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Woord van de voorzitter 
Weer laten we een jaar achter ons waarin we met veel enthousiasme verschil
lende activiteiten hebben georganiseerd. Maar voordat il< traditiegetrouw even 
terugblil<, wens il< u allen namens het bestuur een voorspoedig en cultuurrijl< 
2007 toe. 

Wat hebben we het afgelopen verenigingsjaar zoal gedaan? Drie dikke num
mers van het Kringblad, met zelfs een extra editie. Er waren weer drie thema
avonden met de onderwerpen 'Een jongen van het dorp', 'Highlights van een 
bezielend strijdperk: Bemmelse dijk kapstok voor beleving cultuur en natuur' 
en 'Nederland in de Eerste Wereldoorlog'. Deze derde thema-avond was nog 
in voorbereiding toen ik deze terugblik schreef. De Kringprijs 2006 werd 
uitgereikt aan het driemanschap A. van 't Hullenaar, H. de Ruijter en 
H. Wierink. In mei hielden we onze excursie in Huissen met een historische 
stadswandeling. Dit jaar organiseerden we voor de 15* keer onze kalender
actie, die met 710 verkochte exemplaren opnieuw een succes genoemd mag 
worden. Kortom: 2006 was weer een 'productief' jaar. Ons ledenbestand 
groeide gestaag; de teller stond eind november op 490 leden. 

Goede voornemens 
In het vorige nummer liet ik u weten dat we graag de herinnering koesteren 
aan het eens zo lommerrijke Bemmel met z'n landhuizen en kastelen. Deze 
wens gaat nu in vervulling met de opdracht van de gemeente Lingewaard om 
een informatiepaneel te ontwikkelen bij de voormalige locatie van kasteel 'De 
Poll'. Tijdens het filosoferen over wat er allemaal voor mogelijkheden zijn om 
aandacht te schenken aan het verdwenen verleden, hebben Keivin Wilson 
(archeologisch illustrator) en ik ook een idee gekregen voor de aankleding van 
de nu wat saai ogende parkeerkelder onder de Albert Heijn supermarkt; de 
hierna opgenomen foto's geven een impressie. Wij zijn benieuwd wat u er van 
vindt? Het informatiepaneel zal in de loop van 2007 gereed komen. 
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In de herfst heeft de gemeente ook de belofte ingelost om iets te doen met de 
historie van de locatie van de oude kapel op de Essenpas. Er is een 
werkgroep geformeerd die verschillende ontwerpen maakt voor een passende 
inrichting van de speeltuin op de kapellocatie. Buurtbewoners en kinderen 
mogen meepraten over wat het definitieve ontwerp moet worden. Op het 
moment van schrijven moest deze avond nog plaatsvinden. In 2007 zullen we 
het resultaat in levende lijve kunnen aanschouwen. Ik hoop dat met het in 
gang zetten van deze ontwikkelingen de aandacht voor onze leefomgeving en 
de geschiedenis erachter blijvend wordt versterkt. 

Vacature in het bestuur 
Over versterking gesproken: er komt binnenkort echt een vacature voor een 
bestuursfunctie. Degenen onder u die vong jaar de algemene ledenverga
dering bijwoonden, weten het al een tijdje: Joop Verburg treedt op de 
komende algemene ledenvergadering volgens het daarvoor vastgestelde 
rooster af. In verband met zijn leeftijd heeft hij besloten zich met opnieuw voor 
3 jaar herkiesbaar te stellen. Dat betekent dat er een plaats vrij komt in ons 
bestuur en dat er na bijna 12 jaar een nieuwe secretaris gevonden moet 
worden. Wij hopen ons bestuur binnenkort te mogen versterken met een of 
meerdere personen die over de benodigde kwaliteit en vrije tijd beschikken om 
ons te helpen het vertrek van Joop op te vangen. Gelukkig heeft Joop te 
kennen gegeven zijn inzet voor de kalender en het Kringblad voorlopig, zij het 
op een wat lager pitje, voort te willen zetten. Maar als u bijvoorbeeld eens met 
ons nagaat hoeveel pagina's dit Knngblad zou hebben als Joop er niet aan 
had meegewerkt, weet u hoe belangrijk het is dat we snel geschikte kandi
daten vinden die ons helpen om onze huidige 'productie' te handhaven. 

Voor nu wens ik u allen veel leesplezier en tot ziens in onze kringruimte in 'De 
Kinkel' (op dinsdagen van 10 tot 12 uur en van 20 tot 22 uur). 

Mare Koeken 
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De kwekerij van Knorth aan de Papenstraat 
Hendrik Knorth 
Hendrik Knorth werd op 7 juni 1898 in Huissen geboren. Zijn vader was 
schilder van beroep en in eerste instantie zou ook Hendrik dagelijks de kwast 
ter hand nemen. Van 1914 tot 1920 werkte hij echter op een tuinderij in 
Wateringen in het Westland en wellicht beviel dat zo goed, dat hij zelf een 
kwekerij beginnen wilde. Dat zou echter nog even duren. Hij kreeg kennis aan 
Anna van IJzendoorn, die op 7 januari 1904 in Loenen (Betuwe) het levens
licht zag. Het paar is getrouwd in Elden, gemeente Eist, op 25 januari 1928. 
Anna was hoogzwanger op de huwelijksdag en dat werd niet door iedereen in 
de familie gewaardeerd. In Elden, waar het paar kort woonde, werd hun eerste 
zoon Gerhard Wilhelmus (Gerrit) geboren op 3 fobiiiaii 1928 

Anna van IJzendoorn en Hendrik Knorth. 

Genealogie 
Hendrik was een zoon van Gerhard Knorth, huisschilder van beroep, geboren 
in 1855 in Gendringen en overleden in Huissen in 1925. Gerhard is twee keer 
gehuwd geweest. Eerst met Berendina Christina Bosveld, geboren in 1853 in 
Westervoort, dochter van Adolf Bosveld en Antje Hendriksen. Ze hadden 2 
kinderen die helaas direct na de geboorte zijn overleden. Berendina overleed 
in 1879 in Huissen. Na de dood van zijn eerste vrouw trouwde Gerhard Knorth 
met Wilhelmina Hendrika van den Toorn, geboren in 1856 te Herveld, dochter 
van Hendrik van den Toorn en Jantje van Schaik. Uit dit huwelijk werden 
negen kinderen geboren. Het negende kind was Hendrik Herman. 
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Gaan we nog wat verder terug in de geschiedenis van de familie, dan zien we, 
dat Gerhard Knorth het vierde kind was van Johann Heinnch Knorth, geboren 
in 1828 in Drevenack, zoon van Herman Knorth en Aletta Schmellenkamp. Hij 
was gehuwd met Fredenka (Hendnka) Nakken, in 1828 in Gendringen gebo
ren als dochter van Derk Nakken en Wilhelmina Aleida Fels. Johann Heinrich 
overleed in 1857 en Frederika in 1859, beiden in Megchelen bij Gendringen. 

Naar Bemmel 
Als je een kwekerij wilt beginnen, heb je grond nodig. Die kwam beschikbaar 
in Bemmel aan de Papenstraat. Hendrik schreef er op in en kreeg het. Hij liet 
daar een groot huis bouwen. Dat kwam klaar eind 1928. Het huisnummer was 
eerst A 419 en later A 459. Het jonge paar noemde het pand 'Huize de 
Hoekweide'. Dat schitterende huis kostte toen ƒ 6.000. Voor de bijbehorende 
schuur werd ƒ 500 betaald. Achter het huis werd een tuinderij opgezet. 

'Huize de Hoekweide', geschilderd door Co Alters. 

De tuinderij 
Er waren twee boomgaarden. Eén boomgaard was aangelegd achter langs de 
smederij van Steenhof. Daar werden voornamelijk peren en pruimen geteeld. 
Aan de noordzijde van de tuinderij, tegen het land van Lensen aan, lag de 
andere boomgaard met voornamelijk kersen- en appelbomen maar ook daarin 
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stond een rij pruimenbomen langs de sloot, die de afscheiding vormde. 
Uiteraard waren het allemaal hoogstambomen. 
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De erkenningskaart van 
de Ned. Groenten- en 
Fruitcentrale. 

Behalve over de boom
gaarden beschikte Her
man over een groot 
warenhuis. Dat was een 
kas, waarvan de zijwan
den schuin opgezet wa
ren. Op die manier 
werd het oppervlak ver
warmde grond vergroot, 
zonder dat dit extra glas 
kostte. Het dak bestond 

uit vier naast elkaar in de lengterichting aangebrachte zadeldaken, uiteraard 
ook van glas. Dit warenhuis was vijftig meter lang en tweeëntwintig meter 
breed. Daarnaast stonden drie druivenkassen, die elk vijftig bij acht meter 
maten. Van één druivenkas was de constructie van ijzer, de twee andere 
hadden een betonnen geraamte. Zo had hij het aanzienlijke oppervlak van 
2300 m^ teelruimte onder glas. Later kwam er nog een gedeelte plat glas bij, 
lage broeibakken, waarop zogenaamde eenruiters lagen. Die broeibakken 
waren niet verwarmd, maar in het voorjaar werd er een flinke hoeveelheid 
paardenmest in de grond verwerkt. Die ging broeien en daardoor kwam er 
toch een beetje warmte in de bakken. 

Vanaf de Papenstraat tot aan het andere einde van het terrein bij de sloot van 
buurman Lensen, waren rails aangebracht, waarop een lorrie reed. Die werd 
gebruikt voor het vervoeren van cokes voor de verwarmingsinstallatie, die in 
het warenhuis was gebouwd. Bij die installatie hoorde een ijzeren schoor
steen, die naast het warenhuis stond. Deze is in 1944 door oorlogshan
delingen vernield. Na de bevrijding werd, een paar meter van de oude van
daan, een nieuwe schoorsteen gebouwd, gemetseld van betonnen stenen. 
Die waren iets gebogen om te passen bij de ronding van de schoorsteen. 

Ook de kwekerijproducten werden per lorrie naar de straat gebracht. Roelofs 
uit Haalderen kwam die producten met paard en wagen ophalen om ze naar 
de veiling te brengen. Het paard van Roelofs liep mank en dat was al van een 
afstand te horen aan het onregelmatige geklepper van de hoeven. Als ze dat 
hoorden op de kwekerij, werden de producten alvast naar de weg gereden, 
zodat er direct met laden kon worden begonnen. 
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In het midden van deze 
luchtfoto het bedrijf van 
l-lendril< Knorth. Ten westen 
en ten noorden van het woon
huis van het gezin zien we de 
boomgaard die grenst aan het 
huis en de machinefabriel< 
van Steenhof aan de Kar-
straat Boven de l<assen en 
het warenhuis zien we de 
boomgaard die aan de 
noordl<ant grenst aan het 
weiland van de familie 
Lensen van 'De Houtakker' 
en aan de westkant loopt tot 
aan de gebouwen van de 
Geldersche Tramwegen. Pre
cies in het midden tussen de 
kassen en het warenhuis zien 
we (de schaduw van) de 
schoorsteen. Foto van 12 
september 1944 Afdeling 
Speciale Collecties van de 
Landbouwuniversiteit Wa-
geningen. 

De producten 
In de kassen werden allerlei soorten vroege groenten verbouwd. Ook in de 
druivenkassen. Hoe vroeger je met verse groenten op de markt kwam, hoe 
beter de prijs was. Het hoofdgewas kwam als de groente, zoals sla, 
raapstelen, bloemkool, postelein en selderij geoogst was. Dan werden er 
tomaten verbouwd, maar ook wel snijbonen. Dat hing van de te verwachten 
prijs af. Je moest dat dan een jaar van tevoren bekijken en natuurlijk was dat 
een grote gok. Als de tomaten rijp waren, moest er hard gewerkt worden. Dan 
stonden alle gezinsleden van Knorth tot diep in de nacht tomaten in te pakken 
voor de veiling. En die brachten dan een paar centen per kilo op.... Het fruit 
werd doorgaans geveild bij de V.V.O.B. in Eist. Fruit bracht daar het meeste 
op. De groenten gingen naar de Huissense veiling, want daarmee haalde je 
daar de betere prijs. De E.K.V. in Ressen was niet in beeld. 

Het gezin van Hendrik Knorth 
Een paar jaar nadat het huis aan de Papenstraat was betrokken, op 19 
oktober 1931 kwam Jan Egbert (Jan) ter wereld. Hennie werd geboren op 30 
januari 1937. Daarna kwam Egbert Jan Piet (Piet), geboren op 29 oktober 
1938. In de oorlog, op 12 september 1943, werd Wilhelm Frederik (Wim) ge
boren en als laatste kwam er een dochter, Anna (Ans), op 22 november 1947. 
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Het was een groot gezin en moeder Anna had er de handen aan vol. Ze was 
een stevige, forse vrouw toen ze trouwde, maar door het vele werk dat het 
gezin haar te doen gaf, teerde ze langzaam maar zeker in. Ze vermagerde en 
werd ook kleiner. Ze was alle dagen, vanaf dat ze opstond tot ze naar bed 
ging, in de weer met het gezin en het huishouden en soms hielp ze 'achter', op 
het bedrijf. Koper moest met grote regelmaat worden gepoetst, vond ze. In de 
keuken stond een ingebouwde pomp met een koperen knop op de zwengel en 
een koperen tuit, waar het water uit kwam. Het gebeurde wel dat Anna die op 
zaterdagavond om elf uur nog stond te poetsen. 

Volgens vader Hendrik gaf die pomp uitstekend water. Toen na de oorlog de 
waterleidingmaatschappij kwam met het aanbod het huis op het waterleiding
net aan te sluiten, had vader daar niet zo veel zin in. Het pompwater was 
prima, meende hij. "Mogen we dat water eens onderzoeken?" vroegen de 
mensen van het waterbedrijf. Dat mocht en ze namen een monster mee. 

Het water bleek het beste in de slechtste categorie te zijn! Als het in de zomer 
langdurig droog geweest was en het grondwater laag stond, kwam er geen 
water meer uit de pomp, maar alleen maar drab met witte wormpjes. Dan 
moest er voor de consumptie water worden gehaald uit de waterput naast de 
schuur, die bedoeld was voor de beregening van de kassen. Daarin was een 
elektrische pomp geplaatst. Het gebeurde wel, dat die pomp valse lucht zoog, 
doordat er een lek ontstond net boven het aanzuigstuk, en er dus nauwelijks 
of geen water meer kwam. Je moest dan met een ladder de put in klimmen, 
vertelde Wim. Daar onderin, waar zich het aanzuigstuk van de pomp bevond, 
was heel weinig ruimte, zodat je je niet bukken kon. Wim vertelde, dat hij dan 
door de knieën moest en zich met vrijwel het hele lichaam onder water moest 
laten zakken om het lek met vetpakking weer dicht te maken. Dat hield dan 
wel weer een paar jaar. 

De kassen, na de oorlog, in een winters landschap. Links het warenhuis en rechts een 
van de druivenkassen. Op de voorgrond sneeuwpoppen, gemaakt door de kinderen. 
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De schuur met 
in het midden 
van de foto de 
ronde waterput 
De aanzuigbuis 
IS er boven te 
zien 
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Hendrik Knorth was protestant en lid van de kerkenraad in Bemmel En als het 
er op aan kwam, was zijn vrouw nog strenger in haar geloof Het gebeurde 
wel eens, dat er iemand op zondag groente te kort kwam Zo overkwam dat 
ook een keer mevrouw Moed Natuurlijk was er groente voor haar, maar er 
mocht op zondag met worden afgerekend' Dat kwam maandag wel "En dat," 
vertelde mevrouw Moed, "tenwijl hij 's zondags in de kerk wel met de 
collectezak rondging " 

De crisisjaren 
In de jaren dertig was er in de tuinbouw weinig te verdienen Prijzen van 
twee cent per kilo voor bijvoorbeeld de tomaten waren heel gewoon En voor 
die prijs moest alles heel netjes worden ingepakt, anders beurde de tuinder 
nog minder Het was hard werken en ook de echtgenote moest meehelpen, 
soms tot ver na middernacht 

In september 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd Vlak bij de 
kwekerij, aan de overkant van de weg, naast het meest westelijke huis van de 
Bouwcommissie, het huis van Elemans, kwam een batterij luchtdoelgeschut 
van het Nederlandse leger te staan Die batterij heeft nauwelijks een schot 
gelost Die luchtdoelkanonnen waren vrijwel het enige dat men bij Knorth 
merkte van de mobilisatie 

De oorlog begon 
Al even voordat de inval van de Duitsers in Nederland begon, moest de familie 
Knorth, samen met buurtgenoten, evacueren Zo dicht bij het luchtdoelgeschut 
was te gevaarlijk, meenden de Nederlandse militairen Vader en moeder 
Knorth trokken met hun vier kinderen naar de boerderij van de familie Van der 
Kroon op 'Den Heuvel' Daar bleven ze tot de vijfdaagse strijd voorbij was 
Onmiddellijk daarna keerden ze naar de kwekerij terug 
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Al snel nadat de Duitse bezetting begon, ging het de kwekers in Nederland 
een stuk beter dan in de cnsisjaren Op de veiling werden veel betere prijzen 
betaald voor hun producten En naarmate de oorlog langer duurde en nnensen 
in de stad steeds minder op hun distnbutiebonnen konden kopen, kwamen ze 
vanuit Nijmegen langs de kwekers in de Betuwe om groente te kopen Het 
gebeurde dat iemand graag een bloemkool wilde kopen Maar Hendnk Knorth 
vond het heel jammer om een nog met volgroeide bloemkool te verkopen Die 
moest nog een poos blijven staan De stadsmensen drongen echter zo aan 
dat er tenslotte toch verkocht werd Dat ging meestal zonder bonnen. 

