Flits 1 - Kringblad september 
1999). 

Zoals vroeger 
Zoals vroeger was de gewone man die have en goed had verloren op zichzelf 
aangewezen om stallen, schuren en huizen na het oorlogsgeweld weer op te 
bouwen, nieuwe boomgaarden aan te leggen, zijn veestapel op peil te 
brengen en zijn vertrapte landerijen te bewerken Schadeloosstellingen en 
hulpfondsen bestonden met Achter wat vergeelde documenten en opvallende 
jaartallen gaat het schimmige politieke steekspel van de Over-Betuwse 
'jonkers' schuil Hun dans om macht en vermogen Gedekt door een piepklein 
bestuursapparaat, afkomstig uit diezelfde kaste van machthebbers Een kleine 
kliek bevoorrechten die de vette baantjes onderling verdeelden en de kosten 
afwentelden op de inwoners Ook de kosten van natuurrampen Wat flarden in 
de kronieken vertellen soms wat over het overleven van de gewone man Zijn 
ploeteren voor zijn dagelijks brood en een betere toekomst voor zijn kinderen 
Zijn voortdurende worsteling met het water van de vijandige Waal Zijn 
machteloosheid in lange donkere wintermaanden tegen verlammende 
vorstperiodes Zijn wanhoop wanneer late nachtvorsten, voor- en 
najaarsstormen, kletsnatte of kurkdroge zomers, muizen- en konijnenplagen of 
hardnekkige gewasziekten zijn oogsten bedreigden en zijn panische angst 
voor de veepest 

De gewone man in de polder werd na verwoestende watersnoden geplaagd 
door plotselinge hoge toeslagen op de binnendijkse- en de ronde morgen, die 
de 'jonkers' en de 'principaelste' boeren afwentelden op hogere pachtprijzen 
en op de lonen van landarbeiders en polderjongens Inflatoire prijsbewegingen 
voor levensmiddelen in tijden van misoogsten en monetaire onevenwichtig
heid brachten bittere armoede en honger in de stad en op het platteland De 
reformatie werkte als een sociale splijtzwam in de dorpen en buurschappen in 
de Over-Betuwe In tijden van nood was er een bewonderenswaardige 
solidariteit onder de dorpsbewoners en werden natuurlijk leiderschap, inzicht 
en daadkracht toegejuicht Tot de nood voorbij was Dan werden de 
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scheidsmuren tussen bezitters en bezitlozen, tussen katholiek en protestant 
weer hoog opgetrokken 

Natuurrampen 
Natuurlijk leiderschap en daadkracht waren noodzakelijk want in 17*'- en 1 Sl
eeuw kende de Over-Betuwe een trieste optocht van grote en kleine 
natuurrampen die de kleine man het hardste troffen Radeloos begroeven de 
nabestaanden de mensen die door de watermassa's waren meegesleurd, 
vermorzeld waren door de hoekige ijsschotsen, jammerlijk waren verongelukt 
tijdens een vliegende storm of het slachtoffer waren geworden van 
kwaadaardige epidemieën Wanhopig begonnen zij aan de wederopbouw wat 
in veel gevallen opnieuw beginnen betekende In de stille hoop tegen beter 
weten in dat zij voor volgende onverwachte rampen gespaard zouden blijven 
Een chronologisch overzicht van de rampen die de mensen in deze twee 
eeuwen hebben getroffen, geeft ons een beeld van het natuurgeweld dat het 
leven van onze verre voorouders in die eeuwen zo onvoorstelbaar moeilijk, 
haast ondragelijk heeft gemaakt 

De verwoestende ijsramp van januari 1586 bi] Lent en de fatale doorbraak bij 
Bemmel in 1588 lagen nog vers in het geheugen toen in januan 1595 een 
korte maar hevige vorstperiode werd gevolgd door een snelle was van het 
nvierwater Opgezweept door westerstormen en onweer, hevige sneeuwbuien 
en zware slagregens Op 27 februari werd de Bemmelse dijk over een grote 
lengte weggespoeld en golfde het Waalwater de Betuwe binnen Sinds 
mensenheugenis had het water in de polders met zo hoog gestaan Veel 
mensen vonden de dood in de ijskoude kolkende watermassa's en veel vee 
verdronk onder het geweld van het aanstormende water Gehavende 
behuizingen, stallen en schuren moesten worden hersteld of opnieuw worden 
opgebouwd en pas laat in het voorjaar konden de mensen hun landerijen 
gaan bewerken Deze rampzalige watersnood die het hele nvierenland in zijn 
greep had, maakte zoveel indruk op de regenten dat er, voor de zoveelste 
keer, een commissie in het leven werd geroepen waann deze keer wijze 
waterbouwkundigen en afgevaardigden uit Gelderland, Holland en Overijssel 
zitting hadden Zij kwamen met krachtige aanbevelingen om voor het teveel 
aan Waalwater een doorlating te maken naar de Rijn en de IJssel Toen die 
adviezen van de wijze mannen kwamen, was het water gezakt en scheen de 
zon weer Nijmegen, Zaltbommel en Dordrecht waren tegen doorlating van het 
Waalwater naar de Rijn omdat zij te lage waterstanden vreesden die hun 
scheepvaart zouden belemmeren Het veilige stadseiland Nijmegen, 
vluchthaven voor de mensen in de omringende lage polders, blokkeerde de 
voorstellen Waren de gewone Nijmeegse mensen gastvrij voor 
watersnoodslachtofters, de regenten/kooplieden in de Burchtstraat huldigden 
het principe dat wie het water deert die het water keert Niet voor de eerste en 
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ook niet voor de laatste keer in de bewogen geschiedenis van de dorpen en 
buurschappen langs de noordelijke Waaloever. 

