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Een woord van de voorzitter 

Het jaar 1994 zal op vele manieren de geschiedenis ingaan, ook ais 
dat van de hoogste zomertemperaturen sinds eeuwen. In 1993 
hadden we al de hoogste waterstanden sinds tijden. Hoe zal dat 
verder gaan? 

De Betuwe is mede-recordhouder van de drukste waterweg van 
Europa en als ik de fiets pak krijg ik soms de indruk dat we mee
dingen naar het record van het grootste aantal hoogspannings
masten. We hebben het dan over het landschap. 

In de strijd om het mooiste landschap zijn we achterop geraakt. Het 
zal voor weinigen een troost zijn dat we daar het record van een 
drukke goederenspoorlijn voor terug krijgen. 

Maar er zijn ook lichtpuntjes. Op veel plaatsen, vooral dicht bij de 
rivieren is het nog goed toeven. Hoopgevend is bovendien dat rivier
landschappen zich snel herstellen. U moet maar eens in de Millinger-
waard gaan kijken. 

We moeten dan wel goed weten, hoe de oude glorie er uit zag. En 
dat brengt me weer terug bij de kring, die hier mijns inziens een 
taak heeft. Kennis van de historie van ons landschap is een nood
zakelijke stap op weg naar herstel. De grootste vijand van kennis is 
helaas vaak de tijd. Wij proberen als kring die tijd te organiseren, 
ook voor het landschap. 

Louis Dolmans. 
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Verleden tijd 
Archeologie in Bemmel 

Ditmaal geef ik u een voorschot op de eerstkomende thema-avond in 
november en houd ik u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
rond de Essenpas. 

De Essenpas 
In juli heeft u in de krant kunnen lezen dat het College van B&W de 
kring toestemming heeft verleend voor een visueel en inventarise
rend onderzoek. Dit zal in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden. 
Aan de hand van de resultaten zal een vervolgonderzoek worden 
geformuleerd. 

Archeologie en de Betuwelijn^^ 
'De komst van de Betuwelijn heeft grote betekenis voor de Nederland
se archeologie. Zonder overdrijven kan worden gesteld dat planning 
en aanleg van de Betuwelijn gepaard gaan met één van de grootste 
archeologische operaties in Europa.'^^ 

De werkwijze 
Het tracé van de Betuwelijn loopt van Rotterdam tot Zevenaar en is 
opgedeeld in vijf delen. Per tracédeel wordt een aantal varianten 
bekeken, waarbij niet alleen archeologie een factor is maar ook 
milieu, veiligheid, overlast voor bewoners en economische factoren 
worden meegenomen bij de uiteindelijke vaststelling van het tracé. 
Voor de archeologie gebeurt die beoordeling aan de hand van een 
door RAAP (Regionaal Archeologisch Archiverings Project) speciaal 
voor het project ontwikkelde verwachtingskaart aangevuld met steek
proefsgewijs onderzoek. 

1) Bronvermelding: 'Aanleg Betuwelijn van belang voor archeologie' in Scarabee 10, 
pp. 17-21 (juni 1994); 'Resten jachtkamp onder Betuwe-tracé' in NRC (27-11-
1993); 'Archeologische vondsten langs tracé Betuwelijn' in de Gelderlander (no
vember 1993). 

2) Citaat uit T. Toebosch 'Aanleg Betuwelijn van belang voor archeologie'. 
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Nadat de politiek in liet voorjaar van 1992 een besluit over het voor
keurstracé had genomen, begon de volgende fase van het FW\P-
onderzoek: de intensieve inventarisatie. In het westelijke gebied, 
waar nauwelijks archeologische resten aan de oppen/lakte waar
neembaar waren, vond verkennend booronderzoek plaats. In het 
oostelijke gebied (in onze streken) heeft een uitgebreide oppervlakte-
kartering (het in beeld en kaart brengen van landschappen eventueel 
met een infrarood-camera) plaatsgevonden. 

Na de inventarisatie volgde de laatste fase voor FW\P: de waarde
ring van de vindplaatsen met als doel selectie van de meest waarde
volle vindplaatsen. Bij de waardering werd gekeken naar de hoeveel
heid en verscheidenheid van het vondstmateriaal (inhoudswaarde), 
de zeldzaamheid (zeldzaamheidswaarde), de mate van aantasting 
(gaafheid/volledigheidswaarde), de mogelijkheid de oorspronkelijke 
natuurlijke omgeving te reconstrueren (contextwaarde A) en de relatie 
met nabij gelegen archeologische objecten en vindplaatsen (context
waarde B). De ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek) maakt uiteindelijk de selectie welke vindplaatsen op
gegraven dienen te worden en welke bewaard blijven voor het nage
slacht. 

De vindplaatsen 
Van de ruim zeventig onderzochte vindplaatsen zijn er circa veertig 
meer of minder waardevol te noemen. Een greep uit het aanbod: in 
de buurt van Zwijndrecht en Papendrecht zijn kleine concentraties 
houtskool en Romeins importaardewerk gevonden, wat mogelijk duidt 
op een Romeins grafveld. In de omgeving van Hardinxveld-Giessen-
dam stuitten de archeologen op een jachtkamp uit de midden- en 
late steentijd, ca. 5500-2000 v.Chr. In Schelluinen zijn restanten van 
een vroeg-middeleeuwse nederzetting gevonden. 

In het oostelijk rivierengebied zijn de meeste, en veelal belangrijkste, 
vondsten gedaan. Bij Kerk-Avezaath betreft het een verzameling Mer-
ovingische (vroeg-middeleeuwse) boerderijen. Ten westen van Keste-
ren is een nederzetting uit de Bronstijd (ca. 2000-750 v.Chr.) gevon
den en in de omgeving van Eist sporen uit de jonge steentijd. Brons
tijd, Romeinse tijd en middeleeuwen. 
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De vindplaatsen bevestigen dat liet rivierengebied al in de prehistorie 
werd bewoond. De rivieren werden gebruikt om te vissen en als 
transportweg; de lichte rivierklei was geschikt voor akkerbouw en op 
de hoger gelegen zandgronden in de omgeving kon men wonen. 

Thema-avond 
Op dinsdagavond 1 november a.s. zullen twee gastsprekers hun 
opwachting maken. De heer drs. H.F.A. Haarhuis, archeoloog en pro
jectleider bij RAAP, gunt u een kijkje in de archeologische keuken 
van zijn werkgever en zal nader ingaan op de archeologische vind
plaatsen die bij het tracé-onderzoek voor de Betuwelijn aan het licht 
zijn gekomen. Na de pauze zal ondergetekende u meenemen naar 
het Bemmelse verleden aan de hand van archeologische vondsten. 
Op deze avond kunt u ook uw eigen vondsten laten bekijken. 

drs. Mare Koeken. 

Vereniging Open Monumenten opgericht 
Er is momenteel een grote ledenwerfcampagne gaande van de nieu
we vereniging Open Monumenten. Deze vereniging wil het draagvlak 
voor monumentenzorg in Nederland verbreden en van daaruit het gat 
dichten, ontstaan door het terugtreden van de overheid op dit punt. 
Zij richt zich op een breed publiek en ziet voor zichzelf een eigen 
plaats naast bestaande verenigingen als de Bond Heemschut. 