Van Duitse militairen werd met veel gemerkt Alleen op een weiland van 
Rijssenbeek stond een Duitse batterij luchtafweer (FLAK), kompleet met 
zoeklichten Natuurlijk struinden daar wel jongens rond Zo was ook Gerrit 
Knorth daar geweest Toen hij weer thuis was, kwam plotseling een Duitse 
soldaat met het geweer in de aanslag achter het huis om gelopen Gerrit was 
intussen bij moeder in het achterhuis Na wat heen en weer gepraat in twee 
talen begreep moeder Knorth dat de Duitser zijn portemonnee kwijt was Hij 
meende dat Gerrit die meegenomen had Ze hebben samen vreselijk intensief 
moeten praten om de soldaat er van te overtuigen dat Gerrit de dader met 
geweest was 

Op een dag reed een konvooi Duitse wagens richting Haalderen Gerrit mocht 
wel een stukje meerijden Maar plotseling verschenen geallieerde vliegtuigen 
in de lucht en die begonnen het konvooi te beschieten Iedereen dook in een 
sloot Gerrit en ook de Duitsers overleefden het avontuur, maar van de 
vrachtwagens was met veel meer over 

Na de slag om Arnhem 
Kort na 17 september en nog voordat de eerste geallieerde militairen Bemmel 
bereikt hadden, kwamen Duitse soldaten de familie Knorth uit huis halen Ze 
moesten weg Familie van moeder Knorth, het gezin Van de Graaf, woonde 
op Fileren bij Gendt Daar trok men naartoe Ze werden gastvrij ontvangen In 
het veld bij de boerderij had Van de Graaf een grote schuilkelder gebouwd 
Voorlopig bivakkeerde de familie Knorth echter in de stallen naast de deel Die 
stallen stonden leeg en waren netjes schoongemaakt, omdat het vee in de wei 
liep Op de deel zelf lagen Duitse militairen Maar op een zeker moment 
werden beide families door de Duitsers naar de schuilkelder gestuurd 
Waarschijnlijk wisten ze dat er een aanval te venwachten was Er kwamen 
inderdaad Engelse vliegtuigen en die bombardeerden de boerderij Rondom 
het gebouw vielen eenentwintig bommen en in de boomgaard er naast telden 
ze nog eens vijf inslagen In het weiland stond een geit op dne poten De 
vierde was er finaal onder weggeschoten De rieten kap van de boerderij 
was behoorlijk beschadigd, maar verder had het gebouw de aanval overleefd 
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Na enkele weken trok de familie Knorth naar Angeren Na daar een paar 
dagen gebivakkeerd te hebben, werden ze door Wehrmachtsoldaten in 
roeiboten over de nvier gebracht en ging men verder Onderweg kwamen ze 
langs een groep Duitsers die, stomdronken, met hun bajonetten varkens aan 
het slachten waren Ze boden de vluchtelingen ook een stuk rauw vlees aan 
Maar vader Knorth sloeg dat aanbod af Toen schoot een der militairen de 
hond dood De familie Knorth was blij dat ze die groep voorbij waren 

Na de bevrijding 
Op 5 mei 1945 trok Gerrit Knorth samen met Toon Arntz uit Huissen vanuit 
Rheden, waar ze uiteindelijk geëvacueerd zaten, naar de Betuwe Ze vonden 
langs de Rijn een oude roeiboot en daarmee zijn ze overgevaren Toon bleef 
in Huissen en Gernt fietste moederziel alleen door naar Bemmel Het was 
doodstil Geen mens, geen vogel, mets was te horen 'Ik werd gewoon bang 
van de stilte," vertelde Gerrit 

Het huis was als een vesting rondom met zandzakken versterkt Gerrit liep 
naar binnen Daar was het een puinhoop Alles was kapot Hij dwaalde het 
hele huis door en kwam tenslotte op de zolder Daar schrok hij zich wezen
loos Toen hij de deur opende, vlogen twee vogels krijsend op Ze hadden 
zich tegoed gedaan aan een paar zakken met graan die daar nog lagen 

HIJ liep naar de middelste druivenkas Daar was indertijd een ton ingegraven 
om tabak te fermenteren Die zat er nog in, samen met de radio, die onder de 
tabak verborgen was Gerrit nam de zak tabak mee en haalde Toon Arntz in 
Huissen op Daarna gingen ze terug naar Rheden om verslag uit te brengen 
Ze mochten nu over de noodbrug in Arnhem de Rijn oversteken Nadat vader 
het hele verhaal had aangehoord, besloot hij naar Bemmel terug te keren 

Zo langzamerhand verschenen er meer mensen in Bemmel Men probeerde 
het leven weer op te pakken In de kassen was geen ruit meer heel Een 
bedrijf uit het Westland kwam glas zetten Hendrik Knorth zette het bedrijf zo 
snel mogelijk weer op en begon groente te kweken Daarnaast verdiende hij 
bij als taxateur van schade aan kassen Het huis werd bewoonbaar gemaakt 
en zo was er een nieuw begin 

Altijd te weinig geid 
Jan kwam altijd geld tekort en hij probeerde op allerlei manieren aan geld te 
komen Op een keer kwam hij thuis met de mededeling dat zijn fiets, een 
Junckers, door ander verkeer kapot gereden was Er was mets bruikbaars 
meer van overi Later bleek diezelfde fiets bij andere mensen naast het huis te 
staan en navraag leerde dat Jan zijn fiets verkocht had. 
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Schoolfoto van Ans en Wim in de 
school aan de Teselaar 

I .JMJI. ^ ^ ■ ^ « ■ I WMÊ^ ^^ vaders overlijden in 1954 
MjÊF ^ I B B F , ^ ^ verkocht Jan alle buizen van de 
^l^m WÊÊ verwarming in de kassen. Hij 
M i P r vond dat die buizen, zoals ze 
W% ^ A \! ~ * ^ ^ . waren aangelegd, altijd in de weg 
F '"^m.^^È.'. . ^ ^ B zaten als je de grond in het 

warenhuis moest omspitten. Hij 
bedacht een ander systeem dat 
echter nooit is afgebouwd. Ook 
de rails van de lorrie en alles wat 
er verder aan metaal te vinden 
was, werd door hem verkocht, 

want hij had weer eens geld nodig. Hij maakte zijn moeder blij met een flink 
bedrag dat hij daarvoor ontvangen zou hebben. Later bleek dat hij er zelf ook 
behoorlijk beter van was geworden. 

Jan werkte overal, maar woonde 
en at nog altijd thuis. Na de oorlog 
kwamen er wagentjes in de mode 
die op luchtbanden reden en 
getrokken werden door een pony. 
Die luchtbanden en het overige 
materiaal kocht hij bij woonwagen

bewoners die auto's sloopten. Hij 
verkocht die wagens weer aan 
tuinders. Een van die woon

wagenlui vroeg hem eens of hij 
een caravan mocht bouwen op 
het terrein van de tuinderij. Het 
heeft een eeuwigheid geduurd tot 
dat klaar was. 

Jan was op zich een goed mens. 
Zoals hij alles kon gebruiken, kon 
hij ook weer alles missen, als hij 
iemand kon helpen. Tenslotte 
emigreerde Jan, inmiddels ge

trouwd, met zijn vrouw naar Nieuw 
Zeeland. 

Jan Knorth met zijn vrouw Bep 
Brinl<man. 



Op de boot naar Nieuw Zeeland. De linkse man die zwaait Is Jan en de vrouw met de 
hand voor de paal is zijn vrouw Bep. 

Nadat hij vertrokken was, meldde zich de belastingdienst bij de familie. Het 
was de heer Geersing, commies van de belasting, tevens 'hoofd dienstge-
leider der belastingen in Bemmel e.o.' Hij kwam een stel bekeuringen innen 
die Jan nog had uitstaan. Maar Jan zat toen al op de boot. Wist Geersing dat 
Jan net vertrokken was en kwam hij daarom bewust net te laat? De heer 
Geersing was een zachtaardige, goed
willende man, die als het even kon de 
mensen hielp. Dat had Gerrit ook al 
eens eerder ondervonden toen hij een 
keer op zijn fiets reed, waarop het 
belastingplaatje (nog) niet was aan
gebracht. Hij werd aangehouden door 
Geersing die samen met de politieman 
Koenders een controle uitvoerde. "Ga 
maar gauw naar huis," zei Geersing. 
Over een boete werd niet gesproken 
en Koenders zei niets. Toen vader 
Hendrik dat hoorde -het gebeurde nog 
voor diens overlijden- zei hij: "Breng 
hem maar gauw een paar sigaren." 
Dat gebeurde en ook als er een varken 
geslacht werd, bracht men altijd iets 
van de slacht naar de familie 
Geersing. 

Moeder Knorth met Ans voor het huis 
(1958). 



- 1 3 -

De voortzetting van het bedrijf 
Het bedrijf werd na het overlijden van vader Knortin voorlopig voortgezet door 
Hennie, Piet en Wim. De kassen werden toen al niet meer verwarmd, want 
dank zij Jan werkte de verwarming niet meer en die zou toch niet veel 
geholpen hebben, omdat er erg veel glas kapot was. 

Gerrit was gaan werken bij een tuinder in Vleuten. Daar was hij ook in de kost. 
Maar hij kreeg verkering met Gretha Biemans uit Nijmegen. Nadat ze 
getrouwd waren, gingen ze in eerste instantie in Vleuten wonen. Maar Gretha 
kreeg heimwee naar haar geboortestad en daarom verhuisden ze al spoedig 
naar Nijmegen. Daar moest Gerrit proberen werk te vinden. Hij had al in 1946 
zijn groot rijbewijs gehaald en hij vond werk als vrachtwagen- en buschauffeur. 
In die laatste functie werkte hij gedurende lange tijd voor Busmaatschappij 
Toonen. Hij reed hoofdzakelijk groepsreizen. Dat was de reden waarom uit-
gaansdagen van de Bemmelse vrouwenvereniging en schoolreisjes van de 
protestantse school door Toonen verzorgd werden. Toen Gerrit echter over
stapte naar touringcarbedrijf Van Dongen, gingen zijn trouwe klanten uit Bem-
mel mee over. Op menige foto van schoolreizen is Gerrit Knorth als chauffeur 
te vinden. 

Een familiefoto van omstreeks 1961. Achterste rij vinr: Wim. Greet (echtgenote van 
Gerrit), Hermien (echtgenote van l-ienny) en Piet. Voorste rij: Henny (dochter van 
Gerrit), moeder, Gerrit, tussen hen in l\/lartin (zoon van Gerrit), l-iennie en Ans. 
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Hennie trouwde met Hermien van Oosterwijk en ging meteen het huis uit. Het 
jonge paar ging wonen aan De Vergert. Hennie werd beroepschauffeur en 
reed olie en benzine voor Calpam. Later heeft hij nog gereden voor de firma 
Best Oil uit Deventer. Hij kreeg daar ongeveer hetzelfde rayon als hij had bij 
Calpam. Na het overlijden van moeder Van Oosterwijk vestigde het grote 
gezin van Hennie en Hermien zich in diens boerderij aan de Breedlersestraat. 
Nadat Wim trouwde met José Peters, gingen hij en zijn vrouw wonen in een 
noodwoning, die op het terrein van de buren aan de Papenstraat stond. Op dit 
moment wordt die woning nog bewoond. 

Het huis van de buren met twee noodwoningen. In de meest linkse woning woonde 
eerst Wim en later Piet. De foto is genomen vanaf de Karstraat na de sloop van 'De 
Remise' van Steenhof. 

Wim ging werken bij wegenbouwfirma Heijting. Er moest nu eenmaal brood op 
de plank komen en daarvoor had hij een baan nodig. In zijn vrije tijd werkte hij 
op wat er nog over was van de tuinderij. Piet vond werk in Nijmegen bij 
glashandel Van Ommeren. Daar heeft hij ruim veertig jaar gewerkt. Piet bleef 
vrijgezel. : 

(■ 

Het einde 
Moeder Anna is in het huis 'De Hoekweide' blijven wonen tot ze stierf in 1972. 
Ans is de eerste tijd nog bij haar moeder blijven wonen. Ze werkte voor halve 
dagen in het bejaardencentrum 'Levensavond' in Nijmegen en verder waar 
nodig in de huishouding en op het bedrijf. Moeder deed zelf nog heel veel en 
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tot aan haar dood heeft ze nog haar steentje bijgedragen in huis en op het 
bedrijf. Ans trouwde in 1971 met Jan Willem van de Graaf. Zij gingen in Dode-
waard wonen. Daar werd ondermeer gehandeld in koffie en ook Bemmelse 
verenigingen konden via hen van een lage koffieprijs profiteren. Moeder bleef 
niet alleen achter, want Piet woonde nog thuis. Piet heeft na moeders over
lijden nog twee jaar op 'De Hoekweide' gewoond. Daarna ging Wim in het 
ouderlijk huis wonen en betrok Piet de noodwoning. 

Ruim een jaar na moeders overlijden verkochten de gebroeders en zus het 
bedrijf aan Wim. Hij zette de tuinderij zo goed als mogelijk was voort. In 1988 
werd het hele terrein inclusief opstallen aan de gemeente verkocht, die het 
nodig had voor het woningbouwplan 'De Remise'. Het huis en de overige 
opstallen werden gesloopt, zoals dat ook het geval was met het huis en de 
bedrijfsgebouwen van Machinefabriek 'De Remise' (voorheen Steenhof). 

Het huis 'De Hoekweide' gefotografeerd van aanzienlijke afstand vanuit zuidoostelijke 
hchiting. De sloop is hier - in 1989 - al begonnen. Tegenover het huis zijn de gevels van 
de rij woningen aan de overzijde van de Papenstraat te herkennen. 

Wim ging met zijn gezin wonen op De Plak. Intussen is van de oude kwekerij 
niets meer terug te vinden en staan er prachtige woningen op het terrein. 
Jammer dat de naam 'De Hoekweide' nooit is gebruikt als straatnaam. 

Joop Verburg 
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Woordenboek van de Gelderse Dialecten 
Deze keer he k ginins len de ouwe deus gezocht nor iets urn over te 
schneven, want d r is zoveul ander nijs, da k mien stukske daor wel mee vol 
krieg 

D r IS n nij boek gekommen over Gelderland, da hiet Gelderland 1900-2000 
Daor vertel ik verder over len n ander stukske t Twidde deel van t 
Woordenboek van de Gelderse Dialecten vur t Rivierengebied is klaor en 
gepresenteerd En verder was d r nog de Contactdag van Gelders Erfgoed 
Daor bin ik ok nor toe gewes, mar daor vertel ik lótter nog over Nou wil ik t 
ers hebben over t Dialectenwoordenboek vur t Rivierengebied' 

len t Knngblad van mei 2005 schreef ik over de dialectendag die kort 
daorveur was gehouwen en dat d r n boek len de maak was over dialecten 
Dat boek is len november 2005 uutgekommen en len t Openluchtmuseum 
len Aorum feestelijk gepresenteerd Da was deel een en geet over t huus 
Woorden die mit t huus te maken hebben, kommen daorien veur Zoas 
urgelbenkske, leuningstoel, taofelzeil en de plee 

't Twidde deel is nou ok klaor 
en geet over de mms len de 
Cathannakapel (Aula Gelderse 
Universiteit) len Harderwiek 
wier t donderdag 16 november 
ten doop gehouwen Alle 
minsen die meewerkten aon de 
liesten mit woorden waren 
uutgenodigd t Was druk en ik 
was d r oki De redacteur van t 
woordenboek vur t Rivieren
gebied, mevrouw Charlotte 
Giesbers, hiel len hur Groes-
beeks dialect n toespraok en 
vertelde alvas n paor leuke 
anekdotes uut t boek Wa ze 
vroeger dejen bij pien len de 
kael n zoute hernng eten en 
de mond spuien mit cognac bij 
tandpien Bij steenpuusten bak
ten ze len Bemmel n pannen
koek mit brannetels d r len, dan 
doofden de puusten weg 
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Ok was d r 'n veurdracht 
van mevrouw H. van 
Wijk uut Aolst ien de rol 
van de baker van 
vroeger, die vertelde 
hoe dat ien zien werk 
ging bij de kraom. Ze 
had ok 'n hele wasben 
vol mit schönne was, 
waor ze van vertelde 
waor 't vur was en hoe 
je 't aon moes trekken. 
En wit je wat 't betekent 
as je de spiekerboks 
krang aon het? Je hebt 
je spijkerbroek binnen
stebuiten aangetrokken! 
Je mot 'm umweine! 

De baker vroeg ok nog 
aan het publiek of 
iemand eur man kende. 
Dat ging zo: 
"Kende gullie miene 
mins? 
Nee? 
Miene mins kende toot) 
wel? 
Nee? 
Gullie kend'ok gin mins!" 

Op zon dag ontbrek ok de meziek en zang niet, daor zurgde de me-
ziekgroep van de Cannenburger Boerendansers uut Vaossen vur. 

Tegeliek mit 't boek vur 't Rivierengebied wier d'r ok 'n boek gepresenteerd 
vur de Veluwe. Da werk op dn eigeste manier en allebei de redacteuren 
zien werkzaam bij de Radboud Universiteit ien Nimwegen. 

't Was 'n aongename middag daor ien Harderwiek. Vur de Historische Kring 
Bemmel hek 'n boek meegekregen. Da stee nou ien 'De Kinkel' ien de 
boekenkas van de kring te wachten tot jullie 't kommen lezen! 

Maria Janssen 
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In memoriam Daan Meurs 
Op 14 september 2006 overleed in 'De Lingehof ons zeer gewaardeerde lid 
Daan Meurs. Omdat hij zo veel voor de kring heeft betekend, wil ik graag 
aandacht besteden aan deze bijzondere man. 

Daniël Christiaan Meurs werd geboren op 28 oktober 1916 in Bemmel als 
zoon van de landbouwer, later mulder Frederikus Johannes Meurs en 
Johanna Maria Roelofs. Bijna zijn hele leven heeft hij gewoond op De Plak in 
Bemmel. Aan de telefoon meldde hij zich onveranderd als 'Meurs van De 
Plak'. Na de oorlog nam Daan, samen met zijn broer Jan, het bedrijf over. 

Buiten de vele contacten, die Daan had vanwege zijn werk als meelhandelaar, 
was hij ook een verenigingsmens. Hij zong vanaf de oprichting bij het koor 
Wilgrim en daarnaast sinds mensenheugenis bij het herenkoor. Toen hij kort 
na de oorlog verkering kreeg met Mineke Geurts uit Didam en daarmee op 11 
oktober 1946 trouwde, ging hij samen met haar nog meer op in het Bemmelse 
verenigingsleven. In de wei achter het huis hielden ze pony's en er waren 
genoeg kinderen in de buurt, die daarop wilden rijden. Bij gelegenheid 
speelden ze op feestavonden van de Bemmelse ponyclub en de Gele Rijders 
wel toneel. Al met al een sociaal meelevend echtpaar. 
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Daan had altijd veel plezier in zijn werk en vaak kon men hem door het dorp 
zien rijden met paard en wagen, gezeten op de wagen, de teugels in de hand 
en zacht voor zich uit zingend. 

Toen de Historische Kring Bemmel werd opgericht, was Daan ook van de 
partij. Hij heeft aan verschillende activiteiten van de kring meegewerkt. In de 
beginjaren van de kring heeft hij, toen nog in de aula van de scholen
gemeenschap, een thema-avond over dialecten verzorgd en het publiek 
getrakteerd op een prachtig verhaal in het dialect. Verder leverde hij in 1995 
een hoofdstuk voor ons gedenkboek Twee keer bevrijd'. 

Het project over de Tweede Wereldoorlog voor de basisscholen van Bemmel 
en Haalderen steunde ook op de verhalen, die 'Ome Daan' aan de kinderen 
wist te vertellen. De leerlingen van de hoogste klas vonden het interessant, 
maar vooral zeer indrukwekkend, dat iemand die het allemaal zelf had 
meegemaakt daarover kwam vertellen. Dat was heel anders dan een les uit 
een geschiedenisboek en, ondanks dat de les wel eens uitliep, bleven ze tot 
het laatst zeer geïnteresseerd. Voor zijn verdiensten bij het scholenproject 
kreeg hij in 1997 de Kringprijs uitgereikt. 

Daan Meurs was niet alleen 
een boeiend verteller. Hij wist 
ook heel veel en menigmaal 
werd van zijn kennis gebruik 
gemaakt, als we gegevens 
nodig hadden voor een artikel 
in het Kringblad, of iets wilden 
verifiëren. Hij kende allerlei 
liedjes, die hij graag bereid was 
voor te zingen. Foto's had hij 
ook legio en ook daarvan is 
dankbaar gebruik gemaakt 
door de kring. Wie namen wilde 
weten van mensen die op een 
groepsfoto stonden, was bij 
Daan op het juiste adres. 

