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Kopij volgende nummer; 
Dit is de vijfentwintigste uitgave van het kringblad. Het voornemen bestaat 
het volgende nummer eind december 1999 te laten verschijnen. Kopij voor 
dat nummer is welkom en kan bij de redactieleden of bij het secretariaat 
worden ingeleverd. Als uiterste datum van inleveren willen wij graag 25 
november 1999 aanhouden. 
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Woord van de voorzitter 
De drukke en gezellige zomerperiode hebben we weer achter ons gelaten 
Tijdens de zomer vinden traditioneel altijd veel festiviteiten en evenemen
ten plaats Dit jaar hebben wij hieraan ook een steentje bijgedragen met de 
viering van ons 10-jarig bestaan, onder het motto 'Bemmel, Haalderen en 
Ressen, dorpen in verandering op de drempel van het nieuwe millennium' 
Over deze succesvolle dag leest u verderop meer 

Kortgeleden, tijdens de Open Monumentendag is voor het eerst de samen
werking beproefd met de andere historische kringen Op zaterdag was door 
Marithaime uit Eist, in samenspraak met ons, een fietsexcursie georgani
seerd naar Doornik In het buitengebied konden de deelnemers onder des
kundige leiding van Archeologisch Adviesbureau RAAP, zelf ervaren hoe een 
archeologische kartering wordt uitgevoerd op jacht naar de oorsprong van 
Doornik In datzelfde weekend was een speciaal hiervoor vervaardigde 
fietsroute te verkrijgen met als thema 'Monumentaal groen' Dit was een 
initiatief van de Stichting Streekmuseum Over-Betuwe, samen met de VW 
en de kringen van Bemmel, Doornenburg, Huissen en Gendt Verder ston
den we ook met de kringen van Gendt en Doornenburg op de Culturele 
Manifestatie in de Ridderzaal van kasteel 'De Doornenburg' Ondanks en
kele organisatorische aanloopprobleempjes kijken we terug op een ge
slaagd weekend met veel enthousiaste deelnemers We hopen de samen
werking in de toekomst uit te kunnen bouwen 

Zoals u uit de inhoudsopgave kunt opmaken, staat het kringblad weer bol 
van de lezenswaardige artikelen Naast de vaste rubrieken vindt u versla
gen van de uitreiking van de krmgpnjs 1999 en van de jubileumexpositie, 
evenals zeer gevarieerde bijdragen van kringleden en betrokken met-leden 
Maar ook buitenlandse bijdragen dagboekaantekeningen en een herinne
ring uit 1944 van twee Britse militairen De geschiedenis van Doornik zal 
voor u in delen worden gepresenteerd door de heer Schenkels in dit blad is 
het eerste deel opgenomen 

Tot slot moet mij het volgende nog van het hart onlangs werd naar aanlei
ding van het Manifest Brabant 2050, als bijdrage aan de debatten over de 
toekomst van Brabant, het Cultuurhistorisch Manifest Noord-Brabant aan
geboden In dit manifest, ondertekend door tal van (particuliere) organisa
ties in de cultuurhistorische sector, wordt aandacht gevraagd voor de 
betekenis, nu en in de toekomst, van ons cultuurhistorisch erfgoed De 
inhoud van het manifest valt samen te vatten in een aantal stellingen 
1 Cultuurhistorie is een primaire behoefte voor de samenleving 
2 Het verleden is geen belemmering, maar juist een bruikbaar instrument 

voor het vormgeven van de toekomst 
3 Kennis is onmisbaar voor het werkelijk beleven van de historische di

mensie van het bestaan 
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4. Niet de cultuurhistorische sectoren moeten centraal staan, maar de 
dwarsverbanden ertussen. 

5. In cultuurhistorische presentaties moet de veelvormigheid en gelaagd
heid van standpunten en culturen, zowel in tijd als in ruimte, centraal 
staan. 

6. We moeten de fundamentele waarde van de cultuurhistorie definiëren 
zodat zij een vanzelfsprekend element wordt in het maatschappelijk 
verkeer. 