Doelstellingen zijn: de toegankelijkheid van monumenten vergroten, 
de informatie en educatie erover verbeteren en, onder meer door het 
uitgeven van aandelen, helpen de monumentenzorg financieel ge
zond te maken. Het lidmaatschap van de vereniging kost tot eind 
1995 ƒ 37,50 (ANWB-Ieden ƒ 5,- korting). Hiervoor krijgt u elke twee 
maanden een informatief tijdschrift in kleur, toegang tot niet openge
stelde monumenten en korting op toegangsprijzen van monumenten 
en op artikelen uit de nieuwe "erfgoedwinkels". Meer informatie kan 
worden opgevraagd bij: Vereniging Open Monumenten, Antwoord
nummer 93228, 2509 WB, Den Haag. 

Gerard Sommers. 
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Kringprijs 1994 
Tijdens onze eerste lustrumbijeenkomst van 17 mei 1994 is aan de 
heer en mevrouw Teunissen, bewoners van het voormalige gemeen
tehuis aan de Dorpsstraat 60 de kringprijs 1994 uitgereikt. Zij ontvin
gen de prijs als waardering voor hun zorg voor het pand, dat in 
1989 nog als "danig verarmd, maar wel bouwkundig zeer interessant" 
te boek stond. 

De eeisto steen, ingemetseld aan de voorzi)de naast de Ingang. 

De familie Teunissen plaatste de eerste steen terug. Zij beijvert zich 
en/oor, om het pand zoveel mogelijk in de oude luister te herstellen. 

In het vorige nummer van ons kringblad besteedden wij in de rubriek 
"In Bemmel staat een huis" aandacht aan dit voormalige gemeente
huis, dat momenteel als winkel-woonhuis in gebruik is. 

Louis Dolmans. 
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Kerkepadroute NCRV door de Over-Betuwe 

Met regelmaat organiseert de NCRV tochten langs kerken en monu
menten in Nederland. Via de TV wordt daar dan de nodige aandacht 
aan geschonken. Men noemt dit fenomeen: Kerkepad. Op een twee
tal zaterdagen is dan een aantal kerken op de route open voor pu
bliek er wordt daar een en ander georganiseerd. 

Kerkepadroute nummer 5 voert door de dorpen Ressen (NH-kerk), 
Bemmel (NH-kerk en raadhuis "De Kinkelenburg"), Haalderen (RK-
kerk), Gendt (NH-kerk) en Doornenburg (kasteel en kapel). Ook voor 
bewoners van onze streek is dit een mooie gelegenheid al deze 
"eigen" monumenten eens te gaan bekijken. Overal worden rondlei
dingen verzorgd of zijn er mensen, die vragen beantwoorden; in alle 
monumenten zijn diverse folders en stencils tegen een kleine vergoe
ding verkrijgbaar. De NCRV geeft een kerkepadgids uit. Daarin staan 
allerlei gegevens over de te bezoeken monumenten, rijk geïllustreerd 
met foto's. Deze gids is verkrijgbaar in de kerken aan het begin en 
aan het eind van de route en uiteraard bij de NCRV. 

Voor hen, die met de auto of per fiets komen, geeft de VW in Bem
mel routebeschrijvingen uit, één voor een fietsroute en één voor een 
autoroute. Beide beginnen bij het NS-station te Eist, maar zijn uiter
aard op elk willekeurig punt op te pakken. 

Op de verschillende iokaties is van alles te doen. Zo zullen in de 
NH-kerken van Bemmel en Ressen regelmatig orgelbespelingen 
plaatsvinden. Het Ambacht Haalderen verzorgt een expositie in de 
RK-kerk aldaar. Bij het kasteel "De Doornenburg" worden de bezoe
kers welkom geheten door bazuinblazers, terwijl op de eerste zater
dag van Kerkepad demonstraties gehouden zullen worden van kruis-
boogschieten en vendelzwaaien. Op een aantal plaatsen is er een 
mogelijkheid de inwendige mens te versterken met koffie, thee, 
broodjes en dergelijke. 

De kerkepaddagen in de Over-Betuwe worden gehouden op zater
dag 10 en 17 september, van ongeveer 10.00 tot 17.00 uur. De be
reikbaarheid van elk monument is goed, maar niet overal is voldoen-
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de parkeergelegenheid. Er zullen echter pijlen geplaatst worden naar 
plaatsen waar wel geparkeerd kan worden. In Bemmel wordt het 
kermisterrein aangewezen als voornaamste parkeerplaats, terwijl in 
Hessen een tijdelijk eenrichtingverkeer wordt ingesteld. 

Vanaf het station Eist zuilen bussen van de GVM een twintig-minu
ten-dienst onderhouden langs alle deelnemende monumenten. De 
eerste bus vertrekt om 9.15 uur. Voor ƒ 10,- is een dagkaart te koop, 
waarmee de gehele dag van deze speciale kerkepadbussen gebruik 
gemaakt kan worden. 

Ter afsluiting van de kerkepaddagen worden vesperdiensten gehou
den. Die beginnen allemaal om 17.00 uur en duren een goed half 
uur. Op 10 september is dat in de RK-kerk te Haalderen en op 17 
september in de NH-kerk te Ressen en in de NH-kerk te Gendt. 

Er wordt venwacht, dat de grootste drukte op zaterdag 10 september 
zal zijn, omdat op 17 september een andere kerkepadroute in De
venter van start gaat. 

Voor meer informatie verwijs ik naar de VW Boven-Betuwe in het 
raadhuis "De Kinkelenburg" te Bemmel, tel. 08811-79410. 

J. Verburg. 

TV-uitzending Kerkepad Bemmel e.o. 
Uit de kerkepadgids '94, die inmiddels bij de V.V.V. verkrijgbaar is, 
blijkt dat de televisie-uitzending van "ons" Kerkepad op zondagmid
dag 4 september is gepland, bij de NCRV op Nederland 1, om 16.05 
uur. Een herhaling zal worden uitgezonden op vrijdag 9 september 
om 16.55 uur. 

NCRV-teletekst (pagina 247) geeft op de uitzenddagen nadere infor
matie over de route, ven/oer, parkeren e.d. 
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Kasteel "Huis te Bemmel" 

De naam "Huis te Bemmel" past beter bij het huidige uiterlijk van de 
landedelmanswoning dan de benaming "kasteel". Toch is het van 
oorsprong wel een versterkt huis geweest. Het oudste gedeelte van 
het huis dateert uit de overgang van de 13^ en de 14® eeuw. De 
restanten hiervan, in de vorm van de dikke keldermuren en de balk-
constructies, bevinden zich in de noordoosthoek van het gebouw. 

