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Kopij volgende nummer: 
Dit is de zevende uitgave van de kring. Het voornemen bestaat het 
volgende nummer rond de jaanwisseling te laten verschijnen. Kopij 
voor dat nummer is vanaf nu al welkom en kan bij de redactieleden 
of bij het secretariaat worden ingeleverd. Als uiterste datum van inle
veren willen wij graag 10 december 1993 aanhouden. 
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Een woord van de voorzitter 
Beste kringvrienden, 

Ruim vier jaar nadat ik liet initiatief Ineb genomen tot de oprichting 
van een historische kring in Bemmel, heb ik besloten mijn voorzitter
schap neer te leggen. Nadat ik dit voornemen al eens eerder in het 
bestuur had laten doorschemeren, heb ik de leden van het bestuur 
kort voor de bestuursvergadering van 14 juli jl. van mijn besluit op 
de hoogte gesteld. 

Waarom ik tot dit besluit ben gekomen wil ik toelichten. In de voor
bije jaren heeft de kring een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dit 
komt ook tot uitdrukking in de (verandering van) eisen die aan haar 
bestuur en, in nog sterkere mate, aan haar voorzitter worden gesteld. 
Om die reden lijkt mij het moment aangebroken om het voorzitter
schap over te dragen. 

Er is in de afgelopen vier jaar veel tot stand gebracht. Daar zullen 
uiteraard ook wel dingen tegenover staan die eigenlijk beter of an
ders hadden gemoeten. Kijken we waar de kring nu staat, dan is de 
balans van de afgesloten periode zeker positief. 

Op de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 augustus jl. 
heeft Louis Dolmans zich bereid verklaard de voorzittershamer over 
te nemen. Daarmee is het voorzitterschap in vertrouwde handen. 

Beste kringvrienden, ik hoop dat u het door mij genomen besluit zult 
begrijpen. Mijn verbondenheid met de Historische Kring Bemmel zal 
altijd blijven. In mijn hoedanigheid van bestuurslid zal ik mij, mis
schien wat minder in de schijnwerpers, met even groot enthousiasme 
blijven inzetten voor het kringwerk. De nieuwe voorzitter wens ik erg 
veel succes in zijn functie. 

Eef Arns. 
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Algemene ledenvergadering 
Met ingang van dit jaar wordt het verslag van de algemene ledenver
gadering geplaatst in het kringblad. Voorlezing van het verslag op de 
volgende algemene ledenvergadering kan daardoor achtenA/ege blij
ven. Bovendien kan men zo op zijn gemak lezen wat er op de ver
gadering is besproken. Het bestuur gaat er daarbij van uit dat de 
nummers van het kringblad worden bewaard. In de agenda van de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering zal naar het betreffende 
nummer worden verwezen. 

Notulen van de algemene ledenvergadering, gehouden op woens
dag, 2 juni 1993 in de Scholengemeenschap Oost-Betuwe. 

Aanwezig: 13 leden, onder wie 4 leden van het bestuur. 

01. Opening 
Om 19.30 uur opent de voorzitter, de heer E. Arns, de vergadering 
en heet allen welkom. 

02. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering dd. 25-2-1992 
Deze worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

03. Jaarverslag 1992 secretaris 
De secretaris, de heer L Reinink, heeft het volledige verslag ter inza
ge gelegd. Hij geeft een samenvatting van de inhoud ervan en licht 
hier en daar wat punten toe, zoals de uittreding uit het bestuur van 
de heer A.H. Bredie; de toetreding tot het bestuur van de heer 
drs. M.H.J.M. Koeken; de in 1992 gehouden thema-avonden; het 
succes van de kalenderactie; de gebeurtenissen rond de sloop van 
de kloosterkapel en de activiteiten inzake de uitgebrachte nummers 
van ons kringblad. 

04. Verslag van de kascommissie 
Ons lid, mevrouw Giesen-van Gelder, leest een verklaring voor waar
uit blijkt dat zij de boekhouding van de penningmeester heeft gecon
troleerd en in orde heeft bevonden. Zij stelt de vergadering voor de 
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penningmeester, en daarmee het bestuur, te dechargeren voor het 
gevoerde beheer/beleid. De vergadering stemt hiermee in. De voorzit
ter dankt mevrouw Giesen voor haar rol in deze en spreel<t er zijn 
spijt over uit dat het niet mogelijk bleek nog een tweede lid in de 
kascommissie te benoemen. 