1598 was het jaar van een zachte lente en een zwoele zomer. Nijmegen werd 
getroffen door een uitbraak van de gevreesde pest, met veel slachtoffers 
onder de stadsbevolking. In de zondagsdiensten moesten de predikanten 
bidden... die peste en andere contagieuse sieckten, die so langiien tijtt alhier 
gegrossiert liebben, van dese stadt afte nemen.... De Nijmeegse predikanten 
konden hieraan niet voldoen omdat alle zes dominees aan de pest waren 
bezweken. Voor de diensten werden predikanten van elders aangetrokken. 
Natuurlijk kwamen de mensen uit Lent en Doornik, Ressen en Bemmel op de 
Nijmeegse groenmarkten met de Nijmeegse mensen in contact. Of de pest in 
de Over-Betuwe slachtoffers heeft gemaakt vertellen de kronieken niet. 

Na een kletsnat najaar in 1601 was de Waal zo hoog gewassen dat het water 
tot aan de kruinen van de bandijken stond met op verschillende plaatsen 
dijkoverlopen die binnendijks veel wateroverlast veroorzaakten. In die 
regenachtige decembermaand stonden de mannen uit de kerspels dag en 
nacht klaar om zwakke dijkdelen zo goed mogelijk tegen de waterdruk te 
beschermen en reden boerenkarren met mest en rijshout af en aan. In januari 
1605 bedreigden ijsschotsen en ijsafzettingen de Betuwse bandijken zonder 
dat er dijkdoorbraken of dijkoverlopen en verzakkingen werden gemeld. 
Angstig zaten de mensen in de polder dan in hun geïsoleerde kerspels, 
wachtend op beter weer en God dankend dat de dijken het gehouden hadden. 
Een jaar later, op tweede Paasdag, raasde een westerstorm met orkaankracht 
over de Over-Betuwe. Daken werden van huizen en schuren gerukt, 
fruitbomen ontworteld en, vertellen de geschiedschrijvers, torens werden 
beschadigd of waaiden gewoon om. Doden en gewonden waren het gevolg. 

De strenge vorst, die vooral in de eerste helft van de 17'̂ -eeuw een normaal 
verschijnsel was, zorgde voor veel overlast zonder dat de dijken braken. In de 
strenge winter van 1608 zat de Waal maanden gevangen in gevaarlijke 
ijsdammen en ijsafzettingen tegen de dijken. In de winter van 1615 'zat' de 
Waal van 5 januari tot 26 februari, in 1618 na een mildere maar lange 
vorstperiode van 24 februari tot 28 februari, in de winter van 1620/21 van 18 
december tot 9 februari. In december 1623 begon het hard te vriezen, gevolgd 
door een dooiperiode in januari met overlopen van de Waal- en Rijndijken. 
Met daarna strenge vorst tot eind februari. Die harde winters betekenden voor 
de mensen in de polder dat het verkeer over de bevroren landwegen en 
waterwegen vrijwel onmogelijk was en de markten in de stad voor de Betuwse 
boeren schier onbereikbaar waren. De strenge koude bracht grote schade toe 
aan de wintervoorraden waardoor er gebrek aan veevoer kwam, slachtdieren 
ver beneden de prijs moesten worden verkocht en duur geld betaald moest 
worden voor turf om de bescheiden woninkjes te verwarmen, zo die turf al 
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Vergeten oorlogsleed van de zwaar getroffen dorpelingen 

De maandenlange gedwongen tewerkstelling van de mannelijke mgezetenen uit de 
wijde omtrek van Doornik en Lent voor de aanleg van de eerste (1585) en de 
tweede (1590/1591) schans Knodsenburg aan de Lentse oever wordt in de 
geschiedschrijving met een enkele regel afgedaan. Pressing noemde men deze 
arbeidsplicht, die het ritme in de boerengezinnen en de gezinnen van de 
landarbeiders en polderjongens ontregelde, waardoor de groentekwekerijen en de 
landerijen niet of onvoldoende bewerkt konden worden. Over de onbereikbaarheid 
van de groenmarkten in Nijmegen door de blokkade van de Waal wordt niet 
gerept. De eigentijdse kronieken vertellen tal van details over de 
troepenbewegingen van de legers en over de troepensterkte. Zo kennen wij de 
aantallen cavaleristen en vuurmonden, landers, karabiniers, musketiers en 
spiesdragers van beide strijdmachten en hun (tegengestelde) rapportages van het 
krijgsgeweld. Zelfs de namen van gesneuvelde, gewonde en gevangengenomen 
adellijke officieren worden door de schrijvers genoemd. Maar hoeveel arme 
sloebers, die voor een grijpstuiver moesten vechten, onder gruwelijke 
omstandigheden het leven lieten of voor altijd verminkt raakten, vertellen de 
kronieken ons niet. Dat prins Maurits op 'Huis Doornik' kwartier heeft gehouden 
was in de optiek van de kroniekschrijvers belangrijker dan een verslag over doden 
en gewonden onder de vluchtende dorpelingen. Over de oorlogsschade van 
uitgerookte huizen en schuren, vertrapte kwekerijen en landerijen, omgehakte 
boomgaarden, de afgebrande kerk, gesloopte huizen en het verwoeste 'Huis te 
Lent' wordt in de uitvoerige verslaglegging in 'Wilhelm und Maurits, Princen van 
Orangiën, haar leven en bedrijf' (1648) niet gerept. Evenmin over gestolen vee en 
paarden, hooi en haver en leeggeplunderde huizen. Dat vond men toen de moeite 
van het vermelden met waard. 'De oorlog voedt de oorlog' was toen het principe 
(tekening uit het archief van MS). 
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aangevoerd kon worden In de steden stegen de prijzen voor primaire 
levensmiddelen, voor hout en turf tot recordhoogtes wat honger en koude voor 
de bezitlozen tot gevolg had 