Al in 1354 wordt melding gemaakt van het "Huis te Bemmel". Er is 
sprake van een eenvoudige boerenhoeve met een rechthoekige plat
tegrond (afbeelding 1 en 2). Het huis bestaat uit twee gedeelten: het 
bijzondere (stenen) woonvertrek van de landeigenaar en een aanvan
kelijk houten zaalgebouw van één verdieping waar gewoond en ge
werkt werd. Aan de westzijde van het huis bevond zich een om-
grachte voorhof met enkele boerderijen en moestuinen. 

In 1405 ontvangt Gerard van Doornik "dat Huys to Bemmel" in leen 
van de Hertog van Gelre. Er verandert weinig aan de vorm en om
vang van het gebouw. In 1481 komt het landgoed in handen van de 
invloedrijke en welgestelde familie Van Bemmel. Zij zouden het drie
honderd jaar vrijwel onafgebroken bewonen. De eerste grote uitbrei
dingen vinden in de 15® en de 16® eeuw plaats. Het hoofdgebouw 
wordt in eerste instantie met een lage noordelijke dienstvleugel uitge
breid en later met een verdieping verhoogd (afbeelding 3 en 4). 

Van het midden van de 16® eeuw tot het midden van de 17® eeuw 
bereikt de omvang van het kasteel haar hoogtepunt: een zuidelijke 
vleugel van twee verdiepingen wordt gebouwd en er verrijst een 
traptoren aan de westelijke zijde zodat de verdiepingen op een re
presentatieve manier waren te bereiken (afbeelding 5 en 6). Het om-
grachte U-vormige slot met binnenplaats wordt dan bewoond door 
de roemruchte Joost van Bemmel. Hij bekleedde vele hoge functies 
en liet dat blijken in de uitmonstering van zijn kasteel. Hij en zijn 
vrouw Anna Vaeck zijn begraven in de NH-kerk van Bemmel. Daar is 
aan de beide echtelieden een muurschildering gewijd. 
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Pas in de 18® eeuw verschijnt een nieuwe bewoner op het huis: 
Jeanne Louise gravinne van Randwijk, telg uit één van de meest 
aanzienlijke Gelderse adellijke geslachten. Zij heeft vanaf 1770 een 
groot deel van het interieur gemoderniseerd. 

In de 19® eeuw raakt het kasteel steeds verder in verval. De toenma
lige eigenaren waren niet in staat het onderhoud te bekostigen. De 
zuidelijke vleugel en een deel van de oostelijke vleugel verdwenen 
letterlijk in de gracht (afbeelding 7 en 8). Zoals zovele gebouwen 
heeft ook het "Huis te Bemmel" in de 19^ eeuw een ingrijpende ge
daanteverwisseling ondergaan. De 17®- en 18®-eeuwse ramen wer
den vervangen en de gevels ontdaan van de trappen en voorzien 
van een witte pleisterlaag. De omringende gracht stond lange tijd 
droog en werd uiteindelijk geheel gedempt. Aldus verkreeg het eens 
imponerende kasteel het strak en zakelijk uiterlijk van een eenvoudig 
landhuis (afbeelding 9 en 10). 

Sinds 1921 is het complex met de omliggende parkachtige tuin in 
het bezit van de familie Ratering Arntz. In 1942 werd aan de zuidzij
de een nieuwe uitbouw gerealiseerd naar ontwerp van architect 
Charles Estourgie. Hierin bevindt zich naast de entree ook een riante 
woonkamer waardoor het hele huis beter bewoonbaar is geworden 
(afbeelding 11 en 12). De plannen tot restauratie van het gehele 
kasteel werden destijds niet uitgevoerd. Tijdens de Tweede Wereld
oorlog zijn met name het interieur en gedeelten van de dakconstruc
tie onherstelbaar beschadigd. 

Sinds 1962 staat het "Huis te Bemmel" op de lijst van beschermde 
monumenten. Naast het kasteel ligt het voormalige koetshuis. Het is 
in de 19® eeuw gebouwd met behulp van bouwfragmenten van de 
voormalige hoeven op de voorhof en deels op de fundering van de 
(verdwenen) zuidelijke vleugel van het kasteel. Het heeft het uiterlijk 
van een 18®-eeuwse boerderij. 

De combinatie van een fraai huis met een rijke afleesbare historie en 
een parkachtige kleinschalige tuin temidden van het "verstedelijkte" 
dorpscentrum maken het tot een interessant geheel dat als histo
risch erfgoed een onvervangbare waarde heeft welke ook voor de 
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toekomst gespaard en bewaard dient te blijven. 

Naschrift redactie: 
Bovenstaande artikel is ontleend aan een informatiefolder vervaardigd door de heer 
F.H.W. Bekker, restauratie architect, verbonden aan The International Institute for the 
Urban Environment te Delft. De heer Bekker is een voormalige Inwoner van Bemmel 
en heeft een studie gemaakt van het "Huis te Bemmel". 
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Fruitteelt in de Over-Betuwe 
Vooruitlopend op een thema-avond over de fruitteelt in onze omge
ving (begin volgend jaar), ben il< op zoek gegaan naar bronnenma
teriaal over dit ondenwerp. Via een uitgave van de Stichting Landelijk 
Overleg Natuur- en Landschapsoverleg (Hoogstamfruitbomen door 
J.M. Brand) vond ik een aantal boeken en tijdschriftartikelen die een 
globaal beeld geven van wat wij ons bij het fruit en de Betuwe moe
ten voorstellen. De naam Bemmei kwam ik een enkele keer tegen. 

Koninklijke voorscliriften 
De eerste schriftelijke bronnen die van het telen van fruit melding 
maken dateren uit de tijd van Karel de Grote. In het jaar 800 vaar
digde deze vorst een verordening uit die onder meer beschreef wel
ke soorten planten in koninklijke tuinen aanwezig moesten zijn. Daar 
hoorden 14 soorten vruchtbomen bij, in vele variaties. Ook dienaren 
van de vorst kregen de aansporing fruit te verbouwen. De tuin kreeg 
de naam "pomarium". Er wordt beweerd dat Lent aan Karel de Grote 
zijn fruitteelt te danken heeft. 

Kasteel- en kloostertuinen 
In de middeleeuwen waren fruitbomen vooral te vinden in tuinen van 
kastelen en kloosters. Uit die tijd stammen onder meer de namen: 
boengaert, bogert en vergier. In het register op "de leenen van het 
vorstendom Gelre en van de graafschap Zutphen" wordt gesproken 
van vier bongarten mitter tienden te Dorenborgh". Het gaat hier om 
een beschrijving uit 1449 over Doornenburg. 

De bongerden hadden ook de functie van ontspanningsoord. De 
aanplant bestond behalve uit bomen uit talrijke rozen en andere 
bloemen. Verder werden er volières gebouwd voor fazanten, jachtvo-
gels, pauwen en hoenders. Sommige van die lustoorden kregen een 
ommuring en ook kon men er wel een gebouw aantreffen, een soort 
tuinhuis. Het geheel droeg dan de naam "prayeel of vrijthof. De 
vruchten waren in deze tijd gewaardeerde geschenken aan vorsten
huizen. Handel was er nog nauwelijks. 
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Echte bongerden 
De middeleeuwse bongerden zijn in de 16® eeuw echte parken ge
worden. De fruitteelt vindt verder weg van de bewoning plaats en 
krijgt de vorm van wat wij ons kunnen herinneren van de hoogstam-
boomgaarden. In onze streken was vooral Lent een bekend tuincen
trum. De Lentse kersen stonden hoog in aanzien. Er is inmiddels een 
aanzienlijke handel op gang gekomen. Daarin voeren In Gelderland 
de kersen de boventoon. 

