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Woord van de voorzitter 
Het jaar 1997 ligt al weer achter ons. Het was een jaar vol histori
sche momenten, hoogte- en dieptepunten, lokaal, nationaal en we
reldwijd. De Historische Kring Bemmel heeft de ontwikkelingen op 
lokaal niveau gevolgd met als doel de recente historie goed te docu
menteren. Maar heeft u wel uw familiegeschiedenis over het afge
lopen jaar voor uw nageslacht vastgelegd? In 1998 wordt op lande
lijk niveau getracht om één dag tot de best gedocumenteerde dag 
van het jaar te maken. Dit project wordt door het Nederlands Cen
trum voor Volkscultuur georganiseerd in samenwerking met het Ne
derlands Openluchtmuseum en het P.J. Meertens-lnstituut en is geti
teld "Brieven aan de toekomst". U leest er alles over in dit khngblad. 

In de strijd om het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed (arche
ologische resten, gebouwde monumenten en historische landschap
pen) is het afgelopen jaar ook het een en ander gebeurd, in het 
begin van het jaar werd door het Ministehe van Ondenwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, het Ministerie van Landbouw Natuur en Visserij 
en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi
lieu het project "Belvedere" gestart. Dit project beoogt de krachten 
van de verschillende cultuurhistorische disciplines te bundelen en 
deze gezamenlijk een vaste plaats in de ruimtelijke planvorming te 
geven. Hiervoor wordt een beleidsnotitie en een beleidskaart ontwik
keld. 

Eind november vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de 
invoering van het Verdrag van Valletta (Malta). Uitgangspunt van dit 
verdrag is het archeologisch erfgoed waar mogelijk te behouden: bij 
het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang, 
beter nog het cultuurhistorisch belang, vanaf het begin meewegen. 
Naar het zich laat aanzien wordt het verdrag begin volgend jaar ge
ïmplementeerd in de wet. De reikwijdte van het verdrag zal zich de 
eerste jaren beperken tot bouwprojecten die milieu-effectrapportage-
(MER-)plichtig zijn en activiteiten die wettelijk beschermde monumen
ten bedreigen. Degene die van plan is een bodemverstorende activi-
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teit uit te voeren is dus de 'veroorzaker'. Deze initiatiefnemer zal, 
conform de MER-procedure, voor de kosten van het archeologiscli 
vooronderzoek en verslaglegging opdraaien. De kosten voor plan-
aanpassing of opgraving, inclusief de uitwerking, komen eveneens 
ten laste van de veroorzaker. 

Momenteel wordt er vooruitlopend op de wetgeving al gewerkt 'in de 
geest van Malta', dat wil zeggen: gemeenten en particuliere bedrijven 
laten al archeologisch vooronderzoek uitvoeren en verrekenen dat 
met de plankosten voor het desbetreffende project. Ook de gemeen
te Bemmel heeft voor eigen rekening verschillende bouwlocaties 
vooraf op de aanwezigheid van archeologische waarden laten on
derzoeken. Met de Nederlandse Spoorwegen en Rijkswaterstaat zijn 
eveneens dergelijke afspraken gemaakt door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek in het kader van de aanleg van de 
Betuwelijn en nieuwe snelwegen. 

Terug naar dit eerste nummer voor 1998. Naast de vaste rubrieken 
treft u diverse lezenswaardige artikelen aan. Zo heeft pastoor Stukart 
een bijdrage verzorgd over Marieken van Nimwegen, wordt weer oud 
Bemmels archiefmateriaal ontsloten, kunt u een verslag lezen van 
onze laatste thema-avond over luchtfotospionage en wordt een ver
haal verteld over een Bemmelse zouaaf. 

Andere activiteiten, naast de uitgave van het kringblad, die wij ons 
voor 1998 hebben voorgenomen, zijn de organisatie van een drietal 
thema-avonden en een middagexcursie, ditmaal naar de Nederlands 
Hervormde Kerk van Bemmel. En wellicht dat eind van het jaar de 
Kadastrale Atlas van Bemmel, Ressen en Haalderen nog zal uitko
men. Wij zullen u bijtijds nader over deze ondenwerpen informeren. 

Tot slot wens ik u, mede namens het bestuur, een voorspoedig 
1998! 

Mare Koeken 
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100 Jaar "Vereniging Gelre" 
Op 26 november 1897 werd in Arnhem de "Vereniging Gelre" opge
richt. Deze vereniging heeft als doel de bevordering van de beoefe
ning van de Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht. 

De jubileumviering ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
de vereniging vond plaats op 26 november jl. in Arnhem. Bij het mid
dagprogramma in het Provinciehuis was ook Hare Majesteit Koningin 
Beatrix aanwezig. Zij is Beschermvrouwe van de vereniging en als 
zodanig nam zij het eerste exemplaar van een nieuw boek in ont
vangst. Het werd ter gelegenheid van het jubileum door meerdere 
auteurs geschreven en is deel 50 in de reeks "Werken van Gelre". 
Het boek bespreekt de geschiedenis van de vereniging en belicht de 
rol van een aantal, voor de vereniging belangrijke, personen. 
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Het bestuur van de Historische Kring Bemmel was uitgenodigd om 
tiet middagdeei van tiet feestprogramma mee te vieren. Namens inet 
bestuur waren Joop Verburg en ondergetekende daar aanwezig. 

Na de opening door de voorzitter van "Vereniging Gelre", was er een 
toespraak van de ineer J. Kamminga, Commissaris van de Koningin 
in Gelderland en een interessante lezing door prof. dr. W. Frijhoff, 
tioogleraar Geschiedenis van de Nieuwe Tijd. 

Aardig om te horen was, dat in de tijd van Karel van Gelre het terri
torium zich uitstrekte van Venio tot de Waddenzee. Geldersen namen 
hun Gelderse namen mee naar verre streken: over de hele wereld 
verspreid komen ze voor. Delen van Gelderland gingen vaak in an
dere handen over en de grenzen zijn nogal eens veranderd. 

Na de lezing werd aan de Koningin het boek aangeboden. Er volg
den nog gelukwensen van een vertegenwoordiger van het Overkwar-
tier aan de jubilerende vereniging en daarmee was het officiële ge
deelte afgelopen. Op de receptie daarna, waar ook Hare Majesteit 
een glas dronk en met verschillende mensen sprak, was de sfeer 
ontspannen. Het was voor ons aangenaam om te ervaren hoe vrien
delijk en zonder zichtbare veiligheidsmensen, dit bezoek van de Ko
ningin verliep. Ook wij dronken een glas en feliciteerden de "Vereni
ging Gelre" met haar jubileum. 

Maria Janssen 

Straatnamen in Bemmel 

In Bemmel zijn verschillende straten vernoemd naar personen, waar
van men het de moeite waard vond om hun naam te laten voortleven 
in een straatnaam. Voor deze aflevering hadden we ons oog laten 
vallen op de Ds. Israëlstraat. Daartoe werd contact gezocht met zijn 
zoon dominee Carl D. Israël, die inmiddels ook al achter in de ze
ventig is en in Leeuwarden woont. 
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Hij was zo vriendelijk niet alleen te reageren op het verzoek om na
dere informatie, maar om zelfs een uitgewerkt artikel over zijn vader 
te schrijven. In het eerste gesprek vertelde hij, dat er indertijd een 
drietal straten werd vernoemd naar drie personen, die zich voor de 
Bemmelse gemeenschap verdienstelijk hadden gemaakt, te weten: 
dokter Poell, pastoor Grimmelt en dominee Israël. Vandaar dat we 
verder zijn gaan zoeken naar gegevens over dokter Poell en pastoor 
Grimmelt. 

Mevrouw Schouten-Poell, de dochter van de dokter, en haar zus Ha 
Poell, wisten nog een heleboel over hun vader te vertellen en over 
pastoor Grimmelt was een en ander te lezen in het boek van ons lid, 
oud-pastoor Stukart en ook kringlid de heer Ad Jansen wist er nog 
wel iets van af. 

Navraag bij de gemeente leverde echter verschillende data op betref
fende de straatnaamgeving. Dat bleek uit een brief van de gemeente 
Bemmel aan mevrouw A.P.M. Poell-Rijssenbeek, gedateerd 3 januari 
1953, waarin zij op de hoogte gesteld werd van het feit, dat de ge
meenteraad besloten had een straat naar haar overleden echtgenoot 
te vernoemen. 

In een pre-advies aan de gemeenteraad uit 1958 lezen we de voor
stellen om (onder meer) pastoor Grimmelt en dominee Israël met een 
straatnaam te eren. 

Hoe het ook zij, we nemen de drie straatnamen tegelijkertijd op in 
één artikel. 

Dr. Poell 
Joannes Henricus Martinus Maria Poell werd geboren in Den Bosch 
op 15 juli 1877. Hij wilde graag oogarts worden, maar dat ging niet, 
omdat hij gedeeltelijk kleurenblind was. Daarom werd hij huisarts. Hij 
vestigde zich in 1902 in Bemmel, waar hij tot 1942 zijn praktijk had. 
Hoewel hij niets van doen heeft gehad met de oprichting van het 
St. Lidwinarusthuis, zocht hij daar uiteraard regelmatig zijn patiënten 
op. Dokter Stuyt, een chirurg, kwam regelmatig te paard vanuit Arn
hem naar het rusthuis om noodzakelijke operaties uit te voeren. 
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In Bemmel ontmoette dokter Poell Anna Petronella Maria Rijssenbeek, 
met wie hij trouwde. Zij tiielp haar man veel in de apotheek. 