In 2004 heb ik, samen met hem, zijn levensloop mogen beschrijven. Dat was 
op zich ook een happening. Telkens weer kwamen nieuwe verhalen 
opborrelen en met ieder gesprek groeide het verhaal. U vindt dat verhaal in 
het Kringblad van januari 2005. 

We zullen Daan Meurs niet vergeten. 
Joop Verburg 
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De ontwikkeling van de (glas)tuinbouw in Bemmel en 
omstreken 1900-1939 

De eerste jaren 1900-1909 
Inleiding 
Gerard Sommers heeft in dit tijdschrift al eerder aandacht besteed aan de 
glastuinbouw in Bemmel en omstreken ' Heeft het dan zin om er nog eens 
aandacht aan te besteden zonder in herhaling te vallen"^ Het aantal bronnen is 
immers maar beperkt Toch wil ik een poging wagen Als basis zal een 
regionale krant dienen, aangevuld met, voor zover aanwezig, archiefmateriaal 

Regionale glastuinbouw 
Als we kijken naar de omgeving van Bemmel dan is duidelijk dat de glas
tuinbouw en dan met name als het gaat om kassen pas langzaam op gang 
kwam ^ Aan de overkant van de Waal in Dreumel, Druten en Beneden-
Leeuwen verschijnen pas rond 1928 de eerste kassen^ Het waarom is nog 
onduidelijk, al zal de verslechterende economie een grote rol hebben ge
speeld omdat traditionele gewassen met of nauwelijks nog wat opbrachten De 
benodigde vakkennis werd ten dele geleverd vanuit de Noord-Brabantse 
Chnstelijke Boerenbond en vanuit de proeftuin en njkswintertuinbouwschool te 
Hees Ovengens waren kassen geen onbekend verschijnsel in en rondom 
Nijmegen, echter voornamelijk voor de bloementeelt Gaan we vanuit Bemmel 
nchting het westen, Eist bewust overslaand, dan waren er tussen 1900 en 
1909 weinig kassen in het landschap te zien Pas in Beesd stonden de eerste 
en dan ging het in principe om kassen voor de rozenteelt Pas in de penode 
1910-1919 kwam de glastuinbouw in de Tielerwaard en het gebied rondom 
Beusichem-Buren meer op gang, zij het met wisselend succes ̂  

Situatie in Bemmel 
De verslagen die de burgemeester jaarlijks opmaakte over hoe het met de 
land- en tuinbouw in de gemeente was gesteld, geven helaas slechts sum
miere informatie Er wordt met geen woord gerept over de (muur)kassen in 
Bemmel Toch kunnen deze er in 1900 al gestaan hebben De vraag is alleen 
of die voor eigen gebruik waren of ook voor de handel Platglas was er wel, 
alleen daar zijn geen cijfers of wat voor gegevens dan ook over bekend In 
eerste instantie is mijn betoog dan ook puur een verhaal over de Bemmelse 
tuinbouw op de volle grond en in bakken onder platglas Maar we krijgen wel 
een beeld wat de basis was van waaruit de Bemmelse glastuinbouw startte 

1900 
In 1900 was de bloemisterij van geen betekenis in Bemmel In de warmoezerij 
waren gunstige resultaten geboekt De prijzen van de groenten, met name de 
bakgroenten als kropsla, worteltjes en komkommers waren hoog te noemen 
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De groenten werden vooral afgezet op de markten te Arnhem, Nijmegen en 
Wageningen Daarnaast werd ook geëxporteerd naar Duitsland Naast 18 
hectare tabak werd dat jaar ook vier hectare met uien beteeld Het aantal 
hectaren uien schommelde tussen 1897-1901 rond de dne en vier hectaren. 

Afgaande op een bericht in 'De Betuwe' van 27 januari waren de prijzen van 
de meeste groenten hoog omdat er veel bevroren was en er voordat de vorst 
inviel betrekkelijk weinig was ingemaakt Dit stemt dus overeen met wat er in 
het gemeenteverslag werd gezegd Op 20 april werden in de tuin van Natrop 
op "t Hemeltje voor het derde opeenvolgende jaar asperges gestoken 

Asperges moeten geen onbekend fenomeen in Bemmel zijn geweest Ook in 
1903 wordt dit gewas vermeld Bij de Landbouwtentoonstelling in Deventer 
deed AJ Janssen goede zaken door meerdere prijzen te winnen voor zijn 
inzendingen van peren, groenten maar ook voor blauwe en witte druiven Dat 
laatste zou er op kunnen duiden dat hij (muur)kassen had staan, alleen ik kan 
het met bewijzen Opmerkelijk genoeg werd eind oktober in Oosterhout 
geklaagd dat het nog nooit zo'n slecht jaar voor de warmoezenier was 
geweest, zelfs met voor degenen die al dertig-veertig jaar in de groenteteelt 
zaten Alles was goedkoop, andijvie deed veertig tot zestig cent per 104 stuks 
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In datzelfde Oosterhout was in januari nog gejubeld. In Heteren werd door 
R. Wiersma uit Naaldwijk een lezing verzorgd over de Westlandse fruit- en 
groenteteelt. Dat is een belangrijk feit, want in de volgende jaren kwam steeds 
meer kennis vanuit het Westland naar de Betuwe en vestigden Westlanders 
zich onder meer in Eist en Bemmel. J. Knipping verkocht vanaf 'De Kinkelen
burg' in november een partij beste Hollandse rode- en stekbessenstruiken. 

1901 
Het jaar daarop had men in de warmoezerij nog steeds niet te klagen. De 
prijzen waren vooral gunstig waar het komkommers, kropsla, wortelen 
(bosjes), spinazie, tomaten en andijvie betrof. Ik vermoed dat het bij de 
tomaten om buitentomaten ging, dus geteeld op de volle grond. 

Warmoezenier A.J. Janssen van De Plak nam in augustus, net als in 1900, 
deel aan een tuintentoonstelling, nu in Apeldoorn, waar hij twee tweede prijzen 
won met de inzending van verzamelingen groenten en vruchten. 

1902 
Het was dat jaar met de tomaten minder goed gesteld, ze werden namelijk 
onvoldoende rijp. Goed deden het opnieuw kropsla, wortelen (aan bosjes), 
komkommers en andijvie. Op donderdag 27 februari sneed de ons bekende 
Janssen de eerste dikke en vaste kroppen warme kropsla. Janssen boekte 
weer succes, nu op de tuinbouwtentoonstelling te Zeist, waar hij voor twee van 
zijn drie inzendingen een eerste prijs behaalde, namelijk een voor komkom
mers en een voor appels en peren voor keukengebruik. 
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1903 
Dat jaar is voor Eist en omstreken en dus ook voor Bemmel een belangrijk 
jaar Lentse warmoezeniers waren met tevreden over hun afzet aan de 
Arnhemse markt en de gedachte aan een groenten- en bloemenbeurs in Eist 
kwam op Vanuit Bemmel was men ook nog geonenteerd op de Nijmeegse 
markt Daar verkocht in apnl de Bemmelse warmoezenier J van Meegen zijn 
eerste asperges 

Dat in Bemmel ook de bessenteelt van belang was, blijkt uit een tweetal 
krantenberichten Op 23 mei schreef men dat verscheidene grote partijen rijpe 
(kruis)bessen te koop waren voor 12 cent per kilo Door het geheel genomen 
werd geen grote opbrengst aan kruisbessen verwacht Partijen kruis- en rode 
bessen door elkaar vermengd brachten zo'n tien cent per kilo op In juni was 
de kruisbessenpluk nog in volle gang Kruisbessen werden zowel in Engeland 
als in Duitsland afgezet Janssen nam weer eens deel aan een tuinbouw
tentoonstelling nu eind augustus in Amsterdam Voor zijn verzameling 
tomaten kreeg hij een getuigschrift 1® klasse en een bonus van ƒ 5,- De 
tomaten zelf gingen voor ƒ 2,50 van de hand en konden op 28 augustus op de 
Eister veiling worden bewonderd 

1904 
In het Westlandse Loosduinen werd inmiddels driftig geexpenmenteerd met 
de nieuwe Engelse komkommerstookkassen 
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Van heinde en ver kwam men kijken, zelfs "dames, waaronder Duitse met 
hoge waterlaarzen aan" en die beweerden dat het vak van tuinder in feite door 
vrouwen was uitgevonden, maar dat mannen het snel overnamen toen zij de 
voordelen er van in zagen Een paar jaar later beïnvloedden de Westlandse 
ervaringen de tuinbouw in grote delen van Nederland In Dusseldorf werd een 
Internationale Tentoonstelling geopend Via de Eister veiling werden hier van 
diverse kwekers uit de regio inzendingen heen gestuurd Vanzelfsprekend 
komen we ook Janssen weer tegen Geregeld zond hij zijn uitgebreide assorti
ment producten als (grote) augurken, tomaten, Zwijndrechtse uien, kruide-
niersperen, pronk- en snijbonen, blauwe pruimen, rode, witte en kruisbessen, 
knoflook, aardbeien, komkommers (gele, witte en groene), wortelen, tuin-
bonen, krulandijvie, rabarber, bloemkool, kropsla en spinazie in F Berkien 
volgde hem met komkommers, G van Meegen met andijvie, rabarber, rode en 
kruisbessen, gele komkommers en vroege peren en Th J van Elferen uit 
Doornik met wortelen 

1905 
In het land- en tuinbouwtijdschrift 'Floraiia' verscheen volgens de krant 'De 
Betuwe' van 25 februari 'een zeer waardeerend artikel' over de teelt van 
Brussels lof door de bekende Janssen In de Wageningse universiteits
bibliotheek heb ik dat artikel opgespoord Op 7 februan 1905 stuurde Janssen 
naar aanleiding van een uitvoerige discussie in genoemd tijdschrift over de 
witlofteelt in Nederland een kistje witlof naar de redactie Door de Groningse 
Proeftuin en door J Harsseman uit Helpman bij Groningen was namelijk 
eerder witlof ingezonden en Janssen schreef dat hij, afgezien van deze twee 
bedrijven, nog nooit gehoord gehad van goede witlofteelt in ons land Zelf was 
hij er eerder van overtuigd geweest dat deze teelt ook met echt mogelijk was 
in ons land Tien jaar lang had hij het geprobeerd om rond 1902 de conclusie 
te trekken dat het hier inderdaad met mogelijk was Rond 1903 las hij in 
hetzelfde tijdschrift dat Belgische kwekers zelf het zaad teelden en toen kwam 
bij hem de gedachte op dat goed zaad met in de handel te koop was Hij 
bewoog hemel en aarde om zo in het bezit te komen van zaad dat wel goed 
was In 1904 had hij genoeg wortels geteeld voor een nieuwe proef Het 
resultaat was er naar Hij verzekerde de redactieleden dat de kroppen die hij 
hen had toegezonden met afweken van de degene die hij achterhield De 
mooiste wortels had hij ingekuild om er in de zomer van 1905 het zaad van te 
kunnen winnen en in de handel te brengen De redactie bewonderde 
Janssen's "prachtige" kropjes witlof, waarvan de bladeren iets door de 
verzending hadden geleden, maar "ovengens zoo vast en volmaakt zijn, dat 
ze met beter geteeld kunnen worden." 

BIJ een door de V V O B te Eist georganiseerde bloemenveiling in apnl dat 
jaar kreeg Janssen de eerste prijs voor de grootste aanvoer bloemen, te 
weten 1 700 stuks Helaas werd met vermeld om wat voor bloemen het ging. 
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wel dat het om negen soorten ging Uitgaande van de veilingbenchten uit die 
penode kan het gaan om pelargoniums, violieren, petunia's, fuchsia's, etc 

Wordt vandaag de dag geëxperimenteerd welke rassen het beste zullen aan
slaan, dat was honderd jaar geleden met anders In de tuin van A H Knipping 
te Lent werd een uitgebreide proef verricht met komkommerrassen Overigens 
was de uitslag met zaligmakend De conclusie luidde dat het moeilijk zou 
worden de gebruikelijke rassen te vervangen door betere In inmiddels al lang 
met meer bestaande land- en tuinbouwtijdschnften verschenen geregeld arti
kelen over nieuwe rassen Bij de Lentse proef ging het om de Erfurter Ten-
toonstellingskomkommer. Witte Alabasser, Hampels verbeterde Broei, Huis-
sensche Witte, Rollison's Telegraph, Amsterdamsche Gele, Gele Goliath, 
Noa's Broei en tenslotte Lentsche Gele Twee van de rassen waren uit de 
directe omgeving van Bemmel afkomstig De Lentsche Gele werd overigens 
voornamelijk in Lent gekweekt Hoe het met de Huissensche Witte zit, weet ik 
met 

1906 
Bestaat er onduidelijkheid over van wanneer de glastuinbouw in Bemmel 
dateert, zeker is dat in 1906 een commerciële groente- en vruchtenkwekerij 
werd opgericht De boerenhofstede 'De Groote Boel' gelegen onder Ressen 
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met een bedrijfsoppervlakte van circa 40 hectare was via de weduwe 
Hendricl<s te Nijmegen onderlnands verl<oclit aan F. Schoenmal<er te Bijdorp 
(Loosduinen).''^ Deze warmoezenier en groentehandelaar was van plan het 
bedrijf professioneel in te richten, lees als: wat toen gebruikelijl< was in het 
Westland. Naast 5.000 ramen platglas kwamen er druivenkassen. In 
Loosduinen werd de teelt van tomaten in stookkassen steeds belangrijker. In 
'De Betuwe' stonden geregeld berichten over wat zich er elders afspeelde op 
land- en tuinbouwgebied, met ruime aandacht voor het Westland. 

Midden oktober werd een bezoek gebracht aan 'De Groote Boel', waar het 
bedrijf geheel opnieuw was ingericht uitgaande van het Westlandse model.^ 
Vanaf de Griftdijk stonden in een rechte lijn vijf grote kassen, elk 40 meter 
lang, 8 meter breed en 2V2 meter hoog en gebouwd van oost naar west om 
zoveel mogelijk van het zonlicht te kunnen profiteren. De eerste twee waren 
bestemd voor de perzikteelt volgens de nieuwste Franse methode waarbij 
men de bomen niet langer tegen het glas op leidde. De volgende kassen 
waren bestemd voor de druiventeelt, waarbij de bomen wel langs het glas 
werden geleid. Hiervoor gebruikte men leggers, elk van dne meter lengte 
aangebracht met 80 cm tussenafstand. Ook nu keek men naar de laatste 
ontwikkelingen in Frankrijk. De traditionele snoerenteelt was nagenoeg geheel 
vervangen door het gebruik van leggers. Voor een optimale benutting van de 
ruimte werden de bomen aan de buitenkant langs de muur geplaatst om zo 
beter de voeding te kunnen opnemen. De mest werd in grote hoeveelheden in 
de open lucht aangevoerd. Omdat hier het woord muur valt, kan men zich 
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afvragen of het hierbij gaat om zogenaamde muurkassen Naar verwachting 
zou binnen twee weken met het poten van de druivenbomen worden 
begonnen met als rassen de blauwe druiven Frankenthaler, Black Alicante en 
Gros Colman en verdere enkele witte druivenrassen Als onderteelt kweekte 
men tussen Nieuwjaar en maart bladgroenten, voornamelijk spinazie omdat 
deze groente het meeste opbracht 

1907 
Begin mei werd gemeld dat de komkommers en wortelen onder glas in de 
Over-Betuwe er vrij goed bijstonden Vanuit Eist is het begin van de kassen-
bouw te melden In oktober kocht Antoon Prinzen^ afkomstig uit Helmond van 
D Tap D Azn een perceel grond gelegen aan de Aamse overweg van circa 
een hectare aan met de bedoeling er enkele komkommerkassen neer te 
zetten 

1908 
In 1908 hadden de stek- en rode bessen volgens het Bemmelse gemeente
verslag veel geleden door het zogenaamde trekmaaien Een stekbes staat 
ook bekend als kruis- en klapbes De warmoezerij breidde zich volgens het 
gemeenteverslag uit, maar bloemisterij was er met Op de Eister veiling 
brachten de komkommers het hele jaar door goede prijzen op Er was sprake 
van een grote aanvloer van bloemen, die op de binnenlandse markt tegen 
flinke prijzen van de hand gingen De prijzen van rode bessen en kruisbessen 
gaven reden tot grote tevredenheid Dat moet dus des te zuurder voor de 
Bemmelse tuinders zijn geweest die daar door hun verminderde aanvoer 
nauwelijks van profiteerden Bij A Wolters werden proeven gedaan met de 
bemesting van zavelgrond waarop bessenstruiken stonden Er werd 
geexpenmenteerd met stal- en kunstmest en kalk 

1909 
J.O. van Olst op 'Huize Stadswijk' onder Ressen adverteerde met rode 
bessenstruiken, te koop voor drie cent per stuk In de laatste week van maart 
werden de eerste komkommers uit de Eister komkommerkwekerij van Pnnzen 
al aangevoerd en geveild op de VV O B De groene komkommers brachten 
op woensdag 23 maart 22 cent per stuk op In oktober verkocht D Tap D Azn 
de weide genaamd 'Breede Rek', gelegen aan de Aamse weg, uit de hand 
aan twee partijen Pnnzen verkreeg een klem deel voor uitbreiding van zijn 
komkommerkwekerij, een tweede met met name genoemde persoon de rest 
van de grond voor de oprichting van een vergelijkbare onderneming Uit de 
krant van 13 november komen we te weten dat het de heer Obreen® uit 
Graveland betrof De gemeenteopzichter van Eist Th F Span die al eerder 
voor Terwindt te Bemmel doelmatige kassen volgens de verbeterde Engelse 
constructie had gebouwd, zou dit nu ook voor Obreen gaan doen Het 
moesten twee paviljoens van elk negen kassen van 25 meter lengte worden 
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De werkzaamheden waren al snel in volle gang Zo kwamen er twee grote 
stookkelders, elk voor de plaatsing van vier stookmachines voor de 
venwarming van de kassen Op 15 januan van het nieuwe jaar moest het 
complex zijn opgeleverd en met de exploitatie worden begonnen Van 
W M Hermsen vernam de redactie van 'De Betuwe' in begin december dat de 
Westlandse kwekers Van Hoorn c s vier hectare grond naast 'Den Boel' aan 
de Straatweg naar Lent hadden aangekocht voor de aanleg van een 
vruchtenkwekerij en kassen voor groenteteelt 

Ron van Maanen 

Noten 
1 Sommers, Gerard, 'De teelt van komkommers het ontstaan van de 

glastuinbouw in de Betuwe', in dit tijdschrift 1999-3, p 45-52 
2 Maanen, Ron van. Tuinbouw in Wamel tussen 1928 en 1944' en 

'Glastuinbouw in Wamel', Tweestromenland, 2005, nrs 123 en 124 
3 Zie onder meer Ron van Maanen, 'De groentenkwekerij van de 

Gebroeders Van Alphen te Beusichem', Historische Vereniging 
Pasqualini, 2005-^, p 9-12 