Gelderland ook appelschuur 
Naast kersen worden in de 17^-eeuwse bongerds ook op grote 
schaal appels geteeld. Gelderland is de appelschuur van Holland en 
Friesland. De tuinen van de oude tijd keren weer terug, niet bij 
kastelen maar bij woonhuizen. De 17® eeuw is ook de glorietijd van 
de leibomen. Het Hollands fruit heeft een uitstekende naam. Lodewijk 
XIV prefereert het boven zijn eigen wijn die in die tijd toch ook al 
veel aanzien kende. Men heeft flink wat geëxperimenteerd om nieu
we soorten te krijgen. Er is zelfs een poging bekend om uit een 
combinatie van een noteboom en een wijnrank olie te winnen. De 
wijnrank werd in een gat gestoken, dat dwars door de stam van de 
noteboom was geboord. Het zal geen verbazing wekken dat dit niet 
lukte. 

Groei na 1850 
Over de 18® eeuw en het begin van de 19® eeuw valt niet veel bij
zonders te melden. Na 1850 geeft de fruitteelt een sterke groei te 
zien. De oorzaak ligt bij de landbouwcrisis, die de boeren een kwij
nend bestaan bezorgt en hen dwingt naar andere broodwinning te , 
zoeken. Het fruit is een uitkomst. In onze eeuw zet de groei zich 
versterkt voort. Gelderland heeft begin 1900 een bebouwd fruitareaal , 
van 5.500 ha, in 1947 is dat opgelopen tot 19.000 ha. Eist heeft als | 
een van de grootste centra 250 ha, Bemmel waarschijnlijk meer dan i 
100. Rond de eeuwwisseling zijn er talrijke experimenten geweest 
met struiken. Eist speelt daarbij een vooraanstaande rol, maar de 
proeven mislukten. Pas in 1930 is men er opnieuw mee begonnen. i 
ditmaal wel met succes. i 
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Weiden nemen af 
In 1946 is in de Over-Betuwe ruim 7.000 ha met fruitbomen beplant. 
Het overgrote gedeelte is nog hoogstam in grasland, dat voor 60 tot 
70% wordt beweid. Dat beeld is snel veranderd: laagstammen en 
struiken verdringen de tioogstam en we zijn in onze hiuidige tijd be
land. 

Er Is veel meer 
Rond 1900 zijn de eerste veilingen opgerictit. In 1903 kreeg Eist er 
een. Voor die tijd was er op vele manieren handel door commissio
nairs. De handel is een verhaal op zich. Ook over wat er allemaal 
gedaan wordt met het fruit is heel wat te vertellen. De produktie van 
stroop en jam zijn zo maar voorbeelden. We gaan daar dieper op in 
op onze thema-avond. Intussen spitten we verder, waarbij we vooral 
op zoek zijn naar verhalen uit de eigen streek. Als u iets aardigs 
weet, of over interessante documenten beschikt, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. 

Louis Dolmans. 

Open Monumentendag 
Op zaterdag 10 september a.s. vindt, alweer voor de achtste keer, 
de Open Monumentendag plaats. In 1993 trokken 3400 gratis toe
gankelijke monumenten ongeveer 700.000 bezoekers. Informatie over 
de Open Monumentendag 1994 vindt u in de Open Monumenten 
Krant, die gratis verkrijgbaar is bij de V.V.V. Daar kunt u ook worden 
geïnformeerd over de deelnemende monumenten in onze regio. 

Het vroegere koetshuis bij "Huize Bemmei" 
Met de tekening "Het vroegere koetshuis bij Huize Bemmei" (pg. 17-
18) komt een einde aan onze reeks met tekeningen van Ton Bredie. 
In verband met zijn vertrek uit Bemmei is het in dubbel opzicht een 
afscheid. Wij danken Ton voor zijn bijdragen aan de kring en het 
kringblad en wensen hem en zijn familie veel geluk in het Brabantse. 
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DE GELDERLANDER-PERS 

OPERATIE MARKET GARDEN 

Nauwelijks is eind septeinb"er;1944 de slag-'om'Axnhejii 
ten einde, of luit.-gen. Lewis "H. Brereton, commandant 
van het eerste Geallieerde Luchtlandingsleger verzucKt: 
„Arnhem heeft teveel accent gekregen. De operaties hij 
Eindhoven, Gpave en Nijmegen zijn prachtig geslaagd, 
maar daarover wordt bijna niet gesproken. Ik vrees dat 
dit wel altijd zo zal blijven". 

Brereton heeft gelijk gekregen. Ook 25 jaar later is Arn
hem nog een begrip dat op gelijke hoogte staat met Sta
lingrad, Monte Cassino en zelfs Duinkerken. Maar hij 
miskent het unieke van Arnhem en vooral Oosterbeek, 
als hij zich verbaast over de aandacht die de slag no e 
steeds krijgt. Bovendien zou hij moeten iveten, dat de 
historicus altijd meer geïnteresseerd is in de dramatische 
miüukking van een unieke operatie dan in de gepolijste 
overivinning. 



f^% DE GELDERLANDER PERS  ^ 
ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1969 

25 JAAR GELEDEN 

iet lukken 

« >0 zo 30 

T>!j Arnhem gaat eigenlijk alles 
■*' vanaf het eerste moment mis 
De voertuigen \ an de vei kenning'ï
eenheid van majooi C F H Cough 
komen niet aan Hij heeft tot taak 
dn eet naar de Rijnbrug te iijden 
De stootkiachl is aan de aanval ont
nomen De veiiassing trouwens ook 
goeddeels omdat de landingsten ei
nen te vei (8 tot 16 krti) van de 
biug liggen en de Duitsers direct 
dooi hebben dat deze oeveiveibin
ding het doe! \ an de operatie moet 
zijn Bovendien t rekken slechts 
dl ie van de zes gelande bataljons 
nchtmg brug De rest blijft achter 
ter besehei ming van de landingster
reinen die de komende dagen door 
de volgende lifts gebruikt moeten 
worden 