05. Vaststelling iaarrekenina 1992 en bearotina 1993 
Een verkorte versie van beide stukken was de leden toegestuurd. De 
uitgebreide versie lag ter inzage voor de leden. De penningmeester, 
de heer G.J. Sommers, licht de stukken toe. Enkele vragen/op
merkingen van de heren Trimbos en Verburg worden tot tevreden
heid beantwoord. Vervolgens stelt de vergadering de jaarrekening 
1992 vast en keurt zij de begroting 1993 goed. De voorzitter dankt 
de heer Sommers voor al het werk, door hem als penningmeester 
gedaan. 

06. Benoeming kascommissie 1993 
Mevrouw W. Bonder en de heer J.L.W.M. Trimbos stellen zich be
schikbaar. 

07. Bestuursverkiezing 
De voorzitter memoreert dat de heer Bredie in het voorjaar 1992 zijn 
lidmaatschap van het bestuur heeft neergelegd. Drukke werkzaamhe
den dwongen hem daartoe. Voor de vervulling van deze vacature 
heeft het bestuur vervolgens benaderd en bereid gevonden: drs. 
M.H.J.M. Koeken, archeoloog, wonend Dorpsstraat 36b in Bemmel. 
Deze woont de vergaderingen van het bestuur al geruime tijd bij als 
kandidaat-lid van het bestuur. De voorzitter stelt de vergadering voor 
de heer Koeken te benoemen tot lid van het bestuur. De vergadering 
stemt daarmee in met algemene stemmen en met applaus. De voor
zitter wenst de heer Koeken succes en heet hem -nu officieel- har
telijk welkom in het bestuur. De heer Koeken heeft inmiddels het 
voorzitterschap op zich genomen van de sectie Archeologie. 

De voorzitter memoreert de verdiensten van de heer Bredie voor 
onze kring. Hij is van het begin af aan lid geweest en heeft als lid 
van het bestuur een groot en belangrijk aandeel gehad in de activi
teiten van de kring. De voorzitter brengt de thema-avonden in herin-
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nering, die door het entiiousiasme, de creativiteit, de kennis van 
zaken en de presentatie van de lieer Bredie tot een groot succes 
werden. Het bestuur heeft hem daarvoor bij zijn afscheid dank ge
bracht. 

08. Rondvraag 
De heer Trimbos is niet gelukkig met de wijze waarop het be
stuur heeft gehandeld na de snelle sloop van de kloosterkapel in 
december 1992 op last van het gemeentebestuur. Het bestuur 
heeft toen volstaan met een protestbrief. Het was de heer Trim
bos liever geweest wanneer het bestuur de administratieve rech
ter had ingeschakeld. Het krijgen van het gelijk via een rechterlij
ke uitspraak geeft meer voldoening dan het schrijven van een 
brief en de daarop te verwachten reactie. Namens het bestuur 
licht de heer Reinink toe waarom het bestuur heeft gekozen voor 
deze reactie. Het voelde er niet voor zich te begeven in een lan
ge procedure, die behalve langdurig ook bewerkelijk zou zijn, en 
die dan tenslotte -lange tijd na dato-zou uitmonden in een ver
oordeling van het gemeentebestuur. Wij hebben een scherpe 
brief opgesteld, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. 
Deze brief is verzonden aan het College van B&W en -in af
schrift- aan de leden van de Raad. Ondanks deze toelichting 
blijft de heer Trimbos bij zijn standpunt. 

De heer Stuart vraagt naar de uitslag van de inventarisatie die 
onder de leden is gehouden betreffende het lidmaatschap van 
de secties. De heer Sommers meldt dat er nog slechts een zes
tal formulieren binnen is. Voorts vraagt de heer Stuart naar de 
belangstelling voor een eventueel op te richten sectie Genealo
gie. De heer Sommers zegt een overzicht toe van de huidige 
verdeling van de leden over de verschillende secties. 

09. Sluiting 
De voorzitter sluit om 20.20 uur deze algemene ledenvergadering 
onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun belangstelling. 

Bemmel, 14 juli 1993. Leen Reinink, secretaris. 
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Ledenadministratie 
De reacties op de aan de leden toegezonden vragenlijsten over het 
sectielidmaatschap zijn verwerkt. Het aantal wijzigingen bleef beperkt. 
Uit het geactualiseerde ledenbestand per 1 augustus 1993 geven wij 
onderstaand een twi 

Woonplaats: 
Bemmel 
Ressen 
Haalderen 
Overige 
Totaal 

Sectielidmaatschap: 
Archeologie 
Geschiedenis 
Heemkunde 
Genealogie 
Documentatie 

Er zijn 42 leden die zich niet bij een of meer secties hebben aange
sloten. De met "overige" aangeduide leden zijn verenigingen en in
stellingen die zich als lid hebben aangemeld. 

Gerard Sommers. 

