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Dit IS de drieenvijftigste uitgave van het Kringblad 
Het voornemen bestaat het volgende nummer omstreeks begin mei 2009 te 
laten verschijnen Kopij voor dat nummer is welkom en kan bij de redac
tieleden of bij het secretariaat worden ingeleverd Als uiterste datum voor het 
inleveren van kopij willen wij graag 1 april 2009 aanhouden 
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Woord van de voorzitter 

Om te beginnen wens ik u allen namens het bestuur een cultuumjk en 
gezond 2009' Eerst blikken we traditiegetrouw even terug op het afgelopen 
verenigingsjaar We laten met 2008 een jaar achter ons waann we weer met 
veel enthousiasme verschillende activiteiten voor u hebben georganiseerd 
Na een minder 2007 hebben we in 2008 gelukkig een positieve lijn kunnen 
oppakken Met de nieuwe bestuursleden Gijs Bouwman en Maarten van de 
Nieuwenhuijzen erbij heeft het bestuur op krachten kunnen komen Toch 
blijft versterking gewenst, zoals u verderop kunt lezen 

Welke activiteiten hebben het afgelopen jaar plaatsgevonden en wat deed 
ons ledenaantal'? Er waren weer drie thema-avonden met als titels 'Huissen, 
net even anders' door Piet Onessen, 'De Oostelijke Betuwelijn' door Daan 
Viergever en Ed Janssen en 'Brood voor Stenen' van Ben Janssen Eind 
mei gingen we in het kader van onze jaarlijkse excursie naar het 150 jaar 
oude Dominicanenklooster te Huissen De Knngprijs 2008 was ditmaal voor 
Frans Teunissen uit Bemmel als waardering voor zijn werk aan het jubileum
boek van het Oranjecomite. Leden van het kringbestuur hebben aan 
verschillende activiteiten en bijeenkomsten deelgenomen zoals de 
Lingewaardse canon, de Liberation Route, waarover u verderop in dit 
nummer meer kunt lezen, en de nieuwe nota Toensme & Recreatie Ons 
ledenbestand groeide in 2008 weer, de teller stond eind november bij het 
sluiten van dit Kringblad op 493. 

Ook IS in oktober jongstleden de nieuwe Beleidscommissie Monumenten & 
Cultuurhistorie van start gegaan, met ondergetekende als voorzitter en 
afgevaardigde namens de Historische Knng Bemmel Omdat de oude 
monumentencommissie een jaar had stilgelegen, bleek al direct dat er veel 
werk was blijven liggen De commissie staat de komende jaren een zware 
taak te wachten met de nieuwe centrumplannen in Bemmel en Huissen 
Daarnaast staan ook 'kleinere' ontwikkelingen op de agenda zoals de 
uitbreiding van het bedrijventerrein De Houtakker en de voorgenomen sloop 
van de Delftse School-woningen aan de Boswei- en Van Bronkhorststraat 
Naast de wetenschappelijke waarde en de bijdrage aan het welbehagen, 
vertegenwoordigt cultuurhistorie ook een economische waarde, en dat wil de 
commissie ook uitdragen 

Voor nu wens ik u allen veel leesplezier en wellicht tot ziens in onze 
knngruimte in 'De Kinkel' 

Mare Koeken 
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Tap 
Toen Grad Tap in Bemmel bij de stalhouderij annex café van Jan Nas een 
baan kreeg als koetsier, zal hij niet vermoed hebben dat hij zich later definitief 
in Bemmel zou vestigen. 

Grad (Gerardus Theodorus) werd geboren in Haalderen op 15 augustus 1891 
als zoon van Johannes Tap, klompenmaker en tabaksplanter (1863-1910) en 
Helena Alofs (1864-1906) en kleinzoon van Gerardus Tap en Engelina 
Tomassen. Johannes en Helena waren getrouwd in 1889. Met het verbouwen 
van tabak was ook Helena niet onbekend, want zij was een dochter van de 
tabaksplanter Theodorus Alofs. 

Het gezin waarin Grad opgroeide, telde twee meisjes en zes jongens. Grad 
was het tweede kind. Zijn broers Chris en Koos werkten, vooral in het 
hooiseizoen, ook bij Nas, waar Grad koetsier was. Op een dag, bij het lossen 
van een vracht hooi viel Koos van de balklaag, waar het hooi opgestapeld 
werd, naar beneden. Gelukkig ging alles goed. Later trouwde Koos met Marie 
Willemsen, de weduwe van Jan van der Kroon, die op 'De Arend' woonde. Zo 
kwam Koos uiteindelijk tegenover Grad te wonen. 

Koetsier bij Nas 
Toen Grad volwassen werd, kreeg hij een baan als voerman bij Nas, waar hij 
ook wel gasten van en naar station Ressen-Bemmel vervoerde. Reizigers, 
vooral handelsreizigers, overnachtten wel in hotel Nas. Nas had nog twee 
andere koetsiers in dienst. Dat waren Grad Graven en Metje Boerboom. Even 
voor 1920 leerde hij 
een aardig meisje uit 
Eist kennen. Dat was 
Maria Johanna (Marie) 
Helleman (1897), 
dochter van Gijsbertus 
Helleman en Johanna 
Maria van Dam. Marie 
werkte in Nijmegen als 
winkelmeisje in een 
brood- en banketwinkel. 

Het café annex stal
houderij van J.J.R. Nas. 

Omstreeks die tijd kon Grad het koetsiersbedrijf van Nas overnemen. Daar 
moest hij natuurlijk een goede plek voor hebben. Die vond hij tegenover 'De 
Arend' onderaan de dijk. Daar stond een vrij grote boerderij annex winkel van 



- 3 -

de familie P.A.M. Kehl, genaamd 'De Pauw'. Dat huis was, gezien het jaartal 
op de muurankers, gebouwd in 1622. Kehl wilde het geheel wel verkopen en 

aangezien Grad 
en Marie trouw
plannen hadden, 
was de koop al 
snel gesloten. Op 
16 juni 1921 
trouwde het 
jonge stel. 

Links de boerderij 
annex winl<el met 
bijgebouwen van 
Kehl, later Tap. 
Rechts 'De Arend' 

De woning 
De winkel van Kehl was 
een kruidenierszaak annex 
drogisterij en die werd 
voornamelijk door Marie 
voortgezet. Zij had immers 
ervaring in een winkel. Het 
pand was behoorlijk groot. 
Het stond met de winkel 
naar de dijk gericht en 
officieel woonde de familie 
Tap dan ook aan de dijk, 
op nummer A 49, later A 
72. Vanaf de dijk liep een 
trap met zes treden 
omlaag naar de winkel. 
Het woonhuis was be
hoorlijk groot en telde veel 
kamers. Het was ooit 
ambtshuis van het Ambt 
Overbetuwe geweest. 

Grad en Marie Tap met de 
kleine Jan in 1923. Op de 
achtergrond de trap, die van 
de winkel naar de bovenkant 
van de dijk voerde. 



- 4 -

Het huis gezien vanaf de dijk. Voor de winkeldeur staan Grad, Jan, Marie met Marietje 
op de arm. Aan weerszijden van de winkeldeur waren de twee winkels' links de 
kruidenierswaren en rechts de drogisterij 

Er was nog een huis aan de westzijde tegen dat van Tap aangebouwd. In de 
bovenste woning daarvan, ongeveer 
gelijkvloers met de bovenkant van de 
dijk, woonde de familie Hoekjan als 
huurder. Daarachter, beneden, was 
een tweede woning, die verhuurd was 
aan de familie Rikken. 

Het woonhuis van de familie Tap was 
behoorlijk ruim met meerdere slaap
kamers en een kamer en suite. Het 
achterhuis lag naar 'Het Zonnehuis' 
van dokter Poell gekeerd. Daar was de 
ruime deel. Die deel bood onderdak 
aan drie rijtuigen en een lijkkoets. Eén 
van de koetsen was een Tilbury. 
Daarvan liep het dak van de koets door 
tot boven de zitplaats van de koetsier, 
die daar dan min of meer droog kon 
zitten. 

Jan Tap op pad met de Tilbury. 
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Eén van de rijtuigen kwam van Nas, de andere werden later bijgekocht. Grad 
had drie paarden. Op de deel waren twee paarden en nog enkele koeien 
gestald. Verder was er nog een grote iiouten schuur die haaks op de deel 
stond. Daar was, naast een stel varkenshokken, de stal van het derde paard. 

Toen Wim Nas eens via de deel bij de familie Tap naar binnen liep, zat de 
familie in huis, waarschijnlijk aan de maaltijd. Nas zag dat een koe net aan het 
kalven was en kennelijk had Grad dat niet zo snel verwacht. Meteen heeft 
Wim toen maar geholpen. Achter de deel, gedeeltelijk omsloten door de 
gebouwen, was een verharde plaats waarop met de rijtuigen gerangeerd kon 
worden. Van daaruit kon je de Teselaar oprijden via een kleine oprit. Die liep 
wat omhoog, want de Teselaar was daar al begonnen aan de klim naar de 
bovenkant van de dijk. De koetsen werden gebruikt bij allerlei feestelijkheden 
en bij begrafenissen. Ook werden ze wel ingezet voor treinreizigers en voor 
dokter Poell, voor de burgemeester en wie er verder maar vervoer nodig had. 

Het gezin 
Uit het huwelijk van Grad 
en Marie werden zes 
kinderen geboren: Jo
hannes Gerardus Gijs-
bertus (Jan) in 1922, 
Gijsbertus Gerardus Maria 
in 1923 (na één dag 
overleden), Gijsberta Jo
hanna Gerardus Maria in 
1925 (na twaalf dagen 
overleden), Gijsbertus Ge
rardus Maria in 1926 (na 
drie dagen overleden), 
Theresia Gijsberta Maria in 
1926 en Maria Gerarda 
Gijsberta Theresia (Marie-
tje) in 1930. Uiteindelijk 
bleef er dus een gezin met 
drie kinderen over. Wat 
een verdriet moeten die 
mensen in die jaren gehad 
hebben! 

Het gezin Tap rond 1933. Van 
links naar rechts: Marie met 
voor liaar Trees, Jan, Grad 
met voor hiem Marietje. 
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De kinderen werden al vroeg voor het bedrijf ingeschakeld. Toen IVIarietje 
fietsen kon -ze zal een jaar of zeven geweest zijn- moest ze al bij klanten de 
boodschappenboekjes ophalen. Op een dag was het vreselijk warm weer en 
moeder vond het goed, dat ze sokjes droeg en verder blote benen in plaats 
van haar lange kousen onder de jurk. Maar bij een van de klanten merkte 
mevrouw op: "Kind, wat loop jij er onzedig gekleed bij!" 

In 1944 deed Marietje de plechtige communie. Daarvoor zou ze een nieuwe 
jurk krijgen. In de Molenstraat in Nijmegen was een winkel, waar je stof kon 
kopen. Je kon er evenwel alleen maar iets kopen, als je boter of een ander 
schaars artikel meebracht. Het was tenslotte oorlogstijd en aan alles was ge
brek. De jurk werd in Bemmel genaaid door Grada van Marwijk, die in 'De Hel' 
woonde aan de Waaldijk en op diverse plaatsen bij mensen thuis ging naaien. 

Als het om zaken ging was moeder Marie erg bijdehand, veel meer dan Grad. 
Zij had vaak de touwtjes in handen. Eens had Grad een paard verkocht aan 
de jonge Wim Nas. Toen beiden uit de polder terug kwamen, zag Grad zijn 

vrouw staan en hij riep: 
"Paard verkocht!" Zonder 
dat ze iets over de prijs 
wist, zei Marie: "En heb 
je je laten beduvelen 
door die snotneus....?" 

In de polder had Grad 
ook een stuk hooiland. 
Op een dag stond het 
hooi in brand. Waar
schijnlijk kwajongens-
werk. De politiemensen 
Van Dijk en Kamphuis 
kwamen er op af en 
Kamphuis wilde de 
vuurhaard in de rook 
bekijken. Vanuit die rook 
kwam hij tevoorschijn en 
dat leverde hem de 
bijnaam 'Jimmie de 
Rookruiker'op.... 

Foto uit 1944. Staand 
Trees, Marietje en Jan, 
zittend Marie en Grad. 
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De eerste auto 
Midden twintiger jaren kocht Grad een auto Daarvoor was natuurlijk een 
rijbewijs vereist De verkoper kwam met de auto naar Bemmel en daarin 
moest Grad, met veldwachter Koenders naast zich, een eindje rijden Hij reed 
nergens tegenop en dus kreeg hij zijn rijbewijs Grad heeft nog een paar jaar 
voor dokter Poell gereden, tot deze zelf een auto kocht en Kees Smits in 
dienst nam als chauffeur-tuinman 

Met de komst van de auto kwam er ook een benzinepomp Die was in principe 
voor eigen gebruik, maar er werd ook wel voor andere gebruikers getankt Je 
moest met de hand pompen Bovenop de pomp waren twee glazen 
aangebracht Om beurten werden die volgepompt en vervolgens het je ze 
leeglopen in de tank van de auto of de motorfiets van de klant Per glas vijf 
liter De tank was ingegraven op de grens met het terrein van Wieland, die 
tussen Tap en dokter Poell in woonde 

Voor de auto werd een nieuwe stenen garage gebouwd door de firma Peren 
van de Plak Achter aan de garage werd meteen een nieuw varkenshok 
gebouwd In de garage voerde zoon Jan zo nodig wel reparaties uit aan de 
auto Er was ook een Duitser aanwezig, die luisterde naar de naam Dolf Zijn 
achternaam heb ik met kunnen achterhalen Dolf kon in de crisisjaren in 
Duitsland weinig werk vinden en was naar Nederland gekomen Hier werd hij 
door Grad aangenomen Na verloop van tijd sprak hij behoorlijk Nederlands 
en hij IS later ook met een Nederlands meisje getrouwd Vanwege dat huwelijk 
kreeg hij de Nederlandse nationaliteit Dolf was manusje-van-alles en reed ook 
wel met de koets Als Manetje net op weg was van school naar huis en Dolf 
reed toevallig op die tijd door het dorp, mocht ze altijd meerijden Op de bok 
En Dolf hield haar dan vast 

Vrachtauto's 
Behalve de luxeauto waren er twee vrachtwagens De heer Meeuwissen 
herinnert zich twee Chevrolets, waarvan de oudste later werd vervangen door 
een Opel Met die vrachtauto's werd veel fruit bij de tuinders opgehaald en 
naar de Haagse veiling gebracht Die vrachtwagens vonden een plek op de 
enorme deel In 1934 werd de Teselaar beklinkerd als werkverschaffings
project Dat was erg plezierig voor het bedrijf 

Oorlogstijd 
Al tijdens de mobilisatie bleken die vrachtwagens heel belangrijk Naast 'De 
Arend' stond een Nederlandse kazemat Aangezien het huis van Tap in de 
vuurlinie lag, moest men weg Alle bedden werden, opgemaakt en wel, met 
alle mogelijke andere huisraad op de vrachtwagens geladen en men verkaste 
naar een boomgaard, gelegen achter 'Rots ter Zand' aan het Vossenhol, die 
eigendom was van de familie Tap In die boomgaard stond een grote schuur 
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en daar trok men in Op een zeker moment kwamen enkele Duitse 
jachtvliegtuigen aangevlogen en Jan nep "Liggen, liggeni" Meteen werd er 
door de vliegtuigen geschoten Een vrachtwagen werd in de bak geraakt 
Daarna gingen de vliegtuigen weg Ze hadden waarschijnlijk het witte 
beddengoed op de wagen zien liggen 

Enkele dagen later kon men weer op huis aan De strijd was voorbij De 
kazemat was met gebruikt en het huis was nog intact Maar met lang daarna 
kwamen de Duitsers de vrachtwagens vorderen Ook de chauffeurs, waarvan 
Marietje zich nog de voornamen Theo en Richard herinnert, moesten mee De 
vrachtwagens werden gebruikt bij de aanleg van vliegveld Volkel 

Tijdens de oorlog stopte er eens een Duitse personenauto De chauffeur 
stapte uit Het was Richard, die bij de Duitsers dienst had genomen en nu 
pronkte met zijn nieuwe baan Moeder Mane zag het en zei meteen "Vuile 
landverrader '" De anderen hebben moeten praten als Brugman om de zaak 
te sussen De vrachtwagens zijn nooit meer teruggekomen 

Een houtvergasser 
In de loop van de oorlog werd benzine steeds schaarser en tenslotte was er 
nauwelijks meer aan te komen Jan Tap bouwde toen in de kofferbak van de 
auto, samen met de jongens van Steenhof in hun smederij, een houtgas
generator De generator werkte op houtskool Vaak waren er met dit soort 
generatoren allerlei problemen, maar het apparaat van Tap heeft vrijwel tot het 
eind van de oorlog stonngvrij gefunctioneerd 

Er werd onder meer gereden met zieken Daarom kreeg Jan een 'Ausweis', 
omdat hij in Nederland onmisbaar was In de ziekenwagen was veel ruimte Er 
waren zelfs enkele bankjes aangebracht, die opklapbaar waren Die zaten 
tussen de voor- en de achterbank in Soms, als hij even over de grens in 
Duitsland moest wezen, nam hij wel een of enkele vluchtelingen mee terug 
naar Nederland, verstopt of 'ziek' Tegen het eind van de oorlog was er ook 
met meer aan houtskool te komen Grad haalde de banden van de auto af en 
verstopte die, met een ketting aan elkaar bevestigd, diep onder water in de 
Strang Als er dan Duitse controle kwam, zei hij, dat de banden reeds in 
beslag genomen waren En aan een auto zonder iDanden hadden de Duitsers 
ook niks Toen rijden met de auto met meer mogelijk was, kwamen de 
koetsen weer in bedrijf Vooral voor noodgevallen, zoals het vervoer van 
mensen, die naar het ziekenhuis moesten 

De winkel 
De winkel draaide in de oorlog eigenlijk gewoon door Natuurlijk kwam vrijwel 
alles op de bon Die bonnen dienden te worden opgeplakt op verzamel-
kaarten Die werden ingeleverd op het distributiekantoor Daar kreeg je dan 
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een toewijzing en daarmee kon je bij een grossier weer nieuwe materialen 
kopen. Soms was moeder IVlarie veel te haastig. Ze had immers meer te doen. 
Er werd wel eens een verkeerde bon tussen de andere opgeplakt. Marietje 
werd met de bonkaarten naar het distributiekantoor gestuurd. Daar werd de 
fout natuurlijk ontdekt en dan moest ze terug, proberen de bon er af te halen 
en er een andere op te plakken. Daarna kon ze dan nog eens op pad. 

