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Een woord van de secretaris 
Men zal zich afvragen, waarom de secretaris het voorwoord van het 
kringblad overneemt van de voorzitter. De reden daartoe is, dat onze 
voorzitter, op het moment, dat dit voonwoord geschreven moest wor
den, verblijd werd met de geboorte van een dochter. Zo'n gebeurte
nis neemt uiteraard niet alleen de tijd van de vader, maar ook zijn 
gedachten zodanig in beslag, dat er van het schrijven van een stukje 
voor het kringblad niet veel komt... 

Wij feliciteren Mireille en Mare van harte met de geboorte van hun 
eerste kind. We wensen Mireille een voorspoedig herstel na de be
valling en we hopen, dat het jonge Bemmelnaartje in gezondheid en 
levensvreugde, in liefde en geborgenheid opgroeit. 

Ondertussen gaat het gewone leven verder met een nieuw kring
blad. Het is officieel het eerste nummer van het nieuwe jaar, maar de 
redactie doet haar best om het blad nog voor de Kerst bij u in de 
bus te krijgen. Voor wat betreft de bezorgexemplaren zal dat wel 
lukken. De postbezorging hebben we niet in eigen hand. 

In dit nummer een aantal artikelen, die hun onderwerp vonden in het 
gehele gebied van onze kring. We vinden er zowel ondenwerpen uit 
Haalderen, als uit Ressen en Bemmel. Daarnaast een leuk artikel 
over de "kerstkoe". 

Ondertussen is er een aantal activiteiten te melden, waarmee de 
kring bezig is. De Kadastrale Atlas Gelderland voor Bemmel, Haalde
ren en Ressen begint zijn voltooiing te naderen en zal, hopelijk, eind 
1997 uitkomen. In maart 1997 wordt een thema-avond gehouden 
over de tabakscultuur in onze streek. 

Namens het bestuur wil ik u heel fijne kerstdagen toewensen en een 
goede entree in het jaar 1997. Moge het komende jaar u allen ge
zondheid en geluk brengen. 

Joop Verburg 
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Het Ambacht Haalderen 
Inleiding 
Zoals velen van u inmiddels wel zullen hebben gezien, is op de 
voorpagina van onze kalender 1997 de kerstgroep van Het Ambacht, 
die jaarlijks staat opgesteld bij de Haalderse kerk, afgebeeld. Het 
Ambacht viert in 1997 haar vijftigjarig bestaan. Voor ons was dit aan
leiding om in het kringblad aandacht te besteden aan deze instelling. 
Daarvoor had ik een gesprek met de heer Gerd Janssen die vanaf 
het begin bij Het Ambacht betrokken is geweest. 

l-iet begin 
Na een periode van voorbereiding vond de officiële start van Het 
Ambacht plaats op 2 juni 1947. Tot de oprichters van de stichting 
behoorden de Haalderse pastoor VenA/eij en burgemeester Van Elk. 
In de periode die aan de oprichting voorafging, was een generatie 
15- tot 20-jarigen opgegroeid, die geen beroepsopleiding had kun
nen genieten. Na hun lagere schoolperiode hadden deze jongeren 
zich veelal met los werk in de directe omgeving beziggehouden. 
Daarbij hadden ze er voor moeten zorgen om niet in het oog te lo
pen van de Duitse bezetter. Al tijdens de oorlogsjaren was de toen
malige Haalderse pater Van Moorsel aan de gang gegaan met initia
tieven ten behoeve van deze groep jongeren. Vanuit de jeugdbewe
ging en de jongerengemeenschap waren in latere jaren ook anderen 
betrokken bij de uiteindelijke uitwerking van de initiatieven, zoals bij
voorbeeld vanuit het onderwijs, de heer Akkermans. 

Met subsidiegelden en renteloze leningen van Volksherstel Gelder
land, provincie en gemeente, werd een stichting opgericht, waarvan 
het doel was jongeren via werkzaamheden in de praktijk een vaar
digheid bij te brengen. Met een dergelijke praktijkscholing zouden ze 
zich na verloop van tijd een zelfstandige eigen toekomst moeten 
kunnen verwerven. Daarmee leek deze opzet op een moderne versie 
van de vroegere gilden. 

Van het begin af richtten de initiatiefnemers zich op activiteiten waar
in handvaardigheid voorop stond. Het idee om als pottenbakkerij te 
beginnen ontstond na een oriënterende ronde langs diverse fabrie-
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ken en bedrijven, zoals meubelfabrieken, kunstsmeden en zelfs 
broodtrommelfabrieken. Na een bezoek aan een bedrijf in Milsbeek 
was men gefascineerd geraakt door het pottenbakken. 

De keuze voor het pottenbakken hield geen verband met de eventu
ele aanwezigheid van daarvoor geschikte grondstoffen. De rivierklei 
uit onze streek kan weliswaar gebakken worden, maar is te onregel
matig van structuur om als grondstof voor de producten van Het Am
bacht te dienen. In de beginjaren gebruikte men natte klei, waaraan 
door toevoeging van metalen kleur kon worden gegeven. Dat verkrij
gen van de juiste kleur was een wetenschap op zich, waarin men 
zich door vallen en opstaan bekwaamde. Ook het eigenlijke bakpro-
ces in vuurovens had soms niet voorziene effecten op het product. 

De ontwikkeling van de activiteiten 
Op 3 juni 1947, de dag na de officiële opening, werd begonnen met 
de pottenbakkerij. Het bedrijf was toen gevestigd aan de Van de 
Mondeweg. Vijf Haalderse jongens van rond de twintig werden aan
gestuurd door een instructeur, die afkomstig was van pottenbakkerij 
De Olde Kruuk uit Milsbeek. De namen van de betrokkenen waren 
Kees Mahler, Jan Verhagen, Thé Verloon, Gerd Janssen, Bart Smits 
en Piet Kurstjens, die instructeur was. 

Er werd gestart met een oven van 30 bij 30 cm. Omdat zo kort na 
de oorlog de behoefte aan normale gebruiksartikelen nog erg groot 
was, bestond de productie in eerste instantie vooral uit kop- en 
schotels en ander serviesgoed, asbakken, bloembakken en dergelij
ke. Deze producten werden afgezet bij winkeliers. Daarbij werd een 
vertegenwoordiger ingeschakeld, die tegelijkertijd ook voor andere 
bedrijven werkte en ook daarvoor producten aan de winkeliers sleet. 
Er was in die beginjaren veel meer vraag dan aanbod en er werd 
daarom ook niet op voorraad geproduceerd, maar op bestelling. 

Omdat bij de oprichting sprake was van een subsidieperiode van vijf 
jaar volgde het bestuur de ontwikkelingen nauwgezet. Toch beperkte 
het stichtingsbestuur zich tot de (financiële) randvoorwaarden: men 
bemoeide zich niet met de activiteiten of het assortiment. 
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V.n.l.r. Kees Mahler, Jan Verhagen, Thé Verloon, Piet Kurstjens, Gerd Janssen en Bart 

Smrts (Fotocollectie: G. Janssen). 

De oorspronkelijke groep is gedurende de rest van het werkzame 
leven bij Het Ambacht gebleven. In feite functioneerde men als ge
heel als één pottenbakker. Elk van de betrokkenen specialiseerde 
zich op een onderdeel van het proces en geen van hen kon alleen 
verder. Wel wisselde men van instructeur. Zo werd Piet Kurstjens 
opgevolgd door Peter Hinze. En vanwege de groei van activiteiten 
konden zich andere jongeren aansluiten, vrijwel uitsluitend afkomstig 
uit Haalderen. Onder invloed van deze nieuwkomers (zoals bijvoor
beeld Joop Puntman, Henk van Meurs, Kees Schoppema), waarvan 
enkelen in de avonduren een opleiding op de kunstacademie volg
den, trad geleidelijk aan een verschuiving in het assortiment op. 
Ondanks de toenemende kunstzinnigheid bleef de ambachtelijkheid 
echter het uitgangspunt. 

De verandering in het assortiment had ook te maken met andere 
ontwikkelingen. De grote vraag naar gebruiksartikelen uit de beginja-
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ren was teruggelopen. Er ontstond meer aandacht voor kwaliteit en 
luxere artikelen. Door de loonontwikkeling liepen de prijzen ook op. 
In de beginjaren kon op vrijdagavond nog met ƒ 150,- van de bank 
tiet weekloon van alle 6 medewerkers worden betaald. Door de stij
ging van de lonen werd gedecoreerd serviesgoed in de loop van de 
tijd als gebruiksartikel echter te duur. In latere jaren werd daarom 
alleen nog op bestelling gedecoreerd. 

Een blik in de bedrijfsruimte (Fotocollectie G. Janssen). 

Het bedrijf aan de Van de Mondeweg werd in 1954 verruild voor een 
nieuwe huisvesting op de huidige locatie aan de Ambachtstraat. Daar 
staat het gebouw op de fundamenten van de vroegere school. In 
1963 werd dit bedrijf bij een brand getroffen. Begin 1964 kon het 
weer worden heropend. 