Culturele manifestatie 
Op zondag 12 september a.s. vindt weer de jaarlijkse culturele mani
festatie op kasteel Doornenburg plaats. Op die dag zal ook de kring 
zich presenteren. Het ligt in de bedoeling daar enkele interessante 
archeologische vondsten te tonen. Daarnaast zal wat materiaal uit 
ons documentatiecentrum ter inzage worden gelegd. Bestuursleden 
zullen onze kraam bemensen en trachten op vragen van belangstel
lende bezoekers antwoord te geven. De manifestatie begint om 11.00 
uur en eindigt om 17.00 uur. Misschien tot ziens in Doornenburg? 

eetal overzichten. 

Totaal: 
88 

5 
4 

13 
110 

Totaal: 
24 
49 
19 
15 
4 

Mannen: 
55 

4 
2 
7 

68 

Mannen: 
16 
33 
13 
9 
0 

Vrouwen: 
32 

0 
2 
5 

39 

Vrouwen: 
8 

16 
6 
6 
4 

Ovenqe: 
1 
1 
0 
1 
3 

Overige: 
0 
0 
0 
0 
0 
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Verleden tijd 
Archeologie in Bemmel 

Verleden tijd is de titel van een nieuwe rubriek in ons kringblad, 
waarin allerlei wetenswaardigheden over archeologie in en om Bem
mel aan de orde komen. De sectie archeologie zal trachten in de 
komende nummers deze rubriek verder gestalte te geven. Eveneens 
is het de bedoeling dat u, lezers van dit blad en andere geïnteres
seerden, interessante zaken die met de archeologie van Bemmel en 
omgeving te maken hebben, in de vorm van een berichtje instuurt. 

Een "supervondst" op het dressoir 
Enige tijd geleden meldde een inwoner van Ressen een metalen 
voorwerp van archeologisch belang op het dressoir te hebben lig
gen. Hij had het voonwerp gekregen van de vinder, aangezien deze 
het op zijn land had gevonden. Eet Arns en ondergetekende gingen 
vol venwachting een kijkje nemen en onze nieuwsgierigheid werd 
rijkelijk beloond. Het metalen voorwerp bleek een ijzeren lanspunt te 
zijn van ongeveer 50 cm lang en ca. 8 cm breed en was te dateren 
eind 2*̂® - begin 1®*® eeuw voor Christus. Het voonA/erp was ruim een 
jaar eerder (eind 1991) uit de grond tevoorschijn gekomen en had al 
die tijd aan invloeden van de buitenlucht blootgestaan. Dit heeft ge
resulteerd in een sterke aantasting van het ijzer, desondanks blijft de 
"Keltische" lanspunt een topstuk. Inmiddels is het voorwerp overge
bracht naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder
zoek (ROB) te Amersfoort alwaar het wordt geconserveerd, om ver
der verval tegen te gaan. Te zijner tijd zal de lanspunt in onze ge
meente worden tentoongesteld. 

In het mei-nummer van het kringblad vroeg ik u eens na te gaan wat 
u zoal aan archeologisch en historisch materiaal thuis heeft liggen 
dat u wellicht allang was vergeten. Heeft u iets, schroom niet te rea
geren, het kan zeer de moeite waard zijn zoals u hierboven heeft 
kunnen lezen. Enkelen onder u hebben hieraan gehoor gegeven en 
ik ben daardoor al aardige en interessante voorwerpen tegengeko
men daterend uit de Romeinse tijd tot de late middeleeuwen. 
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De Essenpas: een archeologisch monument 
De dorpsvernieuwing (het Komplan) vordert met rasse schreden. De 
volgende fase staat voor de deur: de aanleg van een nieuw sport
complex op het terrein rond de Essenpas. Onder het huidige huis, 
aldaar gelegen, ligt een Middeleeuwse voorloper "den hoff to Haelde-
ren", daterend uit 1402. In 1576 wordt dit gebied "den Essenpas" 
genoemd. Later heeft men de naam van het land aan het huis gege
ven. Op geringe afstand richting dijk heeft de zogenaamde "Doornik-
se kapel" gelegen, welke vermoedelijk in de 15® eeuw is gebouwd. 
Later wordt daarbij de eerste kerk van Haalderen gebouwd, die in 
1595 werd verkocht en afgebroken. De kapel heeft zonder koor nog 
enkele jaren gestaan en is tenslotte eveneens verdwenen. Eén en 
ander kunt u lezen in Toegang tot het verleden van Ton Bredie, Bem-
mel 1970. 