Een uitvaart in 1949. Jan Tap zit op de boi< van de lijl<koets. Voorop dragers van de 
Sint Vincentiusvereniging. 

In de winkel was onder meer surrogaatkoffie en surrogaatthee te koop. Er was 
ook een vervanging voor suiker. Wel werden erwten, bonen, kapucijners, 
nootmuskaat en kruidnagels verkocht. 

In de drogisterij werd veel 'buro-water' (boorwater) verkocht om wonden te 
desinfecteren. Het was een soort gedestilleerd water met een toevoeging van 
3% boorzuur. Als je zo'n fles schudde, werd de inhoud helemaal wit. Op een 
keer had Marietje een ontsteking aan haar knie. Om die tegen te gaan 
gebruikte moeder ook 'buro-water'. Dokter Timmerman vond het een 
uitstekend middel. Zo was er ook boorzalf, een ontsmettingsmiddel en tevens 
brandzalf. Die bestond uit vaseline met 10% boorzuur. Verder werden er 
Akkertjes, een soort aspirientjes, en jodium verkocht. Er stond in de winkel 
een grote pot zinkzalf tegen zweren. De zinkzalf werd met een spatel in kleine 
kartonnen doosjes overgebracht. Er was ook uierzalf in potten, die gebruikt 
werd als koeien een ontsteking aan de uiers hadden. Maar ook mensen 
gebruikten die zalf soms wel. Ook verbandmiddelen en pleisters waren in de 
winkel te vinden. Er was ook 'bloem van zwavel'. Dat was een geelachtig 
poeder, dat gebuikt werd tegen uitslag, puisten en andere ontstekingen van de 
huid. 
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Daarnaast werd touw verkocht om koeien in de stal vast te zetten en bollen 
touw, zo groot als een voetbal, voor de zelfbinder bij een dorsmachine. De 
heibezems, die ook verkocht werden, waren een overblijfsel van de winkel van 
Kehl. Op vrijdag, als er geen vlees of andere vleesproducten mochten worden 
gegeten, werd er raapolie verkocht om aardappels en pannenkoeken en 
dergelijke mee te bakken. 

Een trouwerij. Grad zit op de bol< van het trouwrijtuig. 

Evacuatie 
De koetsen deden ook nog dienst bij de evacuatie in 1944. Men vluchtte voor 
de strijd uit en kwam op boerderij 'De Heuvel' terecht. Daar konden ze niet 
verder. De heer Van der Kroon wilde op zijn boerderij op De Heuvel blijven tot 
de strijd daar voorbij was, maar de anderen gingen naar Haalderen om te 
proberen tussen de dikke muren van de steenovens veiligheid te vinden. Daar 
hebben ze tussen Duitse militairen en vele andere evacués gezeten. Op een 
bepaald moment moest mevrouw Dekeling bevallen van een baby en ze werd 
daarbij geholpen door mevrouw De Bruyn, die op het huis 'Kamtsjatka' 
woonde en die van sloot naar sloot naar de familie Dekeling kroop. Er werd 
een gezond meisje geboren, dat de naam Marga kreeg. Een heel bijzondere 
gebeurtenis onder die omstandigheden! 

Later kwam dokter Noordzij langs. Hij reed in een Engelse jeep en toen 
begrepen de vluchtelingen, dat ze bevrijd waren. Dat was op 1 oktober. Die 
middag ging de familie Tap lopend naar huis. 
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Op De Heuvel bij Van der Kroon was een rijtuig blijven staan Dat werd door 
Van der Kroon meegenomen, toen hij tenslotte ook weg moest Tap kreeg die 
koets na de oorlog terug De rest was verbrand 

Na de eerste, gedeeltelijke bevrijding werd in de Betuwe nog steeds 
gevochten Iedereen moest daarom evacueren Alleen Grad bleef in Lent op 
het manneneiland De paar koeien, die naast de paardenstal op de deel 
gestaan hadden, bracht hij over naar Lent waar een zus van hem woonde 
Daar heeft hij ze tot het eind van de oorlog verzorgd De rest van de familie 
kwam in Nijmegen terecht 

Al voor de oorlog had Grad diverse keren gereden voor ds Pierson uit 
Ressen Toen eind 1944 de zoon van de dominee, die majoor was bij de 
binnenlandse strijdkrachten, naar Ressen kwam, kende Grad hem natuurlijk 
en majoor Pierson zorgde voor een 'permit', zodat Grad de brug over kon, 
wanneer hij maar wilde Zo kon hij zijn vrouw en kinderen, die bij een zus van 
moeder in Nijmegen waren ondergebracht, iedere zondag bezoeken 

Met moeite over de brug 
Toen Duitsland verslagen was en de bevrijding een feit geworden was, wilde 
moeder Tap zo snel mogelijk naar huis in Bemmel Maar je moest een pasje 
hebben om over de brug te mogen Nu reed een meneer Philipsen uit Valburg 
regelmatig met zijn vrachtwagen vanuit Nijmegen naar de Betuwe en om
gekeerd, in dienst van de geallieerden Moeder kende hem goed en ze vroeg 
of ze mee mocht rijden Hij vroeg of ze een pasje had en ze antwoordde 
bevestigend, hoewel ze mets had Dat bleek bij de controle bij de brug 

"Zie je die man daar aan komen"?" vroeg ze aan de controleur, zomaar op 
iemand wijzend, "die heeft de passen" De wachtpost wachtte de man op 
Maar Marie Tap zei "Rijden Philipseni" en dat deed hij Zo kwam het gezin in 
de Betuwe 

Daarna moesten ze nog lopend van Lent naar Bemmel Overal waar je keek 
zag je dode koeien in de weilanden liggen Daar tussendoor en ook in de 
meeste huizen, waarvan de deuren verdwenen waren, hepen overal ratten Zo 
ook in het eigen huis Met een rattenval werd nu en dan een rat gevangen en 
die werd dan bij de hond losgelaten Die koelde dan zijn woede op die rat en 
kreeg de smaak te pakken, zodat hij zelf op jacht ging 

Overal en ook bij Tap waren de deuren verdwenen, maar vader en Jan 
zochten wat bruikbare deuren bij elkaar om de zaak dicht te maken Die waren 
te vinden bij stellingen en eenmansgaten, die de Duitse militairen hadden 
aangelegd De deuren waren gebruikt als wandversteviging Je had geluk als 
je je eigen deuren terugvond en ze ook nog redelijk onbeschadigd waren 
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De winkel was een grote ravage. Daann was een granaat ontploft. Maar de 
voor- en de huiskamer, de keuken en het toilet waren nog intact. Voorlopig 
werd begonnen met puinruimen. 

Het pand van Tap Van de woningen die waren aangebouwd, resteert slechts puin. 

Moeder Tap had vanuit Nijmegen al vast eten meegenomen en in Bemmel 
waren er wel mensen, die graag wilden mee-eten. Dat waren Broer 
Knipscheer en Leo van Merwijk de bakker. Moeder kookte op een fornuis, 
waar de poten onder verdwenen waren. Voorlopig werd het gevaarte op 
stapels stenen gezet Op een dag was Marie weer aan het koken, maar de 
schoorsteen was van het huis afgeschoten en de rook bleef op de hooizolder 

hangen. Toen Grad 
thuis kwam, zag hij 
de rook door kieren 
van de hooizolder 
dwarrelen en hij 
schrok. "Je zou zo 
de hele boel weer 
aansteken!" Daar 
moest natuurlijk iets 
aan gedaan wor
den. 

G. TH. TAP & Zn. - BEMMEL 
c.;«o . . . .o GARAGE EN A U T O V E R H U U R 

i ^ 
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Een factuur van Tap 
wegens taxidiensten 
voor de gemeente-
arctiitect Estourgie 
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Ondertussen was in Lent het kruidenierswinkeltje van Peters al open gegaan 
en Marietje ging van tijd tot tijd op de fiets naar Lent om boodschappen te 
doen. Ze was toen 15 jaar. 

Een nieuw begin 
Tot rond 1950 bleef de familie Tap in het pand aan de dijk wonen. Jan 
Knipping kwam in de garage werken. De winkel was een beetje opgeknapt en 
er konden weer klanten ontvangen worden. Het tweede huis, dat tegen de 
woning van Tap aangebouwd was, was onherstelbaar verwoest en werd 
verder gesloopt. Ook de bijgebouwen waren nauwelijks meer te herstellen. 

In 1946 voor het winkelraam. Vanaf links: Marie, Trees, Jan, Marietje en Grad. 

Daarom werd in 1951 aan de 'nieuwe weg', de latere Herckenrathweg (eerst 
sprak men nog van 'Burgemeester Herckenrathweg') een fikse lap grond 
gekocht. Het gaat om het terrein, dat was omgrensd door (nu) de Hercken
rathweg, de Van Doornickstraat, de Van Ambestraat en de Cuperstraat. 

Er werd gestart met een nieuwe kruidenierswinkel annex werkplaats voor 
landbouwwerktuigen (tractoren met bijbehorende machines), autowerkplaats 
en taxibedrijf. Daarnaast werd gehandeld in hooi en stro en daartoe werden 
hooiwagens gebouwd en ook wel verkocht. In die tijd trouwde Jan Knipping en 
hij ging bij het café 'Het Witte Huuske' wonen, waar hij meteen cafébaas werd. 
In de nieuwe garage kwam Bart Rutgers werken. 
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In het oude pand aan de dijk woonde nog een paar jaar de firma Knipping 
(geen familie van de monteur), grossier in vleeswaren. Toen werd het pand 
afgebroken en op de plaats waar het gestaan heeft, werd iets nieuws 
gebouwd door de familie Gelden. Er werden bij de nieuwe werkplaats meteen 
twee woningen gebouwd, één voor Grad en Marie en één voor zoon Jan en 
zijn vrouw Riet Bolderik uit Randwijk. 

Trouwfoto van Jan en Riet De bruidsmeisjes waren Marietje Tap en Coby Bolderik, 
een zus van Riet. 

Voor de grond en de bouw samen werd ƒ 18.000 betaald. Het taxibedrijf liep 
weer prima. Vader reed en ook Riet reed wel met de taxi. Daarnaast was er 
een benzinepomp. Marie exploiteerde de kruidenierswinkel. Bij haar in de 
winkel werkte Marietje Heijmen uit de Bosweistraat. Er waren diverse klanten, 
die wekelijks van kruidenier wisselden, omdat ze iedere middenstander de 
klandizie gunden. Als echter een kind uit een groot gezin in de winkel kwam 
om één pak suiker, dan wist Marie, dat zo'n groot gezin daar niet genoeg aan 
zou hebben. Maar voorlopig ging de klant bij andere kruideniers 
boodschappen doen en daar was niets aan te verdienen. Dus zei ze dan 
tegen het kind: "Je zult wel te kort komen, neem maar vast drie pakken 
mee...." 
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Jan Tap 
Jan Tap was superhandig. Men zei wel eens: "Hij kan met een nijptang en een 
stuk prikkeldraad een auto repareren." Rond 1967 hield Grad het werk voor 
gezien en hij deed de zaak over aan zijn zoon Jan. 

Grad en Marie in 1961 bij hun 40-
jarig iiuwelijl< voor het huis aan de 
Cuperstraat. 

Grad had overigens nog 
voldoende om handen. Op de 
grote lap grond verbouwde hij 
groenten en aardappelen. Er 
was een kleine koestal gebouwd 
achter de garage, waarin een 
paar koeien stonden. De mest 
liep gewoon het land in en 
daarop groeide vooral de 
rabarber. Gerard herinnert zich 
de enorm dikke stelen. Daar
naast had Grad een ren met 
kippen. Een oude, afgedankte 
schooltandartsenwagen diende 
als nachtverblijf voor de kippen, 
uitgaande van het idee, dat je 
iets bruikbaars niet weg doet. 
Door de bebouwing aan de 
omringende straten werd de tuin 
steeds kleiner, zodat er tenslotte 
voor het verbouwen van groen
ten weinig meer overbleef. 

Jan wilde eigenlijk liever alleen het autobedrijf voortzetten en deed de 
landbouwmachines over aan Jansen Landbouwhuis in Haalderen. In die tijd 
verhuisden Grad en Marie naar de woning aan de Herckenrathweg en gingen 
Jan en Riet aan de Cuperstraat wonen. Daarvoor werd die woning eerst nog 
verbouwd. De voordeur van het vernieuwde pand kwam aan de Herckenrath
weg en het adres was dus geen Cuperstraat meer. Het geheel werd gebouwd 
door aannemersbedrijf Moed uit Lent. 

De kruidenierswinkel was inmiddels beëindigd. Er kwam een autoshop voor in 
de plaats. Voor die autoshop werd een nieuwe ruimte aan de garage 
aangebouwd, die tevens dienst deed als showroom. Daar stonden enkele 
nieuwe auto's, wat in 1976 best wel bijzonder was. Riet deed de administratie 
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vari het garagebedrijf. Daarnaast reed ze de nodige i<ilometers voor liet 
taxibedrijf. Als men in die tijd naar het ziel<enhuis moest, ging dat vaak per 
taxi, want lang niet iedereen beschil<te over een eigen auto. 

Bij het garagebedrijf l<wam meteen een tankstation, met benzine van Shell. 
Dat was een van de eerste zelftankstations. Daar konden automobilisten zelf 
tanken en dan in de autoshop bij Riet afrekenen. Dat was goedkoper. In die 
beginjaren waren zelftankstations nog zeldzaam. Er stond verder nergens in 
de buurt zo'n tankstation. 

Het nieuwe bedrijf aan de Herckenrathweg. 

In de garage werd een smeerput aangebracht. Dat was een luxe, want nu 
hoefde de monteur niet meer op een plat wagentje onder de auto te kruipen. 
In die put zat een opvangtank voor afgewerkte olie. Die werd nu en dan leeg 
gezogen. Er was ook een ontluchtingssysteem in de put aangebracht. Uitlaat
gassen en benzinedampen, soms zwaarder dan lucht, verzamelden zich in de 
put en dat was natuurlijk heel gevaarlijk. Onder in de put was een pijp aan
gebracht naar buiten, waar hij langs de gevel omhoog liep en zo als een soort 
schoorsteen werkte. 

Sinds 1960 stond achter de werkplaats een grote vriescel. Daarin waren 
boxen aangebracht, die verhuurd werden. Als de Bemmelse kermis en 
ponymarkt er aan kwamen, werden grote bakken water ingevroren. Die 
werden door de cafés gebruikt om, in stukken gehakt, tijdens de 
feestelijkheden het bier te koelen. Rond 1970 werd met het vriezen gestopt. 
Het gebouw staat er evenwel nog steeds en heeft ook nog steeds als adres 
Cuperstraat 2. 
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De volgende generatie 
In 1977 overleed Grad Marie woonde nog een tijd naast de garage De 
volgende generatie Tap had zich al aangediend in de persoon van Gerardus 
Johannes Mana Tap Gerard werd geboren in 1955 Hij volgde na de lagere 
school de technische school, waar hij in 1971 af kwam Hij ging meteen in het 
bedrijf werken Gerard trouwde in 1980 met Liesbeth Meeuwissen, die vanaf 
1980 ook in het bedrijf werkzaam was 

Jan en Riet gingen in dat jaar aan de Wardstraat op nummer 85 wonen en 
daardoor konden Gerard en Liesbeth het huis op Herckenrathweg 3 betrek
ken Mane Tap, de echtgenote van Grad, overleed in 1985 en in haar huis, 
Herckenrathweg 3A, kwam haar kleindochter Ans Tap te wonen Ans was 
getrouwd met Peter Vink 

In 1981 werd Jan's vrouw Riet ernstig ziek Zij overleed in 1983 Jan zag het 
daarna allemaal met meer zo zitten en in 1985 gaf hij definitief het bedrijf over 
aan Gerard en Liesbeth Jan Tap heeft nog verschillende jaren in zijn garage 
aan de Wardstraat als hobby oude motoren opgeknapt Hij overleed in 1995 

Het werk beviel Gerard en Liesbeth bijzonder Veel vertegenwoordigers en 
klanten wisten, dat er altijd om tien uur 's ochtends koffie klaarstond en met 
velen zaten ze dan in de keuken koffie te dnnken Gerard had zijn werkplek in 
de garage, een paar jaar met meerdere monteurs Liesbeth had haar 
werkzaamheden in de winkel met de verkoop van brandstoffen, enz en de 
administratie van garage en winkel Beiden vonden het jammer, dat het in 
2003 allemaal anders werd. 

Het garagebedrijf werd voortgezet tot 2003, toen de oliemaatschappij TinQ 
bepaalde dat door wijziging in het verkoopsysteem van de brandstof de winkel 
gesloten moest worden Dat was een grote verandering 

Verder kwamen er steeds meer wettelijke voorschnften met betrekking tot het 
garagebedrijf Daar werkte Gerard uiteindelijk nog als enige Maar het was op 
een gegeven moment met aantrekkelijk meer om dit voort te zetten. 