4. Sommers, Gerard, "De Kleine Boel' te Ressen,' en 'Van 'Den Boel' tot 
'De Kleine Boel' 1800-2000', in dit tijdschrift 2000-1, p 40-46 en 2000-2, 
p 52-61 

5 Frank Schoenmaker, geb Loosduinen 24-3-1865, over! Bemmel 4-10-
1937, geh met Janna van Geest, geb 7-1-860 's-Gravenzande, overi 
Bemmel 24-4-1937 

6 Lorsheijd vermeldde de Cordonsnoei, een snoeimethode die vroeger in 
de druivenserres werd toegepast Men maakte hierbij gebruik van grote, 
oude druivenbomen met lange stammen en takken Deze takken 
stonden in het Westland bekend als 'staand' en 'liggend' snoer Vanuit 
de kop van de boom werden twee takken of armen horizontaal geleid 
langs een draad De eenjarige takken die vanuit deze hoofdtakken 
groeiden, werden in de winter tot op een of twee ogen teruggesnoeid 
De resterende stukjes tak met een onderlinge afstand van 10 a 15 cm, 
stonden bekend als stift De ogen van de stift groeiden op hun beurt 
weer uit Vervolgens werd de bovenste tak verwijderd en de onderste 
tak -met andere woorden de dichtst bij de stift groeiende- weer tot op 
twee ogen teruggesnoeid De stiften werden ook wel leggers genoemd 
In de publicatie 'Druiventeelt is sprake van twee verschillende 
methodes, toegepast in het Westland Bij de ene methode werd de 
hoofdstam in verticale stand geleid en werden enkele winters de 
zijtakken op enkele ogen na teruggesnoeid De druiven groeiden daarbij 
aan de nieuwe takken, waarbij de trossen over de gehele boom waren 
verspreid De tweede methode is de 'leggers'-methode Hierbij werd de 
hoofdstam met verticaal maar horizontaal geleid en ontstond een 
horizontaal snoer of legger Omdat deze methode juist veel in het 
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Westland werd toegepast, is hier sprake van het Westlands snoer Bij 
de aanplanting zorgde men er voor dat aan weerszijden van de kas vier 
van de leggers boven elkaar groeiden Per boom behield men slechts 
aan de bovenliggende kant de zijtakken Het voordeel van deze 
methode was dat de trossen op rijen kwamen te hangen en men er 
beter bij kon voor bijvoorbeeld het krenten en plukken De voornaamste 
rassen gekweekt met deze methode waren de blauwe druiven Black 
Alicante en Frankenthaler en de witte druif Golden Champion 
Vermoedelijk is bij de 'Den Boel' sprake van de toepassing van de 
honzontale teelt met leggers en werd gedoeld op de verdwijning van de 
staande teelt Dat zou dan ook inhouden dat de nieuw gebouwde 
kassen van het type Westlandse kniekas of serre waren waarbij de 
twee onderste ruiten, de zogenaamde schietruiten, schuin opliepen 
voor meer ruimte en dus meer geschikt waren voor de honzontale 
snoeren 

7 Antonius Mana Josephus Hubertus Prinzen (geb Helmond 12-7-1874, 
overi Helmond 21-6-1942), kweker, gehuwd 27-10-1910 te Eindhoven 
met Johanna Elisabeth Aukes (geb Leeuwarden 30-4-1888, overI 
VenIo 24-4-1957) 

8 Vorsterman vermeldde voor Adnaan Lodewijk Herman Obreen (geb 
Rotterdam 23-8-1845) onder meer ingenieur, oud-inspecteur bij de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoonwegen, jurylid inter
nationale tentoonstelling te Parijs 1878, lid Societe d'Economie, 
gehuwd Utrecht 25-2-1872 met Mana Agatha Sara Pabst (geb Utrecht 
26-12-1850), dochter van mr B G A Pabst, advocaat, lid Provinciale 
Staten Hun zoon Jon Konstant Walter Fredenk Obreen (geb Luik 19-7-
1875) huwde te Eist op 29-7-1910 met Karola Ludovika Mana Ursula 
IJsebrant de Lendonck (geb Mechelen 5-2-1882), dochter van 
grondeigenaar Ernest Lodewijk IJsebrant de Lendonck en Mana 
Nathalia Alexandrina Dendron d'Leijsbroeck 

Bronnen 
- De Betuwe Nieuws- en advertentieblad (Archief fam Herberts) 
- Floralia 17-2-1905 
- Archief Gedeputeerde Staten inv nrs 1248-1249 (Gelders Archief te Arnhem) 
- www genlias nl 
- www ysa nl 
- Lorsheijd Fred Handboek Druiven Utrecht 1992, met name p 80-81 
- Vorsterman van Oijen A A Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche 

Familien met genealogische en heraldische aanteekeningen Deel II Groningen 
1888 

- Bezoekersgids Historische Tuin Westland 1994 
- Druiventeelt en Druivenfeesten in het Westland 
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Op zoek naar A.J. Janssen, de groente- en fruitteler 
In het hiervoor opgenomen artikel van Ron van Maanen komt op verschil
lende plaatsen de naam van A J Janssen terug Aan het begin van de 
twintigste eeuw onderscheidde deze inwoner van Bemmel zich door de 
kwaliteit van zijn producten en door zijn vernieuwingsgeest Dat blijkt uit de 
vele prijzen en andere blijken van erkenning die hij in de loop van de jaren 
kreeg Veel meer dan dat hij op De Plak zijn bedrijf had, komen we uit het 
artikel van Ron van Maanen met te weten Onze nieuwsgiengheid werd er 
wel door gewekt We zijn daarom op zoek gegaan naar deze A J Jansen die 
rond 1900 op De Plak woonde en die van beroep tuinder was En we 
hebben geprobeerd te achterhalen of er nageslacht in Bemmel woont 
Hierna volgt het verslag van de zoektocht 

Wie was A.J. Janssen? 
In de burgerlijke stand kunnen we de geboorte, het trouwen en het overlijden 
terugvinden In het bevolkingsregister vinden we de gezinnen, met gegevens 
over geloof, beroep, eventuele verhuizingen van gezinsleden en het adres of 
de adressen waar het gezin woonde 

Zo weten we dat Albertus Johannes Janssen is geboren op 06-11-1851 te 
Bemmel als zoon van Hendnk Janssen en Joanna Smits en is overleden op 
30-11-1925 op 74-jarige leeftijd te Bemmel Hij was bij zijn huwelijk en over
lijden landbouwer van beroep Het bevolkingsregister van Bemmel van 1920-
1930 vermeldt als beroep tapper en als adres respectievelijk A355, A377 en 
A417 HIJ IS dus in die tien jaar twee keer verhuisd Omdat deze adressen nu 
mets zeggen proberen we meer duidelijkheid te krijgen waar hij woonde 
Volgens de gegevens van Van Maanen woonde hij op De Plak De nummers 
A355 en A377 kunnen we inderdaad herleiden tot adressen op De Plak als we 
kijken naar de bewoners van toen De omliggende nummers zijn daarbij een 
aanknopingspunt waar we deze adressen moeten zoeken Jan Janssen en 
Th Rutgers woonden tussen 1920 en 1930 ook op A355, J Graven op A354, 
W Koenen op A354 en A de Longte op A356 Van deze namen woont nu nog 
een Koenen op De Plak, namelijk op nummer 52 Adres A355 ligt dus op De 
Plak, tussen de Deellaan en de Plakselaan 

P Saat woonde tussen 1920 en 1930 ook op adres A377, P Knipping 
woonde op A376, F van Vorsselen en W Speijers op A375 en H Janssen en 
H Wilting op A379 We weten dat Speijers op 'De Grote Eker' woonde Adres 
A377 moet ter hoogte van de huidige Al 5 gelegen hebben 

H van Gelder woonde op adres A418 en J Buurman op A416 Adres A417 
lag waarschijnlijk aan het einde van de Karstraat, bij de Heuvelsestraat 



-31 -

Albertus Johannes JANSSEN is gehuwd op 11-01-1899 te Huissen met 
Cornelia GERRITSEN, 28 jaar oud, geboren op 03-05-1870 te Oosterbeek als 
dochter van Geurt GERRITSEN, landbouwer, en Willempke AALBERS. 

Ze hadden de volgende kinderen, waaronder twee(i) tweelingen 
1 Hendrik JANSSEN, geboren op 30-06-1899 te Bemmel Geen verdere 

gegevens bekend 
2 Willemina Geurtdina JANSSEN, geboren op 15-08-1900 te Bemmel, 

waarschijnlijk jong overleden 
3 Albertus Johannes JANSSEN, geboren op 15-08-1900 te Bemmel Geen 

verdere gegevens bekend 
4. Johanna Cornelia JANSSEN, geboren op 18-01-1903 te Bemmel Ze is 

uit Bemmel vertrokken en komt terug vanuit Huissen op 16-4-1931 
5 Gerritdina JANSSEN, geboren op 14-05-1905 te Bemmel, waarschijnlijk 

jong overleden 
6 Koosje JANSSEN, geboren 1906 te Bemmel, overleden op 06-06-1907 te 

Bemmel, 8 maanden oud 
7 Koosje JANSSEN, geboren op 27-04-1908 te Bemmel, dienstbode 

Volgens het bevolkingsregister i/ertrekt ze eerst naar adres A378 Dit is 
naast het ouderlijk huis A377 Ze komt op 16-10-1935 terug in Bemmel 
vanuit Loppersum Ze gaat op adres Cl3 wonen Mogelijk is ze als 
dienstmeid met notans James Bel vertrokken, aangezien die in die tijd in 
Loppersum benoemd werd 

8 Cornelia JANSSEN, geboren op 27-04-1908 te Bemmel Ze verhuist naar 
adres Al 61 Dat is het adres waar de genoemde notans James Bel 
woonde 

9 Jantje Jacoba JANSSEN, geboren op 23-06-1909 te Bemmel Ze vertrekt 
uit Bemmel op 8-4-1935 naar Huissen en keert terug naar Bemmel vanuit 
Huissen op 7-5-1936 Ze vertrekt weer op 22-8-1936 naar Dl 3 (adres in 
Doornenburg) Jantje Jacoba was gehuwd met Hendrik Wierbos 

Onze oproep 
U zult zien dat ons spoor (nog) doodloopt Het zou daarom mooi zijn als we 
op basis van de wel beschikbare informatie nog (achter)kleinkinderen van 
'onze' Janssen zouden kunnen terugvinden onder de lezers van ons blad 
Wellicht dat zij ons dan nog zouden kunnen helpen aan foto's of ander 
informatiematenaal waarmee we deze prijswinnende groente- en fruitteler 
nog wat nader leren kennen 

Dus bent u familie van deze A J Janssen of heeft u nadere informatie over de 
hiervoor beschreven familie, geeft u dat dan door aan ondergetekende Wij 
gaan dan kijken of we de puzzel compleet kunnen krijgen In het volgende 
nummer laten we u het resultaat weten We zijn benieuwdi 

Adn Stuart 
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Het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 
Uit het archief 
In de administratie van de gemeente Bemmel ontdekte ik dat de Bemmelse 
brandweer als ondersteuning van de Nijmeegse brandweer direct na het 
bombardement twee dagen bluswerk vernchtte in de stad Ook de 
brandweer uit Doornenburg was erbij Gemeentearchitect Ch H B Estourgie 
had de leiding over de brandweerkorpsen uit onze gemeente Aanwezig 
waren Jo Koenders, G Schaeffer, G van Rossum, B Francissen, A Derks, 
A A Bouwman, O W L Hartogs, W Wieland, J Bruins, H Rijcken, 
W Gaertner, W de Ruyter, D Hendnks, G Derksen, W H Derksen, 
Th Derksen, K van Dijk en J Nissen De heer C Hartogs uit Doornenburg 
kreeg betaald voor autoritten met de brandweer van Doornenburg naar 
Nijmegen De bluswerkzaamheden werden pas op 23 februan afgerond 

Het verhaal van de toen 15-jarige Truus Lijbers 
Truus woonde op Het Hoog (A270) in Bemmel Het huis staat er nog, nu 
onder nummer 10 Ze was op 21 februan 1944 jarig en net 15 jaar 
geworden Haar verjaardag werd echter met op die dag gevierd, omdat 
iedereen dan naar Arnhem was voor het feestje van Opoe, die op dezelfde 
dag jarig was Daarom was het de bedoeling dat de verjaardag van Truus op 
22 februan gevierd zou worden 

Truus ging in Nijmegen naar de huishoudschool op de Groesbeekseweg 
Die school was op dinsdagmiddag gesloten en dat kwam dus goed uit De 
meisjes hadden die ochtend als laatste les kookles gehad en Truus weet 
nog, dat ze bietjes gekookt hadden Terwijl ze het leslokaal aan het oprui
men waren, loeide de sirene voor luchtalarm Er was een kelder onder de 
school en daar trokken de meisjes in Ze namen zelfs de gekookte bietjes 
mee Nadat ze ongeveer een half uur in de kelder hadden gezeten, klonk het 
signaal 'veilig' De leerlingen verlieten de school De meisjes, die met uit 
Nijmegen kwamen gingen voor een deel nchting station om met de trein 
naar huis te gaan en enkelen, waaronder Truus, liepen snel naar Kelfkens-
bos om de bus naar Bemmel te pakken 

Opnieuw alarm 
Toen ze in de Molenstraat waren aangekomen begonnen de sirenes op
nieuw te loeien Het was goed half twee Vrijwel onmiddellijk vielen de eerste 
bommen Waar ga je zo snel naar toe'? De meisjes renden een hoeden-
winkel binnen Maar daar was alles kapot en overal lag glas, dus maar weer 
snel naar buiten Er stond een kerk en ook daar zijn ze een ogenblik binnen 
geweest Ze raakten daar een van hun klasgenoten kwijt "In de stad was 
het vreselijk", vertelde Truus "Je zag de grote, laagvliegende vliegtuigen en 
je zag de bommen vallen Als je de straat in keek leek het vreselijk mistig 
vanwege de stof- en rookwolken Er was geen enkel zicht" Uiteindelijk 
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kwamen de meisjes aan op Kelfkensbos. Daar stonden een bewaarschool 
en een jongensschool. Die waren volledig platgebombardeerd. Er waren 
veel dode kinderen te betreuren en later hoorde Truus, dat die kinderen op 
de Waalkade in rijen waren neergelegd. In de stad hadden de meisjes Annie 
Teeuwsen uit Bemmel ontmoet. Die werkte op een kantoor en was tijdens 
haar middagpauze de stad ingewandeld. Zij nam de meisjes mee naar 
binnen in het kantoor. Truus werd daar verbonden. Ze had een wond aan 
haar been en een aan haar rug. Ondertussen werd de bushalte in de gaten 
gehouden, maar er kwam natuurlijk geen bus.... 

WinkcKlat KeltkciiMiti'.J] ,\ IJIIH yi ' 

Een Bemmelse mevrouw, een bekende van Truus, liep ook rond in Nijme
gen. Zij zag haar. Ze was op de fiets en Truus mocht achterop meerijden 
naar Bemmel, waar ze thuis voor de deur werd afgezet. Daar was men maar 
vast begonnen aan het feestje voor haar verjaardag. Niemand wist nog van 
wat er in Nijmegen aan de hand was.... Later hoorde ze dat verscheidene 
meisjes uit haar klas, die naar het station waren gegaan, daar bij de 
luchtaanval om het leven waren gekomen. 

"Ik ben nooit meer naar Nijmegen naar school gegaan," vertelde Truus. "En 
als er iets van het bombardement van Nijmegen op de TV komt, zet ik hem 
af. Ik kan er, ook nu nog, slecht tegen." 

Met dank aan mevrouw Truus Koops-Lijbers en aan het Regionaal Archief 
Nijmegen. 

Joop Verburg 
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Festival Gelderland 1900-2000 
De aanleiding voor het Festival Gelderland was het verschijnen van een 
bijzonder boek op 29 september 2006, met de titel Gelderland 1900 - 2000, 

gemaakt in opdracht van de provincie 
Gelderland. Het boek vertelt geen 
doorlopend geschiedenisverhaal, maar telt 
honderd hoofdstukken van drie a vier 
pagina's, die steeds beginnen met een 
concrete gebeurtenis ergens in Gelderland. 

Het jaar 1958 is vertegenwoordigd in 
hoofdstuk 60, onder de titel: Van trekpaard 
naar luxepaard, met als ondertitel De 
mechanisatie van de landbouw, geschreven 
door Piet van Cruyningen. De Bemmelse 
Ponymarkt (in dat jaar voor het eerst ge
houden) komt in dit hoofdstuk aan bod. 

Een willekeurige greep uit de inhoudsopgave: 
1909 Vierdaagse afstandsmarsen, 
1915 Opmars van de gloeilamp, 
1925 De Maasdijk breekt, 
1932 Met schop en kruiwagen (aanleg van het Goffertpark in Nijmegen), 
1935 De Hoge Veluwe gered, 
1936 Avonturen FlipjeTiel, 
1940 De ochtend van de tiende mei, 
1954 De Graafschap op de zwarte lijst, 
1968 De invloed van de Mammoet, 
1977 Vrouwen in beweging, 
1980 Dodewaard moet dicht, 
1994 De krant van Gelderland, 
1998 Strijd om de Betuwelijn. 

Het boek werd gepresenteerd in CODA (Cultuur Onder Dak Apeldoorn) te 
Apeldoorn. Op een feestelijke bijeenkomst werd het eerste exemplaar, met 
dvd, uitgereikt aan de winnaar van een quiz die onder de aanwezigen werd 
gehouden. Daarna was een mooie tentoonstelling te bekijken en ook een 
hapje en een drankje ontbraken niet. 

Voorafgaand aan de opening van Festival Gelderland is op veel plaatsen in 
Gelderland huis aan huis een gidsje verspreid, waarin alle onderdelen zijn 
opgenomen. De activiteiten in het kader van Festival Gelderland lopen nog tot 
7 januari 2007. 

Gelde 
riand 

900 
2000 
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Gelde 
rland 
1900 
2Qm. 

Bibliotheek Lingewaiiid 
I s 111 liisloiHclie kringen 
Doornciihurg. Hemiiicl 
ticiidl en Huisscn 

Bibliotheek liemniel 
ma 2 oktva 21 okt 
(met nadnik op Pon> niarki) 

Bibhotheck Ucndt 
ma 20 no\ - \ r X dec 

Bibbotheek lluissen 
woe I ? dee- /a 5 |an 

Tentoonstelling 
Boeken over 1900-2000 
aangevuld niet tbto\. ml de plaats 
en voorwerpen uil deze peiiode 

Ook in de gemeente Lingewaard is een 
aantal activiteiten ontplooid in het kader van 
100 jaar Gelderland. De samenwerking 
tussen Bibliotheek Lingewaard en de 
historische kringen in de gemeente, heeft 
geresulteerd in een reizende tentoonstelling. 
Afdrukken van oude foto's maken een tour 
langs de verzorgingshuizen in de gemeente. 