Uit genoemde periodes zijn nog resten te venwachten, waaronder de 
fundamenten van de verschillende gebouwen, welke op enigerlei 
wijze voor het nageslacht behouden moeten worden. Inmiddels is de 
provinciaal-archeoloog drs. R.S. Hulst op de hoogte gebracht en dit 
heeft geresulteerd in een eerste brief aan het College van B&W van 
Bemmel. Om u zo volledig mogelijk te informeren drukken wij deze 
brief, waarvan wij een afschrift ontvingen, hierna integraal af. 
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College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Bemmel 
Kinkelenburglaan 6 
6681 BJ Bemmel 

Onderwerp: sportcomplex Essenpas/Bemmel 

Amersfoort, 14 juni 1993 

Geacht College, 

Via de heer M. Koeken te Bemmel mocht onze dienst vernemen dat U voornemens 
bent uitbreiding te geven aan sportvelden-complex Bemmel-Essenpas. Met deze 
uitbreiding zijn blijkens onze informatie belangen van oudheidkundige aard gemoeid, 
aangezien in het betrokken gebied het oorspronkelijke Haalderen was gesitueerd. 
Concreet verdienen twee belangrijke elementen van deze nederzetting de aandacht. 
In het bestaande huis en bijbehorende aanleg de Essenpas gaat de voormalige Hof 
van Haalderen schuil. In de nabijheid, zuidwestelijk, mag de plaats van de verdwenen 
middeleeuwse kapel van Haalderen worden vermoed. 

Uit hoofde van onze zorg voor de oudheidkundige monumenten willen wij U met klem 
in overweging geven beide genoemde monumenten, zo zij bij de uitbreiding in het 
geding zijn, te ontzien en een passende bestemming te geven. In het probleem met 
betrekking tot de exacte locatie van de kapel kan worden voorzien door de Histori
sche Kring Bemmel te verzoeken in overleg met onze dienst het nodige onderzoek in 
het terrein te verrichten. 

Tot overleg is onze dienst uiteraard gaarne bereid. 

In afwachting van Uw gewaardeerd antwoord verblijft, 

hoogachtend, 
drs. R.S. Hulst, provinciaal archeoloog voor Gelderland 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort 

Het terrein zal dus in de nabije toekomst onderzocht moeten worden, 
waarbij ik een beroep zal doen op geïnteresseerde sectieleden. 

Thema-avond archeologie 
In het najaar (eind oktober of begin november) zal de laatste thema
avond van dit jaar plaatsvinden. Over de locatie, het tijdstip, het 
exacte ondenwerp en de sprekers zult u tijdig worden geïnformeerd. 
Het belooft een interessante avond te worden. 

Mare Koeken. 
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De Kringprijs 1992 
Tijdens de thema-avond van 2 juni ji. is, inmiddels voor de vierde 
keer, de jaarlijkse Kringprijs uitgereikt. Met deze prijs wil het bestuur 
van de kring personen of organisaties onderscheiden die zich in het 
voorafgaande jaar verdienstelijk hebben gemaakt op de terreinen 
waarop ook de kring haar aandacht richt. De prijs bestaat uit een 
oorkonde en een bescheiden stoffelijke blijk van waardering. 

De Kringprijs 1992 is toegekend aan twee personen. Beiden zijn 
recent naar buiten getreden met een boek. In beide gevallen is een 
bijdrage geleverd aan de vastlegging van de geschiedenis van het 
dorp Bemmel vanuit de geschiedenis van de kerk. Medio 1991 pre
senteerde de heer J. Verburg zijn boek De geschiedenis van de Ned. 
Herv. Kerk in Bemmel. Eind 1992 volgde pastoor B. Stukart met zijn 
Gedenl<boel< 200 jaar kerl< in Bemmel (1795-1995). 

Wij willen ons niet laten verleiden tot een vergelijking van de beide 
boeken. Met het toekennen van de Kringprijs aan beide schrijvers 
hebben we willen aangeven dat wij vinden dat ze beiden uw belang
stelling verdienen. De boeken zijn nog verkrijgbaar bij de schrijvers. 

Eerder werd de Kringprijs toegekend aan de familie Emmen, voor de 
wijze waarop het huis "Bemmels Bosch" werd verbouwd (1989), aan 
de familie Berntsen, voor het terugbrengen in de oorspronkelijke 
staat van hun woonhuis aan De Plak (1990) en aan de Restauratie
commissie van de N.H.-Kerk in Ressen, voor haar inspanningen voor 
de restauratie van de toren (1991). 

Gerard Sommers. 

Een mooi stukje Molenwei in Bemmel 
"Een mooi stukje Molenwei in Bemmel" is het onderschrift dat Ton 
Bredie meegaf aan de tekening uit zijn verjaardagskalender die op 
de volgende bladzijden is opgenomen. 
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In Bemmel staat een huis 
Geen echt huis dit keer, maar een glazen huis. U ziet een van de 
weinige oude lossen die Bemmel nog kent. De schoorsteen is van 
ongeveer 1900 en gaat dus zijn eerste eeuwfeest tegemoet. Hij was 
vroeger hoger. We moeten zuinig op hem zijn. 