Het tankstation wordt nu verhuurd aan TinQ en de naam Tap is dus eigenlijk 
weg Maar als je in Bemmel de naam Tap noemt, weet iedereen nog steeds 
waar dat is Gerard en Liesbeth werken beiden met plezier in loondienst 

Met dank aan mevrouw Marietje Hermsen-Tap, Liesbeth en Gerard Tap, Wim 
Meeuwissen en Wim Nas 

Joop Verburg 
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Nieuws uit de krant van 100 jaar geleden 
De oprichting van een arbeidersbond 
Het volgende bericht maakt melding van de pogingen om de arbeiders in onze 
dorpen georganiseerd te krijgen 

'De Gelderlander' van donderdag 18 februan 1909 
Bemmel. Maandagavond trad alhier voor de steenfabriek-arbeiders op de 
heer J Engels, met het onderwerp "het arbeidscontract" Zeer velen, waar
onder ook tal van niet-steenfabnekarbeiders, woonden deze hoogst belang
rijke lezing bij Hoogst belangrijk was deze lezing, omdat de arbeiders nu, bij 
het begin der campagne, geen raad weten met de teekening van de 
arbeidsovereenkomst met hun patroons 
Voor ongeveer 1 Vz jaar werd een steenfabriek-arbeidersbond alhier opgericht, 
doch wegens gemis aan belangstelling verliep deze Gaandeweg slonk het 
ledental, men zag geen nut in organisatie, 't gaf geen direct voordeel en de 
contributie, zijnde twee en een halve cent was te bezwarend 
Zoals de heer Engels opmerkte, zijn de arbeiders thans aan handen en voeten 
gebonden en willen ze aangenomen worden, verplicht het contract te 
teekenen, een contract zoals men aan het centraal bureau van katholieke 
sociale actie met in handen heeft gekregen Veel contracten zijn reeds door 
het bureau nagezien, doch een contract dat de arbeider zoozeer tot slavernij 
veroordeelt, was nog met aangeboden 
Artikel 1 van de overeenkomst toch luidt de arbeider verbindt zich in dienst 
van den werkgever werkzaam te zijn en alle voorkomende werkzaamheden te 
verrichten, die hem door of namens den werkgever in zijne onderneming 
worden opgedragen, zoowel bij dag als bij nacht, op werkdagen als op Zon
en Feestdagen 
Spreker merkte nog op, naar aanleiding van dit artikel, dat de patroons in 
naam wel katholiek kunnen zijn, doch met de daad zijn ze dit met Het heeft er 
alle schijn van dat de patroons in de meening verkeeren, dat ze leven in het 
heidensch Rome, toen de patriciërs met hun slaven deden wat ze wilden Met 
dit heidendom dient nu eens gebroken te worden De arbeiders moeten nu 
eens wakker worden, ze moeten uit hun dommeligheid eens opstaan en met 
een helder hoofd toonen dat ze christen zijn, chnsten mannen die in een 
christelijken bond toonen, dat ze deezen toestand van heidenschen slavernij 
met langer voortgezet willen zien 
Wat betreft de contributie merkte spreker op, dat 2Vz cent mets is Wanneer 
men 50 cent betaalde, dan zou een flinke bond met een weerstandskas 
gemaakt kunnen worden doch, zegt spreker, wanneer we slechts over 10 cent 
spreken, wordt er al gauw geantwoord, dat dit met betaald kan worden en 
toch, spreker wijst er met nadruk op, wordt in de gemeente Bemmel jaarlijks 
een som van ƒ 40 000,- aan jenever opgedronken Een cijfer dat ten hemel 
schreit Hoeveel tranen van rampzalige moeders kleven aan dit dorre cijfer, 
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hoeveel kinderen loopen vermagerd en brodeloos rond, als gevolg van deze 
ontzettende uitgaaf? Spreker sprak ten slotte den wensch uit, dat de 
vergadenng van dezen avond tot resultaat moge hebben, dat hier een krachtig 
kruisverbond worde opgericht, opdat er minder tranen, minder om brood 
schreiende kinderen in deze streek gevonden moge worden 
Een daverend applaus dankte van de zijde der toehoorders den spreker 
Meerderen lieten zich opschrijven om later een kruisverbond te stichten 
Ook voor den steenfabriek-arbeidersbond meldden zich weder arbeiders aan 
Onder de talrijke aanwezigen waren ook tegenwoordig de zeereerw heer 
Pastoor, adviseur, de zeereenw heer Pastoor van Huissen, de weleerw 
heeren kapelaans van Bemmel en Huissen en de algemeene adviseur de 
weleem heer kapelaan Van Loon 

Bron 'Gelderlander Online'bij Regionaal Archief Nijmegen Wfebruan 1909 pag 2-3 

BIJ de rubriek Nieuws uit de krant van 100 jaar geleden is het de bedoeling 
om een opvallend krantenartikel te plaatsen, zonder verdere beschouwin
gen Het deze keer gebruikte artikel vraagt echter om een korte toelichting 

Het dagblad 'De Gelderlander' schnkt er in het artikel met voor terug om in 
haar verslag de stevige bewoordingen die in de bijeenkomst werden gebruikt 
nchting werkgevers over te nemen Dat was echter met nieuw De krant had 
zich veel eerder al kritisch opgesteld waar het de werkomstandigheden op de 
steenfabrieken betrof Bijvoorbeeld in 1896 was een reeks van 14 artikelen 
over steenfabneksarbeiders uit Gendt geplaatst Daarin ging het over de 
slechte situatie van de werknemers op de steenovens en de noodzaak van de 
arbeiders om zich te verenigen In 1907 was nog uitgebreid verslag gedaan 
over de beroenng die het uit huis zetten van een gezin uit Haalderen in de 
Bemmelse gemeentepolitiek had veroorzaakt. 

Wat verder in het artikel opvalt is de betrokkenheid van de kerk, blijkend uit de 
ruime vertegenwoordiging op de bijeenkomst Rond 1860 was de industnahsa-
tie van Nederland in een versnelling gekomen Het oude ambachtelijke 
agransche patroon ging over in een moderne economische structuur Om
streeks 1880 ontstonden in Nederland organisaties van en voor arbeiders 
waarvan de leiding echter nog vaak berustte bij een welgestelde ondernemer 
die als een soort beschermheer optrad Deze werkliedenverenigingen waren 
geen echte vakbonden maar meer standsorganisaties die de algemene be
langen behartigden voor werknemers in een bepaalde sector De kerk speelde 
zeker een rol bij het opnchten van dergelijke organisaties Plaatselijke r-k 
werkliedenverenigingen werden opgericht met als doelstelling door samen
werking zijner leden in de geest en volgens de beginselen der Rooms-
Katholieke Kerk, vooral den werkmansstand en de kleine burgerij te beveiligen 
tegen de socialistische dwalingen van onze tijd 

mmmmmmm 
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Aan het eind van de negentiende eeuw groeide echter de overtuiging dat de 
belangen van de arbeiders ook en wellicht beter behartigd zouden kunnen 
worden via politieke partijen en dan sociaaldemocratische of socialistische 
partijen in het bijzonder Organisaties van arbeiders begonnen vervolgens de 
neutraliteit ten opzichte van politieke partijen, die ze zichzelf hadden opgelegd 
om alle werklieden ongeacht hun overtuiging te kunnen binden, op te geven 
Ze zochten de samenwerking op met politieke partijen waarvan ze steun 
venwachtten, bijvoorbeeld in het streven naar (staats-)pensioen Deze ontwik
keling viel samen met het oplaaien van de strijd voor algemeen kiesrecht De 
stap van het loslaten van de neutraliteit door de standsorganisaties naar de 
vorming van landelijke vakorganisaties was vervolgens met groot meer In 
1906 werd het socialistische Nederlandse Verbond van Vakverenigingen (het 
NVV) opgericht De R -K Kerk zag deze ontwikkelingen als een ernstige 
bedreiging en kwam steeds meer onder druk te staan om te voorzien in de 
behoefte onder de katholieke arbeiders aan echte vakbonden, in plaats van de 
bestaande standsorganisaties, en aan een eigen vakcentrale In 1909 werd 
besloten tot het oprichten van het Bureau voor de Rooms-Katholieke Vak
organisatie De standsorganisaties zouden de gang van zaken binnen de r -k 
vakbeweging wel nog lang blijven domineren 

Uiteraard is het met zo dat alleen afkeer tegen het socialisme de R -K Kerk er 
toe aanzette om zich in te zetten voor een moderne r -k vakbeweging De 
R -K Kerk was natuurlijk ook gekant tegen de uitwassen van het kapitalisme 
Maar de Kerk hechtte wel meer belang aan sociale en culturele vorming van 
katholieke arbeiders en minder aan materiele zaken Om die opleiding en ont
spanning te kunnen realiseren was regelmatig de financiële hulp van de werk
gevers nodig Die moest je daarom toch te vriend houden, al ging dat soms 
ten koste van het directe belang van de werklieden Het verklaart de verplichte 
aanwezigheid van een geestelijke adviseur op de vergaderingen Aan de ene 
kant was dat noodzakelijk en nuttig, maar aan de andere kant was dat ook 
weer verkeerd want als er 's avonds een vergadering was geweest dan wist 's 
morgens meneer de steenfabrikant het al Het duurde nog tientallen jaren 
voordat de invloed van de Kerk binnen de vakbond kon worden teruggebracht 

Pas in 1916 werd de Nederlandse R K Steenfabneksarbeidersbond opgericht 
als echte vakbond, met als voorzitter Hendrik Braam uit Gendt Plaatselijke 
afdelingen hiervan werden in de kerkdorpen van de gemeente Bemmel tussen 
1916 en 1920 gevormd 

Gerard Sommers 
Geraadpleegde bronnen 
- Vakbeweging voor en door mensen 75 jaar vakbeweging in de gemeente Bemmel 

l^aarten Panhuijsen / FNV, 
- Republiek van Rivaliteiten - Nederland sinds 1813 hfdst IV, P de Rooy - 2002, 
- 'Gelderlander Online' bij Regionaal Archief Nijmegen - diverse data 
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Contributie 2009 
In de algemene ledenvergadenng van 2008 is besloten de contnbutie voor 
2009 vast te stellen op € 14,50 voor een lid uit een gezin (was € 13,00) en 
voor ieder volgend lid uit hetzelfde gezin op € 4,50 (ongewijzigd) Het ver
schuldigde bedrag kan worden overgemaakt op onze rekening bij de 
Rabobank 10 57 26 443 Wanneer u nu op eigen initiatief uw contributie 
overboekt, dan bespaart u ons werk en bankkosten Dus heel graag' 

Bent u nog geen 'internetbankier' en vindt u overschrijven ook lastig, dan 
kunt u onze acceptgiro gebruiken De leden van wie de contnbutie eind 
februari nog openstaat, mogen begin maart deze acceptgiro verwachten 

De voor ons doen forse contributieverhoging heeft de volgende achtergrond. 

Op 28 augustus 2000 stemde de gemeenteraad van Bemmel in met het 
collegevoorstel om aan de Historische Kring Bemmel subsidie te verlenen in 
de huur van huisvesting in 'De Kinkel' en daarbij gelet op de beperkte finan
ciële mogelijkheden van de knng uit te gaan van een jaarlijkse eigen bijdrage 
van de kring van ƒ 1 000 ofwel € 450 De gemeente subsidieerde daarmee 
een aanzienlijk deel van onze huurlasten Tegelijk bespaarde de gemeente 
uiteraard wel een overeenkomstig bedrag op de subsidie in het exploitatie
tekort van 'De Kinkel' De huisvesting bij 'De Kinkel' werd in gebruik genomen 
op 16 december 2002 Op dat moment was onze huur € 8 184 De subsidie 
bedroeg € 7 734, zodat onze bijdrage € 450 was, conform het raadsbesluit. 

Vervolgens gebeurde er iets merkwaardigs Het bestuur van 'De Kinkel' voer
de met instemming van het gemeentebestuur een aantal jaren aanzienlijke 
huurverhogingen door Tegelijkertijd stelde hetzelfde gemeentebestuur echter 
onze subsidie met veel lagere jaarlijkse indexenngen bij Daardoor was de 
situatie vanaf 1 januari 2008, dus na iets meer dan 5 jaar, als volgt 
- Huurlasten'De Kinkel' € 9 653,04, was € 8 184,00, stijging 17,95% 
- Huursubsidie gemeente € 8 601,00, was € 7 734,00, stijging 11,21 % 
- Bijdrage knng = verschil € 1 052,04, was € 450,00, stijging 133,80% 

Diverse keren hebben wij het gemeentebestuur op deze ontwikkeling gewe
zen, omdat die naar de mening van het bestuur met strookt met het oorspron
kelijke besluit Echter zonder resultaat De bedragen voor 2009 zijn eind no
vember nog met bij ons bekend Wij moeten er echter helaas van uit gaan dat 
de ingezette werkwijze zal worden gecontinueerd Daarom hebben wij geen 
andere mogelijkheid gezien dan het doorvoeren van deze aanzienlijke contri
butieverhoging Het levert ons met 460 eerste gezinsleden € 690 op, naar wij 
hopen voldoende om het 'gat' in de subsidienng 2009 te dekken 

Het bestuur 
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De Liberation Route 
Om ons land nog voor de winter van 1944 1945 te bevrijden, begon in 
september 1944 operatie Market Garden In het gebied rond Nijmegen en 
Arnhem voltrokken zich in september en oktober 1944 op een groot aantal 
plaatsen ingrijpende gebeurtenissen De herinnenngen aan de betreffende 
oorlogshandelingen en de gevolgen daarvan worden levend gehouden door 
jaarlijkse herdenkingen, aandacht in de media, publicaties, tentoonstellingen 
in musea en initiatieven van velerlei aard Begraafplaatsen van oorlogs
slachtoffers en talloze oorlogsmonumenten worden door een groot aantal 
vrijwilligers al tientallen jaren in stand gehouden en verzorgd Dit met alleen 
om de oudere generaties de gelegenheid te geven de gevallenen te eren en 
verloren dierbaren te herdenken Maar ook met de bedoeling om jongere 
generaties in staat te stellen kennis te nemen van de gebeurtenissen en hen 
te confronteren met de vreselijke gevolgen van een oorlog. 

Voor met name die laatste groep is de Liberation Route bedoeld Het is een 
initiatief van het Regionaal Bureau voor Toensme Knooppunt Arnhem 
Nijmegen (RBT KAN) Het project is opgehangen aan de zogenaamde 
luisterkei Op 23 speciale plaatsen in en om Nijmegen en Arnhem zijn 
veldkeien geplaatst de luisterplekken Over de gebeurtenissen van die 
specifieke locatie is een hoorspel gemaakt dat via de mobiele telefoon kan 
worden afgeluisterd Belangrijk on
derdeel van het project is een web
site (www liberationroute com) waar 
informatie is te vinden over het 
gehele project Zo is de route weer
gegeven, met alle 23 locaties Via 
de website zijn ook mp3 bestanden 
van alle 23 hoorspelen gratis te 
downloaden Op die wijze kunnen 
de betreffende geluidsfragmenten 
thuis worden beluisterd Óf over
gezet worden naar een iPod, waar
door u ze mee kunt nemen naar de 
betreffende locaties als u die te 
voet, per fiets of auto bezoekt en 
daar aangekomen, kunt beluisteren 
Dat beluisteren kan ook via mp3-
spelers die voor dit doel kunnen 
worden gehuurd 

De voorzijde van de fraaie en informa
tieve brochure verzorgd door RBT KAN 

Liberation 
ROUTE 

>^ 
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In Bemmel is luisterkei nummer 18 te vinden De locatie hiervan is de kapel 
van Maria van de Bloeiende Betuwe op De Heuvel Na een inleidende tekst 
over de oorlogshandelingen op deze plaats volgt een geluidsfragment dat 
een vrije bewerking is van een passage uit het dagboek van de Bemmelse 
kapelaan G van der Voort De Historische Kring Bemmel verleende haar 
medewerking aan de totstandkoming van dit deel van het project. 

De luisterkei bij ue i\,ifjt i vdii Mctud vdn LIU bloeietiau beiuwc up üe Heuvel 

De luisterkeien van de Liberation Route zijn te vinden in Wijchen Nederas-
selt, Overasselt, Mook, Mookerheide, Gennep (2), Milsbeek, Groesbeek (2), 
het Duitse Kranenburg, Beek, Weurt, Nijmegen (4), Bemmel, Driel, Renkum, 
Oosterbeek, Arnhem en Ellecom Het gebied is dusdanig uitgestrekt, dat het 
met mogelijk zal zijn alle locaties op een dag af te gaan De brochure die is 
uitgegeven over de Liberation Route geeft ook informatie over musea, 
monumenten en begraafplaatsen van oorlogsslachtoffers Bezoek daarvan 
kan eventueel gecombineerd worden met het volgen van delen van de route 

Vanwege onze betrokkenheid bij de werkzaamheden rond luisterkei 18 kregen 
Gerard Sommers en ondergetekende een uitnodiging om bij het officiële in 
gebruik stellen aanwezig te zijn Gerard was helaas verhinderd Hierna volgt 
nog een kort verslag van deze dag 



- 2 4 -

Vrijdag 12 september was een bijzonder regenachtige dag. Om half een 
's middags kwamen alle genodigden samen in Hotel Haarhuis in Arnhem. Het 
was een aanzienlijk gezelschap bestaande uit veteranen, burgemeesters, 
wethouders, projectmedewerkers van en namens RBT KAN, vertegenwoor
digers van historische kringen, defensie, sponsors en andere partijen die op 
welke manier dan ook een bijdrage hadden geleverd aan de realisatie van dit 
project. Ook de pers was in ruime mate aanwezig en er was belangstelling 
van organisaties op historisch gebied. 

Directeur Jurriaan de Mol van RBT Kan heette iedereen van harte welkom. Hij 
gaf aan dat er in de periode voorafgaand aan deze officièle gebeurtenis heel 
veel werk is verzet. Verder memoreerde hij het leed dat zowel burgers als 
militairen in de oorlog hebben meegemaakt op de plaatsen waar nu de 
luisterkeien staan. 