Dokter Poell had zijn pati
ënten niet alleen in Bemmel, 
maar ook in Angeren en 
Doornenburg. Hij kwam daar 
zo'n drie keer per week. 
Medicijnen werden nagezon
den per Betuwsche Stoom
tramweg. Thuis stonden de 
kinderen dan al klaar langs 
de trambaan met een vrij 
forse biezen mand, dat voor
zien was van een vakkenin-
deling en gevuld met medi
cijnen. 

Tijdens de mobilisatietijd in 
de Eerste Wereldoorlog wa
ren er militairen in Fort Pan-
nerden te Doornenburg gele
gerd. De dokter ging daar 
dan heen op zijn fiets en 
hield daar "ziekenrapport". Dr. J.H.M.M. Poell 

Hij had steevast een goed advies aan de soldaten: "Als je lange 
inspannende marsen lopen moet, zorg er dan altijd voor, dat je een 
suikerklontje bij je hebt..." 

In 1919 kocht dokter Poell een auto. Maar toen hij het chaufferen 
wilde leren bleek, dat hij daarvoor veel te onpraktisch was. In het 
Vossenhol probeerde hij de kunst onder de knie te krijgen maar dat 
experiment eindigde in de sloot. Daarom stelde hij een chauffeur / 
tuinman aan: de heer Kees Smits. Die was er altijd en ook als de 
dokter midden in de nacht naar een patiënt moest, was Kees Smits 
paraat. 
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In de oorlog stond Kees eens op de dokter te wachten, toen een 
paar Duitse soldaten hem dwongen naar "het fort" te rijden. Kees 
reed naar fort in Lent, maar daar aangekomen, bleek, dat ze naar 
Doornenburg moesten. Dus maar weer rijden. Daar moesten ze stop
pen bij een wegversperring, net bij het huis van de familie Rijssen-
beek. Mevrouw Rijssenbeek stond toevallig bij het hek. Verontwaar
digd maakte zij de Duitsers duidelijk, dat ze een doktersauto te pak
ken hadden en dat dat geen pas gaf... Hoe de dokter thuisgekomen 
is, is niet bekend... 

Bij dokter Poell werd tijdens de oorlog van tijd tot tijd een vergade
ring gehouden met Nijmeegse doktoren, die zich niet thuis voelden 
in de Duitse "Kulturkammer". Dan verschijnt plotseling de veldwach
ter, die, zeer tegen zijn zin, de dokter moet ophalen. De dokter was 
inmiddels achter een gordijn weggekropen en kon, toen de veld
wachter binnen was, via de achterdeur ontkomen. 

Toen hij merkte, dat dokter Poell weg was, wilde de veldwachter de 
nieuwe dokter meenemen. Die was aanwezig en wilde nog even 
toiletspullen pakken. Natuurlijk zocht hij die buiten.... De spreekka
mer en de apotheek werden met latten dichtgetimmerd. De dokter 
liep met de fiets aan de hand naar Slijk-Ewijk waar hij met de pont 
werd overgezet en kwam zo bij zijn dochter in Ewijk, wat reeds be
vrijd gebied was. Zijn vrouw was al enkele dagen eerder vertrokken. 

Dokter Poell was al eerder, in 1942, opgehouden met de praktijk, die 
werd overgenomen door dokter Temmermann. Hij overleed op 12 
november 1951 in Arnhem. 

Ds. Israël 
We laten hier ds. Carl D. Israël aan het woord: 

Mijn vader Theodorus Jacobus Hermannus Israël (1883-1957) kwam 
in 1930 (ik was toen 11!) in Bern mei, waar hij predikant geweest is tot 
1947. Toen ging hij naar zijn laatste, zevende, gemeente St. Michiels
gestel, waar hij nog tot zijn zeventigste gewerkt heeft. 
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We woonden in de toenmalige grote pastorie, recht tegenover "De 
Kinkelenburg". De Leemkuilselaan liep langs onze tuin. We hebben 
goede jaren in Bemmel gehad. 

Dat kwam, dunkt me, voor
namelijk door zijn persoon
lijkheid. Hij is voor mij nog 
altijd het voorbeeld van een 
"vrolijk Christen". 

Hij stond, evenals mijn moe
der, open voor iedereen. 
Tussen mensen maakte hij 
geen onderscheid. Daarom 
kon hij ook zo goed opschie
ten met de katholieken. 

Het dorp Bemmel had toen
tertijd ± 3000 inwoners, 
waarvan er 300 protestant 
waren. Als er een bazar voor 
de Hervormde gemeente 
werd gehouden, kwam het 
meeste geld van de katholie
ken... Ds. Th.J.H. Israël 

Toen mijn moeder in 1937 op 57-jarige leeftijd overleed, waren er 
katholieken die zeiden: "Als er één de hemel verdiend heeft, is zij het!" 
Bij haar rouwdienst waren pastoor Grimmelt en kapelaan 
Schweigmann aanwezig. fJloet u zich indenken: zestig jaar geleden! In 
die tijd bijna onvoorstelbaar! Dat kwam grotendeels door de "oecu
menische" instelling van mijn ouders, die ik. God-zij-dank, in mijn 
bloed heb meegekregen. Wat wij tegenwoordig onder oecumene ver
staan: samenwerken van kerken, was toen nog een onbekend begrip. 
Het woord oecumene (uit het Grieks) betekent letterlijk: de bewoonde 
wereld. In onze tijd zouden we het door "samenleving" kunnen verta
len. Nu, dat was de geest van mijn ouders: samenleven met anderen, 
wie dan ook, in de volle zin van het woord. 
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Nadat mijn vader in 1957 overleden was, zijn er door de gemeente
raad in 1958 in een toen nieuwe wijk (nu al weer 40 jaar oud) drie 
straten genoemd naar mensen, die in de bezettingstijd een functie 
tiadden: de Dr. Poellstraat, de Pastoor Grimmeltstraat en de Ds. Isra-
elstraat (niet alle drie in hetzelfde jaar - zie inleiding - red.). 

Ze zaten niet in tiet verzet, tioewel mijn ouders Joden getiuisvest tieb-
ben (mijn vader tiertrouwde in 1941 met "tante" Gre van l^aanen) en 
pastoor Grimmelt naar ik meen te weten een medewerker van pater 
Titus Brandsma tieeft tielpen onderduiken. Maar ze functioneerden als 
geestelijke leiders van de weerstand tegen tiet nazisme. Daarom tieeft, 
denk ik, in 1958 de gemeenteraad die straten naar tien vernoemd. 

Op de grafsteen op de algemene begraafplaats aan de Teselaar staat 
tiet Bijbelwoord uit Galaten 5:12 "De vructit van de (l-i.) Geest is lief
de, blijdschap, vrede". Daarmee is genoeg gezegd. 

In het pre-advies aan de gemeenteraad lezen we: "Gedurende zijn 
ambtsperiode te Bemmel heeft Dr. Israël zich doen kennen als een 
zeer sympathiek persoon voor ieder mens met een ruim gevoel voor 
gemeenschapszin". 

Pastoor Grimmelt 
Wilhelmus Johannes Maria Grimmelt werd geboren in 1869 in Win
terswijk uit het huwelijk van de heer en mevr. Ch.H.Th. Ghmmelt en 
J.C.F. Brummer. Na als kapelaan werkzaam geweest te zijn in Zwol
le, Zandberg(D), en Amersfoort en als pastoor in Steenderen, werd 
hij in 1920 benoemd tot pastoor te Bemmel. In 1934 werd het jubi
leum van zijn 40-jarig priesterschap gevierd onder meer door het 
optreden van een nieuw opgerichte zangvereniging, "Wilgrim" ge
naamd, afgeleid van Wilhelm Grimmelt. Deze vereniging bestaat nog 
steeds. 

Pastoor Grimmelt was ook als geestelijk verzorger betrokken bij het 
St. Lidwinarusthuis, dat op initiatief van burgemeester De van der 
Schueren in 1915 was opgericht. In 1927 werd daar het Wilhelmina
paviljoen aangebouwd als sanatorium. 
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Naast pastoor Grimmelt was er in Bemmel een kapelaan. In zijn tijd 
waren dat achtereenvolgens Dominicus van Wijk, Eduard Schweig-
mann en Gijsbertus van der Voort. 

Er werkte in de parochie ook 
een pater Dominicaan Bren-
ninkmeyer, die wel "C&A" 
genoemd werd. 

"Als je moest biechten," ver
telde de heer Ad Jansen, 
"kon je het best naar Bren-
ninkmeyer gaan, want C&A 
was toch voordeliger..." 

Door de bisschop werd in 
Haalderen een pastoor be
noemd. In Bemmel beijverde 
men zich om de Bemmelse 
kapelaan Dominicus van 
Wijk als pastoor van Haalde
ren benoemd te krijgen, 
maar de bisschop benoemde 
pastoor Taeke van der Weij. 
Het is te begrijpen, dat men 
daar in Bemmel niet blij mee 
was. 