De maximale omvang van het personeelsbestand van 12 personen 
werd in het midden van de zestiger jaren bereikt. Ook in die periode 
presenteerde men zich toch nog steeds als één pottenbakker. 
Slechts in enkele gevallen, zoals bijvoorbeeld bij grote wandversierin-
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gen, kwam de naam van een individuele medewerker op een pro
duct te staan. De nieuwgekomen medewerkers vertrokken allen na 
kortere of langere tijd, dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke 
groep. Van de vijf, die indertijd begonnen, zijn Jan Vertiagen, Bart 
Smits en Kees Mahler inmiddels overleden. Thé van Loon is verhuisd 
naar Drunen. Gerd Janssen woont nog in Haalderen, naast het be
drijf. Hij en zijn vrouw zijn daar regelmatig te vinden. Hun zoon Bart 
kwam ongeveer twintig jaar geleden in het bedrijf. Momenteel runt hij 
de pottenbakkerij. Er is verder geen personeel. Dat betekent dat hij 
zich alle aspecten van het vak heeft moeten eigen maken. Hij maakt 
ontwerpen, draait, mengt, vormt, decoreert, glazuurt en bakt zelf. 

Voor de productie wordt de laatste jaren gebruik gemaakt van zoge
naamde Westwalderklei uit Duitsland. Deze grondstof wordt na dro
gen, malen en zeven in poedervorm geleverd, waarna kleurstoffen 
kunnen worden toegevoegd. Het eigenlijke bakken geschiedt nu in 
gasgestookte of in elektrisch ven/varmde ovens. Door deze ontwikke
lingen is de uitkomst van het productieproces veel meer voorspel
baar geworden. 

Momenteel bestaat ongeveer 60 tot 70% van de omzet uit werkzaam
heden in opdracht. Daarnaast worden producten vervaardigd op 
reproductiebasis; meestal maximaal 25 stuks. Bij die productie wor
den gipsen mallen gebruikt, die na het genoemde aantal versleten 
zijn. In het bedrijf liggen honderden van deze mallen in rekken opge
slagen. 

Met het groeien van de ontwikkeling van het personeel nam de in
vloed van het stichtingsbestuur geleidelijk af. Ook de zakelijke kant 
werd overgedragen en het personeel werd deelnemer in Ambacht 
Haalderen BV. Circa 20 jaar geleden nam de BV de eigendommen 
van de stichting over. Ongeveer 3 jaar geleden is de oorspronkelijke 
stichting opgeheven. 

De toekomst 
In de zestiger jaren presenteerde Het Ambacht zich op de Utrechtse 
Jaarbeurs. In die periode is een grote naamsbekendheid ontstaan en 
zijn contacten tot stand gekomen met afnemers, meestal kunsthan-
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dels, uit het gehele land. Ook nu nog komen daar regelmatig op
drachten uit voort. De producten van Het Ambacht zijn over heel 
Nederland verspreid. 

Uit het hele land komen mensen naar Haalderen om een bezoek te 
brengen aan het bedrijf. De aandacht die in september 1994 via 
NCRV's - Kerkepad op de producten van Het Ambacht werd geves
tigd heeft hier weer een nieuwe, nog steeds merkbare, impuls aan 
gegeven. 

Het Ambacht Haalderen heeft zich in de afgelopen 50 jaar met haar 
karakteristieke producten een niet weg te denken plaats verworven 
op het gebied van de pottenbakkerij en keramiek. Het is aan Bart 
Janssen om Het Ambacht als keramisch atelier de 21-eeuw in te 
loodsen en daarmee het succes van de oorspronkelijke initiatiefne
mers verder uit te bouwen. 

Gerard Sommers 

Kerstbomen groeien overal 
De geschiedenis van onze kerstboom voert ons heel ver terug. Ver 
voor de geboorte van Christus werden al heilige bomen aanbeden 
en werden er complete eet- en drinkfestijnen gehouden rond het 
zonnewendefeest. 

Onze vroege voorouders leefden in een tijd, waarin het verkrijgen 
van voedsel vrijwel hun gehele tijd in beslag nam. En als dan de 
donkere wintertijd het meeste wild mager en hongerig maakte en er 
aan gewassen maar weinig groeide, was het niet eenvoudig in leven 
te blijven. Toen er enige sprake was van landbouw, kon men winter-
voorraden aanleggen. Op de kortste dag van de winter was men de 
ergste tijd voorbij. De dagen begonnen immers te lengen en het 
einde van de schrale tijd kwam in zicht. Om dit te vieren, werd het 
zonnewendefeest gehouden. Dat feest duurde 12 nachten en 13 
dagen. 
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Er werd royaal gegeten, vergeleken met de schrale rantsoenen, die 
men tot dan genoten had, en stevig gedronken. Deze feesten wer
den gehouden in het heilige woud, vaak omzoomd door heggen, 
nabij de heilige boom. 

De Germanen kenden de heilige boom Yggdrasil (= Ik-drager = de 
god Odin). Dat was de altijd groene boom des levens. Van zijn tak
ken druppelde een zoete dauw, die "honingval" genoemd werd. Al 
voor onze jaartelling werden bomen als symbool van Yggdrasil opge
richt. Dat waren dennenbomen, die met sterren versierd werden en 
waaraan zoetwaren hingen. 

Winterkou dreef het feest meer en meer naar binnen. Maar later, toen 
het christendom de boom te heidens vond (in 807 vaardigde Karel 
de Grote een algemene verordening af, waarbij het opzetten van een 
kerstboom op straffe van tuchtiging verboden was), was het veiliger 
een boom binnenshuis op te zetten. 

Bij de Friezen en Saksen duurde de bos- en boomverering nog tot in 
de 11®-eeuw. Toen liet de bisschop van Bremen de heilige bomen 
omhakken. Voor de opkomst van het christendom stonden er strenge 
straffen op het beschadigen van heilige wouden, want daarin woon
de de godin Hertha - een andere naam voor Freya of Holda (waar 
de naam "vrouw Holle" vandaan schijnt te komen). 

Eikenbomen werden zeer vereerd. Waarschijnlijk ook omdat ze zo 
oud werden. Een eikenboom kon wel 1500 jaar oud worden. De eik 
leverde een aantal middelen tegen onvruchtbaarheid en middelen, 
die de mannelijke potentie konden verhogen. Een eikenboom was 
ook gevoelig voor blikseminslag en daardoor werden eikenbomen 
vaak gewijd aan Donar. Maar ook wel aan Wodan. 

Verder was de boom Yggdrasil natuurlijk ook de oorsprong van de 
mensheid: de eerste mensen werden door de goden Odin, Lodur en 
Hoemir voortgebracht. Zij maakten uit een es de man Askr en uit een 
olm de vrouw Embla. Van deze twee mensen zou de gehele mens
heid afstammen. 



9 

Yggdrasil wordt soms ondersteboven afgebeeld, met de wortels in de 
hemel. 

De Scandinavische wereldboom Yggdrasil (naar Finn Magnusen s Eddalaeren). 

Toen begon het christendom zich wereldwijd te verspreiden. Vreemd 
is, dat in de eerste eeuwen van het christendom niemand zich be
kreunde om de geboorte van Jezus. Gevierd werden de kruisiging 
en de opstanding. Tijdens het eerste concilie, gehouden in het zo-
merpaleis van keizer Constantijn in Nicea in 325, waar allerlei zaken 
voor het eerst werden geregeld, zoals de geloofsbelijdenis en de 
goddelijke status van Jezus, wordt met geen woord over de geboor
te van Jezus gerept. 
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Pas bij het concilie van Constantinopel in 381 werd een "juiste" ge
boortedatum van Jezus vastgesteld. Dat de datum 25 december ge
kozen werd, had niets met de werkelijkheid te maken, evenmin als 
het geboortejaar, dat we nu het begin van onze jaartelling noemen. 
De keuze was een politieke. 

De eerste evangeliepredikers wisten heel goed, dat ze nauwelijks 
een kans hadden in hun strijd tegen oude heidense gebruiken. Daar
om werden deze omgebogen naar de christelijke kant. 

25 december was de kern van het Germaanse joelfeest: de twaalf 
gewijde nachten (Duits "Weihnachten"). Tevens was die datum de 
geboortedag van de Romeinse lichtgod Mithras. Ook de joden had
den een lichtfeest op de vijfentwintigste van de maand Kisiev (=de
cember), waarop ze de herovering en herbouw van de stad Jeruza
lem in 165 v.Chr. herdachten. 

Langzaam verbreidde het kerstfeest zich naar het noorden. Toch 
nam dat proces nog zo'n 600 jaar in beslag. Pas in de 10®eeuw 
beval de vikingkoning HSkon dat de joelfeesten en het kerstfeest in 
zijn gebied tot een geheel moesten worden gemaakt. 