Op de expositie, die in de eerste 3 weken van 
oktober in de Bemmelse bibliotheek te zien 
was, is wat Bemmel betreft speciaal aandacht 
besteed aan de "Eerste Nederlandse 
Ponymarkt". Op acht tentoonstellingsbladen 
is met foto's, krantenknipsels, enz. het ont
staan en de ontwikkeling van de ponymarkt 
door de jaren heen, zichtbaar gemaakt. 

Ook deze bijzondere ansichtkaart maakt onderdeel uit van de expositie. 

Vanaf midden januari 2007 zal de dan 'uitgereisde' expositie nog enige tijd te 
zien zijn in de huisvesting van de Historische Kring Bemmel in 'De Kinkel'. U 
bent ook dan nog van harte welkom! 

Maria Janssen 
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Een Bemmelse stoottroeper 
Wie in Bemmel het kasteel 'De Kinkelenburg' binnengaat, komt in een hal met 
een marmeren vloer, waar aan de linkerkant nog de loketten te vinden zijn van 
de vroegere gemeentebalie. Aan de rechterhand voert een marmeren trap 
naar de iets hoger gelegen voormalige burgemeesterskamer en daarlangs als 
houten trap verder omhoog naar de raadszaal c.q. trouwzaal. 

In de hal net naast de trap staat een beschilderde melkbus met daarop een 
uitvoerige tekst. Er staat op te lezen: 

Geschonken door de 
STOOTTROEPEN 5de Comp. 
Kapt: H. Brouwer. 

Nijmegen. 
J.J. Hart 
B. V. Uhm 
G. STOFFELS 
K. SPANBROEK 
J. HENDRIKS 
P. PETERS 
G.MOM 
H. JANSSEN 
J. NATROP 
J. SMITS 

f A. BERNS 
Geb. 12-9- 20. 

D:burg 
BEMMEL 

1944. 

Reg: Brabant 
24-7-1911. 

23-10-1919. 
22 - 9 -24. 

HAALDEREN 
10 
17 
10 
28-8 
14-11 
1-1 
5-7 

4-23. 
8-22. 
4- 17. 
8- 17. 

15. 
24. 
24. 

Overl. 13-2- 1978 

Toen deze melkbus ter nagedachtenis van 
de stoottroepers uit Bemmel en Haalderen 
een plaatsje in de hal van het gemeentehuis 
kreeg, was de heer Berns uit Haalderen al 
overleden. Intussen is van deze hele groep 
alleen nog Gerard Stoffels uit Bemmel in 
leven. Een reden, om eens met hem te gaan 
praten en te proberen de geschiedenis van 
die stoottroepers op papier te zetten. 

De slag om Bemmel 
Nadat de Engelsen bij Arnhem en de Ameri
kanen bij Nijmegen geland waren en de eer
ste geallieerde troepen de Betuwe bereikt 
hadden, begon hier de slag om Bemmel. 
Daarbij golfde het front in eerste instantie 
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nogal heen en weer, tot het zich enigszins stabiliseerde rond boerderij 'De 
Houtakker' (geallieerden) en Baal (Duitsers). Op het land van de familie 
Stoffels aan de Oostervelden, het eerste huis vanaf de Dorpsstraat, was een 
schuilkelder gegraven en overdekt met grond. Maar toen de nood werkelijk 
aan de man kwam, vertrouwde men de constructie niet voldoende en men 
zocht iets betrouwbaarders. 

De boerderij van Stoffels, gezien vanaf de Flierenhofstraat. Uit de Katfiolieke Illustratie 
van rond 1930. 

De familie kreeg onderdak in de kelder van 'De Vlierenhof'. Daar was eigenlijk 
te weinig ruimte voor al die mensen die daar naar toe getrokken waren. 
Daarom werd meteen de volgende dag de oversteek gemaakt naar boerderij 
'De Klappenburg', die over twee goede kelders beschikte. Duitse militairen 
kwamen naar 'De Klappenburg' en die gaven bevel dat iedereen Bemmel 
moest verlaten en wei in oostelijke richting. Daar voelden vader Stoffels en 
anderen met hem niets voor. Zij wilden liever achter de geallieerde linies 
terecht komen. Daarom moest iedereen muisstil zijn om te zorgen dat ze niet 
ontdekt werden. Gerard moest bij het wiegje blijven van het jongste kind dat in 
de kelder verbleef, een zoon of dochter van Gerdsen, om dat stil te houden. 
Het ging goed. Op een bepaald moment was het buiten zelfs zo rustig 
geworden, dat men meende dat het mogelijk zou zijn om de koeien te gaan 
melken, die in de wei bij de boerderij liepen. In 'De Klappenburg' zaten ook 
Lies van Mook en haar verloofde Gerard Cornielje uit Beek. Zij vroeg Gerard 
om samen met haar verloofde bij haar thuis nog wat matrassen op te halen 
voor de vele mensen in 'De Klappenburg'. Net toen ze terug kwamen, zetten 
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de Duitsers plotseling een tegenaanval in De mensen, die met de koeien 
bezig waren en de twee, die juist de matrassen naar de boerderij sleepten, 
schrokken vreselijk Wat te doen"? De Duitse militairen gaven gelukkig toe
stemming de kelder weer te betrekken 

Op 28 september was Bemmel weer in handen van de Engelsen en op die 
dag werden ouden van dagen en zieken met Engelse rodekruiswagens naar 
Nijmegen gebracht Moeder Stotfels was ernstig ziek en voor haar was ook 
een plaats in een van de wagens Gerard mocht als begeleider met moeder 
mee, want hij moest haar nu en dan morfine-injecties toedienen tegen de pijn 
Ze werden rechtstreeks naar het Canisius Ziekenhuis gebracht 

In Nijmegen 
"Ik ga naar onze Jan," zei Gerard tegen zijn moeder, "en dan komen we 
morgen samen bij je langs" Jan was pas getrouwd en woonde in Nijmegen 
HIJ werkte als chef bij Roding's Bakkerijen Nadat ze elkaar gesproken hadden 
bezochten ze moeder Ze besloten moeder met in het ziekenhuis te laten, 
maar onder te brengen bij de schoonouders van Jan Hoewel doodziek werd 
moeder achterop de fiets door de stad getransporteerd Een andere mogelijk
heid was er eenvoudig met Een paar dagen later kwam ook vader Stoffels en 
met hem zijn andere kinderen vanuit Bemmel op hetzelfde adres aan Ze 
mochten allemaal bij de schoonouders van Jan blijven 

Gerard zou Jan meehelpen om brood te verkopen in een broodwinkel aan de 
Voorstadslaan, net onder de Hezelpoort door Maar eerst moest hij diverse 
apotheken af om te proberen morfine voor moeder te krijgen Jan zou in de 
winkel op hem wachten Toen Gerard daar aankwam, was de winkel gesloten 
en was er geen Jan te bekennen Dan maar naar de bakkerij "Waar is Jan?" 
Roding en een winkelmeisje stonden hem op te wachten en keken erg 
bedrukt Ze hadden net bencht gekregen, dat Jan door granaatscherven was 
getroffen en aan zijn venwondingen was overleden Degenen die door die 
geschutsaanval overleden waren, had men bij garage Mol neergelegd en 
Gerard moest daarheen om zijn broer te identificeren Vervolgens moest hij 
naar de echtgenote van Jan en moeder om hen te vertellen, dat hun man en 
zoon overleden was, een zware gang 

Bij de B.S. 
Nu hij Jan met meer kon helpen, keek Gerard uit naar ander nuttig werk Toen 
hij op een dag door de stad liep, zag hij hoe een man, die een speciale 
armband droeg en gewapend was, iemand arresteerde Hij raakte met de man 
in gesprek en die vertelde van de B S , de Binnenlandse Strijdkrachten, 
waarvan hij deel uitmaakte Dat leek Gerard wel iets Hij ging zich melden bij 
het verzorgingshuis 'Joachim en Anna' Daar zaten de leidinggevenden van 
de B 8 Gerard werd daar stevig ondervraagd Hij vertelde onder meer dat hij 
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in het bezit was van een revolver met bijbehorende munitie. Die had hij al in 
1943 van een oom gel<regen en mee gesmokkeld naar Nijmegen. De revolver 
moest hij inleveren bij de B.S.. Na de oorlog zou hij die wel terug krijgen. Dat 
moet nog altijd gebeuren. 

Gerard kreeg een helm van het voormalige Nederlandse leger, een band om 
de mouw en een Duitse karabijn. Hij werd gelegerd in de Generaal Snijders
kazerne aan de Groesbeekseweg. De voornaamste taak van de B.S. was het 
arresteren van NSB'ers en zogenaamde moffenmeiden. Ook werden de 
mannen van tijd tot tijd ingezet voor de bewaking van allerlei openbare 
gebouwen. Maar daar was Gerard niet dagelijks mee bezig. Zodoende had hij 
ook regelmatig gelegenheid om andere dingen te doen. 

Op een dag was Gerard op pad om bonkaarten te halen voor zijn moeder, 
toen hij marcherende voetstappen achter zich hoorde. Een groep vrijwilligers, 
die soldaat wilden worden, liep achter hem. De commandant van de groep 
riep hem aan. Het bleek Van Uhm te zijn, de verloofde van zijn zus Miep. 
Gerard ging met de groep mee, voorlopig alleen om te kijken. Op een grasveld 
werden militaire oefeningen gehouden en die spraken Gerard wel aan. "Kan ik 
me ook aanmelden?" vroeg hij. Dat kon. Aan de Akkerlaan stond een school, 
waar vrijwilligers zich konden melden voor de stoottroepen. Hij moest daar wel 
een bewijs van politieke betrouwbaarheid tonen, maar dat had hij niet. Hij 
kende echter Gijs Reichgelt uit de tijd, dat die in Bemmel ondergedoken had 
gezeten. Die was aanwezig en verklaarde, dat Stoffels volledig betrouwbaar 
was. 

De jongste twee stoottroepers. Links Rudie van Leijden die later in Indië zou sneuvelen 
en rechts Gerard Stoffels. 
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Gerard wilde daar meteen wel blijven, maar eerst moest moeder bonkaarten 
hebben. Gelukkig stond het verenigingsgebouw waar de bonkaarten werden 
uitgegeven naast de school en zo was dat snel geregeld. Toen hij de bon
kaarten afleverde, meldde hij zich meteen bij moeder en schoonzus af. Hij zou 
nauwelijks meer gelegenheid hebben om thuis te komen. 

Bij de stoottroepen 
De verse stoottroepers werden in de school gelegerd. Gerard sliep daar als de 
beste. Eens op een vroege ochtend sleepten kameraden voor de grap zijn 
krib, waann hij lekker lag te slapen, het slaaplokaal uit en zetten die in de 
fietsenstalling. Daar werd hij tenslotte wakker, verbaasd om zich heen kijkend. 
Hij had van het gesleep helemaal niets gemerkt! 

Het peloton stoottroepers in Nijmegen l<ort voor tiun inzet in iiet oorlogsgebied. Uiterst 
reclits geknield Gerard Stoffels. 

Nu en dan moesten ze naar Heumensoord voor het houden van schiet- en 
infanterieoefeningen. Daar kregen ze ook eens een week lang oefeningen 
onder leiding van kapitein Bestebreurtje. Dat was een Nederlander, die in 
Amerika woonde en met de Airborners afgesprongen was bij Groesbeek. Hij 
liet de mannen in de tijgersluipgang, plat op hun buik, een terrein over kruipen, 
tenwijl hij met scherp over hun hoofden heen schoot. Zodoende hield iedereen 
hoofd en achterwerk wel zo dicht mogelijk bij de grond. 
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Op 20 november overleed moeder Stoffels. Gerard kreeg verlof voor de 
begrafenis. Die had een zeer sober karakter. Doordat de Duitsers regelmatig 
de stad bestookten met artillerievuur vanuit Pannerden, mocht er geen 
rouwstoet geformeerd worden. Er sneuvelden nog dagelijks mensen in 
Nijmegen, iedereen ging dus op eigen gelegenheid naar de begraafplaats 
voor een eenvoudige plechtigheid. Daarna was Gerard op geen enkele wijze 
meer aan Nijmegen gebonden. Hij hoefde nu niet meer voor zijn moeder te 
zorgen. 

Aan het front 
De stoottroepers zouden in het Land van Maas en Waal worden ingezet, was 
hen gezegd. In geblindeerde auto's werden ze weggebracht naar het front. Bij 
aankomst bleek dat men hen alleen maar iets had wijsgemaakt over hun be
stemming, waarschijnlijk uit veiligheidsovenwegingen. 

Toen ze uit de vrachtwagens kwamen, ontdekten ze dat ze in Horst in Limburg 
waren. In een school die in puin lag, moesten ze voor zichzelf maar een plekje 
vrij maken om te kunnen slapen. Gerard herinnert zich nog een burgemeester 
die in de oorlog 'fout' geweest was en die daar gedwongen puin moest 
ruimen. Na een paar dagen vertrok de compagnie naar Tienray en daar 

vandaan naar 
het gehucht De 
Legert. Hier 
werd de troep 
gelegerd in boer
derij 'De Beren-
donk'. Van daar
uit ging het naar 
de stellingen aan 
de Maas. 

Tijdens een ge-
vechtspauze in de 
ruïne van een kerk 
ergens in Limburg. 

Gerard had nog altijd de karabijn, die hij bij de B.S. gekregen had. Er werd 
geen bezwaar gemaakt tegen het bezit van een extra wapen. Toen hij echter 
met een lichte mitrailleur, een brengun, moest slepen, naast zijn persoonlijke 
wapen, een stengun, werd dat te onhandig en vooral te zwaar. Hij gooide de 
karabijn ergens in een sloot. 
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In de nacht werd geschoten met lichtspoormunitie, zodat je kon zien, waar de 
stroom kogels naartoe ging. Er moest echter een vuurbevel gegeven worden 
of een eerste salvo door de groepscommandant, voordat de manschappen 
het vuur mochten openen. In een nacht hoorden ze eens een gedruis en even 
later ratelde het wapen van de commandant. Meteen schoot iedereen. Toen 
het vuren gestaakt werd, bleek dat de hele troep op een heel dik, losgebroken 
varken had geschoten. Het dier was letterlijk in een zeef veranderd. 

Tijdens het Duitse Ardennenoffensief werd Gerard tijdelijk als aanvulling bij 
een Amerikaanse troep gedetacheerd. Daar werd vaak gekaart. Er werd dan 
gespeeld om zogenaamd invasiegeld. Een hospitaalsoldaat won vrijwel elk 
spel. Hij had een rugzak, die uitpuilde van het (papieren) geld. Aan de over
kant van de Maas lagen Duitse troepen. Maar die bleven aan hun kant van de 
rivier. Op een keer werd 's nachts een verkenningstocht uitgevoerd naar een 
boerderij aan de overkant waar de Duitse soldaten gelegerd waren. In alle 
stilte werd de Maas overgestoken en de boerderij beslopen. Die bleek leeg te 
staan. Voor een raam stond een spandau-mitrailleur opgesteld en de kachel 
was nog warm. Maar verder was er geen mens. Om de Duitsers niets te laten 
merken, werd alles, ook de mitrailleur, achter gelaten zoals het aangetroffen 
was. De volgende nacht werd er weer een 
patrouille naartoe gestuurd. Die werd met 
een enorme vuurkracht ontvangen en ver
scheidene soldaten sneuvelden, waaronder 
de hospitaalsoldaat. Teruggekomen werd 
het geld uit zijn tas onder de overige solda
ten verdeeld.... Na een dag of dertig werd 
Gerard weer naar zijn eigen troep gestuurd. 

De identiteitspenning van Gerard Stoffels. Ais 
iemand gesneuveld was, werd het onderste deel 
afgebroken en meegenomen. Het andere deel , 
bleef bij het lichaam ter latere identificatie. ' 

Op boerderij 'De Berendonk', waar de stoottroepers nog steeds lagen, kwam 
een afdeling Engelse artillerie. Het was winter en er lag sneeuw op de grond. 
De Engelsen begonnen stellingen voor hun geschut aan te leggen. Al gravend 
stootten ze op een kist met sterke drank. Ingegraven door iemand die de 
drank wilde bewaren voor betere tijden? Dat was een drinkpauze waard, 
vonden de Britten. Intussen waren Gerard en zijn sergeant Janssen naar de 
veldkeuken een eindje verderop gelopen met lege gamellen om eten te halen 
voor de troep. Op de terugweg zagen ze in de witte sneeuw allemaal donkere 
gedaanten liggen. Snel zetten ze de gamellen met eten op de grond en 
grepen hun wapens. De gedaanten bleken Engelse soldaten te zijn, die 
stomdronken op de grond lagen en hun roes uitsliepen.... 1 
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In Duitsland 
Toen het Ardennenoffensief was afgeslagen door de geallieerden trok de 
compagnie Duitsland in Bij het bruggenhoofd over de Rijn bij Rees werd 
zwaar gevochten om een fabriek van tabaksartikelen Kort daarna, in het 
nabijgelegen Haldern, zat Gerard Stoffels op een zeker moment in een 
schuttersputje Toen hij daaruit kroop, voelde hij een tik op zijn voet In alle 
spanning van de gevechten schonk hij er eerst geen aandacht aan Pijn 
voelde hij met Maar zijn voet voelde nat aan en toen het even rustig was, trok 
hij zijn schoen uit Er kwam een straaltje bloed uit zijn voet Daarom strompel
de hij naar de dichtstbijzijnde verbandplaats Daar was onder andere een 
gevangen genomen Duitse militaire arts Hij wilde Gerard een spuitje geven 
tegen de pijn, die nu in volle hevigheid op kwam zetten, maar die had daar 
weinig vertrouwen in De Duitser heeft hem evenwel goed behandeld Hij 
moest maar zo weinig mogelijk lopen 

Op een dag liep hij voorzichtig naar het kerkje van Haldern Daar zaten 
nonnen uit een plaatselijk klooster Toen zij hem zag, kwam een der nonnen 
met een Frans communieplaatje naar hem toe en bood het hem aan 
"Kamerad, Englisch" Ze veronderstelde, dat het een Engels communieplaatje 
was en hij een Engelsman Met de plaatselijke bevolking werd met 
omgegaan Dat was ook met toegestaan Overal was op borden een tekst in 
het Engels aangebracht "Niet verbroederen met de bevolking " 

Op een dag werd de groep gelegerd in een stoelenfabnek In die fabnek 
stonden nog veel nieuwe stoelen en de groepscommandant zei "Ik wil 
proberen die stoelen naar Nijmegen te laten brengen Als jullie opgeven 
hoeveel huisgenoten je hebt dan krijg je later voor ieder een stoel Gerard 
Stoffels gaf op dat ze met z'n twaalven waren 

te maken 



- 4 6 - I 

^JBtrreStftHt-

Op deze kaart zijn de plaatsen aangegeven waar Gerard Stoffels in de periode 1944-
1945 als stoottroeper dienst deed Aan de Nederlandse kant van de grens was dat in 
hiet Limburgse Horst en Tienray In Duitsland betrof het achtereenvolgens Rees, 
Haldern en Sonsbeck 
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Na wat omzwervingen kwam de troep in Sonsbeck terecht Daar werden ze 
gelegerd in een cafe, in afwachting van terugkeer naar Nederland Dat cafe 
had een zaaltje, maar de deur was op slot Natuurlijk werd dat slot geforceerd 
en men trok opgewonden naar binnen In dat zaaltje lagen de instrumenten 
van de plaatselijke harmonie opgeborgen En omdat het juist de dag van 
Hitler's verjaardag was, werd er een feestje gebouwd 

In Sonsbeck sprak op een dag een man die met verlof in Nijmegen was 
geweest Gerard aan "Zeg Stoffels, heb jij een broer, die in Duitsland in een 
kamp gezeten heeff?" 'Ja, dat is mijn oudste broer Henk" "Nou, ik heb 
gehoord, dat hij teruggekomen is," zei de Nijmegenaar Gerard ging naar zijn 
commandant en vertelde van zijn broer Hij wilde graag verlof hebben om zijn 
broer te ontmoeten Dat kon met, meende de commandant Gerard ging toch 
op eigen gelegenheid op weg naar huis Liftend kwam hij in Nijmegen Daar 
had vader intussen een huis gehuurd en daar was Henk ook naar toe 
gekomen 

Nadat hij zijn broer begroet had, bleef hij nog een paar dagen Daarna ging hij 
terug naar zijn troep De volgende dag werd de troep naar Oploo in Brabant 
verplaatst en daar in de school gelegerd Daar moest Gerard op rapport 

verschijnen vanwege zijn 
uitstapje en natuurlijk werd hij 
bestraft De Militaire Politie 
(M P) haalde hem op en bracht 
hem naar een boerderij in de 
buurt van St Anthonis Daar 
werd hij in een lege paardenstal 
opgesloten Na een uur kwam de 
man van de M P terug Gerard 
moest koppel en schoenveters 
inleveren Verder mocht hij vrij 
rondlopen op de boerderij Hij 
hielp moeder en dochter met 
aardappelen schillen en at met 
hen mee Het klikte goed met de 
dochter, zodat hij het erg jammer 
vond dat de straf er na twee 
weken opzat Gerard heeft 
daarna nog op verschillende 
manieren geprobeerd weer zo'n 
straf te krijgen Dat is hem nog 
een keer gelukt ook . 