Pastoor W.J.M. Grimmelt 

Voordat in Haalderen uiteindelijk in 1933 een zelfstandige parochie 
was her-opgericht, kwamen de gelovigen per kerktram - niet altijd op 
tijd - naar de Bemmelse kerk. 

In 1943 stopte pastoor Grimmelt met zijn ambt en op 17 februari 
1944 is hij overleden. In het pre-advies aan de gemeenteraad in 
1958 lezen we: "Deze pastoor heeft tijdens zijn pastoraat zeer veel 
gedaan voor zijn parochie, waardoor hij dan ook de sympathie ge
noot van al zijn parochianen". 
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Momenteel worden door het gemeentebestuur geen mensen meer in 
straatnamen vernoemd. Aan de ene kant is dat begrijpelijk: het is 
moeilijk te bepalen, wie wel en wie niet geëerd zou moeten worden 
met een straatnaam. Anderzijds blijkt de geschiedenis, die mede 
geschreven werd door mensen, die veel voor de samenleving heb
ben betekend, voort te blijven leven in de straatnaamgeving. 

Joop Verburg 

Respons verzoek om oorlogsmateriaal 

Naar aanleiding van de oproep voor oorlogsdokumenten kregen we 
van mevrouw Meijer een papieren gulden, die werd uitgegeven in 
1938 en die nog tot een paar jaar in de oorlog als wettelijk betaal
middel in gebruik is geweest. 

We zijn heel dankbaar voor deze reactie op onze oproep in het vori
ge knngblad. Mocht iemand nog documenten of geldstukken uit de 
oorlog hebben liggen, houden we ons van harte aanbevolen. 

Joop Verburg 
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Brieven aan de toekomst 
Van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur ontvingen wij in no
vember 1997 een brief, die wij hierna integraal weergeven. 

Aan alle historische verenigingen en heemkundekringen in Nederland 

Onderwerp: verzoek om medewerking aan het project 'Brieven aan de 
toekomst' 

Utrecht, 12 november 1997 
Geacht bestuur, 

Heeft u ook zoveel vragen over het dagelijks teven van uw voor
ouders? Wat voor kleding droegen zij? Hoe hadden zij hun huis inge
richt? Wat aten ze? Met wie hadden ze allemaal contact? Hoe stonden 
zij in het leven? Geloofden ze in God? Wat voor werk deden ze eigen
lijk? Het antwoord op deze vragen is vaak maar heel lastig te vinden. 
Juist over die gewone en vanzelfsprekende zaken is heel weinig bron
nenmateriaal overgeleverd. En we weten al helemaal weinig over hoe 
gewone mensen destijds hun dagelijkse ervaringen beleefd hebben. 

Wanneer toekomstige onderzoekers het dagelijks leven anno 1998 
willen beschrijven, dan zullen zij met vergelijkbare problemen te stel
len krijgen. Behalve als we daar nu iets aan doen. Daarom zal op 
vrijdag 15 mei 1998 aan alle Nederlanders gevraagd worden een brief 
te schrijven aan de toekomst. 'Brieven aan de toekomst' is een project 
zoals dat in Nederland nog nooit vertoond is. Vergelijkbare projecten 
in Zweden en Denemarken leverden vele duizenden brieven op. In 
hun brief aan de toekomst zullen zoveel mogetijk Nederlanders hun 
dagelijkse bezigheden beschrijven, al hun belevenissen die zij hebben 
meegemaakt op vrijdag 15 mei 1998. Hoe hebben zij deze gewone 
maar voor de toekomst zo bijzondere dag 'beleefd' en doorgebracht? 

Om deze dag tot een succes te maken vragen wij ook om uw mede
werking. Het is namelijk heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
reageren. Mensen uit alle hoeken van de samenleving, van alle ge
zindte, geloofsrichting en huidskleur. De drie organiserende instellin
gen, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het Nederlands Open-



13 

luchtmuseum en het P.J. Meertens-lnstituut, willen namelijk dat (toe
komstige) onderzoekers een betrouwbaar beeld krijgen van het dage
lijks leven anno 1998, op een alledaagse dag in de week. Met uw 
hulp willen wij vrijdag 15 mei 1998 tot de best gedocumenteerde dag 
uit de Nederlandse geschiedenis maken! 

WIJ vragen van u om zoveel mogelijk mensen in uw gemeente warm te 
maken voor het project. Jong en oud, vrouwen en mannen, allochto
nen en autochtonen, werkenden en met-werkenden, kortom iedereen 
die in uw gemeente woont. Wij doen een beroep op uw creativiteit. 
Uiteraard neemt u een berichtje op in uw verenigingsorgaan. Er zijn 
echter nog legio andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld affiches ophan
gen, contacten leggen met scholen, verpleeg- en seniorenhuizen en 
andere organisaties en verenigingen m uw gemeente. 

In elke gemeente van Nederland zullen wij werkgroepjes formeren die 
het project 'Brieven aan de toekomst' op plaatselijk niveau gaan trek
ken. Deze plaatselijke werkgroepen functioneren als lokale ambassa
deurs voor het project. Ze zijn het aanspreekpunt voor de lokale pers 
en kunnen alle voorkomende vragen beantwoorden Pas op deze ma
nier kan het project werkelijk een succes worden Uw bijdrage is 
daarom onmisbaar 

De drie organiserende instellingen, de belangrijkste volkscultuunnstel-
lingen in Nederland, staan er garant voor dat de ingezonden brieven 
zorgvuldig behandeld worden. Het materiaal wordt met alleen verza
meld met het oog op de toekomst. Als eerste resultaat van het project 
zal een boek verschijnen met een selectie uit de ingezonden brieven 
en ook zal (in het Nederlands Openluchtmuseum) een tentoonstelling 
worden ingericht De brieven én de tentoonstelling zullen ons een 
spiegel voorhouden van wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij leven. 

WIJ rekenen op uw medewerking en creativiteit. Ook het dagelijks le
ven in uw gemeente verdient het om vastgelegd te worden voor de 
toekomst' En ... u schrijft toch ook een brief? 

Met vriendelijke groet, 
drs Ineke Strouken, directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur 
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Aan het verzoek om aandacht te besteden aan dit project hebben 
we hierbij voldaan. Uiteraard willen wij dit initiatief graag ook verder 
ondersteunen. Wilt u als lid van de kring in het kader van dit project 
optreden als contactpersoon, meldt u zich dan vóór 15 januari 1998 
aan bij onze secretaris (adres zie achterzijde van dit boekje). Wij 
zullen als kring dan de aanmeldingen verzamelen en doorzenden 
naar het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Bij het opzetten en 
uitvoeren van eventuele activiteiten in het kader van dit project kunt 
u rekenen op ondersteuning van het bestuur van de kring. Ook hou
den wij ons aanbevolen voor uw goede ideeën betreffende dit pro
ject. 

Mare Koeken 

Excursie Hervormde Kerk Bemmel 
In mei 1997 organiseerde de Historische Kring Bemmel een excursie 
naar "Het Ambacht" in Haalderen. U hebt daarover kunnen lezen in 
het kringblad van september jl. 

Gezien het succes van dit evenement hebben we besloten dit vaker 
te doen. Daarom is een volgende excursie gepland op zaterdag 25 
april 1998. We gaan dan de Hervormde Kerk bekijken. Rondleiding 
zal daar worden verzorgd door de koster, de heer G. Bouw, en on
dergetekende. We bekijken dan onder meer het historische koor met 
de grafmonumenten, de sluitstenen van de straalgewelven met de 
wapenschilden van Van Ambe en Van Doornik, de fresco en de 
wandschilderingen, waarop Joost van Bemmel en Anna Vaeck zijn 
afgebeeld, het orgel en het historische uunwerk in de toren. 

U ontvangt nog een aparte uitnodiging, maar voorlopig kunt u al vast 
de datum 25 april 1998 in uw agenda noteren. 

Joop Verburg 
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Marieken van Nimwegen 
Niet alleen in Nijmegen en omgeving, maar landelijk kent men haar 
en is zij door de jaren een goede bekende gebleven. Heel weinig 
mensen weten echter wie zij eigenlijk was. Het opmerkelijke is, dat 
zij nooit geleefd of bestaan heeft als alleen in de verbeelding. 

Marieken van Nimwegen was een legendarische, litteraire en populai
re figuur in een middeleeuws toneelstuk. De onbekende auteur liet 
zich inspireren door een eveneens anoniem, levensecht Gelders 
volksverhaal, dat in die jaren de ronde deed. Het verhaal van haar 
leven speelt zich af tegen een gelovige, kerkelijke achtergrond. Daar
in wordt Marieken voorgesteld als een moderne jonge dame - je zou 
zeggen een geëmancipeerd en feministisch type - in een tijd die de 
vrouw nauwelijks wilde zien als een zelfstandig en volwaardig wezen. 

De oudste toneeltekst dateert van omstreeks het jaar 1515 - uit de 
tijd van hertog Aarnout - en werd te Antwerpen gedrukt. In onze 
streken werd het - vóór de uitvinding van radio en televisie - gede
clameerd en met zang als een rijdend wagenspel opgevoerd. Jos 
Stelling maakte er een film van. 