Al vrij vroeg deed de kerstboom zijn intrede. Dat was niet noodzake
lijk een dennenboom. Vaak werden eiken en linden gebruikt en in 
Duitsland zijn nog veel dorpslinden te vinden. Ook de appelboom 
werd gebruikt als teken van de vruchtbaarheid. En natuurlijk waren 
daar legenden over. Zo schrijft de bisschop van Bamberg aan Niko
laus von Dinkelsbühl over twee appelbomen, die in de kerstnacht tot 
bloei kwamen en diezelfde nacht nog vrucht droegen.... 

In de 5®eeuw kwam de kerstboom voor in Duitse mysteriespelen als 
de boom des levens, de boom, die midden in het paradijs de komst 
en de kruisiging van Christus symboliseerde. 

Aan de boom werden appels (symbool van de zonde) en ouwels 
(reddende vruchten) opgehangen. Later werden die ouwels vervan
gen door koekjes, die de vorm kregen van sterren, engelen, harten, 
bloemen, enz. 

■■■■■■■■■■■■■ 
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In de 10®-eeuw keurde paus Martinus II het gebruik van de kerst
boom af, als zijnde een heidens symbool. In de 17®-eeuw dook de 
kerstboom opnieuw op en nu begon de opmars. Rond 1645 schrijft 
de theoloog Johann Konrad Damhauer: "Onder andere beuzelingen, 
waarmee men de oude kersttijd vaak meer dan met Gods woord 
doorbrengt, behoort ook de kerst- of sparrenboom, die men thuis 
opricht, met poppen en suikergoed behangt en hem daarna schudt en 
laat plukken...." In 1701 beschrijft de hertogin Liselotte von der Paltz 
een gedekte tafel met een boom met kleine lichtjes. 

Hoewel in onze streek de kerstboom voor het eerst vermeld staat in 
de Gelderse Volksalmanak van 1837, komt de kerstboom pas vanaf 
ongeveer 1870 in Vlaanderen en Nederland in zwang. En dan nog 
maar mondjesmaat. Pas na 1900 begint de kerstboom bij de meer 
gegoede burgers binnen te komen en pas in de dertiger jaren wordt 
hij gemeengoed. 

Versleringen 
Aanvankelijk werden veel papieren bloemen en rozetten gebruikt, 
alsmede appels als teken van vruchtbaarheid. In de top trof men 
vaak een "ster" met acht stralen aan, die zo was gemaakt, dat hij 
kon draaien. Die ster stelde oorspronkelijk het zomerrad voor. De 
christenheid maakte daarvan de "ster van Bethlehem". Ook de klok 
of bel werd gebruikt. Die stamden af van het joelfeest, om boze 
geesten te verjagen en om de natuur op te wekken tot nieuw leven. 
Omstreeks 1880 vond Justus, Freiherr von Liebig het procédé uit om 
geblazen glas te verzilveren. Toen kwamen de glazen appels, bollen, 
klokken, enz. 

Kerstgeschenken 
Al bij de Germanen en Romeinen kende men het uitwisselen van 
geschenken. Later werden die "gegeven" door de kerstman of Sinter
klaas, in Zweden de Joelman, in Denemarken Julemand, namen, die 
weer herinneren aan het joelfeest. In protestante landen (vooral de 
Angel-saksische landen) werd Sinterklaas als te katholiek ervaren en 
verhuisde hij naar het kerstfeest als de kerstman (Sancta Claus -
Saint Nick, enz.). 
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KERSTBOOM 
verspreiding omstreeks 1900 - ' ' - ' 

° de kerstboom was vóór 1900 bekend m het ge2in 
-L de kerstboom was vóór 1900 bekend in de kerk/zondagsschool 
• de kerstboom was vóór 1900 niet bekend 

Getekend door J Bijlmer, in overleg met A J Dekker en J J Voskuil 
(Uil Volkskunde, jaargang 71, no I) 
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KERSTBOOM 
verspreiding omstreeks 1934 

o de kerstboom was vóór 1934 bekend m het gezin 
X. de kerstboom was vóór 1934 bekend in de kerk/zondagsschool 
• de kerstboom was vóór 1934 niet bekend 

Getekend door J.P Wiegmans, in overleg met A.J. Dekker en J.J. Voskuil 

(Uit Volkskunde, laargang 71, no I) 
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De traditie van de kerststal ontstond vooral uit een kerstspel de 
behoefte om het oude kerstverhaal na te spelen Sommigen denken, 
dat het gebruik van kerststallen afkomstig is van Franciscus van 
Assisi, die in 1123 de geboorteplaats van Chnstus zou hebben nage
bouwd, compleet met herders, wijzen/koningen, schapen, os en ezel 

De kerstgroep bij de kerk in Haalderen 

Momenteel tuigen veel mensen, kerkelijk of met, rond kerst een 
kerstboom op Men ziet ook steeds meer kunstbomen en die hoeven 
zelfs met altijd groen te zijn Als de kerstsfeer er maar is 

Literatuur 
- En nu IS het Kerstmis door Desmond Morris, 
- De Kerstboom door A P van Gilst 

Wat zijn uw takken wonderschoon' door Ed van Eeden 

Joop Verburg 



15 

Wei aan Het Bemmelse Brugske en Klein Rome 
Wat heeft deze benaming te maken met het illustere bouwplan van 
de gemeente Bemmel en de weinig gelukkig gekozen naam "Klein 
Rome"? Daar waar vanaf de Ressensestraat een nieuwe insteekweg 
noordwaarts de toegang gaat vormen naar wederom een nieuw
bouwwijk, "Klein Rome" gedoopt, ligt het ondenwerp van dit schrijven. 
Deze betiteling uit een oude akte, straks daarover meer, wijst op het 
feit, dat eertijds de toegang vanuit Bemmel naar "de Hoge Heerlijk
heid Ressen" (en geen buurtschap, zoals een ambtenaar van de ge
meente Bemmel eens durfde te beweren) gevormd werd door een 
brug over de Bemmelse Zeeg. Deze zeeg vormde van oudsher de 
oostgrens van Ressen met het daaraan grenzende Bemmel. 

Ouderen onder ons zullen zich nog wel herinneren, dat aan die na
tuurlijke grens een aardig wit huisje stond, genaamd "de Knipmuts", 
van de familie Lamers. Het was zo'n typisch gebouwtje, wat duidelijk 
z'n oorspronkelijke functie als tolhuisje uitstraalde. Helaas is het ge
sloopt, nog voor er ingegrepen kon worden. Een echt verlies voor 
degenen, die de historie van de omgeving een warm hart toedragen. 
Als mijn overgrootmoeder Janna Cecilia Romeyn als weduwe van 
Arend Jansen op hoge leeftijd in 1870 in haar huis "Ruimzicht" te 
Eist overlijdt, laat ze een indrukwekkende lijst van onroerende goe
deren na. 

Ik citeer: "Deze lijst ten dienste waar en welke grootte de goederen 
bereiken van de Wed. A. Jansen geb. J.C. Romeyn... een perceel 
weiland op den kadastrale legger van Bemmel onder Ressen ge
naamd "Het Bemmelse Brugske", bekend Sectie A no 108, groot 2 
bunder 20 roeden en no 109, groot 1 bunder 66 roeden, zamen dus 
groot 3 bunder 86 roeden". 

In de twintigste eeuw is deze wei verder bekend geweest onder de 
benaming "Brugwei". Een prima wei. Bekend is, dat het eerste vee, 
dat in het voorjaar naar buiten kon, altijd naar de Brugwei gebracht 
werd. Dus hoog en goed ontwaterd met zijn ligging aan de Bemmel
se Zeeg. 
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Deze Brugwei vormde oorspronkelijk één geheel met "de Ouden 
Hof. Wat geschiedde er in de maand november van het jaar 1824, 
waardoor de wei aan Het Bemmelse Brugske voor de familie in Ros
sen behouden bleef? 

De dijkdoorbraken van 1799, waarbij het dorp (geen buurtschap!) 
Ressen in het verlengde van de grote doorbraak bij Doornik lag en 
diverse dijkdoorbraken in 1809 in Oosterhout "Waayenstein" en in 
1814 een dubbele doorbraak bij Oosterhout (Doornik verdween vrij
wel geheel), waren destructief. 

De weduwe van Willem Jansen, Judith Jansen-van Doorn, eigena
resse van "de Ouden Hof' en schoonmoeder van Janna C. Romeyn 
verkoopt de bouwhof en landerijen "de Ouden Hof na al deze ramp
spoed in een openbare veiling aan de Wed. Jacoba van de Wal, 
echtgenote van de overleden heer Anthonie E.A. de la Porte, in le
ven predikant te Eist (1796-1805). 

De Brugwei bleef behouden met de overige gronden aan de zuid
kant van de Ressensestraat, waaronder de Spijckers. Over die 
Spijckers in het volgende nummer van het kringblad meer. 