1625 was een jaar waann voortdurende wateroverlast de poldermensen 
teisterde Van 1 maart tot 3 april stond het dooi- en regenwater tot aan de 
kruinen van de dijken en waren de mensen dag en nacht in touw om zwakke 
dijkdelen te versterken Die wateroverlast zorgde voor overmatig veel 
kwelwater waardoor de landerijen pas laat konden worden ingezaaid In de 
zomermaanden stond het water opnieuw extreem hoog voor de tijd van het 
jaar De oogsten van zomergranen achter de lage zomerkades mislukten 
omdat de uiterwaarden waren ondergelopen Vetweidenj was in de 
uiterwaarden met mogelijk zodat de beesten moesten worden bijgevoerd Ook 
binnendijks waren de oogsten schraal De jaren 1629, 1630 en 1631 kenden 
tegenvallende graanoogsten en slechte hooioogsten Om het tekort aan 
broodgranen te compenseren moest duur graan uit de Baltische landen 
worden geïmporteerd De prijzen vlogen omhoog 

Tot overmaat van ramp werden in 1629 de generale lasten verhoogd en werd 
met ingang van dat jaar 4 stuivers extra per binnendijkse morgen in rekening 
gebracht voor extra dijklasten Wanneer de pachters te weinig opbrengsten 
hadden, konden zij de toch al hoge pachtprijzen met betalen en moesten zij 
afbetalingsregelingen met de pachtheren treffen die uit welbegrepen 
eigenbelang de pachters meestal wat tegemoetkwamen Pachters die 
bankroet gingen, brachten immers mets meer op Op 19 februari 1633 braken 
de dijken bij Beuningen en Leeuwen door de voortdurend hoge waterstand 
van de Waal Het hele land van Maas en Waal liep onder De Betuwe bleef 
voor doorbraken gespaard. 

In 1634 vroor het in januan en begin februari dat het kraakte De strenge 
koude bracht een rivier vol dnjfijs en steeds grotere ijsafzettingen tegen de 
bandijken Tussen Nijmegen en Lent vormde zich een onwnkbare ijsdam 
waardoor het tegengehouden kruiende ijs hoog boven de bandijk uittorende 
en op de Waalkade grote vernielingen aannchtte Op 9 januari sloeg die 
enorme ijsmassa met donderend geweld door de Lentse bandijk, alles 
venwoestend wat het op zijn weg tegenkwam De solide gemetselde sluizen 
van de Grift werden door de ijsmassa weggedrukt De doorbraak vormde de 
diepe Grote Waay, later beter bekend als de Lentse kolk De hele Betuwe 
overstroomde, de verraderlijke ijsschotsen richtten grote schade aan De 
Lentse sluizen werden na de ijsramp met meer hersteld maar vervangen door 
een brede hoge dam Daardoor moesten voortaan alle goederen van en naar 
Nijmegen aan de Veerdam worden overgeslagen wat extra bedrijvigheid in het 
oeverdorp gaf In de penode van 1611 tot 1650 groeide Lent, dank zij die 
activiteiten, uit tot het grootste aaneengebouwde dorp in de Over-Betuwe 
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Kooplieden en horecaondernemers, schippers en voerlieden, kadesjouwers uit 
het Nijmeegse zakkendragersgilde, ambachtslieden en polderjongens 
profiteerden van de strategische verkeersfunctie van Lent en vestigden zich 
binnen- en buitendijks in de schaduw van de bedreigende schans 
Knodsenburg De boeren in de Over-Betuwe waren minder gelukkig met de 
Grift en de Griftdijk Al tijdens het graven van deze trekschuitenvaart regende 
het klachten bij de dijkgraaf over de ontregelde waterlossingssystemen De 
steden beloofden met voldoende duikers de problemen van de klagende 
boeren op te lossen, maar het bleef bij schone beloften Nadat de Grift voor de 
trekschuitenvaart was geopend en de problemen voor de boeren met waren 
opgelost, protesteerde de ambtman heftig bij de stadsbestuurders en hij kreeg 
steun van de graaf van Culemborg die de steden met procedures en sancties 
dreigde wanneer met direct voor een verbeterde waterhuishouding zou 
worden gezorgd 

Alles ging in die tijd in het Over-Betuwse ambtsbestuur op zijn elfendertigst en 
pas in 1628 en 1630 kwamen de gefundeerde klachten van de Over-Betuwse 
dijkstool in de landdag De steden werden ernstig gemaand voor de 
noodzakelijke corngerende maatregelen te zorgen De stadsbestuurders 
knikten plechtig ja en bedoelden nee Er veranderde mets in de overlast voor 
de boeren In 1634 was ambtman Dirck van Lynden het getouwtrek met de 
steden meer dan beu en op 23 mei het hij de Grift bij Zevenhuizen aan de 
Verloren Zeeg over een grote afstand dempen zodat er geen scheepvaartver
keer meer mogelijk was Nijmegen zou echter die arrogante ambtman en zijn 
Betuwse boeren mores leren Op 28 mei trok de jonge burgemeester Pontiaen 
van Singendonck met 4 burgercompagnieen en de schutterij van Marienburg 
met een legertje polderjongens, schippers en voerlieden met karren de 
Betuwe in om de Grift leeg te scheppen en het verkeer te herstellen De 'dam 
van Dirck' was opgeruimd, de boeren bleven met de wateroverlast 
opgescheept tot eindelijk in 1742 de Grift voor alle scheepvaartverkeer werd 
gesloten en over grote afstanden werd gedempt Arnhem had een werkzaam 
aandeel in deze operatie met 'een trompetter' Dirck van Lynden werd de 
toegang tot Nijmegen en Arnhem ontzegd Het geweld van de steden 
zegevierde in de polders Zoals vroeger en nu 