Stoffels in militair uniform 

1 
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Aan het einde van de oorlog 
Intussen was de oorlog afgelopen De stoottroepers werden overgeplaatst 
naar Vught, waar ze in de Isabellakazerne werden gelegerd Daar werden 
vrijwilligers gevraagd om naar Indie te gaan Gerard gaf zich spontaan op 
Maar in de daarop volgende nacht lag hij er over na te denken Eigenlijk, 
meende hi], zou hij wel gek zijn om daarheen te gaan Je weet met hoe je 
terugkomt Je weet zelfs met of je terug komt Hij wilde er maar van af zien In 
diezelfde nacht stond hij op en sloop naar het compagniesbureau Er was in 
de kazerne geen deur meer die nog op slot kon, dus was binnenkomen geen 
probleem Daar haalde hij zijn formulier uit de bak Later sprak de sergeant 
hem aan "Ik meende dat je je opgegeven had voor Indie" "Nou, laat dan het 
door mij getekende formulier maar eens zien 

Na verlof inleveren 
STOOTTROEPEN NEDERLANDSCHE BINNENLANOSCHE STRIJDKRACHTEN 
TASK TROOPS NETHERLAND INTERIOR FORCES — T. T. N. I. F. 
COMMANDO NOORD-BRAHANT COMMAND NOHTH-liliABANT 

PAS ., 
PASS ^'- , 

Naam . - ^ . ^ i l , ^ J ^ Onderdeel J ? / > , ^ . ^ r C^.^ 
Name / ff Unit 
N' a l a ^ t I d heeft verlof van zijn onderdeel afwezig te zijn wegens 
Nr T has permission tii be absent from his unit by reason of 

van 1 / . in^ ' 4 C • " *°' 1^ 
from f' h till 

VAN 
from 
<yU: 

VIA 
via -<*'-'"^' u 

«^0' rCH N t o 0,7 

0 
^ 

Afgegeven dd ^ , _ > - V <"( .* "^'^^ (^^mMMOint V' 
Issued \ < ^■Bte.itj^jpijndei -

OtbfU.rJ Mi ^Sifc-!.''° t R A 6 1'^ 1^ 

Verlofpas om van Vught naar Bemmel te mogen 

Van tijd tot tijd gingen de stoottroepers 'souvenieren' Dat hield in dat dingen, 
die ze graag wilden hebben, 'm beslag' werden genomen en meegenomen 
Als zo'n souvenir te groot was, zoals bijvoorbeeld een keer een stel 
motorfietsen, werd dat op transport gezet en ergens opgeslagen Maar als het 
'Militair Gezag' er achter kwam, nam dat dergelijke zaken in beslag Vandaar 
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dat de stoottroepers niet zo weg waren van het Militair Gezag. Ze hadden 
daarvoor een liedje bedacht; 

De stoottroepman, de stoottroepman, 
de goeie tijd l<omt weer. 
Na bijltjesdag l<omt touwtjesdag 
voor 't Militair Gezag! 

Van 21 tot 24 juni kreeg iedereen verlof onn burgerkleren te gaan halen, want 
de troep zou worden gedemobiliseerd. Vader Stoffels woonde intussen al 
weer in Bemmel. Maar daar was nog weinig te krijgen en zeker geen 
burgerkleren. De troep werd opgeheven en Gerard ging in militair uniform naar 
huis. Dat uniform heeft hij nog een poosje gedragen. 

StoKttrospM NïderUDdich» Blnii»»laail«clig SlrUdkrachten Commaa< i Hooril-Braliait 

O N T S L A G B E W I J S 

fg, 240 STAFKWARTIER. ' * '™'* "MS-

De »0Xa««t (rang) a t o « . l » , O . P . (-"m) 
B 1696 (rnr )D106119 (leï nr). wordt inRuande 3« Juni IM5 

ERRVOI IXnnniKHt ONTSLAGEN uit de Sloottrocpeii Ncderlandsche Blnncolandtche Slrljiftrachlen. 
C o . r „ a „ d o B r . . . „ . . . o p . U . n . . « o . > c . , . „ ^ „ „ „ , , „ , , 

"'*" Da kaplta: 

Afftchrin aan 
Slal-A(linmistra(eur en 
llaold-Adm, Co.Brabanl. 

Bovengenoemde vrliwilllger Is door mil uilbeuald lot en met 1049. 

STAFKWARTIER. 1945, 
de Stal-AdmlniBtrateur. 

(naam). 

Ontslagbewijs uit de Stoottroepen Nederlandsche Binnenlandsctie Strijdkractiten. 

Ere wie ere toekomt 
Op een dag kregen de stoottroepers uit de gemeente Bemmel een uitnodiging 
van de gemeente om in café 'De Roskam' samen te komen. Voor ieder was er 
een hapje en een drankje. Burgemeester Van Nispen tot Pannerden hield een 
toespraak. Iedereen kreeg een ingelijste foto van de Dorpsstraat. Op een 
tafeltje stond iets geheimzinnigs onder een laken. Toen dat werd weggetrok
ken zag iedereen daar een beschilderde melkbus staan. Daarop stonden de 
namen van alle stoottroepers uit de gemeente. Helaas heeft A. Berns uit 
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Haalderen dat niet 
meer mogen meema
ken. Hij was intussen 
overleden (1978). De 
bus werd als eer
betoon aan de stoot-
troepers uit de 
gemeente Bemmel 
neergezet in de hal 
van gemeentehuis 'De 
Kinkelenburg', waar 
iedere bezoeker hem 
kon bewonderen. 

Bij een verbouwing 
van 'De Kinkelenburg' 
is de bus even naar 
de zolder verhuisd, 
maar daarna kwam 
hij, na protest van de 
familie Stoffels, weer 
op zijn ereplaats te 
staan. Daar staat hij 
nu nog. 

Joop Verburg 

Contributie 2007 nu alvast betalen? Heel graag! 
In de algemene ledenvergadering van 2006 is besloten de contributie licht te 
verhogen. Met ingang van 2007 bedraagt de contnbutie voor één lid uit een 
gezin € 12,50 (was € 12) en voor ieder volgend lid uit hetzelfde gezin € 4,50 
extra (ongewijzigd). Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op 
onze rekening bij de Rabobank: 10.57.26.443. Betaalt u op eigen initiatief, dan 
helpt u ons bankkosten te besparen. Dus... heel graag! 

Voor de leden die het lastig vinden om met bankoverschrijvingen te werken of 
die geen gebruik maken van internetbankieren blijven we uiteraard gewoon de 
mogelijkheid bieden om gebruik te maken van onze acceptgiro. Naar 
verwachting in de loop van maart 2007 zullen alle leden die op dat moment de 
contributie 2007 nog niet hebben voldaan een acceptgiro van ons ontvangen. 

Het bestuur 
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't Is historisch 
Brand! 
Mijn vader Hendrik Knorth had twee honden, een hazewindhond en een fox 
Die fox had hij ooit gekregen van zijn zwager, mijn oom Jan Die had hem in 
een kist meegebracht naar de Papenstraat waar we toen woonden Beide 
honden liepen heel vaak los rond en ze konden overal komen Ook in de 
velden in de wijde omgeving van onze tuinderij Daar was met iedereen blij 
mee, want die honden joegen het wild, konijnen en vooral hazen, weg en dat 
was voor de sportjagers niet leuk 

Op een dag misten we de honden Normaal gesproken kwamen ze, zeker 
rond etenstijd, terug naar huis, maar die dag met Uiteindelijk kwam de fox 
behoorlijk gewond thuis Wat was er gebeurd"? Jan Maassen wist dat Jo van 
Oppenraaij op de honden geschoten had Waarschijnlijk was hij kwaad dat op 
zijn jachtterrein het wild door de honden zou worden weggejaagd Dat was de 
hazewindhond noodlottig geworden 

Mijn broer Jan wilde iets terug doen Hij had een plannetje en Jan Stoffels en 
ik gingen met hem het land in, in de nchting van het bedrijf van Van 
Oppenraaij Op zijn land, met ver van huis, had Jo van Oppenraaij een 
enorme aardappelkuil gemaakt Dat was een groot, langwerpig, met al te diep 
gat, waar in het najaar de geoogste aardappelen in werden geborgen Daar 
ging dan stro overheen en ook wel papieren zakken en plastic, waarna de 
uitgegraven grond er weer overheen gewerkt werd Op die manier bleven de 
aardappelen in de winter vorstvrij Aan één kant was de kuil nog met afgedekt 
Want de kuil was nog met vol 

Jan stak het afdekstro in brand Dat wilde goed branden en het vuur greep 
snel om zich heen Het was uiteindelijk zo'n vuurzee, dat een paar knotwilgen, 
die vlakbij stonden, ook vlam vatten We hoorden de brandweersirene in 
Bemmel loeien en de brandweer zou er wel zo zijn Nu moesten we proberen 
ongezien weg te komen Maar dat was met zo eenvoudig Overal stonden 
mensen, meuwsgieng om te zien wat er aan de hand was Later hoorden we, 
dat sommigen dachten, dat er wellicht een oude brandbom was ontploft 

Hoe kwamen we ongemerkt naar huis"? Jan wist raad Hij bond zijn jas 
zodanig om zijn middel, dat het leek alsof hij een rok aan had Er werd een 
hoofddoekje geïmproviseerd en zo zag hij er vanaf enige afstand als vrouw uit 
Zo zijn we op huis aan getrokken een arme vrouw, die door twee kerels 
ondersteund werd Jo van Oppenraaij is er nooit achter gekomen, dat wij dat 
gedaan hadden 

Hennie Knorth 
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Puntman achter de tralies 
In de zestiger jaren zwierf ik veel door de Betuwe en vaak bezocht ik 'Het 
Ambacht' in Haalderen Ik keek dan naar het voorzichtig en zorgvuldig 
inpakken van de ovens, zag de bleke schalen, potten en andere voorwerpen 
van keramiek Of ik stond te kijken bij het uitpakken van de ovens, waann de 
warme en verglaasde voora/erpen een wonderlijke gedaanteverwisseling 
hadden ondergaan Vol belangstelling bekeek ik de schopschijven, waar 
borden en vazen uit brokken klei werden gemaakt Het centreren van de klei 
op het midden van de schijf getuigde al van groot vakmanschap 

Ook de afdeling expeditie, waar de keramiek tussen tempex en karton met 
grote zorgvuldigheid werd ingepakt en verzendklaar werd gemaakt, had mijn 
belangstelling Buiten was er dan altijd wel een hoeveelheid afgekeurd 
materiaal te vinden, waartussen ik dan zocht naar een vaasje met een barst of 
een asbakje 

Ik hennner me de stellingen waarop van alles werd tentoongesteld, waarbij 
veel religieuze keramiek, zoals wijwatervaatjes met koperen kranen Nu en 
dan was er een gesprek met de man van de expeditie, die altijd wel een 
afgekeurd bordje voor mij had De geur van klei, van glazuur en de groezelige 
werkplaats hadden een grote aantrekkingskracht op mij 

Maar mijn specifieke aandacht ging naar het mm of meer afgesloten atelier, 
waar Puntman werkte Stiekem gingen we daar wel eens naar binnen, als de 
toegangsdeur met geheel gesloten was en hoewel ons dan door Puntman de 
deur gewezen werd, lukte het ons toch vaak om een blik te werpen op de 
hoge steigers met werktekeningen, waar de kunstenaar aan het werk was 

Het werk van Puntman had toen en ook nu nog een geheel eigen karakter 
Welke naam je aan die stijl moet verbinden, weet ik ook nu met, maar 
wanneer je door de Betuwe zwerft en zijn plastieken aan sommige huizen ziet, 
herken je zijn stijl onmiddellijk aan de typische vogels en andere figuren 
Destijds zag ik hem vaak bezig aan grote werkstukken voor openbare 
gebouwen 

Ik ben al lang weg uit de Betuwe, langer dan ik er gewoond heb, en hoe ver
der je wegraakt uit de Betuwe, des te schaarser is het werk van 'Het Am
bacht' In Utrecht zag ik ooit werk van Puntman te koop voor flinke bedragen 

Sinds 1986 woon ik in Fnesland en wanneer ik in het dorp De Knipe bij 
Heerenveen kom, zie ik altijd een groot werk van Puntman, gemetseld in de 
oostelijke gevel van de plaatselijke basisschool 
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Het reliëf stelt een als fee verkleed meisje voor, dat op een gondel gezeten 
een snaarinstrument bespeelt. De atleet ernaast symboliseert het 
gymnastiekgebouw. Het beeld wordt gecompleteerd door het riet, de vissen 
en de watervogels van de Compagnonsvaart. 

Vorig jaar is de school verbouwd en uitgebreid tot dorpshuis 'De Barte'. Naar 
mijn stellige overtuiging heeft zich een vakkundig architect met het gebouw 
bezig gehouden. Het gebouw is bekleed met verticale houten banen en nu 
zou je mogen verwachten, dat het kunstwerk van Puntman hetzij verwijderd is 
en eventueel herplaatst, hetzij in zijn geheel achter de houten wandbekleding 
zou zijn verdwenen in afwachting van een volgende generatie met een wat 
rijker besef van kunst. 

Maar nee, men heeft het werk van deze ambachtelijke kunstenaar om en om 
achter een houten strook laten verdwijnen, waardoor er nu uitsparingen in de 
gevel zitten, waarachter het kunstwerk gedeeltelijk zichtbaar is. Ik kijk er naar, 
zonder chauvinisme, maar met een zekere verbazing, of zo u wilt verbijstering, 
over het gedeeltelijk verstoppen van iets, wat eens het gebouw heeft aange
kleed en getooid. Zo ging het niet in Bemmel, waar men het werk van de 
kunstenaar zorgvuldig verwijderde uit het oude verzorgingshuis St. Liduina om 
het in het nieuwe verzorgings- en verpleeghuis op 'De Gouden Appel' weer 
aan te brengen. De foto's op de volgende pagina's geven een indruk van hoe 
het in De Knipe geworden is. 
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Met dank aan 'Kynhout', de historische werkgroep van De Knipe. 

Geert Brussen 

Aanwinsten 
Graag melden wij u in dit Kringblad de aanwinsten van de afgelopen penode: 
• Een collectie jaarboeken van het Centraal Bureau Genealogie (jaargangen 

35 tot en met 50); 
• Een 'Bemmeltje', dat wil zeggen: een exemplaar van de munt die werd 

uitgegeven bij gelegenheid van 'Bemmel 800' in 1978; 
• Een originele Bemmelse vuilnisemmer; 
• Een drietal postcodeboeken; 
• Een set kaarten uit de jaren 70 betreffende de Waalbochtverlegging; 
• De uit drie delen bestaande gedenksteen met de tekst: "Door de 

vrijgevigheid van de inwoners van Lisse kwam dit gebouw tot stand. AN 
1950" afkomstig uit het na-oorlogse Wit-Gele Kruisgebouw aan de 
Dorpsstraat, dat in 1972 werd gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw 
van de Rabobank. 

Wij zijn de gevers zeer erkentelijk. De spullen hebben inmiddels een plaats 
gekregen in onze verenigingsruimte. 

Het bestuur 
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De mispel 

Inleiding 
In de vorige editie van liet Kringblad sciireef il< voor u een stuk over de 
kweepeer. Aanleiding was mijn kennismaking met de jam van deze 
'historische' vrucht bij de familie Wolters in Ressen. De boomgaard van de 
familie Wolters herbergt echter meer bijzondere fruitrassen. Eén daarvan is 
de mispel. In mijn bijdrage aan dit Kringblad wil ik u graag vertrouwd maken 
met deze boom en de gelijknamige vrucht en u daarbij ook laten zien dat de 
mispel diep geworteld is in de geschiedenis van onze streek. 

De belangrijkste kenmerken van de mispel 
De tekst op het kaartje waarmee bij 
Fruitbedrijf de Woerdt uw belangstel
ling voor de mispel wordt geprikkeld, 
luidt als volgt: Vijf harten, Vijf 
staarten, Vijf prikken in 't gat, Ra ra, 
wat is dat? Bij het beschrijven van de 
kenmerken van de mispel is dit oude 
raadseltje een heel bruikbaar vertrek
punt. Al bij de bloei zien we vijf grote 
bloembladen. De verschrompelde 
restanten daarvan vinden we terug 
als staarten aan de rijpe vruchten. Ze 
markeren de vijf parten waaruit het 
hart van de ronde vrucht is samen
gesteld. Het binnenste van de mispel 
herbergt vijf harde pitten, één achter 
elk deel van het hart. Mispels zijn 
goudbruin tot bruin van kleur en zijn in de gecultiveerde varianten 4 tot 6 
centimeter in doorsnee. De vruchten van de wilde mispel zijn wat kleiner. 