Uit "Volksverhalen uit Gelderland", samengesteld door G.J.H. Kro-
senbrink, ontleende ik de inhoud van het verhaal van Marieken van 
Nimwegen, dat in het kort hierop neer komt: 

Zij was hulp in de huishouding bij een pastoor, die in een dorp, 
even buiten Nijmegen woonde. Ze was een dochter van zijn zus. 
Eens gebeurde het, dat ze om te winkelen naar de stad ging. Als ze 
niet meer op tijd terug zou kunnen - hetgeen haar eens overkomen 
was - dan kon ze altijd wel een nachtje bij haar tante in Nijmegen 
blijven. 

Op die avond, toen Marieken bij haar tante aanklopte, ontving deze 
haar erg onvriendelijk. Ze had net een burenruzie achter de rug. Het 
duurde niet lang of Marieken verliet de ongastvrije woning en liep 
moe en hongerig de stad uit naar haar oom Gijsbrecht, de pastoor. 
Ze was bang in het donker en in die angst riep zij om hulp, al was 
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het ook van de duivel. Nauwelijks had zij in haar nood om hem ge
roepen, of de redder in de nood stond voor haar in de gedaante van 
een knappe jongeman, die Moenen heette. 

Hij vertelde haar, dat hij gestudeerd had, rijk was, kon toveren en 
haar wel wilde helpen. Marieken viel voor hem, maar Moenen noem
de haar - tegen haar zin - voortaan Emmeken, naar de eerste letter 
van haar naam. 

Samen genoten zij van reizen en trekken en konden zich de weelde 
en overdaad permitteren van het stadsleven in 's-Hertogenbosch en 
in Antwerpen. 

Oom Gijsbrecht had haar echter al die jaren niet vergeten. Bij zijn 
zus in Nijmegen probeerde hij uit te vinden hoe het met haar was. 
Van haar hoorde hij, dat ze weggelopen was met onbekende be
stemming. Ook de pastoor maakte zich zorgen om haar. Het verhaal 
neemt dan ineens een heel andere wending. 

Na de geneugten van een werelds leven ervaren te hebben, kreeg 
Marieken heimwee naar het eenvoudige dorpsleven, dat zij vroeger 
meegemaakt had en naar haar familie, die zij achtergelaten had. 
Moenen zag zich genoodzaakt om met haar terug te gaan naar de 
stad Nijmegen, waar juist een ommegang door de straten trok. Er 
werd een wagenspel gespeeld dat handelde over Jezus en Maria, 
die de hemel in het vooruitzicht stelden aan mensen, die na vele 
omwegen en zwerftochten tot inkeer gekomen waren. 

Marieken kreeg tranen in de ogen van berouw. Maar Moenen wilde 
zijn prooi niet zomaar loslaten. Ook oom Gijsbrecht bevond zich 
onder de toeschouwers en zag haar. Hij begeleidde haar naar zijn 
huis om op verhaal te komen en nam haar daarna mee op boete
tocht naar Keulen en Rome. Tenslotte kwamen zij - op afstand ge
volgd door Moenen - aan in Maastricht, waar Marieken besloot in het 
klooster te treden bij de Witte Zusters, waar zij tot haar dood be
keerd en ingetogen leefde. 

Em. pastoor B. Stukart 
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Oud archiefmateriaal 
De gemeente Bemmel in 1897 
In de vorige aflevering van ons kringblad hebben we een paar oude 
nota's/rekeningen opgenomen uit de financiële archieven van de 
gemeente Bemmel uit 1897 Deze keer gaan we eens kijken, welke 
mensen we in diverse functies in onze gemeente tegenkomen 

Gemeentebestuur 
Burgemeester was de heer W L H A van der Monde Hij deed tevens 
dienst als gemeentesecretans Er waren twee wethouders, te weten 
de heren H J van Oppenraaij en J N Geene 

De gemeenteraad bestond uit de volgende heren (dames waren toen 
nog ondenkbaar in de politiek) J O van Olst, T E Janssen, J W 
Derksen, H H J Terwindt, J T van Gendt, H J van Oppenraaij, Th H 
Leyser, J N Geene, J H Janssen en C H Rijssenbeek Oppenraaij 
en Geene waren ook wethouder 

De (waarnemend) gemeenteontvanger was de heer B J L van Op
penraaij Er was een(i) ambtenaar ter secretane, die tevens "schatter 
der huurwaarde in zake vergunningsrecht voor tapperijen" was de 
heer W van 't Hullenaar 

Als gemeentebode was werkzaam de heer A H Janssen, die tevens 
dienst deed als Gemeentelijke deurwaarder voor het innen van de 
gemeentelijke belastingen De heer J Makaaij verdiende zijn brood 
als doodgraver 

Ten behoeve van de verkiezingen waren in dienst op declaratiebasis 
als "jongste stemopnemer" in Angeren de heer C J Zahn en in Door
nenburg de heer H J Drost Hun taak was het onder meer het ver
voeren van de stembiljetten van en naar de stembureaus 

Politie 
Voor de openbare orde zorgden de veldwachters In Bemmel waren 
dat de heer J Ouwens tot en met juli, die per 18 september opge
volgd werd door de heer H Koenders, en de heer P P Huisman 
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In Angeren had de heer G. Meyer zijn standplaats en in Doornen
burg was dat de heer G. van Beek. In moeilijke tijden werden ze 
bijgestaan door onbezoldigd rijksveldwachter J.C. Hofman. Als deze 
politieambtenaren voor bepaalde gelegenheden werden uitgezonden, 
bijvoorbeeld om toezicht te houden op verlofgangers, werden hun 
verblijfskosten elders door de gemeente Bemmel betaald op declara
tiebasis. 

Voor een aandeel in hun jaanwedde stonden enige officieren van het 
"11e Bataillon Rustende Schutterij in Gelderland" op de loonlijst van 
de gemeente Bemmel. Dat waren Majoor commandant S.B.W. van 
Limburg Stirum, Eerste luitenant kwartiermeester S. van Ingen en 
Auditeur bij de schutterij N. Pahn. 

Brandweer 
De dorpen Angeren, Bemmel, Doornenburg en Ressen hadden elk 
een eigen brandweer. We komen in de stukken vele namen tegen 
van mensen, die bij de brandweer dienden. Die lijsten zijn echter 
verre van kompleet, omdat de brandmeesters de overige brandweer
lieden uitbetaalden en in hun afrekening alleen diegenen noemden, 
die bij een brand of een oefening aanwezig waren. De brandmeester 
van Bemmel noemde zelfs helemaal geen namen. De brandmeesters 
waren: in Angeren de heer H. Puplichhuizen, in Bemmel de heer J.H. 
Bouwman, in Doornenburg de heer Joh. Janssen en in Ressen de 
heer H. Vink. 

Post en telefoon 
De post werd verzorgd door A.H. Jansen, "Brievengaarder en Telep-
hoon", die eens per jaar een rekening zond voor gefrankeerde brie
ven e.d. In Angeren vinden we op die "post" de heer F.J.W. Jansen 
en in Doornenburg de heer B. Broekman. 

Gezondheidszorg 
Dokter J.H. van Bouwdijk Bastiaanse was de "plaatselijke geneeskun
dige" in Bemmel. Hij was ook gedeeltelijk in dienst van de gemeente 
Bemmel en hij was in Bemmel tevens "waarnemend vroedvrouw". In 
Doornenburg werd de medische dienst waargenomen door de 
Gendtse dokter. Mevrouw Johanna Rensen was daar plaatselijk 
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vroedvrouw Over Angeren stond mets in de stukken De plaatselijke 
veearts in Bemmel was de heer W L Gitzels 

Een zevental mensen uit onze gemeente werd verpleegd in de vol
gende innchtingen het "Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen 
Coudewater" te Rosmalen, de "Geneeskundige innchting Voorburg" te 
Vught en een gesticht in Zutphen 

Onderwijs 
In de gemeentelijke stukken komen we uitsluitend openbaar onder
wijs tegen 

Dit houdt verband met het feit dat die salarissen door de gemeente 
werden betaald, terwijl die van de onderwijzers in het bijzonder on
derwijs (Rooms-katholiek en protestant) door de betreffende school
besturen / kerkgenootschappen werden betaald 

De hoofdonderwijzer aan de openbare school in Bemmel was de 
heer A Muhl Hij werd bijgestaan door de heren onderwijzers M van 
de Ven, G H M van Soest en J G r»/lerkx De school werd schoonge-
houden door de heer R Reuling De openbare school te Angeren 
had als hoofdondenwijzer de heer C J Zahn, als ondenwijzers de he
ren M A van Lokren en J P S Rademakers en als onderwijzeres mej 
D G L Wansink De school werd schoongehouden door de heer M 
Wannet In Doornenburg was de heer H J Drost hoofdonderwijzer, 
bijgestaan door de ondenwijzers H T Willems en W C Meijerink, ter
wijl de schoonmaak werd gedaan door de heer C Zegers. 