In 1635 trok Fredenk Hendnk een leger samen in en rond Nijmegen om in een 
snelle veldtocht Schenkenschans, dat door verraad in Spaanse handen was 
gevallen, te ontzetten De veldtocht slaagde Schenkenschans werd ontzet en 
Kleef, waar tweederde van de bevolking omkwam, stond weer onder controle 
van de republiek De soldaten brachten tyfus en de pest binnen de 
stadsmuren In 1635 en 1636 stierven meer dan 6 000 mensen die in de 
'overluidingen' worden genoemd De pest moordde bijna de helft van de 
stadsbevolking uit Hoeveel slachtoffers de pest in het Nijmeegse achterland 
heeft gevraagd, werd in de kronieken met vermeld 
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De zwarte dood in Nijmegen 
Een groot Staats leger onder leiding van Fredeiik Hendrik overspoelde Nijmegen 
en zijn achterland na de inname van Schenkenschans door de Spanjaarden in 
1635 omdat de grenzen van de jonge republiek gevaar hepen Nog in datzelfde 
jaar werd de vesting door de Franse huurlingen van de stadhouder ingenomen 
De slechtbetaalde, naunelijks gemotiveerde en verwaarloosde huurlingen 
brachten onder andere pest binnen de stadsmuren Door de erbarmelijke 
hygiënische toestanden in de volgepakte stad greep de kwaadaardige ziekte 
razendsnel om zich heen De zes chirurgijns in Nijmegen bezweken al in het begin 
van de epidemie 

C R O N I J K V A N N I J M E G E N 

1635 Het weder was in het voorjaar laauw en 
vogtig geweest, in de zomer zeer heet en droog en 
men was gekweld met eene verbazende menigte 
van vliegen en andere bloedelooze diertjens 
Reeds in Julii begonnen te heerschen koortsen, 
boven alle voorbeeld verderflijk, en andere 
kwaadaartige ziektens, in het laatste openbaarde 
zich de Pest, allereerst in een huis aan de 
Paulstraat 

De stad benoemde een nieuwe heelmeester in de persoon van Emanuel van 
Mandeville, de ojficier van gezondheid in het leger van Frederik Hendrik Dr 
Ysbrandt van Diemenbroeck werkte een aantal jaren m de door de pest 
i^eteisterde Waalstad Hij werd in de toenmalige medische kringen beroemd om 
zijn aanpak van besmettelijke ziekten In 1635 en 1636 vielen er volgens de 
nauwkeurige 'overluidingen' 6000 slachtojfers onder de Nijmeegse bevolking 
{De stad telde toen rond 13000 inwoners De slachtoffers onder de 
ingekwartierde soldaten en onder bezoekers van de stad zijn m die opgave niet 
begrepen) Zo overleden 3 leraren van de Latijnse School en 180 leerlingen 
bezweken aan de pest Van de 40 weeskinderen waren er in 1636 nog acht over 
Veel soldaten en vreemdelingen stierven gewoon op straat De stank die die 
patiënten verspreidden was afschuwelijk Hun lijden onbeschrijflijk De huizen 
van de pestlijders moesten herkenbaar zijn aan een bos stro, opgehangen in een 
lus, aan de voorgevel Zieken die zich op straat begaven, moesten een witte stok 
dragen De scholen waren gesloten en de meeste gefortuneerde kooplieden en 
regenten waren de stad ontvlucht uit angst om besmet te raken Het sociale leven 
in de stad was volkomen ontregeld De pestdodendragers hadden handenvol te 
doen ZIJ werden door de gezonde mensen gemeden Om besmetting te 
voorkomen, moesten zij in de Lappentoren huizen 

Haast zakelijk 
vertelt ons de 
Kroniek van 
Nijmegen tal van 
details over de 
epidemie die de 
bevolking 
decimeerde 
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De woningen van de overleden pesthjdeis moesten i>iondi^ gezunerd wotden In 
veel gevallen werden die huizen vooi koiteie of lam^eie ti/d du Ingemetseld Ook 
de stuiten waar huizen \an overleden pestlijdeis stonden, moesten worden 
^eleln^^d Elke straat en steeg kwam aan de beurt Het was de ergste epidemie die 
Nijmegen ooit ^etioffen heeft In 1638 waren nog tal van huizen 'ledich ende 
onbewoont De epidemie had verstrekkende sociale en economische ge vol t>en 
Onder meer voor de boeren uit Doornik en Ressen, Lent, Bemmel en Oosterhout 
die voor hun omzetten op de Nijmeegse i>roenmarkten waren aangewezen 

Datzelfde gold ook voor de hoeren uit 
het Land van Maas en Waal en het 
Rijk van Nijmegen en de hooihoeren 
uit de Ooij en de Dujjeh Die mensen 
kwamen in Nijmegen met de besmette 
burgers in contact In hoeverre het 
achterland door de pest werd 
getroffen, vermelden de kronieken 
niet De omzetten van de boeten in de 
ontvolkte stad zijn natuurlijk voor 
jaren sterk teruggelopen Saillant 
detail uit deze lampperiode is het 
gegeven dat drie jezuiten, vier 
kapucijners en een augustijn met 
gevaar voor eigen leven de pestlijders 
verpleegden De dominees die als 
regel geen goed woord voor de 
papen over hadden dankten deze 

priesters openlijk op de kansel voor 
hun menslievende arbeid 

De pest betekende voor de Betuwse boeren knmpende omzetten op de 
Nijmeegse groenmarkten, waar het aantal kopende consumenten drastisch 
was gedaald Daardoor moest men uitwijken naar alternatieve markten zoals 
Arnhem Ook daar was de concurrentie hevig omdat het aanbod de vraag 
overtrof 

1638, 1640 en 1643 zijn kletsnatte jaren met verregende oogsten, dreigend 
hoog water, zemeroverstromingen en maandenlang ondergelopen 
uitenwaarden Gelukkig waren er geen dijkbreuken of dijkverzakkingen 
waardoor de Betuwe voor grotere rampen werd gespaard De inkomsten voor 
de boeren liepen terug en de prijzen voor broodgraan en andere 
levensmiddelen vlogen in de herfst en in de winter omhoog De boeren 

^ ^ 

li 
De pestdokter probeerde zich door 
zijn kleding en een masker met een 
snavel vol geurige kruiden tegen 
besmetting te beschermen 
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teerden snel in op hun bescheiden reserves die zij ell< jaar opzij legden voor 
slechtere tijden. 1644 bracht weer felle koude in januari. Van 21 tot 25 januari 
'zat' de Waal om daarna met donderend geweld los te komen. Het hoge water 
in de Waal, als gevolg van overmatig dooiwater, vol ijsschotsen sloeg op 28 
februari bij Loenen een gat van 70 roeden lang. De hele Betuwe overstroomde 
opnieuw. Zeven jaar later, in 1651 werd een breed gat geslagen in de bandijk 
bij Malburgen waardoor de hele Betuwe nog eens diep onder water kwam te 
staan. 