Een luchtlandingsdivisie is ge
traind om als eenheid op te tre

den De Ie Britse wordt nu slechts 
vooi een derde in de strijd gewor
pen op het moment, dat de verras
sing nog in haar voordeel is Gene
raal Urquhait overdrijft niet: „De 
divisie is de handicap van d n e lifts 
nooit te boven gekomen". Bn Boe



ree zegt" dit "is de grootste fout 
vart de hele operatie geweest 
Alweer achteraf bezien is dit een 
duidelijke zaak Juist de divisie bij 
Arnhem, ' die het langst alleen zou 
moeten opereren, had direct op vol
le s terkte moeten zijn Maar het is 
een kwestie van afwegen van risi
co s en mogelijkheden Sommige mi
litaire deskundigen stellen vooial 
aan de basis moet de aanval 20 
stêik mogelijk zijn Anders komt er 
geen vaart in En omdat ei nu 
eenmaal niet genoeg vliegtuigen 
zijn, kn jg t de kop in veel opzichten 
de minste prioriteit Het woidt dan 
ook een kop van Jut , die door de 
Duitsers word t afgekneld 
Eigenlijk al op die 17e september 
staat — achteraf bezien — vast dat 
de I Ie Blitse Luchtlandingsdivisie 
met in haar opdracht zal slagen 
Alleen het 2e Parachute Bataljon 
van lu i t -ko l J D Frost bei e kt 
die dag de brug Slechts de nooide-
lijke opiit wordt bezet Maar tussen 
Fiost en de rest van de divisie bij 
Oosterbeek laten de Duitsers een 
scheim neer dat langzaam naar het 
westen opschuift De kans dat Fiost 
\ ei sterkingen krijgt woidt met het 
uui mmder 

T7n dan kee i t ook het weer zioh nog 
^ tegen de Britten De landing 
van de Polen bij Driel (hun voei -
tuigeiji zouden ten Moorden van de 
Rijn neeikomen') woidt tweemaal 
uitgesteld Als zij tenslotte landen is 
het alleen om hun Britse strijdmak-
keis te ontzetten, maar daarvan 
hebben zij in het begin nauwelijks 
weet omdat de verbmdmgen van t 
eerste uur af eigenlijk met werken 
Voor de soldaten, die in Oosteibeek 
Driel en Arnhem vechten moet het 
een bijna macabeie grap van het; 
lot hjken, al zijn ze met van alle 
factoren op de hoogte Er zou nau
welijks tegenstand zijn en nu 
pantiertroepen, waarvan de com
mandant, Oberstleutnant Walter 
Harzen getuigt ' „Zelfs bij de uit
gedunde gelederen van de Hohen-

staufendivisie ( . ) was ^bi j da 
strijd tegen de Britse" parE(chutisten 
t bijzondere nut n5,erkbaar van de 
( ) oefeningen en de bestrijding 
van vijandelijke luchtlandmgströe-
pen" ' 
Het emddoel van Market (Sarden 
wordt niet bereikt er komt (nog) 
geen bruggehoofd over de Rijn 
Fiost houdt de brug driemaal 24 
uui , hoewel .Lit t le Monty" slechts 
om twee maal 24 uui had gevraagd 
De Blitse Ie Luchtlandmgsdivisia 
en de Poolse Luchtlandingsbrigade 
houden de stujd nog langer vol, 
maai de 1 estanten (ongeveer 2400 
man) woiden tenslotte onder de 
cynische codenaam „Operatie Ber
lijn" afgevoerd naar Nijmegen 
Ainhem mocht niet lukken Een 
reeks van kleine toevallige gebeur
tenissen van eigen fouten en blirn-
deis, van Duitse reactiesnelheid en 
mzicht in- de situatie, op zich alle
maal niet dodelijk, maar tezamen 
een duivelse combinatie, die voor 
de para s bij Arnhem het einde be
tekende 

rnhevi was de laatste Duit
se oveiwinning in de twee

de loeieldooiloq, Amhem was 
ook de laatste Biitse neder
laag Misschien ligt ook ui dit 
unieke jeit een leden voo^ het 
teveel aan accent dat Ainhem 
VI de hele opeTutie heeft ge
kregen 

Market Garden bracht tot en 
met de Waal en een stukje Be
tuwe de lang verwachte be
vrijding, kon het Westen de 
hongerwhiter niet besparen 
en leidde vooi Arnhem en om
geving tot de evacuatie. Een 
kruistocht van negen maan
den. 



21 

"Uut de ouwe deus" 

De Slag um Arnhem 

len deze ouwe krant van 13 september 1969 wordt herdocht dat de 
Slag um Arnhem, of Operatie Market Garden, alwer 25 jaor gelejen 
is. 

't Verhaol over 't mislukken van de Slag wordt uut de doeken ge-
daon. 

Dezer dagen is 't 50 jaor gelejen en durrum zullen er overal her-
dinkingen gehouwen worden. 

len de Rijnhal ien Arnhem is al de film "Een brug te ver" te zien ge-
wes. D'r kommen tentoonstellingen, monumenten worden opgericht 
en er verschienen nog boeken die over de oorlog gaon. 

Dezer dagen zal er veul worden geschreven en gepraot over de Slag 
um Arnhem, 't Is vrimd um te bedinken dat hier, waor wij nou wo
nen, zo bar gevochten is. 't Kapelleke op de Heuvel getuigt daon/an. 

50 jaor gelejen: de Slag um Arnhem. Mar toen de Slag vurbij was, 
begon hier de oorlog pas goed, um nog tot 5 mei 1945 te duren. 

Maria Janssen. 
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Het Ressense kerkje krijgt grondige opknapbeurt 
Wie de afgelopen weken Ressen passeerde en gewoontegetrouw de 
blik riclitte op het N.H.-kerkje, zag vreemde dingen. Het torendak, 
geheel ontdaan van zijn vertrouwde leien, stond vóór de kerk op de 
weg; de toren was gehuld in steigers. 

Nu wisten wij van de kring dat er een restauratie op handen was. 
Wij hadden immers in 1993 een jaarkalender (onze eerste!) uitge
bracht en de opbrengst daarvan bestemd voor het restauratiefonds. 
Maar bij het onverwacht zien van een onthoofde toren moet je toch 
even slikken. Het was een unieke mogelijkheid om het dak eens 
nader te bekijken en om er een foto van te maken. 

De torenspits néiést de toren. 

De heer Slaghuis, voorzitter van de kerkeraad, vertelde waar het bij 
de restauratie om gaat. Het torendak wordt grondig vernieuwd. 
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Slechts de "koningsstijl" in de constructie behoeft niet te worden 
ven/angen. Dit is de verticale balk, die in het hart van het dak om
hoog loopt, en waarop de spits rust. Op het dak komen nieuwe 
leien. In de toren wordt onder meer de houten trap gerestaureerd, 
zodat de beide klokken en de koker voor de nationale driekleur weer 
zonder levensgevaar bereikbaar zijn. 

Jarenlang hebben kauwen boven in de toren de dienst uitgemaakt 
met de zichtbare en schadelijke gevolgen van dien. Daar moest iets 
tegen worden gedaan. Bekeken wordt of er kasten in de galmgaten 
kunnen worden geplaatst voor kerkuilen; heel romantisch en toepas
selijk voor een kerktoren! De bekleding van de toren, tufsteen, wordt 
bijgewerkt. En dit alles moet achter de rug zijn wanneer op 10 en 17 
september a.s. het kerkje "meedoet" in het programma Kerkepad van 
de NCRV. Tegen die datum staat het monumentale gebouw er weer 
in volle luister bij. 