J. Wessel Jansen 

De kerstmarkt 
Op zondag 8 december jl. bemensde het bestuur van de kring ook 
weer een kraam op de jaarlijkse kerstmarkt. Bij deze gelegenheid 
konden we nog diverse boeken en kalenders verkopen. Daarnaast, 
en dat is minstens zo belangrijk, konden we diverse geïnteresseerde 
bezoekers van onze kraam informatie verstrekken over onze kring, 
onze doelstellingen en onze activiteiten. Met enkele nieuwe leden in 
ons bestand konden we aan het eind van de middag met tevreden
heid terugzien op een goed bezochte kerstmarkt 1996. 

Gerard Sommers 
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De kerstkoe 

Foto beschikbaar gesteld door de heer R. Heijmen, destijds slager aan de 
Dorpsstraat. 

Deze foto is gemaakt voor slagerij Heijmen. De koe op deze foto 
werd zes weken vóór Kerstmis aan slager Heijmen te koop aangebo
den voor de slactit. De koe was eigendom van de heer Ryssenbeek. 
Slager Heijmen kon de koe pas één week voor Kerstmis gebruiken, 
maar de heer Ryssenbeek stond erop dat hij de koe direct afnam, 
anders ging de koop met door. Aangezien het een prima rund was, 
ging de heer Heijmen hiermee accoord. Maar hij had eigenlijk geen 
plaats om het dier onder te brengen. Daarom heeft hij de koe vijf 
weken in het achterhuis gezet vóórdat hij haar slachtte. De clientèle 
was in ieder geval dat jaar met Kerstmis verzekerd van een vers stuk 
vlees op tafel. 

Eef Arns 



Nieuwe commissie werkt aan speciale monumentenlijst 

Door onze verslaggever 
BEMMEL - Binnen enkele 

weken komt er in de ge
meente Bemmel een commis
sie historische objecten Deze 
groep van zeven mensen gaat 
op zoek naar panden en ob
jecten die het m geschiedkun
dig en wetenschappelijk op
zicht waard zijn beschermd 
te worden 

Dat is de eerste stap van bur
gemeester en wethouders van 
Bemmel op weg naar de veror
dening bescherming historische 
objecten waaraan de komende 
maanden de laatste hand wordt 
gelegd 

Nadrukkelijk stelt het college 
dat het de bedoeling van de ver
ordening is die objecten te be
schermen die uit oogpunt van 
schoonheid, hun betekenis voor 
de wetenschap, hun volkskun
dige of geschiedkundige waarde 
van algemeen belang zijn voor 
de gemeente Bemmel 
Telling 

Door deze panden en objec-

Bemmel wil 
oude objecten 
beschermen 
ten op een monumentale lijst te 
plaatsen wordt voorkomen dat 
ze m de toekomst zonder toe
stemming van B en W afgebro
ken of verplaatst worden. 

Een teUmg heeft aan liet bdit 
gebracht dat van de vierduizend 
panden in de gemeente Bemmel 
er honderdvijftlg in aanmerking 
komen voor plaatsing op de his
torische objectenhjst 

Dat er zo wemig panden of 
objecten zijn met een geschied 
kundige of wetenschappebjke 
waarde beeft alles te maken met 
de tweede wereldoorlog In de 

penode van september 1944 tot 
en met mei 1945 is er namelijk 
sprake geweest van een massale 
vernietiging van belangrijke 
bouwwerken. 
Kasteel 

Het meest sprekende voor
beeld daarvan is volgens B en W 
kasteel Doomenburg dat in 1941 
werd gerestaureerd maar dat in 
1945 weer in puin werd gelegd 

Dit monument staat overi
gens met nog zes grote en 
twaalf klemere monumenten op 
de zogenaamde RijkshjsL Dit is 

In de gemeente 
Bemmel Is er In
middels een voor
zichtige Inventari
satie gemaakt van 
objecten die mo-
gelijkemljs In aan-
meiïdng komen 
voor plaatsing op 
de lijst van te be
schermen objec
ten. Een van de 
panden die daarin 
wordt genoemd Is 
een negentiende 
eeuwse boerderij 
aan de Wolfhoek-
sestraat In Ros
sen. De boerderij 
heeft een aange
bouwde bljschuur 
en een houten tas-
loods. Een spe
ciale commissie 
zal zich nog moe
ten uitspreken of 
de boerderij ook 
Inderdaad een 
plaatsje krijgt op 
die lijst Overigens 
krijgen bewoners 
en gebruikers van 
alle bedoelde pan
den ook de gele
genheid hun zegje 
te doen. 

een door de overheid samenge 
stelde Ujst met monumentale 
panden De in de maak zijnde 
Bemmelse verordening bescher 
ming historische objecten moet 
gezien worden als een aanvul-
üng hierop 

Het Bemmelse college streeft 
ernaar op korte termijn een 
commissie historische objecten 
m het leven te roepen Die com
missie t]estaat uit zeven perso
nen. Deskundigheid en belang
stelling m de geschiedenis zijn 
de belangrijkste eisen die aan 
dit zevental worden gesteld In 
die groep wordt een deskundige 
van het Gelders Genootschap m 
Arnhem opgenomen. 

De commissie krijgt de op
dracht een lijst samen te stellen 
met de te beschermen objecten 
of panden. B en W gaan ervan uit 
dal de groep daarmee aan het 
eind van het jaar klaar is. 

De gemeenteraad van Bem
mel krijgt donderdag 26 mei de 
gelegenheid te discussieren over 
de verordening bescherming his
torische objecten De vergade-
nng in kasteel de Kinkelenburg 
begmt om 19 30 uur 
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"Uut de ouwe deus" 
De gemeente Bemmel wil oude objecten beschermen. 

Dat steet te lézen ien 't knipsel uut de ouwe deus. 't Was ien 1988 
dat dit geschreven wier. 

't College van burgemeester en wethouwers had goeie veurnemens 
mit de nije verordening. De commissie Historische Objecten wier 
iengesteld en ging aon de geng. 

't Duurde efkes, mar de lies van te beschermen objecten is er ge-
kommen. Op de lies steet ok de boerderij aon de Wolfhoeksestraot 
ien Ressen, die ien dit artikel wurd genuumd en opgenomen is urn-
dat ie nog zo gaaf is en um de markante situering aon de ouwe weg 
van Bemmel naor Valburg. 

'n Andere boerderij ien Ressen, namelijk "De Boel", steet ok op de 
lies, mar veul beschermd wurd daor niet. De hele boel steet mar zo'n 
bietje te verkommeren. 

Allebei de Historische Objecten lopen gevaor. "De Boel" as Nimwe-
gen over de Waol kum. Wie mot er dan beschermen? De gemeente 
die de grond verkup, waarop "De Boel" steet, of de gemeente die de 
grond kup en 't monument d'r bij krieg? Bij de boerderij aan de 
Wolfhoeksestraot kum over een paor jaor de Betuwespoorlijn neven 't 
huus te liggen. Dan kan daor niet mér gewond worden. En durrum 
mot ie mar weg. 

'n Heel ander soort object op de lies, namelijk de grenspaol tussen 
Bemmel en Doornik, is kwiet. Hij stond op de diek bij "Het Hemel
tje", mar moes bij de diekverzwaoring aon de kant. Zou die paol 
terug kommen? 't Kan, de diek is nog niet helemaol klaor, dus wie 
wit? Ik bin benijd! 

Maria Janssen 
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IJsongeluk te Haalderen 
Op zaterdag 13 maart 1932 verdronken in Haalderen 4 jonge men
sen bij het schaatsen. Dat gebeurde bij de putten achter de dijk bij 
de zogenaamde Kniepse afweg: ter hoogte van de aansluiting van 
de huidige Ambachtstraat op de dijk. Tijdens het schaatsen brak het 
ijs en vijftien personen kwamen in het water terecht. Theo van Me-
gen, Jan en Koos Nieuwenhuis en Wim en Geert Alofs gingen er 
achter aan en wisten een aantal mensen te redden. Enkelen slaag
den er in zelf uit het water te komen. 

Voor drie van de te water geraakten kwam de redding te laat. Dit 
waren de zusters Antonia en Josephina Wiltingh en Tilly Heijmen uit 
Bemmel. Theo van Megen, een 26-jarige schippersknecht uit Nijme
gen, kwam bij de reddingspogingen om het leven. 

Dit voorval is te lezen in het boek "Van kolkend water tot waterkol
ken. Haalderen 1784 - 1984". Op de beide voorgaande pagina's van 
dit kringblad zijn twee bladzijden uit genoemd boek met foto's van 
bij dit voorval betrokken personen opgenomen. 

Het hierboven beschreven ongeluk inspireerde een zekere F. Rom-
bouts uit Roosendaal tot het schrijven van een tekst voor een lied, 
waarvan de melodie was ontleend aan "Als ik naar je blinde ogen 
kijk!'. Hierna is de tekst van het lied met de oorspronkelijk daarbij 
behorende inleiding weergegeven (waarbij de schrijfwijze van enkele 
namen is gecorrigeerd). 