Het tekstbord op de Bemmelse kei. Links op de bovenste foto kapelaan Van der Voort. 

Na deze opening van het programma werd per bus koers gezet naar luisterkei 
nummer 21 bij De Westerbouwing in Oosterbeek. Deze luisterkei heeft als 
thema de terugtocht van de 1^ Britse Luchtlandingsdivisie. De officiële 
ingebruikstelling hier werd verricht door de burgemeester van Arnhem, 
mevrouw Pauline Krikke. Zij deed dit door een parachute die over de kei lag te 
verwijderen. In haar toespraak stond zij stil bij de moedige wijze waarop deze 
terugtrekking plaats vond. Zij sloot af met het uitspreken van de hoop dat een 
dergelijke strijd in de toekomst nooit meer zal plaatsvinden. 
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Links burgemeester Knkke nadat ze de parachute van de luisterkei had verwijderd 

En terwijl de regen nog steeds met bakken uit de lucht viel, gingen we met de 
bus naar het volgende programma-onderdeel het officieel in gebruik nemen 
van luisterkei 10 in Groesbeek Deze handeling werd verncht door burge
meester Thom de Graaf van Nijmegen tezamen met de loco-burgemeester 
van Groesbeek Luisterkei 10 herbergt het verhaal van de Duitse goederen
trein die volgeladen met gestolen goederen van het station van Nijmegen naar 
Duitsland ontsnapte, dwars door reeds bevrijd gebied 

Na de toespraak van de loco-burgemeester van Groesbeek werden we 
uitgenodigd voor het afsluitende hapje en drankje Bij dit informele samenzijn 
gingen de gesprekken vooral over de belevenissen van de direct betrokkenen 
die iedere luisterkei op zijn plek nu vasthoudt en verspreidt aan iedereen die 
er van kennis nemen wil 

Na een laatste dankwoord aan iedereen die op enigerlei wijze aan het project 
van de luisterkeien heeft bijgedragen, gingen we aan het eind van de middag 
met de bus weer terug naar Arnhem, nog steeds door de regen Zo kwam een 
einde aan de inzet van onze kring ten behoeve van dit waardevolle initiatief op 
het gebied van de beleving van ons verleden 

Gijs Bouwman 
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Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 

De Domakkerstraat 

In maart 1948 stelden burgemeester en wethouders van Bemmel aan de raad 
der gemeente Bemmel voor om nieuwe wijknamen te geven aan de nieuw 
gebouwde woningcomplexen in de verschillende dorpen. Voor het dorp 
Haalderen ging het om het in aanbouw zijnde complex De Domakker. Destijds 
was de gemeente nog verdeeld in wijken met letters en huisnummers. 
Bemmel had de letter A en Haalderen de letter B. 

Op 12 augustus 1954 schrijven burgemeester en wethouders weer aan de 
raad: Ten gevolge van voortschrijdende ontwikkeling van de woningbouw 
ontstaan er moeilijkheden bij de huisnummeraanduiding. Ze stellen aan de 
raad voor om de dan geldende wijknummering af te schaffen en een nieuwe 
straatnaamgeving in te voeren. De naam 'Domakker' zou dan terug komen in 
de straatnaam Domakkerstraat. Ze schrijven er nog by Dit is de middelste der 
drie wegen, gelegen op het oorspronkelijke perceel grond, genaamd de 
Domakker De beide andere straten liepen parallel aan de Domakkerstraat: 
aan de oostkant de Sallandstraat en aan de westkant de Hofsteestraat. In de 
openbare vergadering van 19 augustus 1954 werd door de gemeenteraad 
aldus besloten. 

We kijken richting Kolkweg en zien de huizen aan de westzijde van de Uuniakkerstraat. 
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Op 16 augustus jl. werd er feest gevierd in de Domakkerstraat. De bewoners 
vierden het feit dat 60 jaar geleden hun straat officieel haar naam kreeg. 

Wat weten we nog meer van de Domakker? Allereerst kunnen we eens terug
kijken naar de situatie in 1832. We maken daarvoor gebruik van de Kadastrale 
Atlas Gelderland 1832, editie Bemmel Ressen. Hieronder is een detail opge
nomen uit de kadastrale kaart Sectie C genaamd de Halden, tweede blad. 

Met perceelsnummer 193 is hier het latere complex De Domakker al te zien. 
De doorgaande weg van Bemmel (linksboven) naar Gendt (rechtsonder) loopt 
als Haldersche Straat aan de noordzijde om de grote kolk heen. De boog om 
de kolk is de huidige Kolkweg. Binnen de gebogen lijn die de omtrek van de 
grote kolk aangeeft, zijn nog de rechte lijnen te zien van de perceelsgrenzen 
zoals die liepen voor het ontstaan van de kolk bij de dijkdoorbraak in 1784. 
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Op de tekening op de vorige bladzijde tellen we 8 woonhuizen of boerderijen. 
Uit de kadastrale beschrijving blijkt dat in de hele Sectie C, ongeveer gelijk 
aan het huidige binnendijkse dorp Haalderen, in totaal slechts 33 gebouwen 
stonden. Ongeveer 80% daarvan zit in de 4 laagste van de in totaal 20 
belastinggroepen. Het perceel 193, in de stukken van de gemeente Bemmel 
aangeduid als de Domakker, was in 1832 als bouwland in gebruik. De 16.120 
m^ grote kavel was eigendom van Jan Geer Janssen. Deze Janssen was 
landbouwer en bezat in totaal 96.800 m^ grond in Sectie C. Daaronder, onder 
meer, de aan perceel 193 grenzende percelen 192, 211 en 212. Onder de 
beschreven bezittingen is geen woonhuis, zodat uit de kadastrale atlas helaas 
niet kan worden afgeleid waar Jan Geer Janssen woonde. 

Telde Haalderen, en in het bijzonder de omgeving van de Domakker, in 1832 
nog maar weinig gebouwen of woonruimten, in 1944 was dat al heel anders. 
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Het afgebeelde detail van een luchtfoto van 12 september 1944 laat dat zien 
Het weergegeven gebied komt vrijwel overeen met dat van de tekening Nog 
steeds is het perceel Domakker goed te herkennen Het lijkt opgedeeld in een 
groot aantal lange percelen die als moestuin in gebruik zijn met, gelet op de 
verschillende tinten, een grote verscheidenheid aan gewassen Duidelijk is 
ook hier de gebogen lijn van de Kolkweg zichtbaar Daar langs zien we onder 
meer de arbeiderswoningen van de Blauwe Pan staan We zien dat de Van 
der Mondeweg inmiddels recht is doorgetrokken en de grote kolk nu in tweeen 
deelt Dat was gebeurd als werkgelegenheidsproject in het begin van de 
dertiger jaren Langs deze weg is ten opzichte van ruim honderd jaar tevoren 
het aantal panden duidelijk toegenomen Verder is een opvallend verschil de 
aanwezigheid van de in 1933 ingewijde kerk van Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten en het daar achter gelegen kerkhof Bij de aanleg van het 
kerkhof is een deel van het oorspronkelijke kadastrale perceel 192 gebruikt 

Rechts, grenzend aan het perceel de Domakker, zien we een gedeelte van 
een wei die, als deze was uitgeweid en dus kaal was wel als voetbalveld werd 
gebruikt De HAVO-spelers trokken thuis hun tenue aan De gasten kleedden 
zich om in de slagerij van Derksen aan de Van der Mondeweg (naast het 
huidige zalencentrum) Na de oorlog werd deze wei het vaste voetbalveld, 
totdat in 1966 Sportpark 'De Notenboom' in gebruik werd genomen 

In de eerste helft van de twintigste eeuw werkten van veel gezinnen de 
gezinshoofden en vaak ook meerdere gezinsleden op de steenfabrieken De 
veelal slechte huisvesting van de arbeidersgezinnen was in de loop van de 
jaren een steeds grotere bron van zorg geworden Al voor de oorlog waren 
initiatieven ontwikkeld op het gebied van de huisvesting van deze gezinnen 
Zo werden er woningen gebouwd aan de Van der Mondeweg ('Bouw
commissie') en op Klem Baai Na de oorlog moesten tientallen gezinnen in 
noodwoningen worden gehuisvest Het is dus met verwonderlijk dat aan het 
eind van de jaren veertig omvangrijke nieuwbouwplannen moesten worden 
gerealiseerd Daaronder dus ook die op de Domakker, ruim 60 jaar geleden 

Naderhand zijn de oorspronkelijke Sallandstraat, Domakkerstraat en Hofstee
straat nog eens met flinke stukken verlengd om aan de vraag naar woon
ruimte te kunnen voldoen Maar ook dat was met genoeg Telkens opnieuw 
zijn nieuwe wijken toegevoegd, tot op de dag van vandaag De boerenbe
drijven zijn voorgoed uit het centrum van het dorp verdwenen 

Mana Janssen 

Bronnen 
- Kadastrale Atlas Gelderland 1832 - Bemmel Ressen SWKAG Velp 2000, 
- Luchtfoto 12 september 1944, Afd Speciale Collecties, Bibliotheek Landbouw

universiteit Wageningen 
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Restauratie toren protestantse kerk Bemmel 

De ongeveer 800 jaar oude toren van de protestantse kerk aan het Oude 
Kerkhof in Bemmel was toe aan een grote restauratiebeurt. Aangezien 
-zoals dat op veel plaatsen het geval is- de toren eigendom is van de 
burgerlijke gemeente, 
werd die restauratie 
uitgevoerd in opdracht 
van de gemeente Linge-
waard. Aan de binnen
zijde van de toren werd 
stucwerk en schilderwerk 
uitgevoerd en aan de 
buitenkant werden, op 
plaatsen waar dat nodig 
was, de voegen bij
gewerkt. Op 25 
september 2008 werd, 
als kroon op het werk, 
het kruis met de haan op 
de toren geplaatst. 

Het torendak zonder kruis. 

Het kruis 
Het kruis bovenop de toren is indertijd waarschijnlijk door een dorpssmid 
gesmeed. Het bestond uit puur smeedwerk, dat nergens gelast was. Ver
bindingen werden geweld. De delen werden witgloeiend gestookt, tot bijna 
smeltens toe, tegen elkaar aangelegd en daarna aan elkaar gehamerd. Er 

werden in de loop 
van de tijd wel 
reparaties uitge
voerd. Hier en 
daar vinden we 
een opzetstukje 
met nieuwe ijzeren 
krullen, dat met 
een metalen band 
aan het originele 
kruis werd be
vestigd. 

Een van de armen 
van het kruis. 

£ 
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Het kruis staat op een mast, die zich hoofdzakelijk binnen in het dakgedeelte 
van de toren bevindt. Die mast staat op een balk onderin de spits en steekt 
een stukje boven de spits uit. Daar was hij 
bekleed met lood van IVb mm dikte, dat 
over de mast en de bovenste leien van het 
torendak was aangebracht, teneinde alles 
waterdicht af te sluiten, de zogenaamde " ^ B I W I ^ ^ ^ K * 
loodmuts. Bij de restauratie is door Aan
nemersbedrijf Verweijen nieuw lood aan
gebracht van 3 mm dikte. 

Onder aan het kruis bevindt zich het 
bevestigingssysteem, bestaande uit vier 
'voeten' met daaromheen drie ijzeren 
ringen. Deze zijn tapsgewijze aangebracht, 
waardoor het gevaarte klem komt te zitten 
op de top van de mast. 

De voet van het kruis. 

Schildersbedrijf Mattijssen heeft het kruis gezandstraald en van een pantser-
lak voorzien. Een Gendts metaalbedrijf heeft de voet gerepareerd. Toen men 
het kruis op de toren wilde bevestigen, bleek dat bij het repareren van de 
voeten het lasmateriaal te netjes en daardoor te dun was afgeslepen, 
waardoor het afbrak. Dat was een tegenslag. Een nieuwe reparatie volgde en 
daarna werd nog een poging gewaagd. Die ging goed. Met een stel spieën 
werd de zaak tenslotte vastgezet. 

De bol 
Onderaan het kruis bevindt zich een 
bol. Men noemt dat de 'pijnappel'. Die 
bestaat uit twee gedeelten, verbonden 
door twee scharnieren en is te sluiten 
met twee sloten. De bol omsluit het 
bevestigingsgedeelte van het kruis, dat 
daardoor niet meer te zien is. Tijdens 
de restauratie van de kerk in 1953-
1954 werd deze bol door Schilders
bedrijf D.J.D. Fleurij, die ook het schil
derwerk in de kerk voor zijn rekening 
nam, met bladgoud bekleed. De heer 
Fleurij heeft zijn naam aan de binnen
kant van de bol aangebracht. 

De bol. 
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Vroeger werd binnen in deze bol wel een spreuk ingekrast, die sloeg op het 
dorp of de wijk, waarin de kerk stond Soms werd een plattegrond van de kerk 
ingekrast en een enkele keer borg men er een relikwie in op. 

In de Bemmelse bol heeft ooit iets geschreven gestaan, maar dat was met 
meer leesbaar Op de buitenzijde van de bol, in het bladgoud, is de volgende 
vermelding ingekrast M vd Diepenhorst, Leidekker Doetinchem 14/10 '54 
Ook zijn nog deukjes waar te nemen Vroeger werd wel met luchtbuksen op 
de bol geschoten 

De haan 
Van dichtbij is te zien, dat er een soort ei aan de borst van de haan is 
aangebracht Vreemd, een haan met een ei Wat is er aan de hand"? 

Omdat de haan als 
windwijzer gebruikt 
wordt en dus altijd met 
de kop de windnchting 
aangeeft, moet het 
staartgedeelte flink 
groter zijn dan het 
borstgedeelte, om meer 
wind op te vangen 
Teneinde dat verschil in 
gewicht op te heffen, 
zijn in dat 'ei' loodkorrels 
aangebracht 

De haan met tiet 'ei 

Om het draaien van de haan te vergemakkelijken is een kogel aangebracht in 
de koker, die om de pen bovenaan het kruis draait Om tijdens de plaatsing 
van de haan te zorgen dat die kogel met uit de koker viel, werd hij tevoren dik 
met vet ingesmeerd Dan bleef hij wel in de koker plakken 

De weerhaan op de torens van christelijke kerken is het zinnebeeld van 
waakzaamheid Op moskeeën vinden we een wassende maan en bij 
sommige geloofsgemeenschappen wordt een zwaan gebruikt 

Tijdens de restauratie 
Gedurende de restauratie van de toren is de heer Geurt Bouw, als vroegere 
koster uiteraard zeer geïnteresseerd in het gebeuren, met grote regelmaat bij 
alle activiteiten aanwezig geweest Hij heeft van de werkzaamheden een groot 
aantal foto's gemaakt, waarvan u er enkele hierbij aantreft 
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Geuii Bouw bij het kruis, kort voordat deze weer op de spits werd geplaatst. 

Bij het samenstellen van dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van hetgeen 
de heer Bouw wist te vertellen. 

Joop Verburg 

Het Kringblad wordt gedigitaliseerd 

Onderdeel van de Arnhemse Bibliotheek is de Gelderland Bibliotheek, voor
heen het Gelders Documentatie Centrum. Vanaf 1856 heeft de Gelderland 
Bibliotheek gewerkt aan het opbouwen van een indrukwekkende collectie 
boeken, tijdschriften, kranten, etc. over Gelderland. Daartoe behoort ook ons 
Kringblad. De Bibliotheek heeft ons recent op de hoogte gesteld van het 
voornemen publicaties, waaronder die van historische verenigingen, op haar 
kosten te digitaliseren en na een bepaalde periode op internet te plaatsen. 
Het publieksbereik van ons blad wordt dan ineens wereldwijd. En 24 uur per 
dag zullen alle oudere nummers raadpleegbaar zijn. Uiteraard zijn wij daar 
blij mee. Wij hopen echter dat het u er niet van zal weerhouden van tijd tot 
tijd een bezoek te brengen aan ons documentatiecentrum. 

Het bestuur 
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Woordenboek van de Gelderse dialecten 
Op vrijdag 7 november 2008 werd in Hotel 'De Wereld' te Wageningen het 
derde en laatste deel van het Woordenboek van de Gelderse dialecten ten 
doop gehouden. Het derde deel, met als thema 'De Wereld', over onze 
omgeving bestaat uit twee delen: één voor de Veluwe en één voor het 
Rivierengebied. Eerde
re afleveringen hadden 
als thema 'Het Huis', 
gepresenteerd in 2005, 
en 'De Mens' (2006). 
Het hele project liep 
van 2002 tot 2008. De 
faculteit Letteren van 
de Radboud Universi
teit te Nijmegen was de 
thuisbasis van de 
makers van het woor
denboek, mevrouw 
Charlotte Giesbers en 
de heer Harrie 
Scholtmeijer. 

Er werd een leuk programma aangeboden. Na de officiële opening en een 
woord van welkom door de heer Roeland van Hout waren er toespraken in het 
dialect door mevrouw Giesbers en de heer Scholtmeijer. Ze vertelden over de 
totstandkoming van het boek. De uitspraak van enkele woorden uit het boek 
voor het Rivierengebied, onder andere het woord 'kikker', werd door mevrouw 
Giesbers onder de loep genomen. Het woord kent verschillende varianten: 
kikker, kieker, kikvors, kiekvors en kikbil. Ook het woord sneeuw kent 
verschillen: sneeuw, snieuw, snuiw, snauw, sni-j en snei. 

Het muzikale intermezzo van de Oosterhoutse zanger Dick van Altena was 
een succes. Hij zong een aantal nummers in het Betuws dialect. De meeste 
van de aanwezigen konden het prima verstaan. Vooral het nummer Exota riep 
veel herkenning en gelach op. De aangekondigde gedichten van mevrouw 
Lijda van den Bramen-Jonkers waren eigenlijk meer verhalen, die zij heel 
aanstekelijk vertelde in haar dialect uit de omgeving van Zuuk. 