Waarom noem ik dit? De gemeente Bemmel staat niet alleen op de drempel 
van een nieuw millennium maar eveneens aan de vooravond van een 
gemeentelijke herindeling. Aandacht voor ons eigen cultuurhistorisch erf
goed is, vind ik, dan ook zeker op z'n plaats. Helaas de praktijk is anders: 
het vormgeven van een nieuw integraal monumentenbeleid ligt al meer dan 
een jaar stil, Ressen en het gebied rond de hervormde kerk in Bemmel zijn 
dan wel aangewezen als beschermd dorpsgezicht, een daadkrachtige visie 
op hoe deze cultuurhistorische ensembles verder te behouden en te ver
sterken ontbreekt nog immer. In het voorjaar heeft de gemeenteraad 
besloten om een onafhankelijke monumentencommissie in te stellen, ook 
dit is nog niet gebeurd en her en der verdwijnen cultuurhistorische objecten 
uit het dorpsgezicht. Waar de gemeente wel oog voor heeft, is de natuur en 
het landschap. Er is een landschapsbeleidsplan op- en vastgesteld, er is een 
projectgroep ingesteld om de bestuurders van voorstellen te voorzien, de 
natuureducatie wordt opgepakt en de eerste maatregel is al aangekondigd 
in De Krant: een gesubsidieerd erfbeplantingproject door de gemeente 
Bemmel. Ik hoop dat het cultuurhistorisch erfgoed mee kan liften met deze 
ontwikkelingen en de aandacht zal krijgen die het verdient; het is immers 
onlosmakelijk verbonden met het landschap waarin wij wonen, werken en 
recreëren. 

Mare Koeken 

Kalender 2000 
Op dit moment is ons werk met betrekking tot de kalender 2000 even 
gedaan. De foto's en teksten liggen bij de drukker, de sponsors zijn bena
derd, de krant en de kabel zijn ingeschakeld en de inschrijving is afgerond. 
Op dit moment kunnen we al stellen dat het succesverhaal van onze kalen
der een nieuw vervolg heeft gekregen. Van deze achtste editie hebben we 
er 800 bij de drukker besteld: 40 meer dan vorig jaar. Van die 800 zijn er 
bijna 770 al in de voorverkoop besteld. Wij danken iedereen die daaraan 
heeft bijgedragen. De extra bestelde kalenders zullen bij de distributie, die 
vanaf midden oktober plaats zal vinden, nog wel afgezet kunnen worden. 
Vergat u te bestellen, meldt u zich dan snel bij Joop Verburg of ondergete
kende. Aarzel niet meer, want op is op! 

Gerard Sommers 
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Boerderij 'De Vossenhof' in Bemmel 
Verslag van de thema-avond op 10 mei 1999, verzorgd door Louis Dolmans 
en ondergetekende, beiden leden van de kring. 

De ontwikkeling van de agrarische sector in Nederland (en niet alleen in 
ons land) geeft een heel paradoxaal beeld te zien. Enerzijds is het aantal 
mensen, dat in die sector werkzaam is, enorm teruggelopen, anderzijds is 
de agrarische productie enorm gegroeid. In 1750 was 73% van onze bevol
king werkzaam in de landbouw. In 1980 was dat nog maar 6% en nu, aan 
het eind van de 20^ eeuw, is dat percentage stellig nog lager. In 1850 telde 
de rundveestapel 1.410.000 dieren, in 1980 waren dat er 5.226.000. Als 
men daar de sterke stijging van de opbrengst per koe bij optelt, is het 
contrast nog veel groter. 

Deze ontwikkeling is natuurlijk op allerlei manieren duidelijk zichtbaar in de 
streken en dorpen, met een vanouds agrarisch karakter. Ons dorp Bemmel 
maakt daarop geen uitzondering. Tal van boerderijen zijn verdwenen en 
hebben plaats gemaakt voor moderne woonwijken. Voor een aantal over
gebleven boerderijen geldt dat het boerenbedrijf er niet meer wordt uitge
oefend en dat ze nog slechts dienen als woning zonder meer. 