De kassen, vlak na de oorlog herbouwd, vallen nauwelijks op, daar 
langs de Herckenrathweg. Als je er even bij stil staat valt er echter 
heel wat te zien. Het glas wordt bij elkaar gehouden door een teer
achtige substantie. In de spanten zitten grappige druppelvormige 
"raampjes". Voor de oorlog werden er druiven verbouwd. 

Er hebben nog meer kassen gestaan, ook een "warenhuis". Het com
plex verdient het om bewaard te worden. De huidige bewoner koes
tert het al 62 jaar. 

Vorig jaar was er een gedenkwaardige gebeurtenis op te tekenen. 
De laatste bovenaardse elektriciteitsleiding in Bemmel, die naar de 
kassen liep, werd er door de PGEM weggehaald. 

Louis Dolmans. 

Kalenderactie 1994 
Zoals u inmiddels bekend is brengt de kring in oktober a.s. weer 
een nieuwe kalender uit. De leden van de kring en de deelnemers 
aan de actie van vorig jaar hebben hiervan inmiddels persoonlijk be
richt gehad. Hebt u uw exemplaar van de kalender al besteld? Aarzel 
niet langer en doe het alsnog! U krijgt voor een heel aantrekkelijke 
prijs (ƒ 15,-) een prachtige kalender en helpt ons middelen bijeen te 
brengen om te zijner tijd een prachtig boek over de Tweede Wereld
oorlog tegen een redelijke prijs uit te geven (over het boek leest u 
méér op bladzijde 18). Wij kunnen nu al voorzichtig verklappen dat 
de resultaten van de actie tot nu toe héél bemoedigend zijn. 
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OVER BETUWSE GESCHIEDENIS 

BOEKJE VAN 
P. KEHL 
OPNIEUW 
UITGEGEVEN 
B E M M E L — Hef Bemmel«e 
Carillon Comité heeft in het 
kader van het streven naar 
een klokkenspel het boekje 
, Historische schetsen van ee 
nlge dorpen en Icasteelen in de 
Over Betuwe geschreven 
ïloor P A M (Paul) Kehl uit 
Bemmel 
^ e t boekje Is een ïotograiische 
ïierdnjk van de uitgave die 
Vond 1920 gedrukt werd ter 
«toom boekdrukkcnj van de 

maatschappij De Gelderlander 
Nijmegen In het boek rijn 
vier pentekeningen te vinden, 
die dateren uit 1742 Het 
dorp Bemmel t Slot Klnke 
lenburg bij Bemmel , Voor de 
poort van t slot Doomenburg 
bij Bemmel en .JiCasteel tot 
Gendt 

ZELDZAAM 
Volgens het Bemmelsc Caril 
Ion Comité is het boekwerkje 
Indertijd in een beperkte opla 
ge uitgegeven en geheel uit 
verkocht Door de oorlog rijn 
veel van deze exemplaren ver 
loren gegaan Momenteel is het 
ro dat bezitters van de oor 
spronkelijke uitgave de Hlsto 
rische Schetsen hun eigendom 
angstvallig beschermen en het 
boekje met meer uitlenen uit 
vrees het te verliezen Het co
mité verwacht dan ook dat 
deze fotognfische herdruk 
anno 1975 door talloze Betuv. 
naren gekocht zal worden 

AARDBEVINGEN 
Het boekje dat geheel in het 
„Oudnederlandsch Is geschre 
ven is volgens de auteur geen 
geleerde geschiedkundige 

verhandeling doch meer een 
allegaartie van historische ge 
beurtenlssen Zo komt men 
ondermeer aardbevingen rond 
de jaarwisseling van 1755 56 
tegen als ook de zware storm 
van 1741 die in deze streken 
veel schade aannchtte De ge 
schledenissen over hoogwater 
periodes wordt afgesloten In 
het jaar 1879 In dat jaar werd 
namelijk de spoorlijn Arnhem 
Nijmegen geopend die tal 
van verbmdingsproblemen op
loste 

Naast deze bijzondere voor 
vallen treït men verder aan 
een overzicht van den Voor 
tijd een brok geschiedenis van 
de dorpen Bemmel Eist 
Gendt alsmede historische 
ontwlkkebngen rond De Door 
nenburg het Huia Wayenstcin, 
Melncrswijk. 
De Historische schetsen van 
eonige dorpen en kasteelen in 
de Over Betuwe zijn tegen 
betaling van tien gulden te 
verkrijgen bij bijna alle ban 
ken In de Over Betuwe Men 
kan ƒ1150 overmaken (Inclu 
sie( portokosten) op de reke 
ning van het comité bij do 
Amrobank in Bemmel nr 
45 31 25 735 
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"Uut de ouwe deus" 

Toen ik wer es rommelde ien mien ouwe deus um iets uut te zuuken 
waor ik over kon schrieven vur ons nije buukske, kwam ik dit knipsel 
tegen. 