De heer Esmeijer, gedeputeerde Cultuur van de provincie Gelderland, die 
volgens het programma het eerste exemplaar in ontvangst zou nemen was 
helaas verhinderd. Zijn vervanger was de heer Jacobus Trijsburg, directeur 
van Gelders Erfgoed, die benadrukte dat het belangrijk is om het dialect in ere 
te houden, woorden en uitdrukkingen te verzamelen en vast te leggen. 
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Na het aanbieden van het 
eerste exemplaar was het 
officiële gedeelte voorbij en 
was het tijd voor een 
drankje en het afhalen van 
de gereserveerde boeken. 
Een fris drankje was 
welkom omdat het, naar
mate het programma 
vorderde, steeds warmer 
was geworden in de zaal. 
Voor de Historische Kring 
Bemmel mocht ik een boek 
meenemen. Als u dat eens 
wilt inzien, bent u welkom in 
ons documentatiecentrum 
in 'De Kinkel'. 

Dick van Altena. 

Hotel 'De Wereld' was een toepasselijke locatie voor de presentatie want het 
derde deel van het woordenboek heeft immers als thema 'De Wereld. Het 
hotel in Wageningen is een der oudste in Nederland. Al in 1669 was er een 

logement 'De 
Waerelt'. In de 
gang van het 
hotel IS een 
kleine tentoon
stelling met circa 
40 foto's inge
richt die een 
beeld geeft van 
de rijke geschie
denis. Beroemd 
is Hotel 'De 
Wereld' door de 
Duitse capitu
latie. Een misver
stand is dat de 
documenten ook 

hier werden getekend. De formele ondertekening van de capitulatieakte vond 
op 6 mei 1945 plaats in de Aula van de Landbouwhogeschool. 

Mana Janssen 
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Scouting Bemmel 
Inleiding 
Op 20 juni 2008 vierde Scouting Bemmel het 'Zestig-en-een-beetje-jubileum'. 
Onderdeel van de feestelijkheden was een reünie. De fototentoonstelling die 
hiervoor was gemaakt, bracht mij op het idee eens wat dieper in de 
geschiedenis van deze voor Bemmel belangrijke vereniging te duiken. 

Een van de eerste gidsenleidsters in Bemmel was mevrouw Schellekens-Nas. 
In maart 1946 had zij haar gidsenleidsters cursus voltooid en in mei 1946 werd 
haar door het Gidsen Hoofdkwartier in Gorssel toestemming verleend om een 
groep te starten. Deze toestemming werd verleend nadat door het hoofd
kwartier het programma voor 13 groepsbijeenkomsten was goedgekeurd. Als 
patroonheilige voor de groep werd gekozen St. Bernadette. Er werd gestart 
met een groep van 12 gidsen in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Het onderkomen 
van de Bernadettegroep was de vlak na de Tweede Wereldoorlog voor de 
gidsen gebouwde hut achter het toenmalige Wilhelmina Paviljoen. 

Op deze foto is de gidsenhut rechts in het midden aangegeven. 

Mevrouw Schellekens vertelde mij dat rond 1950 tijdens groepsbijeenkomsten 
en kampen veel gewandeld werd en dat de kinderen veel leerden over de 
natuur. Er werd gezongen rond het kampvuur en er werden fluitkoorden 
geknoopt. 
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Ik denk aan mijn dochter, die als ik mijn gesprek met mevrouw Schellekens 
lieb, met een groep kabouters op kamp is in Laren bij Almere. In het 
programma dat voor dit kamp is voorbereid, zitten ook onderdelen als 
kennis opdoen van de natuur en een dag 'hiken'; in 1947 noemden ze dat 
een flink eind wandelen. Natuurlijk wordt er ook nu kampvuur gemaakt en, 
het liefst met een gitaar erbij, gezongen. Ook het leggen van allerlei knopen 
is nog steeds actueel. Wat een overeenkomsten... Gelukkig maar, de wereld 
draait toch niet zo hard als wij wel eens denken. Hoewel.... slapen 
gebeurde in 1950 op juten zakken gevuld met stro. Nu hoor ik verhalen van 
luchtbedden, die mechanisch opgepompt worden en soms zo breed zijn dat 
er wel twee kinderen op kunnen liggen. 

De kapelaans Van der Voort, Scholten, Van Wiggen, Van der Velden en 
anderen waren in de loop der tijd als aalmoezenier betrokken bij deze 
katholieke vereniging. Als er op kamp werd gegaan, kwamen zij ook op het 
kampadres. De ochtend begon dan ook met een H. Mis. Mevrouw Wissing-
van der Velden vertelde dat zij eens heeft meegedaan aan een Koempoelan 
in Apeldoorn. Een Koempoelan is een bijeenkomst van gidsenleidsters, deze 
keer uit het hele land. Ook die bijeenkomst begon met een H. Mis en het was 
de bedoeling daar ter communie te gaan met een nuchtere maag. Maar voor 
die tijd moest eerst de 55 kilometer van Bemmel naar Apeldoorn per fiets 
overbrugd worden. Dit heeft ze niet zonder haar brood gered. Halvenwege 
voelde ze zich zo beroerd, dat er toch maar een paar boterhammen naar 
binnen zijn gewerkt om gezond aan te kunnen komen. 

De gidsen verdienden een aantekening in hun boekje als zij veel kilometers 
hadden gelopen. Om aan die kilometers te komen, werd er op zondagochtend 
buiten de groepsbijeenkomsten om gewandeld, zoals bijvoorbeeld naar de 
kerk aan de Molenstraat in Nijmegen om daar de H. Mis bij te wonen. 

De Trekvogels 
Tussen 1946 en 1948 was er ook een meisjesvereniging in Bemmel actief 
onder de naam De Trekvogels. Een van de leidsters was mevrouw Wissing-
van der Velden. Zij schreef haar ervaringen op. Het was een avond in 1946 
dat een kapelaan, welke weet ik niet meer, bij ons thuis kwam en mijn oudste 
zus (Annie) vroeg of ze jeugdleidster wilde worden. Annie had geen zin (later 
is ze welpenleidster geworden). Ik zei tegen de kapelaan dat ik wel zin had. Ik 
was toen 18 jaar. Samen met Nelly Hulsman (tegenwoordig mevrouw 
Holleman-Hulsman) ben ik een cursus gaan volgen, die door twee Arnhemse 
dames werd gegeven in een zaaltje van het Liduïna-Gesticht. Na drie 
weekenden waren we leidsters van De Trekvogels. De groepsbijeenkomsten 
van deze vereniging waren niet zo gestructureerd en na twee jaar is de groep 
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opgeheven en is een deel van de meisjes met de leiding naar de gidsen 
overgestapt 

De gidsen 
De groepsbijeenkomsten van de gidsen tussen 1948 en 1955 openden met 
een gebed en het zingen van het Beloftelied 

Ik koos als weg door 't leven het gidsenspoor 
't vraagt mij om veel te geven de jaren door 
Ik zal steeds ernstig trachten heel toegewijd 
God schenk mij daartoe krachten ik ben bereid 

'n Goede gids wil 'k wezen tot dienen klaar 
de wetten na te streven in alles waar 
Ik zal steeds ernstig trachten heel toegewijd 
God schenk mij daartoe krachten ik ben bereid 

Soms werd ook de vlag gehesen Er werd een liedje of een dansje geleerd, 
ook wel eens Franse liedjes Daarna werd er iets nuttigs gedaan, zoals leren 
knopen, spoorzoeken, morsetekens herkennen of verband aanleggen Het 
kon ook zijn dat werd gezocht naar 'eerstelingen' in de natuur In de 
groepsruimte werd dan een lijst gehangen waarop werd aangegeven wie 
bijvoorbeeld de eerste boterbloem of klaproos of het eerste vergeet-mij-nietje 
had gevonden Het was een wedstrijd om de eerste te zijn 

Een aantal gidsenleidsters vanuit de hele streek kwam maandelijks bij elkaar 
op initiatief van het districtsbestuur om geïnstrueerd te worden over nieuwe 
activiteiten die waren voorbereid op het hoofdkwartier Eens per jaar werden 
alle gidsenleidsters van het district uitgenodigd voor het Geertenfeest 

Het officiële brevet 
uitgereikt na het 
volgen van de bi
vakcursus Met dit 
brevet mocht een 
gidsenleidster als 
verantwoordelijk bi 
vakleidster met een 
groep op kamp 

' y ^ N f t ^ ^ 

Brevet-. 

Buakcursui gevolgd te 

' t Joppe 
<bmni 31 Moi - 6 Jun i 194' 
tot het leiclc-n v«n ren bivak ^h 

verantwoordelijk btvakleiJuer 

D«um 2 Juli 1952 
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De Dachvaerts 
In de zestiger jaren namen de gidsenleidsters deel aan de zogenaamde Dach
vaerts. Dat waren bijeenkomsten van de Nederlandse gidsenbeweging, waar 
katholieke leidsters bij elkaar kwamen om te ontspannen en feest te vieren, 
maar vooral ook om elkaar te ontmoeten. In 1964 was er een in Ommen. 

In 1965 waren in Schaijk 2.000 leidsters bijeen. Het was een hele happening. 
Hoogtepunt was het bezoek van Koningin Juliana, die onder andere meedeed 
aan de ballonnenwedstrijd. Ook de bisschop van Den Bosch, monseigneur 
Bekkers, was aanwezig om de leidsters meerdere malen toe te spreken. 

Koningin Juliana was in die jaren de beschermvrouwe van de gidsen: ze werd 
'movavedo' genoemd: moeder van vele dochters'. Inmiddels heeft prinses 
Maxima deze rol op zich genomen. 

Een Bemmelse leidster fotografeerde Koningin Juliana tijdens de Dachvaert in Schaijk. 

Op kamp 
Van 18 tot 20 juni 1948 werd in Bemmel het zogenaamde Jeugdweekend 
gehouden. Tal van organisaties die, op welke wijze dan ook, actief waren op 
het gebied van jeugd- en jongerenwerk organiseerden in dat weekend 
activiteiten om aan geld te komen. Het was een gecoördineerde actie, 
gesteund door het gemeentebestuur en de kerk. 
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In de feestgids ter gelegenheid van dit Jeugdweekend komen we onder meer 
de volgende passage tegen, geschreven door Guido B. Nas, namens alle 
leidsters en gidsen van de Bernadettegroep. Het hoogtepunt van het jaar is 
het kamp. Voor zo'n bivak komt heel wat kijken, we hebben onder andere 
nodig per ronde 4 pannetjes, emmer, pioniershout om keukens te bouwen, 
strozakken, etc. Vóór augustus hopen we zo rijk te zijn dat we dat ailemaai 
aan kunnen schaffen, want dan gaan we voor het eerst bivakkeren. 

In de jaren vijftig werd er ook op kamp gegaan. Soms ging het vervoer per 
vrachtwagen, maar meestal werd er gefietst. Een van de eerste kampen was 
in Rozendaal, waar gekampeerd werd in de luxe blokhut van "Freule Feith". 

Kampplaatsen tot 1960 waren Rozendaal, Loerbeek, bij Montferland, IVIeddo, 
Malden, Herwen en Aerdt, Simpelveld/Roermond, met als tussenstop voor de 
fietsers een overnachting in Baario, Stokkum, opnieuw Meddo, Baak, Ooster
hout en Alverna. Voordat er op kamp gegaan werd, ging de leiding bij de 
ouders langs. De leidsters kregen dan ook wel eens voedsel mee, zoals 
aardappelen, groenten of fruit. 

Meestal werd het kamp opgeslagen bij de boer in de stal. Daar waar in de 
winter de koeien en de varkens stonden, werden in de lente de stallen 
schoongemaakt en gewit. Dan konden de strozakken en later de luchtbedden 
van de kinderen erin. 

Hef vullen van de strozakken. 

Mevrouw Wissing: Onze slaapzakken en kussenslopen werden gevuld met 
stro. Als dek hadden we een deken die dubbel met dekenspelden was vast-
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gemaakt. Zo'n dekenspeld leek 
op een grote sluitspeld. We 
kookten op een soort keuken 
die we gesjord (geknoopt) 
hadden. Onze wc bestond uit 
een plank met een gat. De wc 
was gemaakt van doek. Zo'n 
wc noemden we 'hudo': deze 
afkorting staat voor 'Houdt uw 
darmen open'. 

De kampen waren zoals al 
aangegeven het hoogtepunt 
van het jaar. In de periode van 
1960 tot en met 1971 gingen 
de Bemmelse gidsen naar De 
Steeg (1960), Stokkum (1961), 
Best, met onderweg een over
nachting in VenIo (1962), Heijen (1963), Well (1964), Beek/Montferland 
(1965), Alverna/Woezik/Wijchen (1966), Velp (1967), opnieuw Stokkum 
(1968), De Lutte (1969), Zeeland bij Uden (1970) en Wageningen (1971). Wat 
van het kamp in De Lutte het meest is bijgebleven is dat er de eerste nacht 
nauwelijks is geslapen omdat toen de eerste mens zijn voet op de maan zette. 

1 >Mk. <- * ^^l 

Foto genomen tijdens het kamp in De Steeg in 1960 
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De leiding van de gidsen werd niet bij de naam genoemd. De lioofdleidster 
noemde men Guido, de leidster Kappi en de Adjuto was de hulpleidster. Een 
groep bestond uit 24 meisjes, verdeeld over 4 rondes van 6 meisjes. Elke 
ronde had een rondeleidster, die door de meisjes zelf werd gekozen. 

Installeren en overvliegen 
Wie een periode bij scouting had meegedraaid en kon laten zien dat hij/zij als 
gids, welp of verkenner aan de klasse-eisen had voldaan, kon worden 
geïnstalleerd. De installatie was een officiële, feestelijke bijeenkomst. 

• Gidsen 
Als gids beloofde je dan een goede gids te zijn, te helpen waar je kon en de 
gidsenwet na te leven. De gidsenwet kende de volgende bepalingen; 
- Op de eer van een gids kan men vertrouwen - een gids is trouw; 
- Een gids weet zich nuttig te maken en anderen te helpen; 
- Een gids is een vriendin voor allen en een zuster voor alle andere gidsen; 
- Een gids is beleefd en voorkomend; 
- Een gids leeft met open oog in Gods natuur; 
- Een gids weet te gehoorzamen; 
- Een gids lacht en zingt bij alle moeilijkheden; 
- Een gids is sober en spaarzaam; 
- Een gids is rein in gedachten, woord en daad. 
• Welpen 
De welpenbelofte luidde: Ik beloof met de hulp van Gods genade, mijn best te 
zullen doen, mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en mijn land, de wet 
van de welpenhorde te gehoorzamen en iedere dag een goede daad te zullen 
doen. De welpenwet was eenvoudig geformuleerd: Een welp volgt de oude 
wolf, een welp is moedig en houdt vol. 
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• Verkenners 
De verkennerbelofte was weer heel wat uitgebreider: Op mijn erewoord beloof 
ik met de hulp van Gods genade, ernstig te zullen trachten mijn plicht te doen 
tegenover God, de Kerk en mijn land, iedereen te helpen waar ik kan en de 
verkennerswet te gehoorzamen. De verkennerswet luidde: 
- Op de eer van de verkenner kun je vertrouwen; 
- Het is de plicht van de verkenner zich nuttig te maken en anderen te helpen; 
- Een verkenner is een vriend voor allen en een broeder voor de 

medeverkenners; 
- Een verkenner is ridderlijk; 
- Een verkenner is een dierenvriend; 
- Een verkenner weet orders te gehoorzamen zonder tegen te spreken; 
- Een verkenner glimlacht en fluit onder alle moeilijkheden; 
- Een verkenner is spaarzaam; 
- Een verkenner is rein in gedachten woord en daad. 

Foto uit mei 1966 gemaakt tijdens een installatieplechtigtieid in Ressen. 

Overvliegen was de term voor de overgang van welp naar verkenner of van 
gids naar sherpa (bij het bereiken van de 16-jarige leeftijd). Ook dat ging niet 
ongemerkt voorbij. Jaarlijks werd een feestelijke bijeenkomst georganiseerd 
waarbij de betreffende jongere kinderen werden overgevlogen naar de oudere 
groep. In 1969 gebeurde dit door het in de kruiwagen door het dorp rijden van 
de overvliegers. 
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Overvliegers steken de Dorpsstraat over richting de Dr Poellstraat Foto uit 1969 

In 1970 waren er 65 gidsen Onn ook jongere meisjes en jongens voor 
scouting te interesseren werd de dwergengroep gevormd Deze groep heeft 
met zo lang bestaan 

Een groep jongere meisje^ m l'J/^ up hel yui^vold bij 'De Kinkelenburg' 
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De Bernadettegroep bestond als zelfstandige speltak voor meisjes tot 1979. 
Toen is deze groep samen met de Donatusgroep voor jongens opgegaan in 
Scouting Bemmel. 

Momenteel kent Scouting Bemmel de volgende opbouw: 
Speltak: 
Bevers 
Welpen 
Kabouters 
Verkenners 
Gidsen 
Explorers 
Pivo's 
Stam 

Leeftijd: 
5 t/m 7 
8 t/m 10 
8 t/m 10 
11 t/m 13 
11 t/m 13 
14 t/m 16 
17 t/m circa 22 
Vanaf circa 18 

Het ledental bedraagt ongeveer 140. 

Samenstelling: 
Gemengd 
Jongens 
Meisjes 
Jongens 
Meisjes 
Gemengd 
Gemengd 
Gemengd 

Bron: www.scouting-bemmel.nl 

De verkenners 
De Bemmelse groep verkenners werd de St. Donatusgroep genoemd. De 
groep was onderverdeeld in patrouilles. In de blokhut aan de Dr. Poellstraat 
waren in de hoeken van het rechtse lokaal hokken getimmerd voor de ver
schillende patrouilles: op de grond voor de welpen en op ongeveer anderhalve 
meter hoogte voor de verkenners. 