I 
I 
! 

IJs-ongeluk te Haalderen bij Bemmel 
waarbij 4 personen verdronken 

Heldhaftig reddingswerk van den 24-jarigen melkhandelaar W.J. Alofs 
Namen der slachtoffers: 

V. Megen uit Nijmegen 26 jaar die zijn reddingspoging met den 
dood bekocht. De gezusters Antonia en Josephina Wiltingh, 17 en 
18 jaar oud, en de 18-jarige Mathilda Heijmen. 
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Wijze als ik naar je blinde ogen kijk 

Weer een kreet van angst moet men weer hooren. 
Zelfs kreten uit alle deelen van ons land. 
Want door het ijs wordt zeer veel leed beschoren. 
Dit leest men zelf genoegzaam in den krant. 
Maar wat er nu te Bemmel moest gebeuren 
Is ach te vrees'lijk als men het leest. 
Hoe daar vier dooden zijn te betreuren. 
Die meenden daar te zijn op een ijsfeest. 

Het ijs, dat weet men toch steeds van te voren, 
Kost menschenvlees dat hoort men jaar op jaar, 
Nauw'Hjks is er een schaaltje ijs geboren, 
Of honderden loopen alreeds gevaar. 
Zoo ook alweer rampzalige tooneelen 
Zijn op een ijsbaan alweer droef afgespeeld. 
Door jonge menschen in 't bloeien van hun leven 
Hebben hun tol betaald en 't leven daar verspeeld. 

Het lied dat ik u echter thans zal zingen, 
Betreft een held nooit grooteren geweest. 
Die zelf zijn leven voor die drenkelingen 
Opofferde, stelt dit eens voor uw geest. 
Honderden menschen stonden daar te staren, 
Niemand van hen kon hulp daar aanbiên 
Maar een, ach hij trotseerde de gevaren 
Maar liet zijn leven, hoe droevig dat te zien. 

Een tweede redder, hij zal in eere leven. 
Waagt ook een kans en red zijn zuster daar. 
Weer vlug heeft hij zich in den drenk begeven, 
En redde weer een jongen van 14 jaar. 
Een ladder die tekort bleek voor te redden, 
Deed toch den redder bovenmenschen kracht. 
Want veertien lagen er nog in het water 
Waarvan er zeven zichzelf in veiligheid bracht. 
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Een lange ladder wist hij nog te bereiken 
Een derde bracht hij nog naar boven weer, 
Maar door de last begon ook hij te be2wijken 
En zakte ook daar in de put terneer. 
Men trok hem op en weldra was hij beter, 
Vlug weer terug, te redden wat er was. 
Maar ach helaas vier kwamen er niet weder. 
Verdronken daar in dezen waterplas. 

De duisternis helaas begon te keeren, 
Nog niet tevreden was daar dezen held. 
En met ijspegels omhingen zijne kleeren, 
Is hij daar toch het water ingesneld. 
Hij zocht en vond daar alle vier de lijken, 
Terwijl het volk hartverscheurend daar aanzag 
De droefheid der ouders is hier niet te beschrijven 
Vooral van hen, hun twee dochters daar dood lag. 

Het mag een les voor veel menschen weezen 
Die op het ijs zoo gaarne zijn belust. 
En spoedig daar vermaak doen zonder vreezen, 
Daar dit geval weer zooveel verontrust, 
Een hulde groot verdient hier deze jonkman. 
Die onversaagd zijn levenskrachten bood 
Die alles deed om droefheid te voorkomen 
Anders gewis waren er meerdere dood. 

F. Rombouts, Roosendaal 13-2 '32 

De bovenstaande liedtekst kreeg ik begin december van onze colle
ga's van de Historische Kring Gente aangereikt, bij een bezoek op 
de vaste verenigingsavond ('s-maandags van 20.00 - 22.00 uur in de 
verenigingsruimte Marca XX aan de Markt 20 te Gendt). Uit de tekst 
van het lied blijkt, dat het gebeurde in Haalderen ook elders in Ne
derland diepe indruk moet hebben achtergelaten. 
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Naar aanleiding van deze tekst is de vraag opgekomen hoe de door 
de tekstsctihjver aangegeven melodie heeft geluid. Enkele van de op 
de verenigingsavond in Gendt aanwezige leden hebben geprobeerd 
de melodie en de tekst van het oorspronkelijke lied weer uit hun 
geheugen op te diepen. Niet duidelijk is of de melodie dezelfde is 
als die van het lied "Als ik in jouw blauwe ogen kijk". 

Beschikt u over nadere informatie of bent u misschien in het bezit 
van een plaat waarop dit lied voorkomt, neem dan eens contact op 
met ondergetekende (tel. 464933). Als u tekstvast bent en over een 
goede stem beschikt, bent u ook welkom op een van de vereni
gingsavonden van de kring in Gendt. Een bezoek aan de vereni
gingsavonden van onze zustervereniging in Gendt kan ik overigens 
ook niet-muzikale in de geschiedenis van de streek geïnteresseerde 
leden van onze kring van harte aanbevelen. 

Gerard Sommers 

Enquête onder onze leden 
Als bestuur van de Historische Kring Bemmel geven we sturing en 
veelal ook uitvoering aan een groot aantal activiteiten. Deze activitei
ten hebben voor een deel een regelmatig terugkerend karakter 
(kringblad, thema-avonden en kalender). Daarnaast zijn en worden er 
meer incidentele initiatieven ontplooid, zoals de publicatie van boe
ken ("Twee keer bevrijd" en "Kadastrale Atlas"), wordt een documen
tatiecentrum opgebouwd en wordt deelgenomen aan diverse door 
anderen georganiseerde activiteiten (Culturele manifestatie, kerst
markt, vrijmarkt, etc). 

Via een enquête waarvoor u bij dit nummer per lid een formulier 
aantreft, wil het bestuur te weten komen hoe deze activiteiten bij u 
overkomen en welke suggesties voor nieuwe activiteiten of ter verbe
tering van bestaande activiteiten bij onze leden leven. Dat wij daar
om op uw medewerking rekenen, spreekt uiteraard vanzelf. 

Het bestuur 
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Beheer en onderhoud van monumenten 

Op de thema-avond van 12 november 1996 waren helaas weinig 
mensen aanwezig. IVIaar zij, die er waren, hebben gesmuld van een 
door de heer K. Boeder gebracht en met prachtige dia's onder
steund verhaal. Het was bijzonder interessant en ons gebied kwam 
ruimschoots aan zijn trekken. 

Waarom Is er monumentenzorg? 
Monumenten zijn stukjes gestold geheugen uit het verleden. We 
moeten ze bewaren en aan volgende generaties doorgeven. En iede
re generatie voegt er weer iets aan toe. Kunst staat meestal vrij ver 
van mensen vandaan, omdat de kunstenaar niet door iedereen wordt 
begrepen. Van monumenten echter kan iedereen genieten. 

Zorg voor monumenten kwam pas in de loop van de vorige eeuw 
op. Dat dat zo laat op gang kwam was niet zo erg. Mensen in vroe
gere eeuwen gingen erg zorgvuldig met gebouwen om. Bouwen was 
immers een tijdrovende en zeer dure aangelegenheid. Toen de stad 
Nijmegen na de vestingwet van 1870 wilde uitbreiden, werden bij
voorbeeld de muren gesloopt en hergebruikt. 

De heer Victor de Stuers was eigenlijk de eerste, die probeerde wat 
van de grond te krijgen, waardoor nog iets uit het verleden in stand 
zou worden gehouden. Daaruit ontstond op den duur de Monumen
tenzorg. Pas in 1961 kregen we de monumentenwet. Voor die tijd 
waren er provinciale monumentenlijsten, waarop vooral honderden 
kastelen voorkwamen. 

Vaak werden monumenten "opgeknapt" op een manier, die de ge
schiedenis wegrestaureerde. Delen van oude gebouwen werden aan
gevuld met nieuw op een zo verantwoord mogelijke manier, vaak 
naar oude tekeningen. Inmiddels staan er veel monumenten op de 
Rijksmonumentenlijst. En dat zijn niet alleen kastelen. Ook de inte
rieurs van verschillende kastelen zijn beschermd. Naast kastelen 
vinden we molens. Rond 1900 kende ons land nog ongeveer 10.000 
molens. Nu zijn er nog zo'n 1000, die alle op de monumentenlijst 
staan. 
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Verder vinden we veel kerken op de lijst. In de 18®-eeuw werden 
kerk en staat gescheiden. De torens waren van de gemeente. Die 
torens hadden een publieke functie. Bij calamiteiten werden de klok
ken geluid. De brandweer hing de natte slangen in de toren te dro
gen en op veel plaatsen vinden we het cachot (cel(-len) om misdadi
gers op te sluiten) in de torens. Dat torens een militaire functie had
den als uitkijkpost is niet direct aanwijsbaar. Ondanks de scheiding 
tussen kerk en staat is de kerktoren van Eist nooit overgedragen 
geweest aan de gemeente. Dat had uiteraard gevolgen voor de fi
nanciering van de restauratie. 