Het gee deze keer niet over 'n huus of 'n kasteel mar over 'n buuks
ke. Het is geschreven dur Paul Kehl en ien 1920 uutgegeven. 't Hiet: 
Historische schetsen van eenige dorpen en l<asteelen in de Over-
Betuwe. 

Umdat er hos gin mer van waren, hebben ze 't opnij laoten drukken. 
Dat is alwer zowat 20 jaor gelejen, dus zo heel nij is 't ok nie mer. 

'n Poos hebben ze gedocht, dat het nou wer uutverkocht was, mar 
nee: de buukskes waren gewoon kwiet. Ze zien d'r nog steeds en te 
kriegen bij de V.V.V. in de kelder van de Kinkelenburg. 

't Is 'n mooi buukske wa'je eigenlijk ien huus mot hebben as je ien 
de Over-Betuwe won. En het kos ok gin tien gulden, zoals ien 't 
knipsel stee. Vur zeuven en 'n halve gulden krieg je 't mee, bij de 
V.V.V. 

Maria Janssen. 

Veld- en perceelsnamen 

Onze thema-avond van 2 juni jl. handelde over veld- en perceels
namen. We gaan naar deze namen op zoek omdat ze ons iets kun
nen leren over onze nederzettingsgeschiedenis (wie kwamen er wo
nen en wanneer?), over de natuurlijke gesteldheid (hoe zag het er 
vroeger uit?) en over de ontginningen die in de loop van de eeu
wen hebben plaatsgevonden. De kunst bij het zoeken naar oude 
namen is niet alleen het opsporen van feiten. Minstens even belang
rijk is het om aan de hand van die feiten het verleden tot leven te 



16 

brengen. Dat is tegelijkertijd het aardige. Maar zoals dat vaak gaat 
met leuke dingen, je krijgt ze niet gratis. 

We hebben met een aantal leden van de kring een poging gedaan 
in een kort tijdsbestek enkele voorbeelden van interessante perceels
namen te vinden. Dat is op zich niet zo moeilijk. Een middagje in het 
archief van het Polderdistrict Betuwe leverde heel wat materiaal op, 
maar daar ben je er natuurlijk niet mee. Onderzoek vereist het syste
matisch verzamelen van informatie en dat kost tijd, veel tijd. Boven
dien is kennis nodig van het vak dat toponymie heet, anders gezegd 
van het vak taalkundig en historisch onderzoek van namen. Een 
geruststelling is dat er al veel door anderen is uitgezocht. Er moet 
zelfs een toponymisch woordenboek van de Benelux bestaan. Geluk
kig valt er dus van anderen te leren. 

Bepaald stimulerend is het dat bij de Universiteit van Wageningen 
(afdeling Historische Geografie, Vervloet) kortgeleden een atlas is 
uitgebracht van de westelijke Betuwe. De historische kring van Kes-
teren heeft daaraan meegewerkt. Van een groot aantal dorpen zijn 
alle percelen benoemd. Veel van de daar voorkomende namen ko
men we ook in ons gebied tegen. Contact met onze zustervereniging 
hierover kan ons ongetwijfeld een flink stuk wijzer maken. 

We hadden op 2 juni een deskundige in ons midden, de heer Hoek-
zema, die ons in het vakgebied inwijdde en samen met ons een 
poging deed een verklaring te vinden bij de namen, die wij opte
kenden bij het polderdistrict. 

Hij zette uiteen dat je voor de oorsprong van namen terug moet naar 
de Germaanse tijd of zelfs de tijd daarvoor, die van de Kelten (pre
historie). Veel namen zijn van Romeinse oorsprong, bijvoorbeeld alle 
namen die op "tricht" eindigen, wat te maken heeft met een over
steekplaats in een rivier. Talrijke namen zijn in de loop van de tijd 
afgesleten van langere Romeinse namen, tot korte meestal eenletter
grepige namen nu. "Eist" is daar een voorbeeld van. De oorspronke
lijk Germaanse woorden waren al zo kort. 