Daarmee is het karwei echter nog niet geklaard. Aan weerszijden van 
het schip van de kerk moeten drainagebedden in de grond worden 
aangebracht, voor de afvoer van het hemelwater. Het koorgedeelte is 
voorzien van dakgoten, maar het schip niet. Om tot een zorgenvrije 
waterafvoer te kunnen komen zijn die drainagebedden noodzakelijk. 
Het gaat om grindbedden in de grond, die aan de onderkant water
dicht zijn afgesloten, waardoor het regenwater gecontroleerd kan 
worden afgevoerd. 

Dit laatste deel van de restauratie gebeurt in het najaar; eerder kreeg 
het orgel een opknapbeurt. Met de jaanwisseling is alles achter de 
rug. En hoewel alle diensten ook in de afgelopen periode gewoon 
doorgang vonden, kun je dan pas met recht zeggen dat het kerkje 
weer in alle opzichten voor zijn taken berekend is. En dat zijn niet 
alleen de zondagse kerkdiensten, maar het blijkt dat steeds meer 
jonge echtparen de romantiek van dit mooie plekje hebben ontdekt 
en hier hun trouwdienst houden. Ook afgezien van direct gebruik 
ven/uit het gebouw een onvervangbare rol: die van monument van 
een eeuwenlang verleden. 

Leen Reinink. 
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In Ressen staat een huis 

Huis en landschap kunnen één zijn. Het levende bewijs van deze 
stelling vindt u aan de Oude Postweg 4. Het huis. de weg en de 
bongerd horen onlosmakelijk bij elkaar. Het rundvee en de varkens 
zijn er niet meer, de kippen nog wel. Het huis stamt uit het midden 
van de vorige eeuw. Het is een eenvoudige boerderij van het halle-
huistype. De weg is stokoud. Hij vormde van de 14® tot de 16® eeuw 
de belangrijkste verbinding tussen Arnhem en Nijmegen. Je moet er 
toch niet aan denken dat hier ooit de stedebouw zou kunnen toe
slaan? 

Louis Dolmans. 
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Het wolfsdak 
Tijdens onze lustrumbijeenkomst werd mij de vraag gesteld waar het 
woord "wolfsdak" vandaan komt. Heeft het misschien iets met het 
dier, de wolf, te maken? Als bewoner van een pand met wolfsdak 
kan ik een antwoord niet schuldig blijven. 

Speunwerk in encyclopedieën levert niet meer op dan een beschrij
ving van de uiterlijke verschijningsvorm. Aan de lange kant laat het 
dak de vorm van een trapezium zien. Een wolf van opzij gezien doet 
dat ook, maar dat staat er niet bij. De korte kant van het dak heeft 
vlakken met de vorm van een driehoek. Deze heten ook wel wolfs-
einden. 

De stichting Historisch Boerderij-onderzoek meende te weten dat de 
naam wolf iets met welven te maken heeft, maar zeker was men er 
niet van. Men venwees mij naar het P.J. Meertens-lnstituut te Amster
dam. Ook daar kon men geen afdoende taalkundige verklaring vin
den. Slechts op één plek vond men een uitleg van het woord en die 
bevestigt het vermoeden van de Stichting Historisch Boerderij-onder
zoek {Het boerendak, door Trefois, heruitgegeven in 1980). 

Woive is volgens die bron hetzelfde als welve, wat ommanteling, met 
stro of riet, betekent. Het wolfseind heet volgens Trefois ook wel 
wolfsneus (toch een relatie met het dier?), windberg en windhorn. 
Eigen aan het dak is dat het een gelijkmatige verdeling van tempera
tuur bevordert. 

Als u wolfsdaken gaat kijken, let dan op de grootte van het eind en 
op het begin van het dak. Hoe lager het dak begint en hoe groter 
het wolfseind, hoe ouder het gebouw. 

Louis Dolmans. 

Naschrift redactie: 
Een voorbeeld van een wolfseind ziet u afgebeeld op de pagina hiernaast. 
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Smokkel oorzaak stichting RK-Kerk in Bemmel? 

Toen bij de Unie van Utrecht in 1579 bepaald werd, dat het uitoefe
nen van de Rooms-Katholieke godsdienst in de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden verboden was (niet het geloof, maar het hou
den van kerkdiensten), gingen alle parochies over tot de reformatie. 

Zo ook in Bemmel, waar de ene zondag nog de mis gelezen werd 
en de volgende zondag de dominee zijn gereformeerde kerkdienst 
hield. Maar slechts weinige gelovigen pasten hun geloof aan. De 
meeste mensen bezochten de katholieke erediensten in Huissen of 
in Hulhuizen. Daar heerste godsdienstvrijheid, omdat dat Duits (ofte
wel Kieefs) grondgebied was. 

Dat men in 1795 een schuur aan de Dorpsstraat als RK-kerk in ge
bruik nam, komt, naar men algemeen aannam, doordat het desbe
treffende verbod was opgeheven. 

Niets is minder waar, volgens dr. E.J.Th.A.M.A. Smit in zijn boek over 
"de oude Kleefse enklaves". Het in die tijd nieuw opgekomen genot
middel tabak bleek in Duitsland goedkoper te zijn dan in De Neder
landen. Mensen die in Huissen ter kerke gingen, kwamen aanmerke
lijk dikker naar Bemmel terug, onder hun kleren volgepakt met ta
bak.... Om die smokkel tegen te gaan, werd, volgens dr. Smit, in 
Bemmel de nieuwe katholieke parochie gesticht. 

J. Verburg. 

Naschrift redactie: 
Het boel< waarnaar de heer Verburg verwijst is voluit getiteld: De oude Kleefse enkla
ves en hun overgang naar Gelderland 1795-1817. Het is In 1975 uitgegeven in de 
zogenaamde Gelderse Historische Reel<s door Stichting Gelderse Historische Reeks te 
Arnhem/De Walburg Pers te Zutphen (ISBN 906011.442.6). Oorspronkelijk verscheen 
het werk als proefschrift van de heer Smit bij de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Voorzover bekend is het boek op sommige plaatsen nog verkrijgbaar. De heer Ver
burg refereert in zijn artikel aan bladzijde 15 van genoemd boek. 



27 

Algemene ledenvergadering 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag, 
17 mei 1994, in het "Wapen van Bemmel". 

Aanwezig: 18 leden, onder wie 6 leden van het bestuur. 

01. Opening 
Om 19.15 uur opent de voorzitter, de heer Dolmans, de vergadering. 
Hij heet eenieder welkom. 

02. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering dd 2-6-1993 
Deze notulen zijn gepubliceerd in het september-nummer van het 
kringblad. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

03. Jaarverslag secretaris 
Het verslag heeft ter inzage gelegen voor de leden. De secretaris, de 
heer Reinink, geeft een toelichting op hoofdlijnen over interne vereni-
gingsaangelegenheden en over de in het verslagjaar ondernomen 
activiteiten. 

Mevrouw Ringnalda vraagt of de kalender 1995 niet zodanig kan 
worden uitgevoerd, dat de verschillende maandbladen niet afge
scheurd behoeven te worden. Geantwoord wordt dat deze wens 
vaker is geuit. De mogelijkheden van een andere uitvoering zullen 
worden onderzocht. 