Met het verdwijnen van veel boerderijen -en hun beesten!- verdween ook 
veel sfeer uit de dorpen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de lucht, die je 
opsnoof in een typisch boerendorp. Daar rook het zéker anders dan' in een 
villadorpI Het straatbeeld werd sterk bepaald door wat er op de boerderijen 
omging. In de tijd vóór de moderne trekkers waren er altijd wel paarden 
voor karren en wagens van allerlei aard op straat te zien. In elk boerendorp 
van enige omvang was wel een smidse aanwezig en een zadelmakerij of 
een wagenmaker. 

Als het om boerderijen-in-bedrijf gaat, zijn er -gelukkig!- nog uitzonderin
gen. Eén daarvan is 'De Vossenhof, aan het Vossenhol 16 te Bemmel. Een 
boerderij, die naar alle waarschijnlijkheid dateert uit de 18^ eeuw, en die 
nog steeds in vol bedrijf is, ook al lijkt dat helaas ook op een eind té lopen. 
(Inmiddels zijn veel fruitbomen gekapt om plaats te maken voor de nieuw
bouwwijk 'De Klaverkamp'- red.) 

De huidige bewoners, het echtpaar Jansen, vormen de vierde generatie van 
een geslacht dat er sinds 1841 zijn woonplaats vindt. En dat mag een 
bijzonderheid worden genoemd! 'De Vossenhof komt al in 1832 voor in het 
gemeentelijk archief van Bemmel. Als naam van de toenmalige eigenaar 
staat daar Bernardus Nas aangegeven. (Volgens gegevens van het kadaster 
was de eigenaar in 1832 de weduwe Sander van Wildenberg - red.). Het is 
natuurlijk niet verbazingwekkend dat onze kring bijzondere belangstelling 
heeft voor deze monumentale boerderij. Het complex vertegenwoordigt een 
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flink stuk Bemmelse geschiedenis. Op verzoek van de kring heeft de Stich
ting Historisch Boerderij-Onderzoek een rapport opgemaakt over de historie 
en de bijzondere kenmerken van deze boerderij. Louis Dolmans en onder
getekende hebben dit onderzoek gevolgd en het kringbestuur heeft ons 
gevraagd om de leden van onze vereniging daarover het één en ander te 
vertellen. Aan de hand van dia's hebben wij dat op de bijeenkomst van 10 
mei gedaan. 

De linkerzijgevel van de 
boerderij, gezien vanaf de 
achterzijde. Duidelijk zicht
baar zijn de vele latere op
hogingen nnet de nieuwe 
ramen, en de vernieuwde 
stalramen. 

(Bron; Bouwhistorische 
waarneming nr. 40 Stich
ting Historisch Boerderij-
Onderzoek.) 

De boerderij is van het 'Hallenhuis'-type en dateert vermoedelijk uit de 
tweede helft van de 18^ eeuw. Het exacte bouwjaar is met te achterhalen. 
In zijn huidige vorm is het een T-boerderij', omdat het woonhuis, dat van 
latere datum is, dwars op de deel is gebouwd. Naast het hoofdgebouw is 
kort voor 1879 een schuur gebouwd. De benaming 'tabaksschuur' herinnert 
aan de teelt van tabak op het bedrijf in de jaren rond 1900. 

Beide gebouwen rusten op een zogenaamd 'Ankerbalkgebint'. Het kenmerk 
van zo'n gebint -de ruggengraat van het gebouw- is dat de horizontale balk 
(de gebintbalk) aan weerszijden met een pen door de stijlen heen steekt en 



5 

daarachter is verankerd met één of twee houten wiggen. Andere varianten 
zijn mogelijk. Op onderdelen van het gebint zijn dikwijls 'telmerken' te zien, 
aangebracht door de timmerman, om duidelijk te maken welke onderdelen 
van het gebint bij elkaar hoorden. Het is altijd mooi om te zien hoe ingeni
eus de onderdelen in elkaar zijn gezet, zonder dat er ander materiaal dan 
hout aan te pas hoefde te komen. Tussen de deel en het dwarsgeplaatste 
woonhuis is een brandmuur aangebracht. 

De achtergevel van de boerderij, die op het westen is gericht. De grote deuren 
draaiden oorspronkelijk naar binnen. Bij sterke westenwind waren ze daarom moei
lijk gesloten te houden. Daarom is later de draairichting veranderd. De achtergevel 
bevatte vroeger ook twee oogstluiken. (Bron: Bouwhistorische waarneming nr. 40 
Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek.) 