De herkomst van de mispel 
Zoals met veel meer vruchten het geval is, is ook de mispel door de 
Romeinen naar West-Europa gebracht. De oorsprong van de vrucht ligt in 
Klein-Azië, min of meer rond de Kaspische Zee: de Kaukasus, Noord-lran en 
Turkmenistan. In dit gebied werd de vrucht al 3000 jaar geleden geteeld in 
streken met een vochtige, kalkhoudende bodem. In landen als Roemenië, 
Bulgarije, Hongarije en in delen van Rusland wordt de mispel ook in onze tijd 
als fruitsoort op bedrijfsmatige wijze verbouwd. In ons land (Twente, 
Achterhoek, Rijk van Nijmegen, Zuid-Limburg) en in de ons omringende 
landen (Belgische Voerstreek) komen we de mispel in wilde vorm nog 
regelmatig tegen. De gecultiveerde vorm zien we meer in de warmere 
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streken van Zuid-Duitsland, Italië, 
Zwitserland, Oostenrijk en ook 
Groot-Brittannië. Wilde mispels 

f- hebben doornige takken; de 
gecultiveerde vorm die rond 1630 
voor het eerst werd geteeld, is 
zonder doornen. In West-Europa 
werden mispels op landgoederen, 
bij kloosters en in kasteeltuinen 
aangeplant. Men gebruikte de 
vrucht om zijn laxerende werking. 
De mispel wordt 2 tot 6 meter hoog. 

In de tijd dat Linnaeus het dieren
en plantenrijk in kaart bracht, -we 
praten dan over de jaren rond 1750-
was de mispel in onze streken nog 
zo alledaags, dat deze beroemde 
Zweedse botanicus dacht te maken 

^- : te hebben met een inheems Duits 
gewas. In het door hem bedachte systeem van naamgeving kende hij de 
vrucht daarom de daarop gebaseerde Latijnse naam Mespilus Germanica L 
toe. Deze nog steeds gehanteerde naam is dus eigenlijk niet juist. 

De mispel is een lid van de rozen
familie (Rosaceae). Het is mogelijk 
de mispel uit zaad te telen, maar 
dan groeit hij langzaam en blijft het 
een struik. Meestal vermeerdert 
men mispels door deze op onder
stammen te enten. Hierbij worden 
meidoorn, wilde peer en kwee ge
bruikt. Geënt op een onderstam 
wordt de mispel een boom mei 
stam die met een grotere regelmaat 
meer vruchten oplevert dan de uit 
zaad gekweekte soortgenoot. Mis
pels willen graag in de zon staan, in 
een niet natte en kalkrijke grond. Ze 
bloeien van alle fruitbomen als laat
ste. De bloemen verschijnen in mei-
juni tussen het glanzende lang
werpige blad. Ze zijn nogal groot, 
wit en verspreiden een zoete geur. 
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De meest bekende cultuurvarieteiten zijn 'Nottingham' (klem blijvende struik 
met kleine vruchten), 'Bredase Reus' (grote, ruwe vruchten) 'Hollandse 
Mispel' (grote bloemen) en 'Westerveld' (rijkdragend, middelgrote vruchten) 

De mispel moet 3 tot 4 jaar oud zijn, voordat er voor het eerst vruchten aan 
komen Voor de bestuiving is het met nodig om meerdere bomen aan te 

planten de mispel is zelfbe-
stuivend Mispels moeten zo weinig 
mogelijk gesnoeid worden na het 
snoeien kunnen veel verticale 
scheuten gaan groeien Beperkte 
snoei kan nodig zijn om hoofdtak
ken te laten groeien of om het te 
dicht worden van de kroon te voor
komen Mispels bloeien op de 
takken die vong jaar zijn gegroeid 
De vruchten worden laat geplukt, 
liefst als er eerst een of meerdere 
lichte nachtvorsten overheen zijn 
gegaan Ze zijn dan hard en met 
eetbaar Wachten op nachtvorst is 
met per se nodig, maar het 
rijpingsproces wordt er wel door 
versneld Vaak hangen de mispels 
nog aan de boom als het blad al 
van de boom af is Na enkele we
ken op een koele en donkere plaats 
te hebben gelegen, met de ronde 
achterkant naar boven, worden de 

mispels pas echt rijp Het vruchtvlees is dan bruin, zacht en zoet 
Mispelvruchten bevatten veel vitamine C In zowel de vruchten, de bast als 
de bladeren zit veel looizuur Het werd gebruikt om leer te looien Het gelige 
hout IS hard en taai en was uitstekend geschikt om tanden in raderen en 
getande cilinders voor draaiwerk in molens van te maken Tegenwoordig 
maakt men er nog wel wandelstokken van 

De vruchten en het gebruik ervan 
Als je met erg vertrouwd bent met het nuttigen van mispels, is het bepalen 
van het juiste moment waarop de vruchten voor consumptie geschikt zijn 
toch wel een wat hachelijke aangelegenheid Je weet dat de vrucht eerst rijp 
moet zijn en iedereen kent de uitdrukking "zo rot als een mispel", voor de 
kenners staat 'rot' in dit verband gelijk aan 'rijp' Als de mispel eenmaal zacht 
IS, IS hij nog maar een paar dagen te bewaren Hij gaat dan namelijk snel 
schimmelen en echt rotten Maar wat is nu 'rot' en wat 'echt rot' '? 
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Je kunt de mispel dus uit de hand eten. Het vruclntvlees moet overrijp zij, 
maar de buitenkant moet er nog wel gaaf uitzien. Nadat je hem hebt 
gewassen en met een doek hebt afgedroogd, maak je aan de afgeplatte 
bovenkant een opening. Hierdoor kun je de zachte inhoud met wat duwen 
en zuigen naar binnen werken. Uit eigen ervaring weet ik, dat je wel iets 
moet overwinnen om zo'n 'rotte' vrucht te eten. Maar menigeen spreekt van 
een lekkernij. Enige terughoudendheid is wel geboden vanwege de laxeren
de werking. Het is niet verstandig op de pitten of zaden te kauwen; deze 
bevatten een giftig zuur (hydrocyaan). Pitten kun je dus beter uitspugen. 

Een eenvoudig recept voor een heerlijke gelei 
Omdat de vruchten veel pectine bevatten, kan er ook goed gelei van worden 
gemaakt. Doe een laag rijpe mispels in een pan. Voeg zoveel water toe, dat 
ze net onder water staan. Stoof ze totdat ze gaar zijn. Wrijf de gare vruchten 
door een zeef tot moes. Voeg hierbij 500 gram suiker per 750 cc mispel-
puree. Kook vervolgens deze vloeistof in tot de door u gewenste dikte. 
Daarna nog heet in jampotten gieten en goed afsluiten. 

De andere kant van de mispel 
Hiernaast is het ruiterzegel opge
nomen van Otto I, Graaf van Gelre 
en Graaf van Zutphen. Otto I, de 
Grote, werd in 1182 met de leiding 
van het graafschap belast na het 
plotseling overlijden van zijn broer 
Gerhard III. Het afgebeelde zegel 
stamt uit 1190. Het toont Otto I met 
pothelm en zwaard die een schild 
voert met drie vijfbladige bloemen. 
De tekst luidt: +OTTO DEI GRACIA 
GELRENSIS ET SUTFANIAE / 
COMES (+Otto bij de gratie van God 
Graaf van Gelre en Zutphen). 

Otto I ging in 1189 met keizer Frederik Barbarossa op kruistocht. Hij reisde 
over zee en sloot zich al bij de Koning van Jeruzalem aan die de havenstad 
Acre belegerde, voordat Frederik Barbarossa, die met zijn leger over land 
reisde, het Heilige Land bereikte. Veel weten we niet van wat Otto I op kruis
tocht beleefde; wel dat hij er als een van de weinigen levend van terugkeerde 
en daarbij de zeereis, de oorlog, het klimaat en ziektes overleefde. Het belang 
van het voorgaande in relatie tot dit artikel is nu, dat Graaf Otto I direct na 
terugkeer zijn wapen bleek te hebben gewijzigd. Drie vijfbladige bloemen op 
een effen achtergrond sieren zijn schild op het ruiterzegel, waar voor de 
kruistocht het wapen nog een dubbel kruis met drie dwarsbalken liet zien. 
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Rozen of mispelbloemen? 
Otto I zou zich bij de vormgeving van het ^) ' , ^^--^ ^ 
nieuwe wapen hebben laten inspireren door het ' —̂ ^ ^ ^ ^ 
wapen van Boulogne Zijn oudere broer •/ ^ ^ ^ ^ ^ 
Gerhard lil voerde daar door zijn huwelijk met ^ ^ B » j ^ ^ V /^) 
Ida van Boulogne het militaire bewind Het ' | ^ ^ ^ ^ff" , 
wapen van Boulogne bestond uit drie rode _ y 
bollen op een gouden achtergrond Otto I koos ^^_ " | 
voor drie rode bloemen op een gouden achter- ^ ^ H / 
grond Aanvankelijk werden de bloemen met ^ f ^ ' 
rozen aangeduid In later eeuwen werden ze -i f^^\ 
mispelbloemen of Gelderse rozen genoemd, \ ^ y 
hoewel ze dus met wit waren Het wapen van > C 
Otto I werd ook nog gevoerd door zijn zoon '^^ 
Gerard IV Het was de zoon van Gerard IV, en dus de kleinzoon van Otto I, 
genaamd Otto II de Lamme, die tijdens zijn regeerperiode van 1229 tot 1271 
afstand nam van het wapen met de bloemen en als eerste van de graven van 
Gelre een leeuw in het wapen ging voeren Het zou het begin inluiden van de 
ontwikkeling naar het huidige wapen van onze provincie Het bijzondere is nu 
dat de door Otto II van het wapen afgevoerde mispelbloemen enkele eeuwen 
later grote betekenis zouden krijgen als symbool van Gelre 

De sage van de draak 
In stukken uit 1465, waann een zekere Willem van Berchen het Gelderse 
wapen beschreef, zijn -voorzover nu bekend- de dne bloemen voor het eerst 
mispelbloemen genoemd In latere kronieken is hier telkens opnieuw op 
voortgeborduurd Daarbij werd ook steeds vaker een verband gelegd met 
Wichard en Lupoid van Pont Deze broers waren beiden en deels tegelijk Heer 
van de Heerlijkheid Pont, Wichard van 878-910 en Lupoid van 878-906 Zij 
waren tevens voogd van Gelre, met een voogdij ten zuidoosten van de stad 
Geldern Beiden worden beschouwd als de bouwers van de burcht Geldern. 

In het midden van de 16'̂  eeuw bestond Gelre uit diverse uiteenlopende 
gebieden Voor de gewenste samenhang -aangeduid als 'het Gelderland-
gevoel'- ontstond in die tijd behoefte aan een nieuwe vorm van historische 
legitimatie Ooit had men daarvoor het verhaal van Bato, de oer-Gelrenaar die 
'De Batenburg' bouwde en samen met de Romeinen in Klein-Azie had 
gevochten Bato was de stamvader van de Batavieren, het kernvolk van het 
latere Gelre Maar de Hollanders hadden zich in de loop van de tijd geleidelijk 
het Batavierenverhaal toegeëigend En daarom was in Gelre de tijd rijp voor 
een nieuwe oorsprongssage De eerdergenoemde Wichard en Lupoid van 
Pont werden daann de hoofdpersonen Rondom hen was zich al vanaf 
omstreeks 1465 geleidelijk een sage gaan ontwikkelen waaruit de mispel-
bloem als tef symbool voor Gelre is voortgekomen 
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De sage gaat over een verschrikkelijk ondier, dat de streek onveilig maakte en 
het daarbij vooral op jonge vrouwen gemunt had. Verschillende dappere 
mannen die het beest probeerden te bestrijden, moesten dit met de dood 
bekopen. Het waren uiteindelijk de broers Wichard en Lupoid van Pont die op 
een nacht het vuurspuwende monster in zijn schuilplaats onder een mispel
boom opzochten en na een hevig gevecht om het leven brachten. Al stervend 
stootte het beest nog verscheidene keren rochelend een kreet uit, die nog het 
meeste op 'Gelre' Gelre!' leek. Als hennnenng aan deze gebeurtenis werd in 
878 op de plaats waar de rivieren de Niers en de Wije samenkomen de burcht 
Geldern gebouwd En zo werd de Heer van Pont de eerste Heer van Gelre. 

Op dit schilderij van rond 1680 zien we de sage uitgebeeld, compleet met 
tekst. Op de achtergrond is al de nog te bouwen burcht van Geldern te zien. 
Op de voorgrond ligt het schild met de dne witte mispelbloemen. Het ondier, 
dat pas vanaf de 17® eeuw draak werd genoemd, zou met zijn bloed de witte 
bloemen rood hebben gekleurd. Daarmee levert de sage tevens een ver-
klanng voor het feit dat de mispelbloem ook wel in het rood werd afgebeeld. 
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De mispel in de wapens 
De tekening hiernaast 
geeft een beeld van 
Gelre in 1543. In de 
huidige tijd zijn de ge
bieden die ooit onder 
één noemer waren sa
mengebracht, geschei
den door lands- en pro
vinciegrenzen. Reke
ning houdend met de 
uiteenlopende karak
ters van bijvoorbeeld 
de nu Limburgse plaat
sen met die van de 
Noord-Veluwe is het 
opmerkelijk dat ze ooit 
een eenheid vormden 
onder de naam Gelre. 
De mispelbloem, als 
symbool van deze een
heid, verbindt echter 
nog steeds veel van de 
plaatsen van het vroe
gere Gelre. Zo komt 
deze bloem onder 
meer terug in de wa
pens van Doetinchem 
en Zaltbommel. En ook bij Duitse plaatsen zoals Geldern, Wetten, Viersen en 
Kevelaer zien we de mispel als symbool voor Gelre nu nog in het wapen 
staan. Hieronder zijn de wapens van Doetinchem (links) en Geldern 
afgebeeld. De overeenkomst is groot; eigenlijk verschilt alleen de positie van 

de bloemen. Op het 
wapen van Doetinchem 
zijn de drie mispelbloe-
men zilver gekleurd, de 
leeuw is goudkleurig en 
de achtergrond is blauw. 
De kleurstelling op het 
wapen van Geldern wijkt 
hiervan nauwelijks af, al 
lijken de verschillen bij 
deze weergave in grijs
waarden wel groot. 

• Straelen ( 
Venio ,.,J~~~ • Knckenbeck 

KesseCv* } '^'^'^"' 

Weert» / ,/_ CïViersen 

Roermorisrtj T^^-s V 

Hertogdom Gelre \r\_ / ^ 

Nieuwstadt ^ in 1543 (•^rkelenz 
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Terug naar het Bemmel van nu 
Ik begon deze bijdrage in de boomgaard van de familie Wolters in Ressen. 
Daar maakte ik de foto's van de mispel, die ik voor u beschreef als een wat op 
de achtergrond geraakte vrucht. 
Vervolgens nam ik u mee terug in de 
tijd, naar het begin van Gelderland, 
met de mispel in de rol van symbool 
van Gelre. Aan het slot van dit artikel 
gaan we naar het oude centrum van 
Bemmel, om precies te zijn naar de 
hervormde kerk. De volgende keer 
als u daar weer komt, moet u eens 
goed naar de gewelven boven het 
koor kijken. Op de beide sluitstenen 
van de straalgewelven is, na de in 
1953 doorgevoerde restauratie, een 
tweetal wapens zichtbaar geworden. 
En op een ervan, die van Van Ambe, 
zien we op een rode achtergrond drie witte bloemen met vijf bloembladen. 
Noch op het wapen van de voormalige gemeente Bemmel, noch op dat van 
de huidige gemeente Lingewaard komen we de mispel tegen. Toch lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd dat de mispel zich als symbool ook bij ons een 
vooraanstaande plaats heeft weten te venwerven. 

Gerard Sommers 
Geraadpleegde bronnen: 
1. www.stemderbomen.nl; 
2. www.neerlandstuin.nl; 
3. Die Mispel und ihre symbolische Bedeutung für Geldern, door A. Nabrings, 

Bijdragen en Mededelingen 1993, Vereniging Gelre; 
4. Het hertogdom Gelre, Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel, 

diverse auteurs, Uitgeverij Matrijs 2003. 

Kalenderactie 2007 
Bij het sluiten van de kopij voor dit Kringblad, eind november, waren er weer 
ruim 700 jaarkalenders van de kring verkocht en afgeleverd. Daarmee 
hebben we het goede resultaat van vorig jaar weten vast te houden. De 
leden, niet-leden en sponsors -zie het laatste blad van de kalender- worden 
vanaf deze plaats nogmaals hartelijk bedankt. Mocht u nog een kalender 
willen aanschaffen, neemt u dan contact op met onze secretaris Joop 
Verburg. Hij kan u wellicht nog van dienst zijn. 

Het bestuur 

http://www.stemderbomen.nl
http://www.neerlandstuin.nl
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De vernieuwde website van de kring 
De website van de Historische Kring Bemmel is verhuisd naar een ander 
adres, namelijl<: http://www.historischel<rinqbemmel.nl. Tegelijl<ertijd is een 
nieuwe opzet gemaal<t, in de stijl van startpagina.nl. In één oogopslag zijn de 
belangrijkste onderwerpen te vinden. 