Ook woonhuizen en pakhuizen (alleen in Amsterdam al zo'n 5000) 
en veel boerderijen, vooral in Gelderland (enkele honderden), vinden 
we op de monumentenlijst. Zo vinden we nog een stukje sociale 
geschiedenis terug doordat nog enkele daglonershuisjes behouden 
gebleven zijn. 

Tenslotte zijn er ook beschermde dorps- en stadsgezichten. Niet 
alleen de huizen, maar ook de omgeving kan als monument worden 
aangemerkt. Iets dergelijks dient natuurlijk in het bestemmingsplan 
geregeld te worden. 

In 1967 werden al deze bouwwerken op de monumentenlijst ge
plaatst. Wonderlijk is, dat niemand oog had voor gebouwen uit de 
19®-eeuw. Men vond de 19®-eeuwse bouwwijze van geen enkele 
waarde. Pas rond 1970 werd een aantal 19®-eeuwse gebouwen, zo
als kerken, stations, enz. beschermd. Ook oude vestingwerken, zoals 
het fort Pannerden, werden tot monument bevorderd. 

Het is mogelijk op particulier initiatief bepaalde monumenten op de 
monumentenlijst geplaatst te krijgen. Men bedenke, dat er wel spra
ke van moet zijn, dat het bouwwerk mooi genoeg en oud genoeg 
(minstens 50 jaar) is. Je kunt natuurlijk niet alles beschermen. 

Soms is er iets moois, wat niet rijksbeschermd is. De gemeentebe
sturen kunnen echter een eigen monumentenlijst maken, hetgeen in 
de gemeente Bemmel gebeurd is. 
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Inmiddels zijn er ongeveer 144.000 monumenten en daar worden er 
nog ongeveer 14.000 bij venAfacht, zodat we straks een totaal van 
rond 160.000 monumenten hebben. 

Restaureren 
De Monumentenwacht is in het leven geroepen om monumenten zo 
goed mogelijk voor verval te behoeden. Dit gebeurt door regelmatige 
inspecties, opdat tijdig onderhoud gepleegd kan worden. De grootste 
boosdoener bij het in verval raken van een monument is water. 

Als er door de Monumentenwacht lekkage ontdekt wordt, dan neemt 
ze onmiddellijk noodmaatregelen. De Monumentenwacht is uiteraard 
geen loodgietersbedrijf maar is zich er wel van bewust, dat er, voor
dat er groot onderhoud uitgevoerd kan worden, eerst geldmiddelen 
beschikbaar moeten zijn. En dat kan een langdurige geschiedenis 
zijn. 

Vroeger probeerde men ruïnes te reconstrueren. Men probeerde, 
naar aanleiding van oude prenten en geschriften en kennis van za
ken de middeleeuwse elementen weer aan te vullen. Een mooi voor
beeld daarvan is kasteel "De Doornenburg". 

Voor de oorlog werd "De Doornenburg" opgekocht door de familie 
Van Heek. Deze familie liet naar prenten van De Beijer een bouwplan 
maken. Dat is ook uitgevoerd. Tegen het eind van de oorlog meen
den de geallieerden, dat er een Duits hoofdkwartier op "De Doornen
burg" was gevestigd. Engelse bommenwerpers lieten hun last op het 
kasteel vallen met als gevolg de vrijwel totale vernietiging. Na de 
oorlog werd het kasteel weer opgebouwd volgens de door de familie 
Van Heek gemaakte bouwplannen. 

Zo'n restauratie levert wel een ander beeld op als het aanzien van 
de laatste tijd van zo'n kasteel, toen het nog in gebruik was. Tegen
woordig probeert men veel meer te consolideren: laat zitten wat er zit 
en probeer dat te conserveren. Echt restaureren is herstellen en ver
der niets. En vooral tijdig onderhoud kan een uitgebreide restauratie 
voorkomen. 
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Belangrijk is ool< liet vinden van een bestemming voor een monu
ment. Niets verloedert zo snel als een gebouw, wat leeg staat. Pro
beer, als je een monument wilt behouden, er tijdig een bestemming 
voor te vinden. Vind je die niet, dan kun je eigenlijk zo'n gebouw 
beter slopen. Ook op een verantwoorde wijze bezig zijn met stads
vernieuwing kan leegstand voorkomen. Niemand wil toch wonen in 
een verpauperde buurt...! 

Voor monumenteigenaren zijn er, om wat financiële tegemoetkoming 
te krijgen, drie mogelijkheden: 
1. Boven een bepaalde drempel is onderhoud fiscaal aftrekbaar. 
2. Voor onderhoud van kerken en kastelen is 50% subsidie beschik

baar, zolang de middelen het toelaten. 
3. Bij gemeentelijke monumenten kan de gemeente subsidie geven, 

maar dat wordt maar mondjesmaat verstrekt. 

Tot slot nog iets over de restauratie van het kerkje van Ressen. Voor 
de oorlog was er aan het kerkje al veel gereconstrueerd. Maar toen 
in 1944 de Betuwe frontgebied was geworden, kwam het kerkje van 
Ressen er ook niet zonder kleerscheuren af. Op het oorspronkelijk 
witgepleisterde, gotische koor is waarschijnlijk een granaat gevallen 
en ook de toren was beschadigd. De toren werd toen provisorisch 
hersteld en de kerk werd gereconstrueerd. Het pleisterwerk - ook van 
binnen was de kerk geheel wit gepleisterd en van een plafond voor
zien - werd venwijderd en men probeerde terug te gaan naar de Ro
meinse tijd. Dit alles is zeer consciëntieus en naar beste kunnen uit
gevoerd. 

In de jaren tachtig gaf de kerkvoogdij een signaal af, dat het niet 
goed ging. Er kwam een restauratieplan. Om de muren voor inwate-
ren te behoeden, kwamen er overal langs de dakranden koperen 
goten. De torenspits van het allerkleinste romaanse torentje van Gel
derland had nog een vooroorlogse leien dakbedekking. Helaas was 
de torenspits zo ver vergaan, dat besloten werd een geheel nieuwe 
spits te bouwen. Daartoe werd de spits van de toren afgenomen en 
op de grond geplaatst. Naast de oude spits werd een geheel nieuwe 
nagebouwd. 
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De vierkante gaten in de torenwand waren oorspronkelijk aange-
bractit om daarin balken te steken voor tiet bouwen van steigerwerk. 
Deze gaten zijn gehandhaafd, om het doortochten te bevorderen, 
zodat de kalk beter kon drogen. De nieuwe leien kwamen uit Thürin-
gen in Oost-Duitsland. Ze zijn erg duur, maar de kwaliteit is uitste
kend. 

Een aardige bijzonderheid is nog, dat er vroeger een aantal gaten 
werd aangebracht, opdat duiven konden nestelen. Nu houdt men de 
duiven graag weg, vanwege de viezigheid, die ze achterlaten. Archi
tect Van Vliet en aannemer Woudenberg (hetzelfde aannemersbedrijf 
dat in 1953 de hervormde kerk van Bemmel restaureerde) hebben 
een goed stuk werk verricht. 

Joop Verburg 

Kadastrale Atlas Bemmel, Haalderen en Ressen 
Zoals in nummer 2 van de vorige jaargang al is aangegeven is een 
kleine, maar enthousiaste groep bezig met voorbereidingen voor de 
uitgifte van de kadastrale atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen. 
Nu de contouren wat duidelijker worden, kunnen we ook wat meer 
vertellen over waar we mee bezig zijn. 

Het Kadaster 
Het kadaster is voortgekomen uit de periode van Napoleon. Er was 
voor de 19®-eeuw nog geen centrale registratie van het grondbezit. 
Met de komst van de Fransen is dit veranderd, omdat na de inlijving 
bij het Franse keizerrijk in 1810 ook hier de Franse wetten van 
kracht werden. In een keizerlijk decreet van 21 oktober 1811 werd tot 
de invoering van het kadaster besloten. Door de val van het keizer
rijk in 1813 is de uitvoering weliswaar vertraagd, maar bij Koninklijk 
Besluit van 15 februari 1818 werd de kadastrering weer hen/at. Toch 
heeft het tot 1832 geduurd alvorens de kaartenregisters in het hele 
land, met uitzondering van Limburg, gereed waren. Het huidige sys
teem van het kadaster is nog steeds gebaseerd op de uit 1832 inge
voerde gegevens. 



31 

De activiteiten die toen uitgevoerd werden waren achtereenvolgens: 
- het verrichten van de grensbepaling en het in kaart brengen van 

de kadastrale gemeenten, secties en percelen; 
- het bepalen van de grootte van de percelen en het opsporen van 

de eigenaren; 
- het schatten van de waarde van de percelen; 
- het verzamelen van de gegevens in registers. 