Door de dijkdoorbraken bij 
Doornik, Lent en Loenen 
in 1658 overstroomde de 
hele Betuwe. De kerk in 
Hessen en de kerk in Lent 
stonden blank. Het water 
reikte tot aan de daklijsten 
of nog hoger Het verkeer 
over de trekschuitenvaart 
en over de landwegen lag 
maandenlang stil. 

(Tekening Lent uit het 
archief MS.) 

in 1658 werd de Betuwe opnieuw door overstromingen geteisterd. De dijken 
bij Lent, Doornik en Loenen braken onder de geweldige waterdruk en de hele 
Betuwe overstroomde. Zo diep had het water sinds mensenheugenis niet 
gestaan. De Griftdijk, die als slaperdijk functioneerde, liep in dat jaar onder 
water. Zes jaar later sloegen hoog water en ijs gaten in de dijken bij Loenen, 
Doornik en Lent en opnieuw overstroomde de hele Betuwe. Die 
overstromingen in het voorjaar werden gevolgd door een stralende lente en 
een kurkdroge zomer met muizen- en konijnenplagen en met mislukte 
oogsten. 'In het selve jaer is het soo droegen Somer geweest, dat het gras 
stont verdorret op 't velt, waarop groote duyrte is gevolgt ' De rivieren 
kenden de laagste waterstanden ooit en de scheepvaart werd ernstig 
belemmerd. Zo laag stond het water in de Rijn dat men bij Lobith te paard 
door de rivier kon waden. 

^^m^ 
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In 1666 werd Nijmegen opnieuw door een pestuitbraak getroffen Milder dan 
de rampzalige uitbraak in 1635 maar toch waren er volgens de 'overluidingen' 
veel dodelijke slachtoffers te betreuren Het was de laatste pestepidemie in de 
geschiedenis van de Waalstad Over slachtoffers in de polders wordt in de 
kronieken met gerept 

In 1672 'zat' de Waal bij een lage waterstand van 21 januari tot 25 februan Er 
werden geen dijkdoorbraken gemeld In het voorjaar en de zomer daalde de 
waterstand lager en lager en in juni hadden de rivieren de laagste stand ooit 
gemeten bereikt Dat gaf de Franse invasielegers de kans bij Lobith door de 
Rijn te waden en de Betuwe met tienduizenden te overstromen Wie met kon 
vluchten, vermelden de geschiedschrijvers, werd 'moedernaeckt' uitgekleed 
Plunderend trokken de Franse bendes door de Betuwe, alles verwoestend wat 
ZIJ op hun weg tegenkwamen Hooi en haver werden in beslag genomen en 
alle paarden werden gestolen voor de Franse cavalerie Het zou jaren duren 
voor de paardenfokkerij weer een acceptabel niveau had bereikt 

Alle bebouwing in een wijde omtrek van de schans Knodsenburg was 
afgebroken De schans werd door 300 Betuwse huismannen, die daartoe 
waren opgeroepen, verdedigd Na anderhalve dag mocht de bezetting met 
vliegende vaandels, slaande trom en rokende lonten vertrekken De Fransen 
hadden voor Knodsenburg honderden doden verloren Vanuit de schans werd 
nu Nijmegen gebombardeerd tot Jan van Weideren, door iedereen in de steek 
gelaten, voor de enorme Franse overmacht moest capituleren De Nijmeegse 
regenten moesten over de Oosterhoutse dijk naar 'Huis Wayenstein' waar 
Lodewijk XIV de capitulatievoorwaarden dicteerde Niet alleen de aangerichte 
verwoestingen maar ook de zware schattingen die moesten worden 
opgebracht en -na het vertrek van de Fransen- de hoge ambtslasten, brachten 
vele mensen tot de bedelstaf Tot overmaat van ramp brak de bandijk onder 
Oosterhout in januari 1673 en overstroomde de Betuwe 

Acht jaar later, in de winter van 1681/82 werd de Betuwe opnieuw door hoog 
water bedreigd Er waren tal van dijkoverlopen door de hoge stand van het 
rivierwater en bij Oosterhout brak de bandijk over een grote lengte waardoor 
de Betuwe onder water liep In de winter van 1694/95 heerste er strenge vorst 
van kerstmis tot 24 januan Het ijsgeweld had toen geen dramatische 
gevolgen voor de polders. Wel in 1699 toen de dijk bij Gendt met bestand was 
tegen het hoge water. 

1709 was een uitgesproken rampjaar voor de Betuwse boeren door de 
ongekend felle koude Van 5 tot 25 januari was de Waal dichtgevroren 
Daarna volgde een korte dooipenode, gevolgd door een nieuwe aanval van de 
winter met ongekend lage temperaturen van eind januan tot begin maart Alle 
wintervoer en wintervoorraden bevroren, hele boomgaarden kenden alleen 
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doodgevroren fruitbomen. Het vee leed honger en overal vlogen de prijzen 
voor levensmiddelen en brandstof omhoog. Maanden zaten de boeren 
werkeloos opgesloten om daarna met man en macht te proberen toch nog 
een redelijke zomeroogst binnen te halen. De schade in de boomgaarden en 
het gebrek aan veevoer betekende dat de export van Betuws fruit, Gelderse 
ham en Gelders spek naar de groeiende steden in Holland stagneerde en 
daarmee de noodzakelijke additionele opbrengsten voor de Betuwse boeren 
omdat de steden in het eigen gewest te weinig afzet boden. 

Twee jaar later, in 1711 was er zo'n zware ijsgang in de rivieren dat de bandijk 
bij Elden brak en de hele Betuwe overstroomde en het drijfijs zware schade 
berokkende aan huizen en andere gebouwen. In november van dat jaar werd 
het Over-Betuwse dijkleger opgericht met de bedoeling de riviercorresponden
tie beter te organiseren en de inspanningen van de afzonderlijke kerspels bij 
de dijkbewaking beter te coördineren. 