Joop Verburg 

Foto's 

Dit najaar heeft Sjaak Veldkamp van De Krant zijn foto's opgeruimd 
Nadat onze collega's uit Gendt een eerste selectie hadden gedaan, 
mochten wij de foto's die Veldkamp in de afgelopen jaren in Bem
mel, Haalderen en Ressen maakte, in ons archief opnemen Het gaat 
om vele tientallen zwart-wit foto's, waarvoor onze dank 
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Geallieerde luchtfotospionage 
Hoewel ook al in de Eerste Wereldoorlog luchtfoto's werden gemaakt 
voor spionagedoeleinden, werd de Britse luchtverkenningsafdeling 
pas aan het begin van de Tweede Wereldoorlog opgezet, nadat met 
de val van Frankrijk de Duitse dreiging ook in Engeland nadrukkelijk 
werd gevoeld. Deze nieuwe eenheid werkte in eerste instantie met 
twee-motorige bommenwerpers en met camera's die uitsluitend met 
de hand werden bediend. 

De werkwijze bij het fotograferen was steeds dezelfde. De fotovlieg
tuigen vlogen in een rechte baan over het te verkennen gebied. Hier
bij werden foto's gemaakt die elkaar ongeveer 60% overlapten. Door 
deze overlap waren de objecten op de foto's stereoscopisch te bekij
ken. Daarvoor werd een stereoscoop gebruikt, een vrij eenvoudig 
hulpmiddel, te vergelijken met een viewmaster, waardoor de foto's 
diepte kregen en veel meer details zichtbaar werden. Door baan na 
baan te fotograferen werden hele gebieden in kaart gebracht. De 
foto's die op deze wijze werden gemaakt noemt men "verticaal-fo
to's". De methode waarbij men foto's maakte van objecten die schuin 
voor het vliegtuig lagen, leverde foto's op die "oblique-foto's" worden 
genoemd. 

Toen bleek dat de ingezette bommenwerpers een gemakkelijke prooi 
waren voor het Duitse luchtafweergeschut besloten de Engelsen over 
te schakelen op Spitfires en Mosquito's. Deze snelle jachtvliegtuigen 
vlogen tot op 10 kilometer hoogte, buiten het bereik van het geschut 
en van de vijandelijke jagers. De fototoestellen moesten ook aan 
deze veranderingen worden aangepast. De kwaliteit van camera's en 
lenzen werd dan ook in korte tijd snel verbeterd. Alle technische 
verbeteringen ten spijt, was men soms gedwongen tot nietsdoen of 
om missies te wijzigen als het weer niet meewerkte. Vanuit een be
wolkte lucht is het moeilijk fotograferen. 

Aan boord van de tientallen vliegtuigen, die voor luchtfotospionage 
werden ingezet, bevonden zich meestal drie camera's; dat waren 
toestellen met lenzen van circa 120 cm, die in meerdere richtingen 
werden gericht. Men maakte foto's van gebieden waar men acties 
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wilde gaan uitvoeren, maar ook om via vergelijking met eerdere fo
to's aanwijzingen te vinden voor handelingen van de vijand. Het 
opsporen van vijandelijke radar, radiopeiltorens, commando-bunkers, 
vliegvelden en lanceerplaatsen voor V I's en V U's kreeg veel aan
dacht. 

Vele, vele honderden series films, met tot 500 opnames elk, werden 
ontwikkeld, bestudeerd en geïnterpreteerd, geregistreerd en nader 
uitgewerkt voor toekomstige acties. Bijna altijd gebeurde dat al in de 
nacht nadat ze waren gemaakt. Honderden mensen, meest vrouwen, 
verrichtten dit minutieuze werk in een villa op een prachtig Engels 
landgoed met de naam "Medmenham". Opdrachten voor bombarde
menten werden samengesteld aan de hand van waarnemingen op 
de gemaakte foto's. De vliegers werden ermee geïnstrueerd en soms 
werden doelen zelfs vanaf de foto's als maquette nagebouwd. 

Na de landing op Normandië op 6 juni 1944 kwam een deel van de 
luchtfotospionage ook met de grondtroepen mee. De acties van deze 
eenheden was meer tactisch van aard, dat wil zeggen dat de activi
teiten meer direct gericht waren op de handelingen van deze grond
troepen. De foto's die hier werden gemaakt, werden direct in mobiele 
ontwikkelcentrales, die met de grondtroepen meereisden, verwerkt. 
Men noemde deze activiteiten als het bijvoorbeeld ging om foto's 
gemaakt vanuit de lucht door artillerieverkenners ook wel "de ogen 
van de artillerie". 

Dat men zich op de grond bewust was dat er van boven naar hen 
werd gekeken, bleek uit foto's van na een voedseldropping. Met de 
lege verpakkingen schreef men de boodschap "Thank you boys"! 

De heer R.P.G.A. Voskuil bood ons op 23 september 1997 een inte
ressante terugblik op dit speciale facet van de oorlogsvoering in de 
periode 1940-1945. Hij vertelde ons over machines, mensen en plaat
sen die bij de luchtfotospionage in de Tweede Wereldoorlog een rol 
speelden. Hij liet ons vele dia's en foto's zien en leerde ons deze te 
lezen. Hij toonde de resultaten van de altijd riskante fotografeerac
ties, maar ook van pogingen vanaf de grond, om de fotografen en 
de mensen belast met de interpretatie om de tuin leiden. 

I 
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De meeste indruk maakten de foto's van de oorlogshandelingen rond 
Arnhem en Nijmegen, met als hoogtepunt een prachtige luchtfoto 
van Bemmel uit maart 1945. Met de hulp van Maria Janssen werden 
enkele herkenningspunten aangewezen, waarna menigeen zijn "eigen 
plekjes van 50 jaar terug" zal hebben gezocht. Het applaus van de 
ruim 50 aanwezigen sloot deze thema-avond af, die door Joop Ver
burg aan elkaar werd gesproken. Met hun blijk van dank onder
streepten de toehoorders de woorden die onze secretaris in zijn af
ronding aan het adres van de inleider had gericht. 

Foto: Afd Speciale Collecties Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Enkele dagen vóór Market-Garden werd de hiernaast afgedrukte luchtfoto van Bemmel 
gemaakt. We zien nog geen oorlogsschade. Wat opvalt is de beperkte bebouwing 
langs de Dorpsstraat, De Plak, Het Hoog en rond de Hervormde Kerk. Het kaartje 
hierboven biedt u wellicht enig houvast bij het bestuderen van de foto. De zwarte 
rand aan de bovenkant geeft de zuidkant aan. 

Gerard Sommers 



De ex-bedryfsleider van de Stoeterij Buitenzorg in Bemmel 

Buitenzorg staat leeg 
BEMMEL — De Stoeterij Bui
tenzorg m Bemmel geboorte
grond \ a n zoveel succesiijke 
paaiden i& gesloten Het bedrijf 
waar Piet Meinardi de sceptei 
als bedrijfsleider zwaaide is 
dooi de gebroeders Snetselaar 
uit Venlo indeitijd te koop aan
geboden Er »as wel een kopei 
voor het miljoenenpioject maai 
de broei s uit Venlo besloten toch 
de pooi ten te sluiten 
De paai-den die nog m Bemmel 

veibleven zijn inmiddels over 
gebiacht naar Baailo waar de 
boeis Snetselaar eveneens de be
schikking over een aantal stal
len hebben 

De steeniijke broers uit Venlo 
hebben het fokken van paaiden 
ei ook aangegeven en ze gaan 
zich nu weei actief be7ighouden 
met het diaven zelf In het vei-
leden deden ze dat al ondei de 
naam van stal Manon 

De nu gesloten Stoeterij Bui ten-
zoig heeft zich een zeer giote 
naam m de paardensportwereld 
veiwoiven Niet alleen Henn zag 
hiei het levenslicht maai ook 
Janky (winnaar van de deibj in 
19711 teiwijl Jojo Buitenzorg 
qua piestaties wel eens de op-
volgei van H e n n kan gaan wol
den Kennels hebben al wel ge
zien dat JOJO ongeveei dezelfde 
kaïaktei t iekken heeft als Henn 

A V R 
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Uut de ouwe deus 

BUUTENZURG STEET LEEG! 

Daor schrik je wel efkes van as je dat ziet, mar gelukkig was 't oud 
nijs uut 1972. 

De bruurs Snetselaar, die ien 1966 begonnen waren mit 'n stoeterij 
op huus "Buitenzorg", gingen wer wat anders doen en tiadden de 
peerden de deur uut gedaon. 

Buutenzurg bleef toendertied niet lang leeg staon, want Wim en Nel 
Nas zagen d'r wel brood ien en namen de stoeterij over van de ge-
bruurs. 

Ze heropenden op 26 fibruaori 1972 en gingen verder mit het fokken 
van peerden zoas de daor geboren Henri en Janky, die toen al be
roemd waren. 

Alle veulens die daor geboren wieren kregen de naam "Buitenzorg", 
as 'n soort achternaam, mit daor veur 'n naam van vijf letters die elk 
jaor mit 'n andere letter begint. 

Vijfentwintig jaor en veul, veule Buutenzurgjes laoter stoppen ok Wim 
en Nel Nas d'r mee. 

Gelukkig kum Buutenzurg niet leeg te staon en ok de trainingsbaon 
never de boerderij blief ien gebruuk. 't Geet allemaol gewoon deur, 
al is 't op 'n léger pitje. 