Op deze foto is rectits een deel van de blokhut te zien. 

http://www.scouting-bemmel.nl
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Ongeval verkennerij 
Op 17 december 1959 overleed Johan 
Jansen aan de gevolgen van een tragisch 
ongeval. Terwijl hij bezig was met het 
verhuizen van een tafel werd hij op de 
Herckenrathweg aangereden. Johan was 
behalve een bevlogen leider van de ver
kennerij, ook een zeer actief lid van de 
toneelvereniging 'Werken en Weldoen'. Hij 
mocht maar 26 jaar oud worden. Zijn 
overlijden bracht een grote schok teweeg. 
Een aanzienlijk aantal verkenners en gid
sen, in tenue en voorzien van rouwbanden, 
was aanwezig bij zijn begrafenis. 

Johan Jansen. 

De scouting heeft in de loop der jaren vaker afscheid moeten nemen van 
personen die binnen de vereniging een belangrijke plaats innamen. 

Het verkennersboekje 
Rond 1960 werd door verkenners hard gewerkt om aan de hand van het 
zogenaamde verkennersboekje vaardigheden te ontwikkelen. 

Training in hulpvaardigheid [vervolg) 

dingen kunnen behandelen en de pols 
bij lemond kunnen voelen. 
Handelend kunnen optreden bij oos-
versMkkinQen, «tektriciteitsongevalien, 
door het ijs zakken en bij brand. 
Wonden ontsmetten en verbinden. 
De mitella en zwachtelverbanden aan
leggen. 
Reddingslijn werpen. 

Voldaon 
dat. por. 

Ie van 
'eoefenen. 

Kunstirati^e ademhaling (mcihod' 
Holger-Nielsen) grondig beoefen 
Een fietsband pfakken «n omleggen 
en een fiets schoonhouden. 
Een boodschap opnemen en overbren 
gen, ook per telefoon. 

Training in observatie en 
handvaordighoid 

De persoonlijke moten kennen en bij
houden, ofslanden, hoogten en ge
wichten schatten en met eenvoudige 
hulpmiddelen meten. 

U 

Training in observotic en hand
vaardigheid (vervolg) 

J;>^W 

Twee verschillende kimspelen sairien-
stellen en de patrouille Icrten doen en 
twee door anderen samengestelde 
krmspelen zelf doen. 

Touwbeieltingen moken; de mast-
worp, paahteek, platte knoop, schoot-
steet, timmersteek, vissersknoop en 
werponkersteek leggen en toepassen. 

Een olndaplits, oogsplits en korte splits 
maken. 

De ochtvormi^e sjorring, diagonaal-
sjorring, krulssiorring en steigersjorrmg 
maken en toepassen. 

Het gebruik en het onderhoud kennen 
van net mes en de kleine bijl. 

Het palrouillelogboek gedurend* 
enige tijd bijhouden. 

Een gipsafdruk, schels, houtsnijwerk of 
iets dergelijks maken voor patrouille-
hoek of hoofdkwartier. 

Uit het verkennersboekje van Gijs Bouwman. 
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Een greep uit de onderwerpen 
• Training in het buitenleven 
- Een spoor van 1 km in 25 minuten kunnen volgen, 
- Het kompas kunnen gebruiken, 
- Topografische kaarten kunnen lezen, 
- Een eenvoudige schetskaart kunnen maken, 
- Een redelijke vaardigheid bezitten in postseinen in morse en semafoor; 
- Een natuurobservatie in eigen omgeving uitvoeren en daarover verslag uit

brengen, 
- Een kook- en kampvuur aanleggen, stoken, doven en opruimen, 
- Thee, koffie en een broodmaaltijd kunnen bereiden voor de patrouille, 
- Minstens 8 nachten gekampeerd hebben 
• Training in hulpvaardigheid 
- Alles gereedmaken voor de H Mis en ziekencommunie, 
- De H Mis kunnen dienen en dit in voorkomende gevallen ook doen, 
- Het belang begrijpen van het inroepen van deskundige en geestelijke hulp 

bij ongevallen, 
- Insectenbeten, flauwtes, brandwonden, shockverschijnselen en uitwendige 

bloedingen kunnen behandelen en de pols bij iemand kunnen voelen, 
- Handelend kunnen optreden bij gasverstikkingen, elektnciteitsongevallen, 

door het ijs zakken en brand 
Enzovoort 

Was een vereiste handeling verricht of een vaardigheid aangetoond, dan werd 
dat in het boekje afgetekend met datum en paraaf Na verloop van tijd en met 
voldoende parafen kon je opklimmen van verkenner naar verkenner 3" klas en 
via verkenner 2" klas naar verkenner 1" klas 

EHBO 
Gelet op een aantal van de vaardigheden die men moest beheersen op het 
gebied van hulpvaardigheid, was de stap naar een EHBO-diploma met meer 
zo groot Rond 1966 haalden 26 verkenners en gidsen dan ook het EHBO-
jeugddiploma De lessen werden gegeven in het Wit-Gele Kruisgebouw door 
de voorzitster van de EHBO-afdeling Bemmel, mevrouw J van den Bosch 
Het examen werd afgenomen door dokter Holthuis 

Trektocht 
Tussen 1960 en 1970 was Gerard van Gelder leider bij de verkenners Hij 
vertelde over een indrukwekkende trektocht met de fiets in 1962 Tenten en 
matenalen werden allemaal op de fiets gesjord De tocht ging via Luik, Keulen 
en Emmerich om vervolgens weer in Bemmel aan te komen Ze kwamen 
langs de Dom van Keulen en ook werd het voetbalstadion van Gelsenkirchen 
bezocht Tijdens deze trektocht per fiets werd in een tijdsbestek van iets meer 
dan een week een afstand van 600 kilometer afgelegd 
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Uniformen 
Geld was er niet in de jaren na de oorlog. Daarom konden gidsen en 
verkenners geen uniformen aanschaffen. Maar de leiding was heel inventief in 
het streven om de groep er toch als een eenheid uit te laten zien. 

De Trekvogels droegen baretten van het leger 
die geverfd waren, met daarbij een witte 
blouse. Marietje Derksen had een winkeltje 
aan de Molenwei waar de Trekvogels en ook 
de gidsen materialen konden kopen voor het 
knopen van fluitkoorden. Een enkele keer 
kwam het voor dat de leiding zelf de kleding 
maakte voor kinderen die het thuis niet breed 
hadden. Het was in de tijd dat kinderen soms 
niet mee op kamp mochten omdat er op de 
boerderij gehooid moest worden. 

De gidsen droegen aanvankelijk een blauwe 
jurk met fluitkoord en baret of hoed en das. 
Deze halsdoek kon je eventueel als mitella 
gebruiken. De leidsters droegen een hoed die 
aan een kant omhoog stond en een stropdas. 

Annelies Heijmen in het eerste uniform. 

Het uniform uit de jaren zeventig. Op de 
foto sta il<, Adi (van Oijen-)Brussen, met 
mijn zusje Antoinette. 

In de jaren zeventig is de donker
blauwe blouse vervangen door een 
lichtblauwe. Later hebben de gidsen 
ook deze lichtblauwe blouse ver
vangen door een oranje t-shirt, met 
een bruine sjaal. 

De welpen en verkenners spaarden 
rond 1960 wekelijks een gering bedrag 
voor hun kleding. Als het saldo weer 
wat opgelopen was, dan ging de groep 
op de fiets naar Nijmegen waar 
sokken, een broek of blouse werden 
gekocht. De jongens droegen een 
bruine corduroy broek met een beige 
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blouse en een zwarte baret Aan de kleur van de flossen aan de kniekousen 
was te zien bij welke horde of groep de welp hoorde Rond 1980 hebben de 
welpen groene blouses gedragen met een oranje sjaal. 

Keurig in uniform tijdens het kamp in Overasselt in 1964 Vanaf links staand Paul 
Oude Opfiuis, Gerard van Gelder (met camera), Tfieo Heijmen, Gijs Bouwman, Nico de 
Jong, Frans Stuart en Jan van Soest Gefiurkt Wim Janssen, Jos Rijcken, Ge van 
Huet en Rainier Akkermans 

De laatste 15 jaren is er veel veranderd op het gebied van de uniformen 
Zowel de jongens als de meisjes stapten over op een grijze sweater, maar 
deze werd met door iedereen graag gedragen Bij de opening van de nieuwe 
blokhut in 1993 werd de huidige kleding gepresenteerd een wit T-shirt en een 
donkerblauwe sweater met het door Scouting Bemmel zelf ontworpen logo 
erop Hieronder wordt meestal een spijkerbroek gedragen Ook de sjaal is 
inmiddels afgeschaft 

Acties om geld in te zamelen voor de vereniging 
in de loop van de jaren zijn er tal van acties geweest om aan de nodige 
financiële middelen te komen, buiten de contributies en subsidies om 
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Rond 1950 heeft er een keer een bridgedrive plaatsgevonden waarbij de 
leiding van de scouting zorgde voor de hapjes en de dranl<jes. De opbrengst 
van deze horeca-activiteit en later ook de opbrengst van het bridgen was voor 
de vereniging. Ook trokken in de jaren vijftig scoutingleden met een ijskar door 
Bemmel. Een heel bijzondere actie was het ophalen van medicijnflesjes. Voor 
ieder schoongewassen flesje dat bij dokter Van Hesteren werd ingeleverd, 
kreeg de club 10 cent betaald. Dat bracht in die tijd veel geld op. 

In 1952 werden er achter in de kerk speldjes verkocht. Dat werkte ongeveer 
als volgt: mensen die de kerk verlieten, kregen een speldje op hun jas 
gestoken. Als er vervolgens niets voor werd betaald, moest het speldje snel 
weer worden venwijderd om het bij een volgende persoon te proberen. 

Om in 1971 het 25-jarig bestaan van de gidsen te kunnen vieren werd op 17 
en 18 april van dat jaar een fancy fair gehouden in 'De Gouden Appel'. 
Burgemeester Van Nispen verrichtte de opening. Er was voldoende te doen: 
een muizenrace, een rad van avontuur, touwtrekken, blikken gooien, schieten, 
een tombola en je kon raden hoeveel een krentenmik woog. De belangstelling 
viel echter in het begin nogal tegen. Op advies van de heer Van Nispen zijn de 
gidsen toen de huizen langs gegaan om aandacht te vragen voor het evene

ment. Dat 
bleek te hel
pen, want het 
25-jarig jubi
leum kon uit
eindelijk ge
vierd worden 
met een bin
go en een 
reünie. 

Felice Hettinga 
bij de tombola 
tijdens het fan
cy fair in 1971. 

Een actie waarvan je je nu, in verband met de regelgeving rond privacy, bijna 
geen voorstelling meer kunt maken, was de verjaardagsactie. Verenigingen 
kregen van de gemeente lijsten met namen en verjaardagen van de inwoners. 
Op de betreffende dag bezochten verenigingsleden de jarige op zijn of haar 
adres met een felicitatie namens de verenigingen en namen daarbij een 
financiële bijdrage voor de vereniging mee. Dit leverde in 1980 bijvoorbeeld 
nog ƒ 1.588 op. 
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De actie waar scouting natuurlijk het meest bekend om staat is 'Heitje voor 
een Karweitje'. Deze actie, waarbij scoutingleden de deuren langs gaan om 
klusjes op te knappen in ruil voor wat geld bestaat in Bemmel al sinds de jaren 
zestig. Ook nu nog gaat in april nog een flink aantal leden hiervoor op pad. 
Om een indicatie te geven van de opbrengsten: in 1979 leverde dit ƒ 619 op, 
in 1980/1.588, in 1985/1.134, in 1991 / 894 en in 1997/651. 

Verder werd er oud papier ingezameld op zaterdagochtend. En ook stonden 
leden van Scouting Bemmel wel eens met een kraam op de kerstmarkt. In 
1987 werd eenmalig een collecte gehouden. Dit was geen succes en heeft 
geen vervolg gekregen. In de loop der jaren zijn allerlei zaken verkocht, zoals 
briefopeners, pennen, speculaas, cd's en kerstbomen. Er zijn jaren geweest 
dat deze kerstbomen omgehakt en opgehaald moesten worden in Hees in 
Noord-Brabant. Ook is er een autowas-actie geweest. De verkoop van 
oliebollen draait nu al weer een flink aantal jaren goed. Scoutingleden 
verlenen hulp bij de organisatie van Oranjefeesten en wandeltochten zoals de 
Nijmeegse Vierdaagse. De explorers kunnen hun kampgeld laten verlagen 
door allerlei klussen te doen. Zo worden er tuinen schoongemaakt en werd er 
bij de acrobaten die in 2006 een weekend in Sporthal 'De Bongerd' verbleven 
schoongemaakt, afgewassen en aardappels geschild. 

Scouting is nooit een rijke club geweest. De leiding, die toch veel vrije tijd in de 
vereniging stopt, betaalde rond 1980 /1 koffiegeld per maand. In 1989 werd 
dit / 0,50. Pas vanaf 1993 wordt geen koffiegeld meer gevraagd. 

Onderkomen 
In de beginjaren heeft de scouting gedraaid 
vanuit verschillende locaties. De gidsen 
hadden het houten gebouw nabij de 
Donatuskerk. De welpen gebruikten een 
zolder aan de Karstraat 33, waar de familie 
Hulsman-Houterman woonde, en de 
verkenners hadden een gebouwtje aan de 
Papenstraat. 

In 1948 werd er door een groepscomité 
geld bij elkaar gebracht om een onder
komen van te bouwen voor de jeugd
beweging in Bemmel. De kapelaans Span 
en Van der Voort waren hier nauw bij 
betrokken. De architect van het gebouw 
was Joh. Sluimer uit Enschede. De bouw 
werd gegund aan de firma J.J. Stoffels en 
Zn voor een bedrag van / 3.400. 

DE VEjHiKENNERS KRIJGEN 
^ E N BLOKHUT 

Ooïsr}»onkelijk lag het in de be-
aoelLng om Bemmel in het bezit 
te stellen van een Jeugdhuis, een 
jgebouw (Jat doelmatig zou wor-
<ien ingericht voor alle groepen 
■f^n jeugdbeweging. 

t)och helaas inoest inen de 
hoöp om spoedig zo ver te tomen 
laten varen. De financiële kosten 
waren te hoog. 

Nu dM"pIan niet kon slagen, 
bleef ïiet groepscomité echter 
doorwerken en plaatste zich' op 
het standpunt om het eetst die 
groep onder te brengen, w^elke 
het meest hieraan behoefte had. 

Het eerst werd hierbij g^edacht 
aan de Verkenners, 
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Het nieuwe onderkomen, dat uiteindelijk alleen voor de verkenners bestemd 
zou zijn, werd gebouwd aan de Dr. Poellstraat 7. In dit gebouw waren 2 
groepszalen en daartussen een stafruimte zodat later de jongens en de 
meisjes hier allemaal gebruik van konden maken. 

De blokhut aan de Dr. Poellstraat in de jaren tachtig vóór de renovatie. 

In 1983 is het gebouw gerenoveerd. Hoewel ambtenaren en scoutingbestuur 
het er over eens waren dat renovatie hard nodig was, gaf de raad in eerste 
instantie geen toestemming. Er werd nagedacht over nieuwbouw. Maar intus
sen lekte het dak en spoelden de toiletten niet meer door. Het benodigde 
bedrag van ƒ 100.000 werd echter niet beschikbaar gesteld. In april 1983 
kwam het college eerst nog met het plan de barak aan te kopen die tot dan in 
gebruik was bij de Rugbyclub. De aanschaf daarvan zou ƒ 6.000 kosten. Dit is 
niet doorgegaan omdat verplaatsing en aanpassing van de barak te veel zou 
gaan kosten. Uiteindelijk is besloten om ƒ 30.000 beschikbaar te stellen. Voor 
dit bedrag kon het gebouw worden opgeknapt met behulp van bouwvakkers 
via een werkgelegenheidverruimende maatregel en verder door veel 
vrijwilligerswerk van de scoutingclub zelf. Na de renovatie heeft Scouting 
Bemmel nog 10 jaar gebruik gemaakt van deze locatie. 

In 1993 werd verhuisd naar de accommodatie aan de Sportlaan If. De totale 
kosten van deze nieuwbouw ad ƒ 445.000 werden gedekt uit de opbrengsten 
van het komplan. De hoogte van het bedrag was wel even schrikken, omdat er 
oorspronkelijk slechts ƒ 100.000 geraamd was. Hier werd in de raadsver-



- 55 -

gadering van 26 september 1991 uitgebreid over gesproken. Uiteindelijk was 
men het er wel over eens dat de vereniging, die aan de Dr. Poellstraat plaats 
moest maken voor de uitbreiding van het winkelcentrum, recht had op een 
gelijkwaardig onderkomen. De nieuwe locatie wordt nog volop en met veel 
plezier gebruikt door ongeveer 35 vrijwilligers als leiding en 140 leden 

De feestelijke opening van tiet nieuwe ^^.^ ...i Scouting Bemmel in 1993. 

Tot slot 
Uit de gesprekken die ik bij de voorbereiding van deze bijdrage had met 
mensen die in de loop der jaren bij scouting betrokken zijn geweest, sprak 
nog heel veel enthousiasme over de club. Je vraagt je dan af: wat maakt 
scouting nu zo bijzonder? Is het de vrijheid, het samen bezig zijn in de 
natuur, en -tegenwoordig- wat weg van de luxe en de drukte van het 
bestaan? Zeker is wel dat het als groep op basis van gelijkheid, vormend 
aan het werk zijn, vriendschappen oplevert die in sommige gevallen nu al 
ongeveer een halve eeuw duren. Mijn dochter voegt hier nog aan toe dat het 
voor kinderen van alle tijden heel erg fijn is, dat er een moment is dat je 
lekker buiten kunt ravotten, uit welk sociaal milieu je ook komt. Welk niveau 
van kennis je ook hebt, binnen scouting is er altijd iets waar je goed in bent 
en je dat te realiseren is goed voor het zelfvertrouwen van ieder mens. 