De heer Rikken vraagt naar de verschijningsdatum van het boek 
over Bemmel in de Tweede Wereldoorlog. Het is het voornemen het 
boek uit te brengen in mei 1995, 50 jaar na het einde van de oorlog. 
Voorts vraagt de heer Rikken of er ontwikkelingen zijn in het verwer
ven van een definitieve huisvesting voor de kring. 

De voorzitter meldt dat er kort tevoren over gesproken is met wet
houder Joosten. Eerder was het onderwerp van gesprek met het 
bestuur van het Streekmuseum i.o. Het gesprek met het gemeente
bestuur was plezierig, maar heeft geen uitzicht opgeleverd op eigen 
huisvesting op afzienbare termijn. We zullen het voorlopig moeten 
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doen met het, voor vergaderingen e.d., huren van zaalruimte in de 
nieuwe "Kinkel", die het komende najaar in gebruik wordt genomen. 
De heer Rikken vestigt de aandacht op het voormalige koetshuis, ge
legen naast "Brugdijk". Dat zou een ideaal onderkomen zijn, ook voor 
de V.V.V. 

04. Verslag kascommissie inzake controle jaarrekening 1993 
De kascontrolecommissie, bestaande uit mevrouw Bonder en de heer 
Trimbos, stelt in een schriftelijke verklaring voor de penningmeester 
decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beheer. De verga
dering stemt daarmee in. 

05a. Vaststelling jaarrekening 1993 
De penningmeester, de heer Sommers, geeft een toelichting. 

De heer Rikken vraagt of het bestuur een actief beleid voert ter ver
krijging van giften. De heer Sommers antwoordt dat dit tot dusver 
niet het geval is. Hij sluit niet uit dat dit in een bepaalde situatie wel 
zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld ter financiering van een bepaald 
concreet doel (zoals huisvesting). 

De jaarrekening 1993 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

05b. Goedkeuring begroting 1994 
Na toelichting door de heer Sommers wordt de begroting 1994 goed
gekeurd. 

06. Benoeming kascommissie 1994 
De beide onder punt 04 genoemde leden worden door de vergade
ring herbenoemd. 

07. Bestuursverkiezing 
Medio 1993 heeft de heer Arns de totdantoe door hem vervulde 
voorzittersfunctie overgedragen aan de heer Dolmans. Omdat de 
voorzitter door de leden van de kring in functie moet worden geko
zen, wordt de aanwezigen gevraagd akkoord te gaan met het voor
zitterschap van de heer Dolmans. De vergadering gaat unaniem ak
koord. 
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De bestuursleden mevrouw Janssen-van Gelder en de heer Arns tre
den dit jaar periodiek af, maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Er 
zijn geen tegen-kandidaten gesteld. De vergadering gaat unaniem 
akkoord met de herverkiezing van de beide bestuursleden. 

De heer Dolmans staat een ogenblik stil bij het aftreden van de heer 
Arns als voorzitter van de vereniging. Dat de kring bestaat is te dan
ken aan het initiatief van de heer Arns, genomen in 1989, tot oprich
ting van een historische vereniging in Bemmel. Gedurende een vier
tal jaren heeft hij vervolgens in de functie van voorzitter leiding gege
ven aan de opbouw van de vereniging. Daan/oor is de kring hem 
dank verschuldigd. Het bestuur is er bijzonder mee ingenomen dat 
de heer Arns beschikbaar blijft voor het bestuur. De vergadering 
onderstreept deze woorden met een warm applaus. 

08. Rondvraag 
De heer Wierink spreekt er zijn waardering over uit dat er in 
Bemmel een actieve historische vereniging is. Hij heeft bewonde
ring voor de kwaliteit, zowel naar vorm als inhoud, van het kring
blad, dat het bestuur 3x per jaar uitbrengt. De voorzitter zegt 
hem dank voor dit compliment. 
De heer Verburg vestigt er de aandacht op dat op 10 en 17 sep
tember a.s. door de NCRV een kerkepadroute in Bemmel en om
streken is uitgezet. Het bestuur neemt zich daarop voor, het sep-
tember-nummer van het kringblad vóór die data uit te brengen, 
zodat wij in dat nummer kunnen stilstaan bij dit evenement. De 
heer Verburg zegt een bijdrage hierover toe voor het kringblad. 
Mevrouw Ringnalda doet de suggestie informatie van de kring te 
voegen bij de desbetreffende informatie van de V.V.V. Dit wordt 
toegezegd. 
De heer Berkien vraagt of het bestuur heeft ovenvogen om de 
leden voor de betaling van de contributie een accept-giro te stu
ren. Dan kan men niet vergeten op tijd het bedrag over te ma
ken. De heer Sommers antwoordt dat dit is ovenwogen, maar dat 
dit naar verhouding veel geld kost. Wij geven er de voorkeur aan 
de extra moeite, die de huidige werkwijze vraagt, voorlopig voor 
lief te nemen. 
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09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.00 uur deze Algemene Ledenvergadering, 
onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun belangstelling. 

Bemmel, 20 mei 1994. Leen Reinink, secretaris. 

De kalender 1995 komt er aan! 
Zoals U inmiddels bekend is, is er weer een nieuwe kalender in de 
maak. Onze leden en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd om 
in te schrijven op één of meer exemplaren. Dat kan nog tot uiterlijk 6 
september a.s.: de datum waarop wij volgens de planning de oplage 
aan de drukker moeten doorgeven. 

Wij denken dat we er opnieuw in zijn geslaagd een kalender te ma
ken, die bij velen in de smaak zal vallen. Er zijn 13 plekjes in Bem
mel, Haalderen en Ressen geselecteerd en gefotografeerd, die ver
volgens elk werden voorzien van een toelichtende tekst, die iets 
vertelt over de geschiedenis en achtergrond van het bewuste object. 
Voor elke maand één en een afzonderlijke foto voor het voorblad. 
Dezelfde formule dus als de vorige jaren. Deze kalender is voorzien 
van een spiraal aan de bovenzijde. Op deze manier hebben wij tege
moet willen komen aan diegenen, die het bezwaarlijk vonden de 
verschillende bladen te moeten afscheuren. 

Wat doen we met de opbrengst? U weet dat wij bezig zijn met het 
uitbrengen van een boek over de Tweede Wereldoorlog. Dat kost 
veel geld. Net als vorig jaar zullen wij de opbrengst storten in het 
fonds dat wij daarvoor hebben gevormd. We rekenen erop dat dit 
fonds een stevige financiële injectie zal krijgen! 

Leen Reinink. 

Naschrift redactie: 
Bij het afsluiten van dit nummer waren er, met nog twee weken te gaan, al ruim 500 
l<alenders verkocht. 
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I Agenda 

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

; Museum Kam 
Nog tot en met 30 oktober loopt in het archeologisch Museum Kam, 
Museum Kamstraat 45 te Nijmegen een kleine en sobere, maar tege
lijk zeer informatieve tentoonstelling, getiteld "Kunsten van het vuur". 