Ik hoop dat we nog duk zo'n dravend perd, mit 'n sulky achter hum 
aon, zien rondjes over de baon zien maken. 

Maria Janssen 
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In Bemmel staat een huis 

De eerste naam, die aan dit huis gegeven werd, luidde "Wilhelmina's 
hof", naar de dochter van de opdrachtgever. Deze naam bevond zich 
op het gietijzeren hek. Het huis werd gebouwd in 1881 voor de heer 
Gerardus Wilhelmus Vincentius Arntz, rijksveearts te Bemmel. Hij was 
getrouwd met Gerarda Johanna Maria van Oppenraaij. In 1882 ver
trekt de familie Arntz naar Nijmegen en wordt het huis door anderen 
bewoond. We vinden de namen van de families Verhage, Rudolph 
en Huting. 

In 1885 werd een kleine boomgaard, ca. 50 are groot, aangelegd. In 
1891 staat op een gedeelte van die boomgaard een koetshuis. Dat 
wordt vermeld op een delingsakte van de erfenis van G.W.V. Arntz 
uit dat jaar aan zijn kinderen, H.N.J. Arntz en W.L.M.H. Arntz. 
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Het geheel wordt in 1912 verkocht aan dokter J.H.M.M. Poell, huis
arts. Het huis wordt "Het Zonnehuis" genoemd. 

In 1913 en 1914 is er aan het huis verbouwd, vermoedelijk de (klei
ne) serre aan de zuidkant en de grote aanbouw met erker aan de 
oostzijde. In 1942 wordt de vergrote serre aan de zuidkant aange
bouwd. 

Aan de voordeur, een dubbele deur, waren vroeger twee gietijzeren 
paardenkoppen bevestigd, wellicht door de dierenarts aangebracht. 
Na de familie Schouten-Poell bewoont thans de familie Karthaus het 
huis aan de Teselaar 7. 

Joop Verburg 

Ledenbestand 
In 1997 liep het ledenbestand van de kring op van 139 per 1 januari 
naar 144 per 31 december. Twee leden zijn overleden. Er waren ook 
twee opzeggingen. Hier stonden negen aanmeldingen tegenover. 
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Franse en Belgische militairen bestaande pauselijke leger verslagen 
zien worden bij de strijd om het behoud van Marken en Umbne 
Toch wilde hij zich met neerleggen bij aansluiting van Rome bij het 
koninkrijk Italië Daarom nep hij nieuwe vrijwilligers op hem te komen 
helpen bij de verdediging van het resterende grondgebied van de 
Kerkelijke Staat Dit leidde tot de vorming van het Regiment Pauselij
ke Zouaven in 1861 

In 1862 mislukte een poging van Ganbaldi om Rome m te lijven In 
1865 begonnen de Fransen hun militaire aanwezigheid in de Kerkelij
ke Staat af te bouwen Daarmee nam het belang van het zouavenle-
ger toe Tot 1867 bleef het mm of meer rustig In dat jaar waren er 
twee grote confrontaties tussen de zouaven en de Ganbaldisten 
Zowel bij Monte Libretti als bij Mentana wisten de zouaven daarbij te 
zegevieren Toen echter in 1870 de Frans-Duitse-oorlog losbrak, zag 
het Italiaanse leger haar kans schoon Zij startte het beleg van Ro
me Onder de dreiging van zware beschietingen zag Pius IX zich 
gedwongen zich over te geven Op 20 september 1870 was de Itali
aanse eenheid een feit en een dag later werd het Regiment Pauselij
ke Zouaven ontbonden 

Het zou nog tot 1929 duren voordat de betrekkingen tussen de ker
kelijke leiding en de Italiaanse regenng werden genormaliseerd Op 
11 februan van dat jaar werd met het Verdrag van Lateranen de soe
vereine staat Vaticaanstad ingesteld Met haar vierenveertig hectaren 
IS het huidige grondgebied omstreeks 1% van dat van onze gemeen
te 

De zouaven 
De in 1860 gevormde pauselijke strijdmacht met de naam Tirailleurs 
franco-belges' stond onder bevel van Franse officieren Deze hadden 
daarvóór in Franse krijgsdienst in Algerije uniformen gedragen, waar
van de wijde broek was afgekeken van de dracht van een plaatselij
ke stam, die met 'zouaves' werd aangeduid Toen zij voor het pause
lijke leger een uniform kozen dat hierop was gebaseerd, duurde het 
met lang of de benaming zouaven werd algemeen gebruikt Per 1 
januan 1861 werd de naam van het bataljon officieel omgezet in 
'Zuavi Pontici' 
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Het karakteristieke zouavenuniform bestond uit een blauwgrijze pof
broek, een vest en een korte jas met rode tressen. Bij tiet uniform 
Inoorde een grijze kepi of een tioge kolbak. Boven de lage sctioenen 
werden beenwindsels of witte slobkousen gedragen. Om het middel 
droeg de zouaaf een brede rode ceintuur. Op de rechterborst werd 
een klein pauselijk wapen aan een kettinkje gedragen. 

In de periode tussen 1 januari 1861 en 20 september 1870 werden 
11.036 personen als zouaaf geregistreerd. Nederland leverde het 
grootste aandeel met 3.181 manschappen, gevolgd door Frankrijk 
met 2.964 en België met 1.634. Van de rest van de soldaten kwam 
het merendeel uit diverse, veelal Europese landen. Uiteraard betreft 
het landen met een katholieke bevolking of bevolkingsdeel. De om
vang van het aandeel werd echter mede bepaald door politieke om
standigheden en door de inzet van hen die zich ter plaatse met de 
werving belastten. De vergoeding was laag. 

Het kader bestond hoofdzakelijk uit Fransen, meestal van adellijke 
afkomst. Slechts acht Nederlanders brachten het tot officier. Uiteraard 
vormde de taal hierbij een barrière. De indruk bestaat ook dat het 
merendeel van de manschappen van eenvoudige komaf was. 

Het Nederlandse aandeel 
Met de komst van de Fransen aan het eind van de 18^-eeuw was in 
Nederland de vrijheid van godsdienst weer hersteld. Rond 1860 wa
ren er in ons land omstreeks 1,5 miljoen katholieken die zich nauw 
verbonden voelden met het wel en wee van de paus en de Kerkelij
ke Staat. Aangemoedigd door berichten over de gang van zaken in 
Italië in de katholieke krant 'De Tijd' en vanaf 1867 ook in het nieu
we tijdschrift 'Katholieke Illustratie' meldden velen zich aan. De meer 
dan evenredige deelname van Nederlanders sterkte het zelfbewust
zijn van het katholieke deel van Nederland. 

Veertig procent van de Nederlandse zouaven kwam uit ambacht of 
middenstand, een kwart was boer of boerenknecht, tien procent was 
kantoorbediende en de rest bestond uit fabrieksarbeiders en andere 
beroepen. De meesten van hen maakten voor het eerst van hun 
leven een reis die hen buiten hun geboortestreek bracht. 
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In Nederland was het belangnjkste wervingsbureau gevestigd in Am
sterdam Dit bureau stond onder leiding van pater C de Kruijt, een 
Augustijn die kapelaan was aan de Amsterdamse parochie "De Star". 
Deze was na een reis naar Rome in 1864 overtuigd geraakt van de 
noodzaak in Nederland actief te werven voor het zouavenleger en 
nam hienn met veel enthousiasme het voortouw Hij schreef paro
chies aan, deed een eerste selectie, zorgde voor de benodigde do
cumenten en regelde de reis en de financiën van de vrijwilligers die 
zich bij hem aanmeldden Met name bij het laatste moest hij de no
dige creativiteit aan de dag leggen 

Andere wervingsbureau's waren gevestigd in Maastncht, Tilburg en 
Oudenbosch Oudenbosch, vanwege de naar Romeins voorbeeld 
gebouwde kerken ook wel bekend als het Brabantse Klem Rome, 
was een verzamelplaats voor de vnjwilligers Pastoor Hellemons van 
Oudenbosch en broeder Bernardinus van het daar gevestigde pensi
onaat St LOUIS boden de aspirant-zouaven hier een laatste goede 
maaltijd en een overnachting op hun doorreis naar het keunngs- en 
selectiebureau in Brussel 

Aan zouaven werden diverse eisen gesteld Het moesten goede ka
tholieken zijn, hetgeen moest blijken uit een getuigschrift van hun 
pastoor Met een getuigschrift van de dokter moesten ze aantonen 
gezond te zijn Daarnaast moesten ze met een officieel document 
hun naam, voornaam, ouderdom, geboorteplaats en namen van hun 
ouders kunnen aantonen Ze moesten vnjgesteld zijn voor de militai
re dienst of ze moesten deze vervuld hebben Zouaven moesten 
ouder zijn dan 16 jaar, maar met ouder dan 40 De minimumlengte 
was 1,57 meter Als ze minderjang waren hadden ze goedkeunng 
van hun ouders nodig Men kon maximaal voor twee jaar tekenen 
Wel kon men daarna voor penoden van één jaar bijtekenen. 