In 1715 bereikte de eerste uitbraak van de venwoestende veepest in de 
Betuwe zijn hoogtepunt. De Betuwse boeren moesten zeven jaar lang tegen 
deze besmettelijke veeziekte vechten (1713-1720). Voor de getroffen 
veehouders waren het onoverzienbare schadeposten en verschillende boeren 
gingen bankroet. 

In 1717 raasde de kerststorm over de Over-Betuwe met veel stormschade in 
de boomgaarden en aan de behuizingen. Voortdurend hoog water in januari 
en februari vereiste permanent verhoogde waakzaamheid van het dijkleger, 
het aanvoeren van mest en rijshout om zwakke dijkdelen te versterken en het 
constant controleren van de dijkvakken. De doorlopend extreem hoge 
waterstanden tot in juli van dat jaar leidden telkens tot dijkoverlopen en heel 
wat oogsten zijn die zomer letterlijk verdronken. Met duurte van 
levensmiddelen tot gevolg. 

De kletsnatte zomer en herfst van 1726 hadden slechte oogstresultaten tot 
gevolg. Na dat natte najaar kwam er in januari 1727 een winter met extreem 
lage temperaturen. Toen de dooi was ingevallen veroorzaakte het hoge 
dooiwater dijkverzakkingen en dijkoverlopen waardoor de hele Betuwe weer 
diep onder water kwam te staan. De mensen van het dijkleger die 's nachts 
wacht moesten lopen, leden vreselijke koude. Ook de winter van 1729 was 
extreem koud. 

In 1736 werd de Over-Betuwe getroffen door een besmettelijke ziekte. Weer 
stonden radeloze mensen aan de groeven van kostwinners in de bloei van 
hun leven, van veelbelovende jonge mensen en van kinderen die nog een 
heel leven voor zich hadden. Zij konden niet anders dan berusten. 
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Gevreesde veepest ontwrichtte vele boerenbedrijven 
Verraderlijk water en verwoestend ijs waren de grootste vijanden van de mensen 
in de polder, die met de rug naar de wispelturige en vijandelijke Waal leefden. 
Geheimzinnige gewasziekten bedreigden delen van de oogst. Late nachtvorsten 
verwoestten de prille bloesems en de boeren werden door kurkdroge zomers met 
muizenplagen of door kletsnatte periodes in de zomer geplaagd, wat slechte 
oogsten tot gevolg had. Ruineus voor de boeren was de veepest die in 1713, 
overgewaaid uit Aziatisch Rusland, voor het eerst de kop opstak. Het was een zeer 
besmettelijke virusziekte die de ingewanden van het vee aantastte met een zekere 
dood als gevolg. Drie keer was er in de IS'-eeuw een uitbraak en iedere keer 
waren de gevolgen verschrikkelijk. De vleesjmjzen werden voor de gewone man 
onbetaalbaar en tal van boeren stonden aan de rand van bankroet of gingen 
failliet. Dat betekende verloren dijkvakken, die de dijkgraaf moest overnemen tot 
er een andere, nieuwe dijkgeslaagde was gevonden. De epidemieperiodes waren 
langdurig omdat men het virus niet kon bestrijden: 1713-1720, 1744-1756 en 
1768-1786. Pas op het einde van de 18"-eeuw kwam er een kentering, toen 
wetenschappers en gezeten boeren begonnen te experimenteren met entstoffen. 
Toen heeft men de veepest onder controle gekregen en kwamen geen uitbraken 
meer voor. Met onze recente ervaringen met mkz kunnen wij ons een beetje 
voorstellen hoe de boeren vroeger de vele natuurrampen moesten overleven. 
(Afbeelding uit Atlas van Stolk) 
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1740 was een rampjaar voor het hele rivierengebied Na een natte herfst met 
hevige novemberstormen en hoog water dat op 17 december zijn hoogste 
stand bereikte, viel de vorst vroeg in In de nacht van 30 op 31 december brak 
de bandijk bij Elden met donderend geraas en overstroomde de hele Betuwe 
In januan 1741 kon de Bemmelse dijk de enorme watermassa's met meer 
keren Direct daarna begon het hard te vriezen en raakte de Over-Betuwe 
geïsoleerd Weer schoten de prijzen van levensmiddelen, hooi, haver en turf 
omhoog In de steden was sprake van mensen die van ontbenng waren 
gestorven Ook op het platteland regeerden honger en koude In de steden 
werd de pijn voor de bezitlozen enigszins verzacht door gratis 
voedselverstrekkingen door weldadigheidsinstellingen, in de polder waren de 
mensen helemaal op zichzelf aangewezen In november werd de Over-
Betuwe opnieuw door herfststormen gegeseld Soms klinkt nog iets door van 
de moedige mannen uit de polder en de hulpvaardige redders uit de stad die 
hun leven waagden om slachtoffers van de watersnoden te redden Zij zijn 
anoniem gebleven evenals de slachtoffers die zij gered hebben 

1743 kende de tweede uitbraak van de gevreesde veepest In maart van dat 
jaar was er een hoge waterstand met dijkoverlopen en dijkverzakkingen 
waardoor hele polders blank kwamen te staan De volgende jaren waren jaren 
met veel wateroverlast en met dijkdoorbraken waardoor de Betuwe 
overstroomde In december 1746 en januan 1747 vroor het hevig Op 30 
januan kwamen ijsdammen en ijsafzettingen met veel geweld los, maar de 
bandijken hielden het In december van dat jaar woedde er een hevige 
zuidwester die veel schade in de dorpen en buurschappen en in de 
boomgaarden aanrichtte 