A(!F«t l^htt t i //wHW)Jitftan»t>etT»abe'mwl rij 

Zl« Kèhtnöon > 

Zi0 Thema avonJen 
Zi6 excursies :> 

Inieidir^g 
Archeologische perioden 
fl/ch©otOQische monumentenjofo 
Mothoden van onder;ool 
ünks archeoJCQi^ > 

Bemmelse uiterwaard 
Overïicht bouwlocaues 
f lein Rome 
KlaverVamp 
Essenpas 
Mcer arcMchgre in Bommel 

In'eidirig voor genealOQie 
Genealogische begrippen 

In'eiding 
Bemmelse fam lionamcn 
Bornmelse voorouders op internet 

Inleiding 
Gcschtedems van de dorpen 
Tab3tsteo«(l992) 
Ponïmartt 
Oe Betuwse Stoomtram 
Maatschapo 1(1997-3) 
Zwrtserso VieoV (2000-3) 
Tweede wereldoorlog (1994-1) 
Een Australische immigrant 
Flitsen uit Doorml, 
Stoetenj Buiteniorg 

Fomiiiegeld Bemmel lb76 
Overzicht Rotmeesters in 1711 
VolVsteliing Bemmel 17^5 
Voll'Slelling Ressen 1795 
BevolVingsregister Bemmel 1920 
1930 (pdf bestand) 
Bidprenties 

Inleiding 
Catalogus aanwoZ'Oe boe(-en 
Kalenders 
Knngbladan 
Overzicht Rijksmonumenten 

Inleiding 
OAT Bommel - 1932 00 perceelsnr 
Hui;en in Bemmel - 1832 
Eigenaren in Bemmol - 1832 
OAT Bemmel, deel Haaideren - 1832 
Huiien in Haaideren - 1832 
OAT Ressen • 1832 op perceeisnr 
Grootgrondbeïtt Ressen -1832 
Huiien in Pessen (1832) 
Unks kid3stiiie o^ijevens > 

Gemeentearchief Bemmel 
Over!icht 0TB s Bemmel 
Notariële archieven 
> aarienverrameling 
Burgerlijke Stand gemeente 
Bemmel 
Memories van Successie 
Oud Rechterli|k Archief Ovefbetuwe 
Index polderdtstnct Ovefbetuwe 
Index op de Protok ollen lin 
beswaar 
/-(fer bronnen > 

AJgemeen 
Archeologie 
Geschiedenis 
Genealogie 

Schrijf *>?n benci-.t m het gastenbopl- of BeVijV hier het oastenboet 

[ Search | 

De volgende onderwerpen zijn direct op de eerste pagina terug te vinden: 

• Kringgegevens 
Hier staat informatie over het lidmaatschap van de kring, nieuws over de kring 
of de website, de agenda en informatie over bestuur en de openstelling van de 
huisvesting. 
• Archeologie Algemeen/Bemmel 
Archeologie kent een deel waarin archeologisch onderzoek in het algemeen 
wordt uitgewerkt en een specifiek deel waarin de archeologische ontwik
kelingen in Bemmel staan beschreven: de Bemmelse Waard, Klein Rome, 
Klaverkamp, de Essenpas en binnenkort ook het Liduinaterrein. 

http://www.historischel%3crinqbemmel.nl
http://startpagina.nl
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• Genealogie Algemeen/Bemmel 
Genealogie kent ook een algemeen deel waar de begnppen worden uitgelegd 
en aangegeven wordt hoe te beginnen nnet stamboomonderzoek Verder een 
deel met Bemmelse familienamen Die staan hier uitgewerkt of zijn elders op 
internet te vinden 
• Geschiedenis Bemmel 
BIJ dit onderdeel wordt de geschiedenis van Bemmel en omliggende dorpen 
beschreven Verder zijn hier ondenwerpen opgenomen die specifiek op 
Bemmel gericht zijn, zoals bijvoorbeeld tabaksteelt, ponymarkt, Zwitserse 
Week, de Betuwsche Stoomtramweg Maatschappij Hier worden steeds 
nieuwe ondenwerpen aan toegevoegd 
• Bronnen Bemmel 
Bronnen uit Bemmel zijn vooral gericht op inwoners van Bemmel, Haalderen 
en Rossen volkstellingen, bevolkingsregister, familiegeld en rotmeesters Ook 
bidprentjes zijn hier te vinden 
• Documentatiecentrum 
Het documentatiecentrum laat zien wat we in onze huisvesting ter inzage 
hebben de catalogus van de boeken, tijdschriften en ander matenaal in het 
verenigingscentrum, de kalenders en knngbladen en gegevens over alle 
gebouwen en kastelen in Bemmel 
• Kadaster 
Hier vindt u de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) uit 1832 van de 
kadastrale gemeenten Bemmel en Ressen Verder overzichten van huizen en 
grondeigenaren uit dat jaar 
• Inventanssen 
Een overzicht van de archieven die voor Bemmel en omgeving van belang zijn 
met inhoudsopgaven Daarnaast indexen op het archief van het Polderdistnct 
Over-Betuwe en de protocollen van bezwaar van het Ambt Over-Betuwe 
• Links 
Van de verschillende aandachtsgebieden staan hier verwijzingen naar andere 
websites op internet 

Om het raadplegen van de website te vergemakkelijken is een zoekmachine 
toegevoegd, waarmee u gegevens eenvoudig kunt terugvinden Tevens is er 
een gastenboek waarin u een boodschap kunt achterlaten en waar u ook kunt 
lezen wat anderen geschreven hebben Aan de website wordt voortdurend 
gewerkt Naast normale wijzigingen, zoals een bijgewerkte agenda of 
nieuwtjes, zal de website continu uitgebreid worden met nieuwe artikelen Blijf 
dus regelmatig kijken op onze website of nog beter, kom eens in onze 
huisvesting kijken, want ook daar is de website op de computer te vinden en 
kan tevens het documentatiecentrum gebruikt worden voor onderzoek of 
gewoon om interessante tijdschriften te lezen 

Adn Stuart 
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Gelders Erfgoed 
Het Gelders Erfgoedplatform is een samenwerkingsverband van Gelders 
Erfgoed, het Gelders Archief, het Gelders Genootschap, Landschapsbeheer 
Gelderland en het Gelders Archeologisch Centrum G M Kam/Museum Het 
Valkhof 

Al vanaf kort na de oprichting van de Historische Kring Bemmel zijn we 
aangesloten bij de stichting die eerder Gelders Oudheidkundig Contact heette, 
maar nu is omgedoopt tot Gelders Erfgoed Het is een soort helpdesk voor 
musea en histonsche knngen Er zijn consulenten voor de verschillende delen 
van Gelderland Het Rivierengebied heeft een eigen consulent waar men met 
vragen terecht kan 

De 50'"' Contactdag en daarmee de 1'"^ Ertgoeddag werd gehouden op 
vrijdag 17 november 2006 in 'Landhotel Bosoord' te Loenen De bedoeling 
van zo n dag is dat de diverse aangesloten verenigingen en musea onderling 
contact hebben en ervaringen kunnen uitwisselen De dag werd geopend door 
de directeur van Gelders Erfgoed, de heer Trijsburg, waarna het ochtend
programma van start ging dat bestond uit lezingen die verband hielden met 
het thema van deze dag Landgoederen. 

Er was een interessante bijdrage van de voormalige directeur van het Gelders 
Archief, de heer Keverling Buisman Hij vertelde over de Huis- en Familie
archieven en de schatten die daann verborgen liggen De heer Hoogenberk, 
architect, vertelde over nieuwe landgoederen, die op vrijgekomen agransche 
grond gesticht mogen worden Niet zomaar "in de wei", maar op plaatsen waar 
al "stoffering" aanwezig is Er zijn er al enige gerealiseerd Mevrouw Jas, van 
'Gelderse Kasteelen', besprak het onderwerp 'housekeeping' Dit is de 
instandhouding en verzorging van inboedels van kastelen Het onverwacht 
interessante en soms hilarische onderwerp werd met beelden ondersteund 
Op een daarvan was te zien hoe de oude afgedankte bezems en andere 
schoonmaakattnbuten een inventansnummer hadden gekregen en in de 
collectie van het betreffende huis waren opgenomen 

De laatste spreker van het ochtendprogramma, de heer Van Verschuer van 
'Landgoed Manenwaerdt', besprak enthousiast de geschiedenis van het land
goed Het werd al in de 12* eeuw gesticht als abdij, waar de kloosterlingen 
landbouw en veeteelt bedreven Tegenwoordig is het een modern bedrijf met 
melkvee, fruitteelt en akkerbouw, waar in de eigen winkel de producten van 
het landgoed, onder andere kaas en jam verkocht worden Ook een pannen
koekenrestaurant ontbreekt met 
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Na de lunch was er de mogelijkheid het nabijgelegen kasteel Ter Horst' onder 
leiding van een gids te bezoeken. Van de oorsprong van het kasteel en zijn 
eerste bewoners weet men vrijwel niets. Halverwege de 16 '̂' eeuw kwam de 
familie Hackfort op Ter Horst'. Zij bleven er wonen tot 1890, verhuisden toen 
naar Arnhem en zetten het huis te koop. 

Na nog diverse keren 
van eigenaar te zijn 
veranderd is het huis nu 
in handen van mevrouw 
Schoondenwoerd en 
haar zoon, de heer 
Russelman. Voor het 
eerst in het bestaan van 
het kasteel stellen zij 
het huis open voor 
bezoekers. Heel bijzon
der is de schuilkapel in 
een van de bijge
bouwen. De Stichting 
Wijnand Hackfort zet 
zich, samen met de 
eigenaren, in voor het 
behoud van Ter Horst'. 

Na het bezoek aan 
kasteel Ter Horst' 
keerde het gezelschap 
terug naar 'Landhotel 
Bosoord' voor het 
laatste deel van het 
programma. 

Dit onderdeel betrof de uitreiking van de certificaten Museumregister door 
mevrouw Hogeweg, secretaris van Stichting Het Nederlands Museumregister. 
Om in het Museumregister te worden opgenomen, moet een museum of 
instelling voldoen aan een aantal eisen op het gebied van collectie, beleid, 
publiek, enz. Dit jaar waren er maar liefst 17 musea die het certificaat 
'Geregistreerd Museum' met bijbehorend schildje kregen. Zes musea kregen 
een hernieuwd certificaat. 

En daarmee was het programma van de f ^ Erfgoeddag ten einde. 

Maria Janssen 
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Internetwetenswaardigheden 
De hierna vermelde verwijzingen zijn ool< te vinden op onze website (het 
adres staat op de laatste pagina). 

Forten.info 
Deze site bevat een uitgebreide lijst van verwijzingen naar websites over 
Nederlandse en Belgische verdedigingswerken. Dat zijn forten, kazematten, 
en (water)linies. Er is ook een selectie van websites over buitenlandse verde
digingswerken opgenomen en met name met een Nederlandse of Belgische 
achtergrond. Zie http://www.forten.info 

Op deze website kun je de geo
grafische spreiding van je familie
naam in Nederland nagaan. De 
kaarten zijn gebaseerd op een 
bestand van telefoonabonnees uit 
1993. 

Hiernaast als voorbeeld de spreiding 
van de familienaam Stuart in 
Nederland, waarbij duidelijk een 
concentratie rond Bemmel, de 
bakermat van mijn tak, te zien is. 

Zie : http://www.familienaam.nl/ 

RACM 
Dit is de website van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten. De RACM is een onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) en is, in samenwerking met anderen, 
verantwoordelijk voor de zorg voor het Nederlandse erfgoed boven en onder 
de grond en onder water. De website bevat informatie over het werk van deze 
dienst en verder over de adviesopdrachten, onderzoeksprojecten en 
mogelijkheden tot beschikbaar stellen van kennis hierover. Daarnaast bevat 
het de wet- en regelgeving met betrekking tot archeologie, cultuur en 
monumenten en informatie over subsidieregelingen voor monumenten. 
Zie http://www.racm.nl/ 

Adri Stuart 

Familienamen 

http://www.forten.info
http://www.familienaam.nl/
http://www.racm.nl/
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Agenda 
Historische Kring Gente 
BIJ onze zustervereniging staan de volgende lezingen op het programma 
• 300 jaar Pannerdens Kanaal 
In 2007 IS het 300 jaar geleden dat het Pannerdens Kanaal werd gegraven 
Ferdinand van Hemmen is de spreker De lezing is op maandagavond 29 
januan 2007 om 20 00 uur in Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19, Gendt 
• Dia-avond: Gebouwen uit Gendt vroeger en nu 
Deze avond wordt geheel verzorgd door Geert Visser en Henk Klaassen Met 
hun dia's over oude gebouwen van Gendt, zoals de oude postkantoren, de 
Loohof, de Hagevoort en de Lootakkers, vroeger en nu, laten ze zien wat er 
allemaal veranderd is over een tijdsbestek van zo'n tachtig jaar Deze avond is 
op donderdag 10 mei 2007 om 20 00 uur in de Blauwe Zaal van SKG de 
Leemhof, Dorpstraat 1 in Gendt 

Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen 
De laatste uren van Herculaneum 
Verwoest door de Vesuvius, 24 augustus 79 
Op 24 en 25 augustus van het jaar 79 kwam er een einde aan al het leven in 
het Romeinse stadje Herculaneum Een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius 
verwoestte toen een groot gebied aan de Golf van Napels Ook buurstad 
Pompen - vandaag de dag jaarlijks bezocht door 2 miljoen mensen vanuit de 
hele wereld - werd getroffen Een lawine van gloeiend hete as vaagde het 
stadje Herculaneum van de aardbodem In 1709 werd Herculaneum ontdekt 
De opgegraven antieke kunstwerken baarden onmiddellijk opzien in heel 
Europa De menselijke dimensie van de catastrofe werd pas zichtbaar in 
1982 Op het toenmalige strand van Herculaneum vond men een reeks 
botenhuizen met daann honderden skeletten mannen, vrouwen en kinderen 
hadden daann een toevlucht gezocht, maar allen waren ze binnen enkele 
seconden gedood door de gloeiend hete lavastroom Voor het eerst wordt nu 
buiten Italië een tentoonstelling gewijd aan Herculaneum, dat nooit zo bekend 
IS geworden als Pompen Grote wandschildenngen en beelden van marmer en 
brons tonen de rijkdom van het stadje kort voor de ramp Verkoolde meubels 
en levensmiddelen zijn de stille getuigen van het leven van alledag De 
skeletten van de slachtoffers zoals ze zijn aangetroffen maken de verschnk-
kingen van het moment bijna voelbaar Kunstvoorwerpen uit de 18* eeuw 
laten zien hoe de ontdekkingen in Herculaneum leidden tot een nieuwe stijl in 
Europa, het classicisme In 2005-2006 reisde de tentoonstelling langs vier 
steden in Duitsland Haltern, Berlijn, Bremen en Munchen en trok zo'n 
vijfhonderdduizend bezoekers Nijmegen is de laatste plaats waar deze unieke 
expositie nog wordt getoond 
De tentoonstelling loopt tot en met 18 maart 2007, openstellingstijden-
dinsdag-vrijdag 10-17 uur, zaterdag, zon- en feestdagen 12-17 uur 



- 70 -

Historische Kring Bemmel 
De voorbereidingen voor de eerste activiteiten in het nieuwe jaar zijn inmiddels 
in een vergevorderd stadium Daarom kunnen we hier nu de volgende voor
lopige aankondiging doen 
• Algemene ledenvergadering 2007 
De algemene ledenvergadenng zal op 13 maart 2007 worden gehouden in de 
verenigingsruimte in 'De Kinkel' Aanvang 19 00 uur De leden van de knng 
zullen vooraf nog de gebruikelijke uitnodiging met agenda en bijlagen 
ontvangen 
• 300 jaar Pannerdens Kanaal 
Aansluitend op de algemene ledenvergadenng zal vanaf 20 00 uur, in de grote 
zaal van de 'De Kinkel', door Ferdinand van Hemmen de lezing 300 jaar 
Pannerdens Kanaal worden gegeven Ook hiervoor volgt nog een uitnodiging 

Het bestuur 

Boeken 
Ten behoeve van de Histonsche Kring Bemmel bespreek ik vooral boeken die 
de regio betreffen of opmerkelijke boeken in een histonsche context De 
volgende boeken laat ik deze keer de revu passeren 

- Verder Kieken, een nieuw boek samengesteld door het duo Bongers 
en Bremer, 
Het zojuist uitgekomen jaarboek van Tabula Batavorum over het 
verenigingsleven in de Betuwe, 
Gelderland in de twintigste eeuw, 
Het vergeten landleven 

Verder Kieken 
Voortbordurend op de reeds eerder gebruikte formule zijn door Toine Queens 
uit Gendt en Donen Rikken uit Eist honderd interviews gehouden met mensen 
uit dit gebied over de voor hen favoriete locaties Natuurlijk worden de daarbij 
behorende dierbare plekjes weer pnma in beeld gebracht door de deel
nemende regionale amateurfotografen In het hoofdstuk "In gesprek met 
komt een aantal beeldbepalende personen aan het woord die individueel 
getuige waren van geschiedenis of die de regionale geschiedenis zelf al dan 
met op bescheiden schaal vorm hebben gegeven Daarnaast is een aantal 
thematische wandel- en fietsroutes opgenomen 

Terugblik 'De Betuwe verenigd' Een bloeiend verenigingsleven 
Zoals we van Tabula Batavorum inmiddels gewend zijn, is er weer een fraai 
jaarboek verschenen Dit keer handelt het over het verenigingsleven in de 
Betuwe Veelal is de vereniging ontstaan om de sleur van alledag te door-
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breken, na de vaak zware dagelijkse bezigheden Veel vanatie in dat vereni
gingsleven komt aan bod uit de gehele Betuwe Eist is heel goed vertegen
woordigd met een groot aantal (6) beschrijvingen Ook Huissen en Gendt 
worden genoemd Het boek komt tot de conclusie dat de Betuwe een bloeiend 
verenigingsleven had 

Gelderland 1900-2000 
Gelderland veranderde drastisch in de twintigste eeuw Het landschap ging op 
de schop Wegen, spoorlijnen en bruggen trokken nieuwe lijnen door de 
provincie Dorpen en steden breidden zich sterk uit Het leven van de Gelder
landers kreeg een andere kleur en een andere tempo Grote (internationale) 
verschijnselen als cnsis en oorlogen en de wederopbouw, maar ook de 
Europese eenwording hadden hun invloed in Gelderland Maar voor de 
inwoners waren de lokale gebeurtenissen evenzeer van belang de komst van 
een nieuwe fruitveiling, de sluiting van het plaatselijke ziekenhuis of dreigende 
overstromingen 

Dit boek schetst de geschiedenis van Gelderland in de vorm van honderd 
korte hoofdstukken Elk hoofdstuk start met een korte gebeurtenis ergens in 
de provincie en vervolgens wordt er een bredere verbinding gelegd met ont
wikkelingen op grotere schaal Verband tussen het eigene en het meer univer
sele karakter van de Gelderse geschiedenis wordt op deze wijze zichtbaar 
gemaakt Daarnaast is het boek voorzien van een DVD met daarop veel korte 
fragmenten die in de hoofdstukken aan de orde komen Het boek is voorzien 
van een uitgebreide bronnenbeschrijving, maar ook van een thematische 
leeswijzer, waardoor het mogelijk is om rond een thema alle relevante infor
matie te benaderen Kortom een boek dat door zijn opzet goed leesbaar is 

Het vergeten landleven 
Dit prachtige fotoboek van Ingeborg Wind, geeft een mooi inkijkje in het 
verleden Hoe was het op en om de boerderij, de tuinderij en alles dat 
daarmee te maken had"? Het Vergeten landleven geeft een beeld van het werk 
op de boerderij en op het veld Wat werd er zoal gegeten en hoe werd dat 
bereid"? Hoe was het met de ontwikkeling van het onderwijs en de vorming en 
de beroepsopleiding van de jongens en meisjes"? De sociale structuur en de 
vrijetijdsbesteding krijgen ook aandacht, evenals de verandenng van het 
gebruik van de landbouwgrond Kortom een fraai fotoboek over de (goede'?) 
oude tijd, opdat die met vergeten wordt 

Al deze boeken en natuurlijk veel meer op het gebied van de regio en 
daarbuiten zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Polman Dorpsstraat 42 te Bemmel 

Frans Polman 
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H. van Breemen & Zn . 

I Plak I 
Brandstoffenhandel en Slepori] I 

CA.V,V. Demmel Q.A, 
Levert U uit voorraad: 

Granen 
Veevoeder 

Kunstmestsloffen 
Brandstoffen 

Bestrijdingsmiddelen 
Zaai en pootgoed 

En verder alle tot de land en tuinbouw behorende 
artikelen. 
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De redactie voor deze uitgave werd gevormd door Maria Janssen, Mare 
Koeken, Gerard Sommers, Adn Stuart en Joop Verburg Kopij en andere 
benchten voor de redactie kunnen worden ingeleverd bij de redactieleden 

Lidmaatschap Histonsche Knnq Bemmel 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de kring Wilt u ook 
lid worden, aanmelding kan plaatsvinden bij het secretariaat De contributie 
bedraagt € 12,50 per jaar, tweede en volgende gezinsleden betalen € 4,50 
Cadeaubonnen waarmee u familie, vrienden of bekenden een jaar-
lidmaatschap kunt schenken, zijn verkrijgbaar bij de secretaris 