De Nederlandse zouaven klaagden regelmatig over de strenge medi
sche keunng in Brussel Als ze daar doorheen kwamen waren ze 
gegarandeerd kerngezond Ze konden dan worden ingeschreven en 
hun reis aanvangen Met de trein ging het ven/olgens, in meerdere 
dagen, via Parijs naar Marseille Vanuit Marseille ging de reis per 
boot naar Civitavecchia, waarna het laatste stuk over Italiaanse bo-



33 

dem per trein werd overbrugd Uit de correspondentie valt af te lezen 
dat de kennismaking met de stad Rome en de vele imposante bouw
werken daar diepe indruk maakte op de meeste zouaven 

De bneven van zouaven vertialen ook over ontmoetingen met de 
paus Regelmatig blijkt daaruit, dat Pius IX een man met een grote 
uitstraling was, die bovendien de Nederlandse vrijwilligers een warm 
tiart toedroeg, vanwege tiun grote toewijding Verder handelen de 
bneven over zaken als voeding, gebrek aan geld en tabak Niet zel
den worden relikwieën en rozenkransen opgestuurd 

Misschiien door het taalprobleem lijkt de meeste zouaven te zijn ont 
gaan hetgeen onder de bevolking van de Kerkelijke Staat aan span
ningen leefde Dat wil met zeggen dat zij met betrokken waren bij 
het wel en wee van de plaatselijke bevolking Vooral in de eerste 
jaren, waann nog weinig militaire activiteiten plaatsvonden, zetten zij 
zich in, onder meer bij de bestrijding van pest De eersten die hun 
leven lieten op Italiaanse bodem, kwamen dan ook als gevolg van 
dergelijke activiteiten te overlijden In totaal keerden 170 Nederlan
ders met meer terug Van hen sneuvelden 30 in de strijd 

Door hun dienstneming in vreemde krijgsdienst verloren de meeste 
zouaven hun Nederlandse nationaliteit Zij hadden dat kunnen vermij
den door vooraf toestemming te vragen Individuele verzoeken hier
voor werden door Koning Willem III in pnncipe met welwillendheid 
tegemoet getreden Vanwege de politieke verhoudingen, met name in 
de relatie met Italië, kon echter geen brede, algemene regeling op dit 
punt worden getroffen Nog in 1947 werd in de Eerste Kamer over 
het Nederlanderschap van de zouaven gediscussieerd Dat was een 
jaar na het overlijden van de laatste zouaaf Petrus Verbeek uit Ros
malen die op 27 september 1946 op 95-jange leeftijd stierf 

De gemeenschappelijke ervanngen en omstandigheden bij hun te
rugkeer brachten zouaven ertoe om in veel plaatsen zogenaamde 
zouavenbroederschappen op te nchten Door die broederschappen 
werden gezamenlijke belangen gediend, maar ook hennnenngen le
vend gehouden Dat uitte zich onder meer in reunies en herdenkin
gen van doorslaggevende momenten uit de betreffende periode die 
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op 20 september 1870 abrupt eindigde In 1891 kregen de dan nog 
in leven zijnde zouaven van paus Leo III de bronzen "Bene Merenti"-
medaille met oorkonde 

De overkoepelende Algemene Nederlandse Zouavenbond uit 1894 
werd in 1946 opgeheven Nakomelingen van Belgisctie en Neder
landse zouaven zijn nog steeds verenigd in "Pro Petn Sede" De 
hennnenngen aan de Nederlandse zouaven wordt hoog gehouden 
door het Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch Naast een 
uitgebreide collectie over dit onderwerp, zijn hier registers op naam 
en op woonplaats aanwezig van alle Nederlandse zouaven 

Het Bemmelse aandeel 
Albertus Leonardus Lintsen uit Bemmel was een van de ruim 3 000 
Nederlandse zouaven 

Op de foto hiernaast zien we 
Lintsen in zouavenuniform De 
130 jaar oude foto werd ons 
beschikbaar gesteld door zijn 
familie 

Van Lintsen is ook nog een af 
schrift van het aanmeldingsfor
mulier aanwezig Een kopie 
van dat in het Frans gestelde 
formulier is op de volgende 
bladzijde opgenomen Op blad
zijde 36 IS tevens een vertaling 
daarvan opgenomen 

Blijkens zijn aanmeldingsformu
lier was Lintsen 21 jaar toen hij 
zich aanmeldde Zijn diensttijd 
heeft, volgens de gegevens die 
daarover in Oudenbosch be 
kend zijn, gelopen van 5 janu 
an 1868 tot 13 januari 1870 

i 
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Het aanmeldingsformulier is, met instandhouden van de fouten en 
inconsequenties in de schrijfwijze van de namen, als volgt vertaald: 

PAUSELIJKE STAAT 
Ordernummer 3456 

MILITAIRE DIVISIE PLAATS van 
Vastlegging van 6716 Bataljon der Zouaven 

AANMELDINGSFORMULIER 
voor twee jaar. 

Vandaag 30 december achttienhonderdzeverjenzestig is de genoemde Untsen, 
Leonardus zoon van Antonius - - en van van Vorsel, Anna Maria geboren te Bem-
mel, Gelderland op 28 september 1846 laatstelijk gewoond hebbende in Bemmel 
provincie Gelderland Holland van beroep landbouwer toegelaten tot de dienst van 
ZIJNE HEILIGHEID als gewoon soldaat in het bataljon van de Zouaven zich verplich
tend om trouw dienst te doen gedurende twee jaar en om de voorgeschreven eed 
ten overstaan van de bevoegde autoriteit af te leggen, daartoe overleggende de 
hierna aangegeven documenten, die zijn goedbevonden conform de regels en om
schrijvingen van het reglement voor recruten, met onze ondertekening, wij ter tijdelijke 
voorziening uit de naam van de Heer hebben ingelijfd en hebben wij beloofd, in 
naam van dezelfde Heer aan bovenvermelde Lentsen, dat hij alle voordelen van 
soldij bewapening, kleding, voorraden, vergoedingen en al wat verder is vastgelegd 
in de wet van 7 januari 1852 zal krijgen voor de duur van twee jaar waan/oor hij in 
dienst IS genomen, hij zal (in het geval hij zijn dienst met meer kan voortzetten) zijn 
ontslag kunnen aanvragen, hetgeen hem zal worden verleend conform de regels die 
daarvoor zijn. 

Genoemde Lentsen Leonardus verklaart tot aan dit moment nooit te zijn geschorst 
of uit een leger te zijn gezet, wetende de straf die hem wacht die, uit een leger gezet 
zijnde zich opnieuw inschrijft en dat hij zich, bovendien, zonder uitzondering, zal 
onderwerpen aan de regels en de militaire wetten alsook aan de dagelijkse gang 
van zaken en de discipline die gebruikelijk zijn of zullen worden voor het bataljon 

DOCUMENTEN 
1. Paspoort 
2. Kerkelijke certificaten 
3. Accoordbevinding van de ouders 

A.L. Undsen. 
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Uit de registers bij het Rijksarchief in Gelderland blijkt, dat Albertus 
Leonardus Lintsen op 25 apnl 1877 in het huwelijk trad met Mana 
Hendnna Meurs Lintsen heeft in Bemmel aan de Groenestraat (num
mer 1) gewoond Hij had 3 kinderen twee dochters en een zoon 
Van Lintsen weten we verder, dat hij op 8 september 1908 is overle
den, op 61-jange leeftijd De overlijdensakte geeft aan dat zijn be
roep tabaksplanter was De onderscheiding die ook hem in 1891 
moet zijn toegekend in de vorm van een medaille met oorkonde kon 
met meer worden achterhaald Van zijn familieleden ontvingen wij het 
afschrift van zijn aanmeldingsformulier Via het Zouavenmuseum kre
gen WIJ een duplicaat van de foto van Lintsen in ons bezit Deze foto 
was eerder door zijn familie aan het museum afgestaan 

Volgens de registers in Oudenbosch zou er nog één andere Bem-
melnaar als zouaaf in Italië geweest Dit betreft Johannes van Beers 
Voorzover bekend is hij op 19 maart 1849 in Eist geboren Hij trad in 
zouavendienst op 24 november 1866 Hij was een zoon van Arnold 
van Beers en Theodora Tijs Zijn beroep was schoenmaker Over zijn 
woonplaats bestaat echter wel onduidelijkheid, zo blijkt ook uit cor
respondentie die in Oudenbosch aanwezig is Ook de registers bij 
het Rijksarchief geven geen nader uitsluitsel Dat kan verband hou
den met het feit, dat hij tijdens zijn diensttijd op 3 juli 1867 in het 
militaire hospitaal te Rome is overleden Waarom hij daar was opge
nomen, IS evenmin bekend 

Gerard Sommers 

Geraadpleegde literatuur 
Uit het epos der 3000 Br Christofoor Uitgeverij De Koepel Nijmegen 1947 

- De vuist van de paus Wim Zaal Uitgeverij Aspekt Nieuwegein 1996 
Rome tot de dood Hans Ellenbroek Arko Uitgeverij BV Nieuwegein 1997 
Een handbreed kleiner dan de Heer Frans Wouters Uitgeverij Alfa Nijmegen / 
Grave 1986 

- Pieter Jong, de held van Lutjebroek Jos Reynders Drukkerij van het R K Jon-
gensweeshuis Tilburg 1935 

Het Nederlands Zouavenmuseum is gevestigd aan de Markt 31 te Oudenbosch Het 
museum is in de maanden mei t/m september geopend op dinsdag donderdag de 
eerste en de derde zondag van 14 00-17 00 uur In de ovenge maanden is het mu 
seum open op afspraak Het telefoonnummer is 0165 315284 
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Een oude foto 
Bij het samenstellen van het artikel over de Bemmelse zouaaf Alber-
tus Leonardus Lintsen kreeg ik van mevrouw Ten Barge uit Mook de 
originele, ruim 130 jaar oude, foto te leen die in het artikel is afge
drukt. Mevrouw Ten Barge is de 85-jarige kleindochter van Albertus 
Lintsen. Bi] het doornemen van haar archief kwam onder meer deze 
foto van haar moeder tevoorschijn. 