Met veel plezier heb ik aan dit artikel gewerkt en ik dank dan ook met name de 
dames Schellekens-Nas, Wissing-van der Velde, Hulsman-Houterman, Van 
Kraaij-van 't Hullenaar, Janssen-van Engen, Van Engen, de heren Bouwman 
en Zweers en de familie Van Gelder-Driessen voor hun inbreng in de vorm 
van foto's, krantenknipsels, etc. en de prettige gesprekken. 

Adi van Oijen-Brussen 
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Voor baloe 
en vaandrig 

BEMMEL - Zo'n 25 
welpen en leidersfsters) 
vormden gistermiddag 
een fraaie ereboog voor 
hun baloe en vaandrig. 
Baloe Adie Bnisse (21) 
uü Bemviel, leidster van 
de Donatusgroep, t rad 
in fiet huwelijk met 
vaojidng Ronald van 
Oyen uit Nijmegen, die 
leider is bij de St Ber-
nardusgroep m Lent 

j schoon beiden al 
zo n 5 j a a r actief zijn in 
de padvinderij, leerden 
de baloe en vaandrig el
kaar kennen op de dans
vloer in Nijmegen Dan
sen IS dan ook de grote 
hobby naast het scou-
tingwerk. 

De kennismaking van 
de jonge echtelieden 
heeft er toe geleid, da t 
tussen de Ber.imelse en 
Lentse scoutmggroep 
een nauwe relatie lijkt te 
ontstaan. 
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Uut de ouwe deus 

Voor baloe en vaandrig 

BIJ 't zuuken len de ouwe deus nor iets wat ik kon gebruken vur dit stukske, 
kwam ik dit knipsel tegen Voor baloe en vaandng Da leek mien wel iets mit 
de scouting te maken te hebben, want daor gebruken ze zokke namen 

'n Vaandrig weten we nog wel wat dat is, mar van baloe hur je met zo duk Bij 
de scouting was ok nog 'n baghera Baloe en Baghera zien de namen van 
figuren uut 'n kienderboek Ik had 't goed gezien en nor da'k 't gelezen had, 
doch ik bij mien eigen dat 't ok wel toevallig was, want ik had al gehurd da Adi 
van Oijen vur ons nije Kringblad 'n stuk zou schrieven over de scouting len 
Bemmel 

Lot dit knipsel nou over Adi en hur man gaon bij hun trouwen Nou waren Adi 
en hur man met de enigen die de eer te beurt viel um op de foto te kommen 
't Gebeurde wel dukker dat 'n bekende uut de durpsgemeenschap, 'n juffrouw 
van de schol of zo, dur 'n erehaog met 'n rij kienderen de kerk len ging en dan 
op de foto kwam Vur de kienderen was dat natuurlijk 'n uutstepke um daorbij 
te mogen zien 

De dernjes hietten vroeger de gidsen, de jonges de welpen en de wat gröttere 
jonges verkenners 't Kostte n paor dubbeltjes contnbutie len de week um d'r 
bij te zien len mien kienderjaoren waren d'r veul kienderen uut t durp bij de 
gidsen of bij de jongesgroepen D'r was ok met veul anders Ik geleuf datter 
lótter nog 'n kaboutergroep bij de dernjes was. 

Adi en hur man zien allebei al jong begonnen bij de scouting Nog pas 'n 
hortje gelejen zien ze d'r mee opgehouwen mar de appel vil met ver van de 
boom want hun kienderen zien ok bij de scouting Laoten we hopen datter nog 
lang zokke minsen zien um al die groepen en clubs aon 't drejje te houwe Vur 
't welzien en de schik van de kienderen 

Mana Janssen 



- 58 -

Burendag op het 'Grote Meer' in Ressen 
Op zaterdag 20 september jl. was de landelijke burendag. Zo ook in Ressen 
bij boerderij het 'Grote Meer'. Het accountancybedrijf FlexAccount, dat in de 
boerderij gevestigd is, was de gastheer en nodigde in samenwerking met de 
Vereniging Dorpsbelangen Ressen de buurt uit. 

De Historische Kring Bommel werd gevraagd om iets over de geschiedenis 
van de boerderij te vertellen. Omdat ik (Adri Stuart) bezig ben met onderzoek 
naar diverse buitenhuizen en boerderijen was ik de aangewezen persoon. 

Het toeval wilde dat ik kort daarvoor, via internet, gevraagd was om informatie 
over de familie Van Meurs. Deze familie was ooit eigenaar van het 'Grote 
IVleer' in Bemmel. Mijn reactie op die vraag was in eerste instantie: "Oh, maar 
het 'Grote Meer' ligt in Ressen en niet in Bemmel". In Bemmel was vroeger 
een boerderij 'Het Meer' en er is in die buurt nog steeds de Meerweg, maar 
die boerderij heette niet het 'Grote Meer', of toch wel? De burendag was dus 
een goede reden om iets meer te weten te komen van de boerderij het 
'(Grote) Meer'. De voorbereidingstijd was echter kort, waardoor nog niet alles 
onderzocht kon worden. 

!_., 1 

Afb. 1. Het 'Grote Meer'in Ressen omstreeks 1910. Foto: Collectie A. Wiegman. 
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Wat is er al bekend? 
A Bredie schrijft in Toegang tot het verleden' dat de boerderij het 'Grote 
Meer' in Ressen haar naam ontleent aan een meer dat vroeger in de nabijheid 
lag Rond 1700 behoorde de boerderij aan het geslacht Van Bronckhorst De 
schuur stamt uit 1863 en de boerderij is gebouwd in 1778 Het woonhuis is 
19®-eeuws 

In 'Verleden, heden en in de toekomst' van de Vereniging Dorpsbelangen 
Ressen staat dat het 'Grote Meer' een T-boerderij is met een grote schuur en 
een bakhuisje aan de Slenkweg 2 Het woongedeelte dateert van 1871 en de 
deel IS uit 1778 De grote schuur heeft muurankers die het jaartal 1863 
aangeven 

In het 'Monumentenboek Bemmel' van P van der Heijden en J van Enckevort 
wordt nog aangegeven dat de Slenkweg herinnert aan een langgerekte laagte 
waar ooit een zijtak van de Waal lag Hier lag lange tijd een open water dat in 
de buurt bekend stond als het 'Grote Meer' 

In 'De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe' van dr J Wolters wordt 
de aanname gedaan dat er sprake is van viswater, mede gezien de namen als 
'Visveld', het 'Grote Meer' en het 'Kleine Meer' in Ressen Ook is er veel vis-
tuig gevonden 

De boerderij 'Het Meer' in Bemmel wordt nergens genoemd 

Historische Itaarten 
Een manier om meer te weten te komen over boerderijen is te kijken op oude 
kaarten Die zijn te vinden in topografische, historische en/of kadastrale atlas
sen De laatste jaren zijn er verschillende atlassen verschenen die zo gedetail
leerd zijn dat huizen en boerderijen en bijbehorende percelen te herkennen 
zijn 

Bekende atlassen zijn onder andere de 'Grote Topografische Atlas van 
Nederland' (150 000, kaarten uit 1986), de 'Histonsche Atlas Gelderland' 
(1 25 000, uit de periode 1903-1910), de 'Gemeente Atlas' van J Kuyper met 
alle gemeenten in Nederland (omstreeks 1865), de 'Grote Histonsche Atlas 
van Nederland' (1 50 000, 1830-1855) en de Kadastrale Atlassen van 1832 
De voor onze omgeving oudste gedetailleerde atlas is de 'Hottinger Atlas' 
Deze bevat kaarten uit 1770 

Naast de atlassen zijn er de zogenaamde verpondingskaarten dat zijn 
kaarten waarop het grondbezit ('verponding') is aangegeven Deze kaarten 
zijn de voorlopers van het kadaster 



Afb. 2 Luchtfoto uit september 1944. Boerderij het 'Grote Meer' ligt hier onder De 
Kerkenwei, het trapeziumvormig perceel omzoomd met bomen. 

Afbeelding 2 laat de omgeving van het 'Grote Meer' in Ressen zien ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog. Het is 12 september 1944 als van de hele 
streek luchtfoto's worden genomen, ter voorbereiding van operatie Market 
Garden. De boerderij, de schuur en de bijgebouwen zijn hier goed te zien. De 
Slenkweg slingert in het midden van de foto. 

In afbeelding 3 gaan we verder terug in de tijd en zien we weer de kom van 
het dorp Ressen afgebeeld. Het is opvallend dat boerderij het 'Grote Meer' 
niet wordt genoemd, terwijl andere huizen en boerderijen, zoals 'De Woerdt', 
'De Kikvorsch', 'Stadwijk' en de 'Roskam' wel aangeduid zijn. 

Daarentegen vind je op dezelfde kaart (afbeelding 4) in Bemmel wel een 
aanduiding van boerderij 'Het Meer'. 'Het Meer' grenst aan het grondgebied 
van 'De Kinkelenburg' en 'Huis Bemmel' (de Bemmelse Zeeg) en aan de 
Teselaar. Aan de overkant van de straat is 'Strijdhagen' te zien. 
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/Afc. 3. Historische Atlas Gelderland omstreeks 1910. Hier zijn de opstallen van het 
'Grote Meer' weergegeven als een drietal donl<ere stippen. 

Afb. 4. Historische Atlas Gelderland omstreel<s 1910. Uitsnede van Bemmel met de 
aanduiding van boerderij 'Het Meer'. 



Afb. 5. Grote Historische Atlas van Nederland omstreeks 1835-1855. 

In afbeelding 5 is in liet kader linl<s het 'Grote Meer' aangegeven, waarbij voor 
het eerst een meertje te zien is, ten zuiden van de gebouwen. Dit is mogelijk 
het meer waar Bredie naar verwijst. 

Archieven 
Andere bronnen voor informatie over huizen en boerderijen met de bijbe
horende grond zijn bijvoorbeeld het kadaster, het notarieel archief, de 
memories van successie en het rechterlijke archief. Het notarieel archief met 
betrekking tot standplaats Bemmel 1811-1916 en de memories van successie 
moeten nog uitgezocht worden. 

Kadastrale gegevens 
Het kadaster werd in de Nederlanden ingevoerd bij Keizerlijk decreet van 21 
oktober 1811. Het opmeten begon echter al veel eerder, namelijk in 1805 bij 
de Wet op de Grondbelasting van Koning Lodewijk Napoleon. Die wet regelde 
een grondbelasting van 0,5% of 1% van de waarde van de grondeigendom
men. De uitvoering riep zo veel bezwaren op dat het stelsel aangepast werd 
en begonnen werd met een algehele opmeting en taxatie van alle eigendom
men. Uit deze periode stamt de zogenaamde verpondingskaart (zie afbeelding 
6) waarop de percelen zijn ingetekend en opgemeten. Ook op deze kaart is 
aan de zuidkant van het 'Grote Meer' een meertje te zien. 

De Kadastrale Atlas Gelderland 1832 Bemmel Ressen beschrijft de situatie 
van 1832. Het 'Grote Meer' komt voor in het deel Ressen, in sectie A met 
nummer 221 en wordt voor ƒ 150 aangeslagen. Alleen voor 'Huize Doornik' en 
'Den Boel' moet in Ressen meer betaald worden. Het tarief van het 'Grote 
Meer' ligt tussen dat van 'Strijdhagen' (ƒ 135) en 'Brugdijk' (ƒ 180) in Bemmel 
en is aanzienlijk hoger dan dat van boerderij 'Het Meer' in Bemmel ad ƒ 21. 
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Afb 6 Deel van de verpondingskaart met de kern van het dorp Ressen (circa 1810). 

Rechterlijk archief 
In het Oud Rechterlijk Archief Ambt Over-Betuwe ligt de rechtspraak vast, 
zoals die door de ambtman in het Ambt Over-Betuwe werd uitgeoefend. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen criminele rechtspraak, civiele en vrijwillige 
rechtspraak. De protocollen van bezwaar zijn een onderdeel van de vrijwillige 
rechtspraak en bevatten een verscheidenheid aan akten, zoals bijvoorbeeld 
boedelscheidingen, verkoop van onroerend goed en hypotheekverstrekkingen. 
Men is met protocolleren begonnen in 1654 en doorgegaan tot en met 1811. 
Daarna heeft de notaris de taak van de schout overgenomen. Onderstaande 
gegevens zijn ontleend aan de protocollen van bezwaar. 

Het 'Grote Meer' in Ressen 
In de protocollen van bezwaar komen diverse akten voor waarin sprake is van 
'Het Meer' en het 'Grote Meer', maar uit de beschrijving blijkt dat ze geen 
betrekking hebben op boerderij het 'Grote Meer' in Ressen. Het vermoeden is 
echter wel dat deze boerderij al vroeg in de 18^ eeuw bestond 
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Gerrit Tijmens, landeigenaar, en in 1832 eigenaar van het 'Grote Meer' in 
Ressen, kwam uit een familie van grootgrondbezitters Zijn zuster Gathanna 
Elisabeth was getrouwd met Chnstiaan Abraham Beverlij en ze waren 
eigenaar van boerderij 'Het Hamerstuk' in Ressen Zijn andere zuster, Juliana 
Augustina, was getrouwd met Gerhardus Johannes van Wijlick en beiden 
waren eigenaar van boerderij 'De Vergert' in Bemmel Zijn broer Arnoldus had 
grote stukken land op De Heuvel en woonde zelf in Valburg Ze hadden deze 
huizen en bijbehorende grond geërfd van hun ouders, Willem Tijmens en 
Augusta Timmer Die hadden het bezit op hun beurt weer geërfd van zijn 
ouders Jan Tijmens en Derkje Verkuij! Zo verkreeg Willem in 1773 zeven 
percelen in Ressen en in 1783 nog eens 11 morgen grond in de buurtschap 
Baal Willem had al in 1732 bij het overlijden van zijn moeder, Geertruijt 
Verhuedt (de eerste vrouw van Jan Tijmens), ruim ƒ 2 100 geërfd Bij deze 
boedelverdeling is sprake van de bouwhof tot Ressen Het vermoeden bestaat 
dat deze bouwhof boerderij het 'Grote Meer' is Jan Tijmens kocht in 1725 
deze boerderij van Cornells Banier, die het op zijn beurt weer in 1709 gekocht 
had van vrouwe Margaretha van der Capellen, de weduwe van Eustatius van 
Bronckhorst 

Het 'Grote Meer' in Bemmel 
In de boedelverdeling na het overlijden van Hendnk van Meurs op 7 oktober 
1776 IS er sprake van een perceel bouwland van circa 10 morgen, 'Het Meer' 
genaamd Het perceel wordt getaxeerd op ƒ 2 200 Enkele jaren daarvoor, 
namelijk in september 1768, wordt 'het erf en goet het Groote Meer'gelegen 
in het kerspel Bemmel door J A G Pagenstecker, professor in Harderwijk, 
verkocht voor ƒ 6 000 aan Cornells van Meurs en Anna van der Mieden 
Cornells en Anna krijgen blijkbaar met genoeg geld bij elkaar (ze lenen 
ƒ 4 000 van dokter Moorrees) want in december 1768 gaat de koop pas door 
en wordt de boerderij direct doorverkocht aan de vader van Cornells, te weten 
Hendnk van Meurs Het Bemmelse 'Grote Meer' bestaat dan uit een huis, 
schuren, hof, boomgaard met bijbehorend land en duivenhuis 

Gaan we verder terug dan zien we dat in 1752 het 'Grote Meer' door Hendnk 
van Meurs verkocht wordt aan Susanne Doubleth, vrouwe van Callantsoog, 
echtgenoot van Jacob Coren van der Mieden De omschrijving luidt als volgt 
'een groot en welgelegen huijs, met annex twee schuiren, verkensschot en 
duijfhuis mitsgaders een grooten schoonen met allerhande vrugtboomen 
beplanten hof ende daar in sijnde twee visvijvers met een bergjen tusschen 
beijde waarop een somerhuijs staat, voorts met de annexe boomgaart en 
moeshoff, groot te samen ongeveer twee mergen in den kerspel Bemmel' 

Nog verder terug, in 1712, is er sprake van 'Het Meer' als Elisabeth Velthof, 
weduwe van Francois de Riomal, geld leent van de landschrijver Hendnk van 
Hulst waarbij het 'Grote Meer' in Bemmel als onderpand dient 
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Uit de akten in de protocollen van bezwaar kan worden geconcludeerd dat de 
boerderij het 'Grote Meer' van oudsher in Bemmel lag. De boerderij wordt 
soms ook aangeduid als 'Het Meer'. Veel later, waarschijnlijk pas na 1900. 
wordt de boerderij in Ressen het 'Grote Meer' genoemd. 

Eigenaren/bewoners van het 'Grote Meer' in Ressen 
Meer recente eigenaren zijn de families Costermans en Mulder. Vanaf 1847 
tot omstreeks 1910 hebben twee generaties Costermans op het 'Grote Meer' 

gewoond. Als eerste is dat 
Aart Otten Costermans die 
na het trouwen met de 
ruim 20 jaar jongere Maria 
Johanna Tap de boerderij 
overgenomen heeft. Het 
gezin kreeg 5 kinderen, 
namelijk Janna Gerarda, 
Alberta Catharina, Derk, 
Arend Willem en Willem 
Abraham. Vier kinderen 
bleven ongehuwd. Arend 
Willem was de enige uit 
het gezin die trouwde. Zijn 
echtgenote was de even
eens ruim 20 jaar jongere 
Jenneken Gerritsen uit 
Angeren. Ze kregen één 
kind: Johanna Maria. Zie 
de foto hiernaast. Dit gezin 
verhuisde rond 1910 naar 
boerderij 'Buitenzorg'. 

Afb. 7. Arend Willem 
Costermans met zijn vrouw 
Jenneken Gerritsen en hun 
dochter Johanna Mana. 
Foto: Collectie A. Wiegman. 