Klinkers in woorden wijzigen in de loop van de tijd. Op het eerste 
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gezicht verschillende woorden kunnen dus hetzelfde betekenen. Wat 
wordt er aangeduid met "Aa", "Ee", "Ei" en "Ie"? Soms zijn woorden 
misleidend. "Meer" staat niet voor meer (in de betekenis van: plas 
water), maar voor een vroegere rivierbedding. Het gaat dan om "De 
Meer", en niet om "Het Meer", dat we in Bemmel kennen. Het woord 
"ham" met allerlei varianten daarop is zeer oud en heeft te maken 
met ligging aan een rand. Het woord "bak" betekent rug. Het komt 
terug in de "bakker" en woorden als "Bakkeveen" of "Bakhuizen". 
Woorden als "Visscherij" (ook voorkomend in Bemmel) hebben niets 
met vissen te maken maar slaan op "vicarij". Het was ons na een 
uurtje wel duidelijk dat je er inderdaad niet bent met het verzamelen 
van feiten. 

Na de pauze gingen we in op de Bemmelse namen, zoals: 

-"Oessenburg": Heeft iets met oogst te maken; 
-"Arme Weide": Was eigendom van Gereformeerde Kerk en be

stemd voor armen; 
-"Zoere Weide": Die was zuur, er groeide weinig; 
-"De Geerkamp": Geer is spits toelopend; 
-"Zwermenland": Heeft waarschijnlijk iets met bijen te maken. 

Soms was het gissen. Heeft "Sprongsmorgen" iets met een steilte te 
maken, "Stekkenhof" met een afgepaalde ruimte? Van een aantal na
men, zoals "Beziersweide", "Knapenmaker" of "Bronsdries" hadden we 
geen enkele notie. 

Al met al was het een leerzame avond, zij het met een iets te be
perkt aantal geïnteresseerden. Een ding staat vast. Als we met na
men verder willen moeten we investeren. Tijd, geduld, doorzettings
vermogen en leergierigheid zijn enkele noodzakelijke ingrediënten. 
Dat mag niet zo worden opgevat dat het afschrikt. Iedereen beschikt 
erover. Tijd is voor de meesten van ons het knelpunt. Wie belang
stelling heeft om iets met namen te gaan doen wordt verzocht met 
ondergetekende contact op te nemen. Het zou mooi zijn als er over 
enige tijd een bescheiden "toponymisch atlasje" van Bemmel kan 
verschijnen. 

Louis Dolmans. 
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De Bemmelse kloostermuur 
Het restant van de kloostermuur aan de Flierenhofstraat dateert uit 
dezelfde tijd als de voormalige kapel en is dus ongeveer 100 jaar 
oud. De stenen van de muur zijn machinaal vervaardigd, een tech
niek die rond 1900 haar intrede deed. Het zijn dus heel gewone 
stenen. 

De kloostermuur van nu is het enige overblijfsel van een groot com
plex, dat begon met een kerkje en een pastorie uit 1802, en dat 
verder een klooster, een kapel, een school, een Vincentiusgebouw 
en een kloostertuin, omgeven door kloostermuren, omvatte. 

Het complex, dat geheel werd gesloopt op een deel van de muur na, 
omvatte 200 jaar Bemmelse geschiedenis, die zich voor een belang
rijk deel daar concentreerde, en die werd gekenmerkt door de over
heersende rol van het katholicisme. Het restant kloostermuur is daar 
een stenen getuige van. Dat is zijn waarde; zijn cultuur-historische 
waarde. 

Over de esthetische waarde van de kloostermuur zullen de meningen 
wel verschillen. Wie bij schoonheid en monumenten denkt aan 
pronkstukken van de steden, zal in deze muur niets bijzonders zien. 
Wie de eenvoud van het platteland waardeert zal enthousiast zijn. 
Schoonheid blijft een subjectief criterium. 

De ouderdom van de kloostermuur is op zich geen reden om hem te 
handhaven of te slopen. Het kan hooguit een ondersteunende factor 
zijn om hem te behouden. 

In de Monumentenverordening van de gemeente Bemmel (1990) 
wordt onder "monument" verstaan: "alle zaken, die van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de weten
schap of hun cultuurhistorische waarde". Aan één van deze criteria 
dient de kloostermuur te voldoen. Zijn cultuur-histonsche waarde is 
duidelijk, en over zijn schoonheidswaarde kunnen wij geen objectief 
oordeel geven. 

Ton Bredie. 
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Boek over Tweede Wereldoorlog 
Vorige keer berichtte ik u dat de voorbereidingen voor dit boek ge
start zijn. Inmiddels zijn we enkele stappen verder. De eerste ge
spreksronde is bijna afgerond. De boeiende ontmoetingen die we 
hadden, brachten ons de overtuiging dat er iets moois te maken is. 
In het laatste kwartaal van dit jaar gaan we aan de hand van een 
aantal thema's verdere informatie verzamelen. Zo zullen we proberen 
iets te weten te komen over hoe het er aan toe ging in de periode 
van het "Manneneiland", we willen weten hoe er met onderduikers 
werd omgegaan, hoe het met de voedselvoorziening zat en hoe 
Bemmel er uitzag op het moment van de bevrijding. In totaal gaan 
we ongeveer twintig korte verhalen maken. 