Op de foto zijn afgebeeld mevrouw Van den Berg-Lintsen, haar 
dochter Dien en haar zoon Tonny. De foto is ongeveer 70 jaar oud. 
Mevrouw Van den Berg-Lintsen was de oudste dochter van Albertus 
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Lintsen. Haar voornamen waren Maria Johanna. Zij werd op 2 augus
tus 1878 geboren te Bemmel en is op 8 juli 1952 te Arnhem overle
den. Marie Lintsen was getrouwd met Gerardus Johannes van den 
Berg. Uit dat huwelijk werden 11 kinderen geboren. 

De vondst van deze foto maakte ons nieuwsgierig. Zouden er van de 
beide andere kinderen van Albertus Lintsen misschien nog foto's 
zijn? In Bemmel troffen we bij mevrouw Rutgers-Knipping, een ande
re kleindochter van Albertus Lintsen, een foto aan met daarop de 
tweede dochter van Albertus Lintsen: Johanna Maria. 

Op de bovenstaande foto zien we het echtpaar Knipping-Lintsen. 
Johanna Maria Lintsen (roepnaam San) werd op 3 april 1887 gebo
ren. Zij overleed op 17 april 1950 te Bemmel. Haar echtgenoot was 
Antonius Wilhelmus Knipping. Hij werd geboren op 24 november 
1883 en overleed op 13 januari 1965. De familie Knipping had 5 
kinderen, waarvan mevrouw Rutgers-Knipping er een was. 

Daarmee was het echter nog niet gedaan. Mevrouw Rutgers bleek 
ook in het bezit van een foto van haar grootmoeder mevrouw Lint-
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sen-Meurs. Deze Maria Hendrina Meurs trouwde op 25 april 1877 
met Albertus Lintsen. Hun drie kinderen lieetten IVIaria Johanna (Ma
rie), Johanna Maria (San) en Theodorus (Dorus). 

Op de foto zien we 
mevrouw L in tsen-
Meurs op al niet meer 
zo jeugdige leeftijd, 
met knipmuts. 

Vo lgens mevrouw 
Rutgers kende haar 
grootmoeder haar 
grootvader al voordat 
deze voor een penode 
van twee jaar naar 
Italië vertrok om daar 
als zouaaf dienst te 
doen. 

Zij moet daarom zeer 
waarschijnlijk tussen 
1846 en 1850 geboren 
zijn. 

Mevrouw Lmtsen-
Meurs is ruim tachtig 
jaar geworden 

Daarmee waren foto's gevonden van vier van de vijf leden van het 
gezin van Albertus Lintsen. Alleen een foto van diens zoon Theodo
rus (Dorus) ontbrak nog. Diens zoon Theo bleek bereid ons te hel
pen. 

Theodorus (Dorus) Frederikus Lintsen was het derde en jongste kind 
van Albertus Lintsen. Hij werd geboren op 5 oktober 1890 en over
leed op 20 juni 1962. In ons vorige kringblad schreven we van hem 
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al dat hij als conducteur werkzaam was bij de tram. Hij trouwde met 
Maria Johanna Rikken. Samen kregen zij 8 kinderen. 

Op de foto zien we Theodorus Lintsen met zijn vrouw dansen op het 
huwelijksfeest van hun jongste dochter. 

Met het vinden van deze foto van Dorus Lintjes was mijn onderzoek 
naar onze Bemmelse zouaaf Albertus Leonardus Lintsen geëindigd. 
Daarbij was een relatie gelegd tussen de ontwikkelingen in het mid
den van de vorige eeuw in het verre Italië en de persoonlijke om
standigheden van een van onze dorpsgenoten. De aanleiding hier
voor vormde een duplicaat van een foto van Albertus Lintsen. Het 
was leuk om met zijn geschiedenis bezig te zijn. 



42 

Albertus Lintsen foto Nederlands Zouavenmuseum 

Op deze plaats past een woord van dank aan zijn dne kleinkinderen 
die hierbi) enthousiast geholpen hebben en die hun toto's aan de 
knng hebben willen uitlenen 

Gerard Sommers 
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Agenda 
Provinciaal Museum G.M. Kam, Museum Kamstraat 45, Nijmegen 
(telefoon 024-3220619). Geopend dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur, 
zaterdag/zondag en feestdagen van 13-17 uur. [MJK] 

Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, Franse Plaats 3, Nij
megen (telefoon 024-3229193). Geopend maandag/zaterdag 10-17 
uur, zon- en feestdagen 13-17 uur. [MJK] 

Nieuws van Museum Het Valkhof 
Bij het naderen van tiet Kelfkensbos vanuit het Nijmeegse stadscen
trum valt het oog in eerste instantie op de diepe kuil, waarin druk 
wordt gebouwd aan de gemeentelijke parkeergarage. Maar daarach
ter, tegen de stadswal, tussen poortwachtershuis en Belvedere, wordt 
minstens zo hard gewerkt aan de bouw van Museum Het Valkhof, 
als opvolger van Museum Kam en de Commanderie van Sint-Jan. 
Sinds de feestelijke start van de bouw op 25 juni 1997, waarbij een 
tweetal tijdcapsules in de grond onder het toekomstige museumge
bouw is geplaatst, wordt met grote voortvarendheid aan de ruwbouw 
gewerkt. De contouren van het nieuwe museum zijn inmiddels al 
duidelijk zichtbaar. Als de weergoden meewerken, zuilen de aanne
mers omstreeks februari 1998 het hoogste punt bereiken, waarna de 
afwerking kan beginnen. 

Volgens de huidige planning zal het gebouw in het najaar van 1998 
worden opgeleverd. Dan kunnen Museum Kam en de Commanderie 
aan de grootscheepse verhuizingsoperatie beginnen en de verdere 
inrichting van Museum Het Valkhof ter hand nemen. En dat alles 
gericht op een feestelijke opening in de loop van 1999. Dan zullen 
voor het eerst in de geschiedenis de Nijmeegse collecties archeolo
gie, oude kunst en cultuurgeschiedenis en moderne beeldende kunst 
tezamen te bewonderen zijn in een stralend nieuw gebouw aan het 
Kelfkensbos te Nijmegen. 

Evenals de Commanderie van Sint-Jan zal het Museum Kam nog tot 
het Nationale Museumweekend van 18 en 19 april 1998 geopend 
blijven. Tot de sluitingsdatum is de vaste collectie te zien. 
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Boeken 
"Wees gegroet ..." Kapellen langs velden en wegen in Gelderland. 
Met deze titel verscheen in november jl. bij Uitgeverij Kempen te 
Eindhoven een uitgave over devotiekapellen in de provincie Gelder
land. De initiatiefnemer van het boek is Stichting Cultura, die zich 
onder meer ten doel heeft gesteld het cultureel erfgoed waarover wij 
in Nederland beschikken, onder de aandacht te brengen en te hou
den van een groot publiek. Zij hopen hiermee te bereiken dat meer 
mensen kunnen genieten van de mooie dingen waarover wij in ons 
land beschikken en dat mede daardoor ook het financiële draagvlak 
wordt vergroot om dit erfgoed in stand te houden. 

In het boek is uit het gebied van onze kring de kapel van "Onze 
Lieve Vrouw van de Bloeiende Betuwe" beschreven. 

De verkoopprijs van de uitgave bedraagt ƒ 25,00. Daarvoor krijgt u 
een boek met een omvang van 120 pagina's, formaat 14 x 21,5 cm, 
in een hard kaft gebonden. Het boek is te bestellen bij de boekhan
del (ISBN 90 74271 979). 

De kolken in Holthuizen. De gevolgen van diikdoorbraken in het 
verleden. 
Dit boek is een eigen uitgave van de schrijver Harry van Bemmel uit 
Arnhem. Het is een historische beschrijving, verduidelijkt met oude 
kaarten, van het natuurgebied tussen Arnhem (Holthuizen) en Huis-
sen (Zilverkamp). De kolken zijn ontstaan bij dijkdoorbraken in 1433 
en 1651. Het boek tel 32 pagina's en is voorzien van afbeeldingen. 

Het boek is te bestellen door ƒ 12,50 over te maken op giro 806716 
van H. Chr. van Bemmel te Arnhem, onder vermelding van De kolken 
in Holthuizen. 
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IS een bank van mensen voor mensen 
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tweede en volgende gezinsleden betalen ƒ 10,=. 

HTTP://www.tref.nl/Over-Betuwe/cultuur/hk_bemmel