In 1749 brak de dijk onder Doornenburg en in maart 1751 patrouilleerde het 
dijkleger dag en nacht omdat het water tot aan de kruinen stond, zware 
stortregens de dijken teisterden en tal van polders onderliepen In 1753 viel bij 
hoog water al in december de winter in die dne maanden zou duren en die 
opnieuw de dorpen en buurschappen isoleerde In 1755 werd de Over-Betuwe 
gespaard voor dijkdoorbraken door hoge waterstanden, maar in de Ooij, de 
Duffelt en het Land van Maas en Waal braken de dijken en moesten de 
mensen op de vlucht Op het veilige stadseiland Nijmegen vonden veel 
watersnoodslachtoffers een goed heenkomen tot het water zakte 

In 1757 veroorzaakte kruiend ijs een doorbraak bij Henwen In 1768 was de 
derde (en laatste) uitbraak van de veepest, die pas in 1786 werd bezworen 
Na twaalf jaar van betrekkelijke rust aan het waterfront brak in december 1769 
de bandijk tussen Huissen en Angeren, gevolgd door de grote doorbraak bij 
Huissen op 27 januan 1770 Weer liep de Betuwe diep onder water In 
december van datzelfde jaar stond het water gevaarlijk hoog en brak de dijk bij 
Opheusden Berucht is de novemberstorm van 14 november 1775 gepaard 
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gaande met onweer, hevige slagregens en gevaarlijke hagelbuien. Toen zijn 
er tal van persoonlijke ongelukken gebeurd. 

•̂̂ •̂̂  -*»i«i 

^" vö^fe*** '* 

De westerstorm die 14 november 1775 met orkaansnelheden over het hele land 
raasde, veroorzaakte veel stormschade en wateroverlast in de Over-Betuwe. In de 
polders kampte men met ondergelopen land. In Holland werd de toestand kritiek toen 
de Haarlemmermeer overstroomde en heel Holland dreigde onder te lopen. (Afbeelding 
uit de Atlas van Stolk) 

Zes weken later, in januari en februari 1776, werd de Over-Betuwe opnieuw 
door extreme koude geïsoleerd. In januari 1781 vormde zich een muur van ijs 
tussen Nijmegen en Lent en op 26 januari sloeg die ijsmassa alles 
verwoestend door de Lentse bandijk. 1783 kende een zachte winter, een koud 
en nat voorjaar en een zwoele zomer met misoogsten als gevolg. 

In 1784 is de laatste grote watersnood voordat in 1799 Oud Doornik door de 
Waal zou worden verzwolgen (zie Flits 1 - Kringblad september 1999). De 
dijken onder Gendt, onder Haalderen op twee plaatsen en tussen Bemmel en 
Doornik braken en weer stond de hele Betuwe diep onder water. De ravage in 
het hele rivierenland was door de vele overstromingen groot, ook de schade 
op de Nijmeegse Waalkade en de laaggelegen gasjes daarachter. De 
Lappentoren stortte in. Weer werden commissies in het leven geroepen om te 
praten over verantwoorde dijkverzwaringen en opvang van Waalwater in 
daarvoor aangewezen polders. De deskundigen wisten dat de zeespiegel in 
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de laatste twee eeuwen was gestegen en verder zou stijgen en de 
voortschrijdende daling van de polderbodem door inklinking zou voortduren 
De langdunge Franse bezetting van 1795 tot 1814 verijdelde de uitvoenng van 
goede initiatieven De winter van 1794/95 was in december en begin januan 
bijzonder streng Voor Doornik en Lent werd dit een oorlogsjaar waarin de 
bewoners veel schade hebben ondervonden Eerst van onze bondgenoten uit 
Hannover, daarna van de Franse invasietroepen 

Het IS voor ons onvoorstelbaar hoe onze voorouders met die rampen konden 
leven en hoe zij telkens met vermetel vertrouwen aan de wederopbouw 
konden beginnen De geschiedenis van Doornik kent nog een ander aspect 
van de strijd tegen het water namelijk de strijd tegen ingrepen in de 
waterhuishouding door de dijksteel om de meanderende rivier in toom te 
houden Daarover bijzonderheden in onze volgende flits 

Martien A G M Schenkels 

Buiten de genoemde bronnen in voorgaande 'Flitsen om MK Elisabeth Gottschalk 
Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland Dl lil J Wolters Over-Betuwse 
Historiën in weekblad De Betuwe B H Slicher van Bath De agrarische geschiedenis 
van West-Europa, P AM Kehl Historische Schetsen 

Boeken 
Kazematten in het Interbellum door H.R. Visser en J.S. van Wieringen, 
Stichting Menno van Coehoorn, Utrecht 2002 (168 pag ) 
Kazematten zijn te vinden op strategische plaatsen in vrijwel alle provincies 
Achter iedere kazemat zit een verhaal Wat waren de militaire overwegingen 
om ze te bouwen"? Hoe werden ze ontworpen, gebouwd en ingerichf? Hoe 
moesten ze worden gebruikf Op deze vragen wordt in het boek op ingegaan 
Ook wordt gekeken naar hun rol tijdens de meidagen van 1940 Tot slot wordt 
ingegaan op de huidige toestand Het boek is een bijzonder overzichtswerk 
voor ieder die geïnteresseerd is in deze unieke verdedigingswerken 

Agenda 
Romeins Nijmegen boven het maaiveld - Reconstructies van verdwenen 
architectuur in Museum Het Valkhof, van 28 september t/m 26 januan 2003 
De tentoonstelling laat alle stappen in het proces van reconstructie zien van 
opgraving en veldtekening tot bouwkundige tekening, maquette, computer
animatie en reconstructie op de vindplaats De in het museum getoonde 
reconstructies tonen de allure van de Romeinse bouwkunst in onze streken en 
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laten zien dat mediterrane tradities in de bouw ook hier langs de grenzen van 
het Romeinse rijk werden gehandhaafd Zo zal de reconstructie van het 
hoofdgebouw van de legerplaats van het Tiende Legioen in Nijmegen in een 
spectaculaire film te zien zijn Een kleine brochure zal de expositie begeleiden 