Daarna kwam de familie Mulder op het 'Grote Meer' wonen. Eerst de broers, 
Bernardus Johannes en Arnoldus Lambertus en hun zus Catrina Theodora 
Maria. Willem Mulder erfde de boerderij en woonde er tot het eind van de 
jaren zestig van de vorige eeuw. Op de grotere boerderijen werkten meestal 
ook een of meerdere knechten en dienstmeiden. Op het 'Grote Meer' was dat 
niet anders, maar aan de andere kant toch weer speciaal zoals hierna nog te 
lezen is. 
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In 'De Betuwe' van vrijdag 26 september 1958 stond het volgende bericht. 
In het landelijke en rustige Ressen was het donderdag op de boerderij het 
'Grote Meer' van de familie Mulder feest. De feestelijkheid was buiten reeds te 
zien: een grote erepoort, bezijden het huis opgericht, was er een teken van, 
maar de bedrijvigheid en drukte binnen te meer. Daar waren behalve de 
familie Mulder, familie, burgemeester en mevrouw Van Elk, deken dr. 
W. Mulder, ds. LL Blok uit Huissen, Moeder Overste zuster Walburga van 
St Liduina en vele anderen samen gekomen om de huldiging mee te maken 
van de heer Job Hofman, die op deze dag juist 50 jaar bij de familie Mulder in 
dienstverband was. En die huldiging was een ware hulde aan de man die 50 
jaar trouw en hulpvaardigheid ten toon spreidde aan een ieder, en speciaal de 
familie Mulder, met wie hij in aanraking kwam. Naast de vele cadeaux en 
goede wensen aan zijn adres gericht kon burgemeester Van Elk mededelen 
dat het Hare Majesteit de Koningin had behaagd de heer J.J. Hofman de ere
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, toe te kennen. 

Afb. 8. Burgemeester Van Elk speldt Job Hofman de eremedaille op. Rechts de heer 
en mevrouw Mulder. Foto: Collectie familie Mulder 

Reeds als 13-jarige kwam hij in dienst bij de familie W. Mulder en sindsdien 
dient hij al 3 generaties Mulder Zijn werk op de boerderij bestaat uit 
allerhande. In de stal, buiten op het land of de weide, zelfs in de huishouding, 
overal is hij thuis en biedt hij de helpende hand. In de oorlogsdagen heeft hij 
zich eveneens voor een ieder ingezet Sprekend is wel, het bleek ook later uit 
de toespraken, het feit, dat hij in de oorlogsdagen zowel als hulp voor de 
pastoor als de dominee fungeerde, terwijl ook als kok en hulp van zuster 
Walburga z'n handen niet verkeerd stonden. 
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Afb. 9. Het 'Grote Meer'in Ressen tussen 1950 en 1970. Foto: Collectie familie Mulder 

Met een fraaie foto van tiet 'Grote Meer' sluit ik dit artil<el af. 
Adri Stuart 

Het bestuur van de kring zoekt nog versterking 
In maart 2009 zal weer de jaarlijl<se algemene ledenvergadering van de 
Historische Kring Bemmel worden gehouden. Over de precieze datum en de 
agenda zullen wij u nog informeren met de gebruil<elijl<e uitnodiging. 

Op de algemene ledenvergadering van 27 maart 2008 l<on het bestuur 2 
nieuwe bestuursleden voordragen, die beiden ool< werden benoemd. Met de 
komst van Gijs Bouwman en Maarten van de Nieuwenhuijzen werd het 
bestuur uitgebreid van 4 naar 6 personen. Door die uitbreiding konden in het 
afgelopen jaar diverse taken worden opgepakt, die anders waarschijnlijk 
hadden moeten blijven liggen. Gijs heeft zich daarbij -omdat hij vutter is en 
daarom ook overdag veel dingen kan regelen-, meer nog dan Maarten, die er 
nog een drukke dagtaak naast heeft, in het bijzonder kunnen onderscheiden 
en veel werk verzet. Ondanks dat is het bestuur van mening dat er eigenlijk 
wel plaats is voor nóg een bestuurslid. Bij een verdere uitbreiding van het 
bestuur van 6 naar 7 personen is het bijvoorbeeld wellicht mogelijk de 2 jaar 
geleden 'noodgedwongen' ontstane combinatie van de functies van secretaris 
en penningmeester weer ongedaan te maken. 

Bent of kent u het kringlid dat over de vereiste tijd en de benodigde kwaliteiten 
beschikt om in dat opzicht een nuttige rol te vervullen, laat het dan eens weten 
aan onze voorzitter of secretaris/penningmeester. Zij kunnen u nader infor
meren over de taken en de mogelijkheden. Hun contactgegevens staan in de 
binnenzijde van het achterkaft van dit blad. 

Het bestuur 
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Internetwetenswaardigheden 

In deze rubriek dit keer drie interessante websites. 

De Liberation Route 
Over de website Liberation Route heeft u inmiddels al meer kunnen lezen in 
de bijdrage van Gijs Bouwman, in dit Knngblad vanaf pagina 22. 
http //www liberationroute com 

www.documentatie.org 
Op de website www documentatie org worden begnppen uit de wereld van de 
monumentenzorg, bouwhistone en cultuurhistorie in de ruimste betekenis, in 
woord en beeld toegelicht of ontsloten via literatuurlijsten Ook wordt direct 
gelinkt naar relevante pagina's op andere sites Zo ontstaat een eigenzinnige 
extra toegang tot informatie die over vele plaatsen verspreid is Het doel is het 
bevorderen van een respectvolle omgang met het cultureel erfgoed, gestoeld 
op begrip voor de geschiedenis van de bebouwde omgeving 
Zie http //www documentatie org 

www.reliwiki.nl 
Wellicht kent u Wikipedia al, de online encyclopedie met bijna 500 000 
artikelen Nu is er ook een vergelijkbare site, die specifiek gericht is op het reli
gieuze erfgoed, namelijk reliwiki Reliwiki is ontstaan als een project in het 
kader van 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed en is de ontmoetingsplaats 
voor iedereen die zich interesseert en inzet voor religieuze gebouwen Het is 
een dynamische informatie- en kennisbron met de grootste digitale verza
meling over religieuze gebouwen in Nederland Zoals ook in Wikipedia staat 
het iedereen vrij informatie over de gebouwen toe te voegen 
Zie http //www reliwiki nl 

Adn Stuart 

Aanwinsten 
Het aantal te vermelden aanwinsten is deze keer beperkt Het betrof enkele 
bidprentjes Daarnaast 2 fotoalbums, kranten en knipsels betreffende het 
Wit-Gele Kruis te Bemmel Voorts een vitnnekast die inmiddels een plaats 
heeft gekregen in onze vergaderruimte En een foto van een groep jongens 
uit Haalderen uit 1925, alsmede kopieën van aantekeningen uit een ver
leden als vakbondsman Wij zijn er erg blij mee 

Het bestuur 

http://www.documentatie.org
http://www.reliwiki.nl
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Gewijzigde openstelling Het Gelders Archief 
Op verzoek van Het Gelders Archief geven wij u op deze plaats door dat Het 
Gelders Archief met ingang van 1 januari 2009 de openingstijden van de 
studiezaal op dinsdag tot en met vrijdag wijzigt. De openingstijden op 
zaterdag blijven ongewijzigd. De nieuwe openingstijden zijn: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur en iedere tweede zaterdag van de maand van 9-17 uur. 

In 2008 was de studiezaal op dinsdag tot en met vrijdag geopend vanaf 9 uur. 
Om capaciteit vrij te maken voor digitalisering van archieven en omdat door 
bezoekers weinig gebruik werd gemaakt van het tijdstip tussen 9-10 uur 
besloot de directie de openingstijden te herzien. 
Contact; www.geldersarchief.nl - info@geldersarchief.nl - tel. 026-3521600 

Het bestuur 

Agenda 

Historische Kring Bemmel 
De plannen voor het jaar 2009 moeten op enkele onderdelen nog concreet 
worden uitgewerkt. Wel is al het volgende te melden. 

Lezing 'Koude winters, warme feesten' - Drs. Peter Schipper 
Met Sinterklaas geven we elkaar cadeaus, met Kerstmis staat een versierde 
boom in de kamer en tijdens de jaarwisseling steken we vuunwerk af. Vroeger 
werd dit traditionele rijtje 'feestdagen' nog vooraf gegaan door het feest van 
Sint Maarten op 11 november. Geëindigd werd op 6 januari met het feest van 
Driekoningen. Hoe bekend de genoemde feesten ook zijn, lang niet iedereen 
is vertrouwd met de diepere betekenis en de achtergronden ervan. Drs. Peter 
Schipper is streekconservator bij het Flipje- en Streekmuseum Tiel. Hij zal ons 
tijdens onze eerste lezing van 2009, het Jaar van de Tradities, bijpraten over 
de herkomst van de genoemde winterse feesten. Daarbij zal hij ook kijken 
naar hoe deze feesten in onze streek, het Gelders Rivierengebied, gevierd 
werden. Leden van de kring ontvangen vooraf nog de gebruikelijke uitnodi
ging. De lezing is op dinsdag 10 februari 2009 in 'De Kinkel', aanvang 20 uur. 

Historische Kring Gente 
In oktober maakte onze zustervereniging uit Gendt haar jaarprogramma 2008-
2009 bekend. De lezing van Maria Arends naar aanleiding van haar boek 
'Door de Duivel Gescheten' over haar grootvader Hendrik Braam en diens 
inzet voor de steenovenarbeiders vond al op 20 november plaats. De beide 
andere lezingen werden u al door onze kring aangeboden. Mocht u die gemist 
hebben, dan kunnen wij u van harte aanbevelen ze nu in Gendt bij te wonen. 

http://www.geldersarchief.nl
mailto:info@geldersarchief.nl
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Lezinq Tabaksteelt en haar geschiedenis' - Theo Gerritsen 
Dat tabak al lange tijd gerookt wordt zien we aan bodemvondsten in de vorm 
van stenen pijpen zo'n 1500 jaar voor Chnstus, gemaakt door de Indiaanse 
bevolking Uit vele dingen blijkt dat de tabaksplant puur Amenkaans is 
Europese kolonisten hebben later de plant verspreid over Azie en Afnka 
Columbus was de eerste Europeaan die kennis maakte met tabak 
Omstreeks 1520 komen er in Portugal al tabaksplanten voor in botanische 
tuinen Spoedig werd het gebruikt als medicijn en genotsmiddel In Zeeland 
werd omstreeks 1610 de eerste tabak aangeplant, vijf jaar later werd het op 
grote schaal verbouwd in Utrecht en in 1636 ook in Gelderland en Overijssel 
Oorlogen gooiden vaak roet in het eten, zodat de handel stagneerde 
Tabakverbouwers kregen een onzeker bestaan en schakelden over op 
andere gewassen Na de Tweede Wereldoorlog was de tabaksteelt hier 
voorgoed ten einde Theo Gerritsen uit Huissen vertelt hierover en brengt 
diverse mooie attributen mee U bent op maandag 9 februan 2009 om 20 
uur welkom in de grote zaal van Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19, Gendt 

Lezing 'Brood en Stenen' - Dr Ben Janssen 
Ben Janssen heeft diverse publicaties over de steenfabncage op zijn naam 
staan Hij is zelfs op dit onderwerp gepromoveerd Recent verscheen een 
nieuw boek van zijn hand en dit was de aanleiding om hem opnieuw voor 
een lezing te vragen De lezing is op woensdag 25 maart 2009 om 20 uur, 
locatie nog onbekend 

De Gendtse kring sluit het seizoen 2008-2009 op 17 mei af met een excursie 
naar het Nederlands IJzermuseum in Ulft 

Boeken 
Door de Duivel Gescheten 
Hendrik Braam en de R K Steenfabieksarbeidersbond 

Maria Arends schreef een boek over haar grootvader Hendrik Braam Hi] 
werkte tegen de verdrukking in aan het verbeteren van de arbeidsomstandig
heden in de steenbakkerijen en richtte een vakbond op Bij het onderzoeken 
van haar stamboom stuitte Mana op de geschiedenis van de steenfabncage 
Ze verdiepte zich in de abominabele omstandigheden in die bedrijven waann 
hele families, dus inclusief de kinderen, aan het werk waren In een mengeling 
van fictie en non-fictie, waardoor het boek soms wat warng is, beschrijft ze de 
lotgevallen van speciaal de vrouwen uit die tijd en de manier waarop die vrou
wen verbonden waren met het bestaan van haar grootvader Door de Duivel 
Gescheten gaat over de minsten der minsten de steenfabrieksarbeiders 
Zutphen 2008 - ISBN 978-90-812731-1-4, 200 pagina's € 15 

Frans Polman 
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Nieuwjaarswensen 31 december 1938 

BEMMEL 

W. V. TURNHOUT 
DAMl';S- KN HEERENKLKRHMAKERIJ 

wcnscht Vrienden en Clicnlclc ccn Gelukkig en Voorspoedig 1939. 

TH. A. GRAVEN - Tdcf. 2.0.5 
Aparie Dames- en HeerensMiluns. 

Annex SJR«rennn?pj»iUn. Grossier en Winkelier. Dorp ÎrMt Bemmet, 
wenttcht F*m]li«, Clientèle en Kennissen eon Gelukkig Nicuwjanr. 

C IvLEr 
DÖRPSTItAAT - BEMMEL - TKIXFOON 2.5.4 

DAMES- EN HEERBNKAPPER - SIGARENMAGAZIJN 
wcnscht CHtfnl̂ lc en Vrienden Gelukkig Nieuwjaar. 

J. 0 . GRAVEN 
SpekrookcriJ - PUk, Bommel 

wenscht Familie en BcguusUeer» 'n 
Gelukkig Nieuwjaar. 

E. TH. GEURTS 
Bakker - Bommel 

wenscht Familie, Cliönlèle en Ken-
niwcn Gelukkig Nieuwjaar. 

Fr. J. MEURS & Zn. 
Molenaar - Graanhandel 

Plak 
p. f. 

J. W. ROElX)rS - MELKHANDEI, 
Karslraat, Bommel 

wennchl Familie, CIlönlMo en Ken
nissen Gelukkig Nieuwjaar. 

A. H. V. APPELDOORN 
„De Aanenburg" Bommel 

wcnseht Familio, Vrienden en 
Degunsligcrs Gelukkig Nieuwjaar. 

H. J. DERK8EN 
Molenaar - Bcmmel 

wenscht Foinilie, Vrienden en Be
gunstigers Zttiie Nieuwjaar. 

11. HAVEKES 
Biikkor en Winkelier 

wenscht Clientèle en Vrienden een 
Gelukkig Nieuwjaar. 

V. ENCEN't KI»erm«k«riJ 
Bommel - H Zand - Hulssen 

Z N . 

E. V. TT HUI^,ENAAR 
in Manufacturen - Annex Sigarcn-
macazUn» 
wenwht Familie, Vrienden en 
Begunstigers 'n Gelukkig Nieuwjaar 

Aan CUëntMe, Familie en Vrienden 
Znlig Nieuwjaar 
NOL V. *T HULUNAAR 
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TH. A. V. MERWIJK - TEL. 2.36 
Dorpitlraai 162, Bctntncl 

wcnscht FamiHe, Vrienden en Bc-
Sunstigefs Gelukkig Iticuwjaar, 

SLAGERIJ DK ASSENBURG 
A, H. Jnniten - Bcmmcl, Ttl 204 

wenscht Vrienden, BcRunsUao» en 
Clitfnlèlo Zaligt Nieuwjaar. 

C. SCHAEFFER 
in Meubelen 

Gelukkig Nieuwjaar. 

Hol Bestuur van «K.V.V. CERTO 
Bcntmel 

woniürht Dünalcura, Supporter» en 
Leden 2^1ig Nieuwjaar. 

HAALDEREN 
Aan CHëntèlft, Familie, Vrienden en Kennliwen Zalig Nieuwjaar 

H. Reijmcrs - Smederij - Rijwielhandel 
HierbU ittt Hieuwt: 

Etectr. Waschn^acKInes vanaf ƒ37.50. Handwasehinachlnes / 24.75 

AIST. BERNS & ZN. 
EXPEDITEUR KN VKETRANSl'ORl* EN ÏAXIBEDRIJF 

IIAA1J>KKKN ■ TdeCoon No. 223 
wenkeht Clientèle, FamOle en Begunstigers een Zalig Nieuwjaar. 

W. J. PEPERKAMP 
wenacht rbn geachte CllënlMc 

ZAUQ NIEUWJAAR 

n. A. BAKKER . Kleermakerij 
voorheen TH. MEIJER 

wenncht FanUUe, Vrienden en 
CniöntMe Zalig Nieuwjaar. 

Aan Familie, Vrienden en Be
kenden Zalig Nieuwjaar. 

a TH. HUISMAN 

HAAI^fURN EN OMSTREKEN. 
Ondcrgolcokende wonscht CllcJnlèlc 
en Vrienden Zalig Nieuwjaar. 

J. J. VERHAGEN 
„Kleine Winst". 

/ . A. PUNTMAN 
RUwlel en Itadiohandel 

wentcht CÜcntMe, Familie en 
Vrienden Zalig Nieuwjoar. 

J. W. WEIJERS 
Expediteur, Cokes en Stroohandcl 
wcnhcht Familie, Vrienden en Be
gun.stlger« Zalig Nieuwjaar. 

H. HE1.D 
Dame» en Heerenkapper 

wcnscht Familie, Vrienden 
Clientèle Zalig Nieuwjaar. en 

TH. J. Spanbroek 
wcMcht allen Zalig Nieuwjaar. 
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Secretariaat G J Sommers De Houtakker 1, 6681 CW Bemmel 
0481 -464933 g sommers@hccnet nl 

Bankrekening Rabobank Bemmel 10 57 26 443 

Internetadres http //www historischeknngbemmel nl 
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M J P Janssen-van Gelder 
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