We zijn ook geïnteresseerd in fotomateriaal, maar wij zijn erachter 
gekomen dat dit niet eenvoudig is. Niemand blijkt foto's te hebben. 
Als er iemand in de kring is die ons een tip kan geven horen wij dat 
graag. Rond november beleggen we een sectiebijeenkomst waarop 
we de tot dan verzamelde informatie aan u zullen voorleggen. 

Tot dan. 
Louis Dolmans. 

Een nieuw boek over Bemmel 
Af en toe geniet je als bestuurslid/redactielid bijzondere voorrechten. 
Zo ervaar ik het als een voorrecht als een van de eersten het nieuwe 

I boek over Bemmel van ons bestuurslid Maria Janssen te hebben 
j mogen lezen. Het ging daarbij overigens nog om een voorlopige 
♦ versie; het boek zal in zijn definitieve vorm naar verwachting eind 

november a.s. verschijnen. 



20 

Het boek bevat ruim zeventig ansichten en foto's uit het begin van 
deze eeuw. Toch is het geen voorspelbare aaneenschakeling gewor
den van toto's van gebouwen, die voor een deel al lang weer zijn 
verdwenen. 

Door de wijze waarop Maria het boek heeft opgezet én door de tek
sten die zij aan de foto's heeft toegevoegd, wordt de lezer als het 
ware meegenomen op een wandeling in het verleden door de straten 
van ons dorp, die ons zo vertrouwd zijn. 

Vooral omdat daarbij ook wordt stilgestaan bij de mensen, die in de 
afgebeelde huizen en gebouwen woonden en werkten, en daardoor 
eigenlijk aan die panden hun betekenis gaven, komt het verleden 
echt tot leven. Er wordt een prachtige dwarsdoorsnede gegeven van 
de maatschappij van driekwart eeuw geleden. 

Hoewel een aanzienlijk deel van de afgebeelde personen thans niet 
meer in leven is en een aantal van de instellingen uit die tijd inmid
dels is verdwenen, is het heel aardig om vast te stellen dat veel van 
de namen uit die tijd ons heden ten dage nog heel bekend in de 
oren klinken. Daarom is het boek niet alleen een heel waardevol 
bezit voor mensen die in het verleden van Bemmel geïnteresseerd 
zijn: iedere Bemmelaar zal door het lezen van dit boek beter thuis 
raken in zijn eigen dorp. 

Het boek zal worden uitgegeven door de Europese Bibliotheek BV te 
Zaltbommel in de reeks: in oude ansichten. 

U kunt nu al intekenen (tot uiterlijk 20 september a.s.). Daarvoor kunt 
u terecht bij Maria Janssen-van Gelder, Dorpsstraat 8, 6681 BN Bem
mel, tel. 08811-64349. 

De prijs bij intekening bedraagt ƒ 25,-. Na het verschijnen van het 
boek zal de prijs ƒ 27,50 zijn. Indien gewenst kan het boek worden 
toegezonden. U moet dan rekening houden met ƒ 6,- porto- en ver-
pakkingskosten. 

Gerard Sommers. 



De enige bank in 
uw omgeving 

die werkt voor uw 

Onze eigen Ra!)oiiank is een zeilstantligc 
liank, die zcllstanclig kan beslissen. 

Over rente, over leningen, over aan te 
nemen personeel, ja, over praktisch alles. 

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

En niet een zo hoog mogelijke winst. 
Dat maakt een groot verschil met andere 
banken. Hen groot verschil vooral in men
taliteit en betrokkenheid bij de plaatselijke 
gemeenschap. 

1 lel ver.schil merk je al snel in hel 
persoonlijke conlact. Onze mensen zijn direct 
aan.spreekbaar en kunnen snel beslissen. 

Dal komt de relatie met lellen en cliën-

Rabobank. 

ten alteen maar ten goede. Wc kennen onze 
klanten dan ook meestal goed. 

En mensen die je goed kent, blijf je nu 
eenmaal langer steunen, ook als het eens wat 
minder mcl /.c 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 on.«; 
heen gebeurt. Wfc welen wat er leeft en wc 
helpen dan ook graag niet adviezen, 
bemiddeling of faciliteiten. Ook als hel niet 
om bankzaken gaal. 

Door de band ch'e wc hebben met de 
plaatselijke gemeenschap vinden we dat een 
vanzelfsprekende zaak. Rabobonk Q 

Aangenaam. 
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