Historische Kring Bemmel 
De najaars thema-avond is inmiddels vastgelegd Ondenwerp is 'De IJssellinie 
met drijvende stuwen tijdens de Koude Oorlof De eerste inleider is de heer 
P C Kerkum, Bngadegeneraal b d , die zal ingaan op de politieke en militaire 
situatie in Nederland na Wereldoorlog II en het verdedigingsplan langs de 
IJssel Vervolgens zal de heer Ir J van Overeem sr de waterbouwkundige 
aspecten behandelen het inunderen van de IJsselvallei door het afsluiten van 
de Rijn, Waal en IJssel door middel van drijvende stuwen Ingepast in de 
lezing zullen de technische kanten van de matene met moderne hulpmiddelen 
op een voor de toehoorders inzichtelijke wijze worden uiteengezet 

De lezing is op donderdag 31 oktober a s m Cultureel Centrum 'De Kinkel' in 
Bemmel, aanvang 20 00 uur U kunt het alvast noteren Leden ontvangen 
tevoren nog de gebruikelijke uitnodiging De toegang is gratis, evenals uw 
kopje koffie of thee Toch is het met verstandig uw portemonnee thuis te laten, 
want op deze thema-avond bestaat de mogelijkheid om publicaties van de 
Stichting Menno van Coehoorn aan te kopen, waaronder het boek 'Dnjvende 
stuwen voor de landsverdediging - Een geschiedenis van de IJssellinie' Dit 
boek IS in de boekhandel met meer verkrijgbaar 

Historische Kring Doornenburg 
Tijdens de manifestatie 'Een doodgewone zondag op 29 september a s op 
kasteel 'De Doornenburg' zal onze Doornenburgse zustervereniging daar een 
expositie verzorgen Voor meer informatie over deze manifestatie wordt 
verwezen naar de regionale dag- en weekbladen 

Historische Kring Gente 
Ten tijde van het samenstellen van dit Kringblad, moest het najaarsprogram
ma van de Historische Kring Gente nog worden vastgesteld Zodra er 
definitieve gegevens bekend zijn, zullen deze worden opgenomen in de 
agenda op internet http //www universal nl/users/nicodeboer/hkg html 

Historische Kring Huessen 
In Huissen loopt nog steeds de wisselexpositie over de Gilden De 
tentoonstelling is ingericht in samenwerking met de beide Huissense 
schuttersgilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius Er zijn eeuwenoud 
gildenzilver, vaandels en andere attributen en foto's te zien Tot in de herfst 
kan men deze tentoonstelling over de Huissense Gilden en 500 jaar Beleg en 
Ontzet bezichtigen in het Stadsmuseum 'Hof van Hessen' Openingstijden 
zaterdag- en zondagmiddag van 13 00-16 30 uur 
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Advertenties bakkers 1929 

WvO\t/\D\u\^X7^3l7\i)^^^P\P\X/\0\P\D I 

TH.A.VANMERWIJK 
Etectrische Brood-, Beschuit- en Banketbakker)] 

(4 maal faekroond) 

SPEtlJlUTËIT 10 CHOCOLADE en SUiHERiEBKEN 
•»>■■»« Alle soorten oBaan» 
Kruideniers- en Grutlerswaren 
PRIMA KWALITEITEN AAN LAGE PRIJZEN 

Gaat verhuizen naar de Dorpsstraat 
- — — ^ ^ ^ — niia»! d« slagerij van H NAS — — — — — 

G. A. KNIPPÏNG 
op de PLAK te BEMMEL 

Jc adres voor fiin vcrsch Brood 
Koek en Beschuit. 

Allerhande soorten Koekjes 
bij de thee en koffie 

Eleclrisclie Brood Koek
en Baoliellialilierïi 

Kruideniers, Grutterswaren 
en Borstelwerk 
Speciaal adres voor 

Chocolade en Suilterwerken 
Wijn en Likeuren 

Ruime iteuze in 

Tabak, Sigaren en Sigaretten 
Beleefd aanbevelend, 

l Tfl. GillTS  BEMi'L 
Plakscliestraat 

Mi het voort) (Ze^l hgt voort) 

iiinivi8iBniiiïii[iifiiiiiiiifiiiiiiiii:iiJiiiiiiiiiiiiiiifiiijii!iiiii!iiii!iifiifiiiii[iii«^ iiiiiilMiaiiiMiiiiiifiiiiiii 

ELECTR. BROOD, BESCHUIT EN BANKETBAKKERIJ 

H. J. VAN MOOK - BEMMEL 
SPECIALITEIT IN 

FIJNE B O N B O N S 
Vraagt onze overheerlijke eig^en gebakken Honmgkoek 

]lllllilllllil|illlllin!ll>l|lllf||illillHIIIIIIII|llllll!ll{ll:ll>ll!ll!lllll[||OIIIIIIIIIIII|y^ I! II \. IIII II II II lllill'il i l l l l l ] 
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J. F. HULSMAN T 

= KARSÏRAAT - BEMMKI. = 
Brood-Beschuit-en Klciiifrocdhakbi ij 
Kruidenierswaren, Tabak, Sigaren, SigarcUeii 

Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij 
Café-Restaurant 

2 Blllards CWIIhelmIna «n Toulel) 
Zaal boscWkbaar voor Bruiloft m Partijen 

Pi ' l i i i i i oonsHinpl lo 

Mlniaur t i nanbevetcnd 

H. E. JANSSEN-SCHELLINGS 

Brood-, Bcjcliuit' en KleiDgocdbakkcrij 

W.J. PEPERKAMP 
Kruidenim- en Grulterswaren 

Boler" Kaas KotHe en Ttiee 
lllllllllllM lillliiiH 

ELECTRISCHE BROOD, BESCHUIT, BANKET

EN KLEINQOEDBAKKERIJ 
KRUIDENIERS EN GRUTTERSWAREN 

CAFE ■ TABAK EN SIGAREN 
■ Het van ouds bekende adres 

AANBEVl I F N D 

J, HAVEKES - BEMMEL 
OUDE KERKHOF. 

UIIUDllII(imBMKUUUI»llinUilUIIIUI>llllllhlBIBIIIiltllEllilDI IIII I tUldl I l i l t ) « 
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