De Romeinse soldaten, die zich kort voor het begin van onze jaartel
ling in Nijmegen vestigden, waren voor hun noodzakelijke gebruiks-
voonA/erpen grotendeels afhankelijk van ambachtslieden die zich 
rond het legerkamp vestigden. Vooral de ambachten die met vuur 
werkten, hebben hun sporen nagelaten in de bodem: pottenbakkers, 
bronsgieters en glasblazers. Misbaksels, slakken van metaal en glas, 
gietvormen en halffabrikaten zijn in groten getale aangetroffen. Naast 
gebmiksvoonverpen werden ook luxe-artikelen van hoog niveau ver
vaardigd. De expositie geeft een indruk van het kunnen van de Nij
meegse ambachtslieden. 

Op 30 september wordt de nieuwe tentoonstelling "Geschiedenis uit 
zand en grind - nieuwe vondsten uit de Oude Rijn bij Xanten" ge
opend. De tentoonstelling die is ingericht op de galerij van het mu
seum toont een selectie uit recente vondsten die werden gedaan bij 
de grindwinning in het gebied van de Oude Rijn bij Xanten. Te zien 
zijn o.a. bronzen gebruiksvoonwerpen en onderdelen van de Romein
se militaire uitrusttng. 

Poststukken en postzegels in de Tweede Wereldoorlog 
Tot en met 2 oktober in het museum Bronbeek te Arnhem. 

' Open Monumentendag 1994: zaterdag 10 september (zie pag. 15). 

NCRV Kerkepad 1994 - Route Bemmel e.o.: zaterdag 10 en 17 sep
tember a.s. (zie het artikel op pagina 6 en 7 van dit nummer). 

Leen Reinink. 



32 

Boeken 
Recent verschenen boeken, die mogelijk uw belangstelling hebben: 

Sociale beweging in de Oost-Over-Betuwe rond de eeuwwisseling 
door H.W.J. Derksen. Uitgave Historische Kring Huessen, Huissen, 
1993 (104 biz.). Onverkorte uitgave van artikelen uit De Gelderlander 
1969, voornamelijk handelende over de bemoeienissen van R.K.-
geesteiijken met de arbeidsomstandigheden op de steenfabrieken. 

Watersnood tussen Maas en Waal, overstromingsrampen in het rivie
rengebied tussen 1780 en 1810, A.M.A.J. Driessen. Uitgever: 
Walburgpers, Zutphen 1994. Tussen Nijmegen en Loevesteijn hebben 
zich in de periode 1780 - 1810 vijf overstromingsrampen voorgedaan. 
Ondanks de grote schade, die deze natuurrampen hebben aange
richt, zijn deze gebeurtenissen bijna vergeten. In deze studie wordt 
beschreven hoe men in het verleden probeerde overstromingen te 
voorkomen, welke gevolgen overstromingen hadden voor bewoners 
van deze gebieden hoe de schade hersteld werd en welke nieuwe 
maatregelen werden genomen om toekomstige watersnood te voor
komen. De auteur concludeert dat de overstromingen van 1784, 1799 
en 1809 tegenwoordig als nationale ramp zouden zijn aangemerkt. 

Romeinen in het rivierengebied is de titel van de nieuwe museum-
gids van het Provinciaal archeologisch Museum G.M. Kam te Nijme
gen. Samenstelling: A.M. GerhartI, A. Koster en L.J.F. Swinkels. Uit
gave 1994, 28 p., 125 ill., kosten ƒ 10,-. De kleurrijke catalogus om
vat 10 overzichtelijke hoofdstukken die uiteenlopen van "Goden en 
godsdienst" tot "Baden en toiletgerei". Met de nieuwe uitgave bewijst 
Museum Kam niet alleen zichzelf een dienst maar ook eenieder die 
geïnteresseerd is in het Romeinse verleden van dit gebied. In kort 
bestek passeert veel wetenswaardigs de revue. 

Steenbakkers te Beuningen (subtitel: Baksteenfabricage langs de 
Waal) door G.B. Janssen. 1994, 88-h64 pag, ƒ 30,-. Uitgever Bureau 
Stroming, Laag Keppel, Jan de Jagerlaan 2, 6998 AN Laag Keppel. 

Leen Reinink. 



De enige bank in 
uw omgeving 

die werkt voor uw 

Onze eigen Rabobank is een zelfstandige ten alleen maar ten goede. Wc kennen onze 

bank, die zelfstandig kan beslissen. 
Over rente, over leningen, over aan te 

nemen personeel, ja, over praktisch aDes. 

Het belang van de plaatselijke leden 
(onze bank is een coöperatie) en cliënten staat 
hierbij voorop. 

En niet een zo hoog mogelijke winst. 
l>at maakt een groot verschil mei andere 
banken. Een groot verschil vooral in men-

klanten dan ook meestal goed. 
En mensen die je goed kent, blijf Je nu 

eenmaal langer steunen, ook als het eens wat 
minder met ze gaat. 

Het verschil merk je ook in onze 
betrokkenheid bij tal van activiteiten in het 
bedrijfsleven, van verenigingen en op scholen. 

Kortom, bij alles wat er om ons 
heen gebeurt. Wfe weten wat er leeft en wc 

taliteit en betrokkenheid bij de plaatselijke helpen dan ook graag met adviezen, 
gemeenschap. bemiddeling of faciliteiten. Ook als het niet 

Het verschil merk je al snol in het om bankzaken gaal. 
persoonlijke contact. Onze mensen zijn «lircct Door de band die we hebiwn met de 
aanspreekbaar en kunnen snel beslissen. plaatselijke gemeenschap vinden wc dat een 

Dat komt de relatie met leden en dien- vanzelfsprekende zaak. n8D0D8nk u J 

Rabobank. Aangenaain. 



Historische Kring Bemmel 

Secretariaat: L Reinink, 
Sportlaan 2, 
6681 CE Bemmel. 

Bankrekening: Rabobank Bemmel 10.57.26.443 
(giro van de bank 889425) 

Samenstelling bestuur: 
L.J.F. Dolmans 
(voorzitter/geschiedenis) 
L. Reinink 
(secretaris) 
G.J. Sommers 
(penningmeester) 
E.W. Arns 
(heemkunde i.o.) 
M.J.P. Janssen-v.Gelder 
(documentatie) 
Drs. M.H.J.M. Koeken 
(archeologie) 

De Pas 4, 
6681 KC Bemmel. 
Sportlaan 2, 
6681 CE Bemmel. 
De Houtakker 1, 
6681 CW Bemmel. 
Meenweg 1, 
6681 BC Bemmel. 
Dorpsstraat 8, 
6681 BN Bemmel. 
Dorpsstraat 36 B, 
6681 BN Bemmel. 

Tel: 
63064 

62429 

64933 

61772 

64349 

65341 

Redactie: 
De redactie voor deze uitgave werd gevormd door Eef Arns, Louis 
Dolmans, Maria Janssen, Mare Koeken, Leen Reinink en Gerard 
Sommers. Kopij en andere berichten voor de redactie kunnen wor
den ingeleverd bij de redactieleden. 

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