De Stichting Werlcgroep Kadastraie Atlas Gelderiand 
De oorspronkelijke gegevens berusten thans deels bij de kadasters 
en deels (de kaarten) bij de rijksarchieven. De gegevens zijn dus op 
verschillende plaatsen in te zien. De kaarten, minuutplans geheten, 
zijn onhandig groot (70 x 90 cm) op een schaal van gemiddeld 
1:2500, en er zijn daarvan per kadastrale gemeente vaak meer dan 
20 stuks! Als gevolg van de oorlogshandelingen in Arnhem blijken 
veel van deze oude Gelderse minuutplans thans onvolledig en deels 
onleesbaar te zijn geworden. 

Dit bracht de heer dr. J.F. van Oosten Slingeland ertoe om de eerste 
kadastrale gegevens van Gelderland te verzamelen en in druk uit te 
geven. Ze zijn dan handzaam en voor iedereen, die er belangstelling 
voor heeft, gemakkelijk toegankelijk. Het gaat echter wel om zo n 
184 kadastrale gemeenten met ruim 2700 kaarten en circa 5 miljoen 
percelen met 50.000 eigenaren! Het resultaat van zijn initiatief is de, 
door de historische vereniging Gelre in 1983 opgerichte, Werkgroep 
Kadastrale Atlas Gelderland. Deze werkgroep, welke in 1986 is om
gezet in de stichting "Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelder
land", heeft op zich genomen bij het kadaster de gegevens uit de 
registers over te nemen, alle oorspronkelijke minuutplans in het Rijks
archief te Arnhem over te tekenen en zo nodig het ontbrekende te 
reconstrueren, en dit alles tezamen in druk uit te geven. Hiervoor zijn 
uiteraard veel vrijwilligers nodig. Reden waarom vanuit de stichting 
contact gezocht wordt met lokale verenigingen, zoals onze Histori
sche Kring Bemmel. 

De Kadastraie Atlas 
De door de stichting uit te geven Kadastrale Atlassen bestaan per 
kadastrale gemeente uit een portefeuille (zeg maar een luxe map) 
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met een boekje en losbladige kaarten. Soms worden kleine kadastra
le gemeenten samengevoegd in één boekwerk. Dit gebeurt ook met 
Bemmel en Ressen. 

Het boekwerk bevat, naast algemene gegevens over het kadaster, de 
historie van de kadastrale gemeente met een beschrijving van de 
grenzen uit 1832, de secties en de driehoeksmeting. Daarna volgen 
de soorten van eigendom, het belastbaar inkomen van de gebouwde 
eigendommen, de rechten, de eigenaren en iets over de geschie
denis. In de bijlagen zijn de processen verbaal van de grensbepaling 
opgenomen. Vervolgens komen de kadastrale gegevens aan de or
de, zoals de tarieflijsten voor de heffing der grondbelasting en de 
gegevens van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT) met per-
ceelsnurrimers, de aard van het perceel, de grootte in hectares, de 
belastingklasse, het belastbare inkomen op de gebouwde eigendom
men en de namen van de eigenaren. Verder is er een alfabetische 
lijst opgenomen van grondeigenaren met hun woonplaats en beroep. 
Al met al een waardevolle bron van informatie, die voor velerlei doel
einden geschikt is. 

Bemmel, Haaideren en Ressen 
Voor de gemeente Bemmel worden twee kadastrale gemeenten, te 
weten Bemmel (waaronder Haaideren is begrepen) en Ressen uitge
werkt en in één atlas samengevoegd. De kaarten zijn al bijna gereed 
(14 voor Bemmel en 5 voor Ressen) en momenteel zijn we bezig met 
het verzamelen van informatie en afbeeldingen en het schrijven van 
de conceptteksten. Hier gaat toch veel tijd in zitten! We hopen in de 
loop van 1997 hiermee gereed te zijn. 

Aangezien de kosten van het drukken behoorlijk oplopen, zijn we 
druk op zoek naar de nodige sponsors. Wie zich geroepen voelt om 
hiervoor een bijdrage te leveren is van harte welkom... 

Om een scherpe begroting te kunnen maken moeten we vooraf we
ten hoeveel we denken af te kunnen zetten. Hiervoor zullen we met 
intekenlijsten werken. 

Adri Stuart 



33 

In Ressen staat een huis 
Op de drie foto's bij dit artikel is de boerderij aan de Woiflioekse-
straat 24 te zien, waarover iVlaria Janssen in haar bijdrage aan dit 
kringblad schrijft en waarvan een deel van de achterzijde in ditzelfde 
nummer is te zien op de foto in "Een krantenknipsel". Bedoelde boer
derij staat op de gemeentelijke monumentenlijst. 

"In Ressen staat nog een huis" zou echter wellicht een betere titel 
voor dit artikel zijn geweest. Begin september kwam ons namelijk ter 
ore dat het betreffende pand zou zijn aangekocht door de Neder
landse Spoonwegen. Dit in verband met de ligging in de directe na
bijheid van de aan te leggen Betuwespoorlijn. De geluidsoverlast die 
daardoor zal worden veroorzaakt zou een verder bewonen van deze 
boerderij onmogelijk maken. 

De zijgevel van het nog bewoonde monument. 
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De Wolfhoeksestraat 24 in Ressen in september 1996. Vanwege de pruimenboom-
gaard en het andere groen voor het huis is de voorgevel moeilijl< te fotograferen. Het 
fraai vormgegeven sluitstul< van de windveren in de nok van het dak is dan ook he
laas niet goed te onderscheiden. 
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De achtergevel van de monumentale boerderij 

Wij hebben de Bond Heemschut gevraagd wat wij in zo'n situatie het 
beste zouden kunnen doen. Het antwoord was: niets. 

De vertegenwoordiger van Heemschut in Gelderland deelde ons 
mee, dat bij grote werken van infrastructurele aard en van nationaal 
belang, zoals de Betuwespoorlijn, slechts een meer algemene toet
sing plaatsvindt op cultuurhistorische aspecten. Het feit dat een pand 
op een monumentenlijst is geplaatst kan de uitvoering van de plan
nen niet blokkeren. Verzet op lokaal niveau kan, na de algemene 
toetsing, hierin ook geen verandering meer brengen. 

Wij hebben dit bericht met gemengde gevoelens ontvangen. Het lijkt 
er op dat ons niets anders rest dan ons erbij neer te leggen dat het 
gemeentelijke monument aan de Wolfhoeksestraat over een paar jaar 
verdwenen zal zijn. Daarbij is te verwachten, dat in het verlengde 
hiervan ook andere monumenten, op of nabij het traject van de Betu
wespoorlijn, hetzelfde trieste lot beschoren zal zijn. 

Gerard Sommers 
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Straatnamen in Bemmel, Ressen en Haalderen 
In het vorige nummer van het kringblad maakten we een begin met 
straatnamen die herinnerden aan landbouwwerktuigen. Toen namen 
we De Zicht en Mathaak onder de loep. Beide namen hadden te 
maken met maaien. In deze uitgave vervolgen we met een straat
naam die eveneens betrekking heeft op maaiwerkzaamheden; de 
Zeishof. Op bijgaande foto zijn drie maaigereedschappen afgebeeld. 
Daarbij is het onderlinge verschil ook goed te zien. 

Links op de foto is in het midden een mathaak afgebeeld met daar
achter een zicht. Rechts op de foto is een zeis afgebeeld. Het kleine 
stuk gereedschap met de vorm van een vraagteken, bij het handvat 
(de kruk) van de zeis, is een sikkel. Op de foto zijn verder een soort 
hamer en een klein aambeeld, samen haartuig genaamd, te zien. 
Deze werden gebruikt om het maaigereedschap scherp te houden. 

Van de drie maaigereedschappen is de sikkel, de kleinste, het oud
ste. Vanaf de prehistorie wordt deze gebruikt voor met name graan: 
eerst van vuursteen, dan van brons en nog later van ijzer. In de 
prehistorie bleef het vee in de winter buiten. Op het einde van de 
bronstijd begon men het vee in de koude periode binnen te zetten. 
Vanaf die tijd moesten hooivoorraden worden aangelegd. Men neemt 
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aan, dat in die tijd de zeis tot ontwikkeling is gekomen. Deze leende 
zich beter voor het maaien van grote hoeveelheden gras dan de 
sikkei. Hoewel de zeis ook wel gebruikt werd voor het maaien van 
graan, is de zicht hiervoor veel algemener gebruikt. De zicht lijkt uit 
de middeleeuwen te stammen. Bij een zicht hoorde een mathaak. In 
andere dialecten wordt deze haak ook wel als zichthaak of ais pik-
haak aangeduid. 

Voor het scherpen van zeis en zicht werden haargerei, strekel en 
wetsteen gebruikt. De strekel was een hard stuk hout met een ruwe 
slijplaag, in vroege tijden van scherp zand dat met vet of koemest 
op het hout werd aangebracht. Soms was een afgeplatte kant van 
de mathaak als strekel in gebruik. 

Met de strekel werd de zicht of zeis tijdens het maaien geregeld 
geslepen. Bij dat slijpen verdween geleidelijk het dunste deel van het 
snijvlak. Met een haarhamer en een aambeeldje werd het dikkere 
deel van het snijvlak weer uitgeklopt. Zo ontstond weer een met de 
strekel te slijpen dun en dus scherp snijgedeelte. 

De wetsteen werd gebruikt om bramen op het snijvlak weg te wer
ken. Deze bramen waren kleine beschadigingen in het snijvlak, die 
ontstonden wanneer een kei of een ander hard voorwerp werd ge
raakt. 

Eef Arns 

Literatuur en foto: Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland door 
Dr. J.M.G. van der Poel, Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, Wageningen, 1983. 

Thema-avond tabakscultuur 
Wij zijn momenteel bezig met de voorbereiding van een thema-avond 
over tabakscultuur. Voorlopig mikken we op 11 maart 1997. U kunt 
deze avond wellicht alvast resen/eren. U krijgt nog bijtijds een defini
tieve uitnodiging. 
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Agenda 

Met deze rubriek willen wij u attent maken op tentoonstellingen e.d. 
in onze woonomgeving. 

Historische Krino Gente. Lezing 'Geallieerde luchtfoto-spionage bo
ven Nederland in de Tweede Wereldoorlog" door drs. R.P.G.A. 
Voskuil uit Oosterbeek op woensdag 8 januari 1997 in de Leemhof, 
Dorpstraat 1 te Gendt. Hierbij zal bijzondere aandacht worden be
steed aan de foto's die werden gemaakt in die gebieden in Gelder
land, waar in 1944 operatie "Market Garden" plaatsvond. De avond 
begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. 

Museum "Hof van Hessen". Vierakkerstraat 39, Huissen. 
De expositie over de Betuwsche Stoomtramweg-IVIaatschappiJ in 
het museum van de Historische Kring Huessen is verlengd tot 31 
december 1996. Dit hangt samen met de grote belangstelling en het 
recente verschijnen van het boek over de B.S.M, van R.G. Klomp. De 
openingstijden van het museum zijn op zaterdag en zondag van 
13.00 - 16.30 uur. 
De hierop volgende expositie zal gewijd zijn aan Pijpeiogle en ta
bakscultuur. 

Provinciaal Museum G.M. Kam. Museum Kamstraat 45, Nijmegen tel. 
024-3220619. Geopend: dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen van 13-17 uur. 
Stad van Trajanus, II: Opgravingen In NIJmegen-West 1993-1996 
Onder de bebouwing van het Waterkwartier in Nijmegen-West gaan 
de resten schuil van de grootste stad van Romeins Nederland: Ulpia 
Noviomagus. De naam Ulpia venwijst naar keizer Marcus Ulpius Tra
janus (98-117 na Chr.), van wie de stad voor het eerst marktrechten 
kreeg. Sinds 1990 voert de sectie Archeologie van de gemeente 
Nijmegen op grote schaal opgravingen uit binnen de grenzen van de 
antieke stad. In 1993 werden de eerste resultaten van dit onderzoek 
gepresenteerd in de kleine expositie "Stad van Trajanus". Ruim drie 
jaar later is onze kennis aanzienlijk uitgebreid en kunnen belangrijke 
nieuwe resultaten en vondsten worden getoond. Tot en met 31 de
cember aanstaande. 
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Boeken 
Recent verschenen, c.q. te verschijnen boeken, die mogelijk uw be
langstelling hebben: 

Van zorg aan huis naar Thuiszorg, Zestig jaar Wit-Gele Kruis in 
Angeren 1936 - 1996, door G. Visser. Uitgave Wit-Gele Kruis Ange-
ren, 1996. 
Net voordat het Wit-Gele Kruis te Angeren haar 60-jarige bestaan kon 
vieren, is deze vereniging opgegaan in de Districtskruisvereniging. 
Daarmee werd aangesloten op ontwikkelingen in de maatschappij en 
in de gezondheidszorg. De geschiedenis van het Wit-Gele Kruis in 
Angeren is vastgelegd in een boek van 70 bladzijden, voorzien van 
vele foto's en andere afbeeldingen. Het geeft een goed inzicht in de 
rol van het kruiswerk in de dorpsgemeenschap van Angeren en de 
ontwikkelingen daarin. 

Het boek is bij het opheffen van de vereniging aan de leden ge
schonken. Wij hebben een exemplaar gekregen ten behoeve van 
onze bibliotheek. 

Van Paterskerli tot Patersparochie, De positie van de Orde der 
Dominicanen binnen de Huissense R.K. geioofsgemeenschap 
1937 - 1957, door Drs. J.H.F. Zweers, Huissen 1996. Uitgave in de 
reeks Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen, nr. IX. 
Rond de jaanwisseling van 1951/1952 kwamen Huissense parochia
nen in verzet tegen het besluit van het bisdom Utrecht om de kapel 
van de Dominicanen in Huissen te sluiten. Dit onden/verp vormt de 
het centrale thema van deze publicatie. Het met foto's geïllustreerde 
boek telt ruim 90 pagina's en is, onder meer, verkrijgbaar bij de His
torische Kring Huessen. 

Bemmei in oude ansichten, door M. Janssen-van Gelder. 
Deze uitgave, in de bekende reeks van de Europese Bibliotheek te 
Zaltbommel, was enige tijd uitverkocht. Begin december is de tweede 
druk verschenen, weliswaar met een modernere omslag, maar met 
dezelfde fraaie inhoud. De prijs is ongewijzigd gebleven: ƒ 27,50. 
Het boek is verkrijgbaar bij de schrijfster: Dorpsstraat 8 in Bemmei. 



40 

Doorbroken barrières, Architect F.W. van Gendt (1831-1900) en 
de negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen, door Isja Finaly. Uitg. 
Toth, Bussum, 1996 (112 biz. voorzien van afbeeldingen en kaarten, 
prijs ƒ 44,50). 
De voormalige gemeente-architect van Arnhem F.W. van Gendt was 
als "ingenieur voor de ontmanteling van vestingen" verantwoordelijk 
voor de uitleg van de steden na de Vestingwet van 1874. De meeste 
van zijn plannen werden later door gemeente-architecten gewijzigd, 
maar zij waren wel altijd het uitgangspunt voor de stadsuitleg. Twaalf 
plannen worden behandeld, waaronder die van Nijmegen en 
Zutphen. De ontwerpschetsen van Van Gendt en anderen zijn prach
tig in kleur gereproduceerd. 

Historische houtconstructies in Nederiand, door G. Berends. Uitg. 
Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, Arnhem, 1996 (142 bIz.; 
prijs ƒ 75,- -I- porto; adres uitgever Schelmseweg 89, 6816 SJ Arn
hem). 
Bundeling, bewerking en uitbreiding van twee eerder verschenen 
publicaties op dit gebied. Het beschrijvende deel is rijk geïllustreerd 
met tal van verduidelijkende foto's en doorsneetekeningen. 

Geschiedenis en beheer van de Nederlandse ooibossen, door 
R.J.A.M. Wolf. IBN Rapport 179. Uitg. Instituut voor Bos- en Natuur-
onderzoek (IBN/DLO), Wageningen, 1995 (132 pag; prijs ƒ 35,-). 
Na een geschiedenis van het rivierbegeleidende bos volgen recente 
ontwikkelingen in het beheer van de huidige ooibossen. In het boek 
wordt onder meer geschreven over het Colenbranderbos in de Millin-
genwaard. 

Romeinse terracotta's, dr. G.M.E.C. van Boekei, Deel VI in de reeks 
Museumstukken, uitgegeven door de Vereniging van Vrienden van 
Museum Kam te Nijmegen. Het boek is verkrijgbaar in het museum 
en kost ƒ 15,-. 
Het boek gaat over de beeldjes en maskers van aardewerk die door 
de Romeinen naar Noordwest-Europa zijn gebracht. Veel van de 
beeldjes stellen goden en godinnen voor. Ze komen tevoorschijn in 
heiligdommen en in huizen, waar de bewoner ze in miniatuur-kapelle
tjes opstelden. Daarnaast zijn talrijke beeldjes gevonden in graven. 
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De redactie voor deze uitgave werd gevormd door Eet Arns, Maria 
Janssen, Mare Koeken, Gerard Sommers en Joop Verburg. Kopij en 
andere berichten voor de redactie kunnen worden ingeleverd bij de 
redactieleden. 

Lidmaatschap Historische Kring Bemmel: 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de kring. 
Wilt u ook lid worden, of anderen lid maken: aanmelding kan plaats
vinden bij het secretariaat. De contributie bedraagt ƒ 20,= per jaar; 
tweede en volgende gezinsleden betalen ƒ 10, = . 
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