Zo'n boerderij heeft natuurlijk in de loop van al die jaren tal van aanpassin
gen ondergaan, telkens wanneer de bedrijfsvoering moest worden aange
past. Nu IS het bedrijf een typische fruitkwekerij, met ca. 8 ha grond waar
op onder meer appels, peren, pruimen en kersen van allerlei soort worden 
gekweekt. Maar dat is niet altijd zo geweest. De koeienstal, die aan weers
zijden van de deel nog duidelijk te herkennen is, laat dat zien. Via eigen, 
nog aanwezige deuren in de achtergevel, konden de koeien de stal in en 
uit. Ook de bij de stal horende mestluiken in de zijwanden van de boerderij 
zijn nog aanwezig. Via deze luiken werd de mest naar buiten geschept voor 
opslag op de mestvaalt, direct aan de achterkant van het gebouw. De gier 
liep naar de gierput. Het dak op de deel is deels bedekt met riet en deels, 
het onderste stuk direct boven de koestal, met pannen. Dat was niet zo
maar. Een pannendak ventileert beter en daar was behoefte aan boven die 
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soms dampende dieren. Een groot kippenhok ergens wat verder achter de 
boerderij in de huidige bongerd, dat nu overigens niet meer als zodanig in 
gebruik is, wijst erop dat er vroeger ook op grotere schaal kippen zijn 
gehouden. 

Een bijzonder detail van de boerderij is de nog steeds herkenbaar aanwezi
ge zogenoemde 'cel', ooit het verblijf van de knecht naast de koeienstal. 
Dat is natuurlijk verleden tijd en uit de benaming van het verblijf moet niet 
worden afgeleid dat de knecht als een soort gevangene werd gezien; hij zal 
het er best goed hebben gehad! 

Het interieur van de boerderij moest natuurlijk ook van tijd tot tijd worden 
aangepast, vanwege andere eisen, die aan een woonhuis werden gesteld. 
De tijd van de bedstee ligt ver achter ons, maar Alfons Jansen herinnert 
zich de plaatsen waar ze waren nog precies. De deuren voor een later 
aangebrachte 'spekkast' deden oorspronkelijk dienst als afsluiting van de 
bedsteden. Daaraan zie je ook dat plaatselijk overbodige spullen zoveel als 
mogelijk weer werden ingezet voor een andere bestemming. 

Een karakteristiek onderdeel van elke boerderij is de kelder met daarboven 
een 'opkamer'. Een trapje omhoog geeft toegang tot de opkamer; schuift 
men dat trapje opzij, dan kun je afdalen in de kelder. 'De Vossenhof heeft 
een half-manshoge kelder met een fraai tongewelf. Er is een betonnen bak, 
waarin het vlees werd bewaard dat gepekeld werd. 

In het laatste oorlogsjaar heeft de boerderij flink wat schade opgelopen. In 
de tijd van het 'Manneneiland' (november '44 - mei '45) waren de bewo
ners elders en verbleven er Engelse militairen. Kort na de laatste wereld
oorlog is men overgegaan op het kweken van fruit. Alfons Jansen en zijn 
vrouw, die er uitdrukkelijk bij moet worden genoemd, zijn er dagelijks mee 
bezig. In het hoogseizoen, de weken van de oogst en in de tijd van het 
sorteren van het fruit, zijn het echt lange dagen. De moderne bedrijfsuit
oefening schrijft op economische gronden de inzet van jonge fruitbomen 
voor. Dat levert per ha. nu eenmaal meer op. Toch is de economie niet 
altijd het leidend beginsel op het bedrijf van de familie Jansen. Je vindt in 
de bongerds op verschillende plaatsen nog tal van oude bomen en hoog-
stammen, waardoor er iets van de sfeer van vroeger bewaard is gebleven. 
Een aardig detail in de meeste fruitboomgaarden is de aanwezigheid op een 
paal van een valkennest. De bedoeling ervan is te voorkomen dat de 
stammen van jonge bomen worden aangevreten, beschadigd door ratten, 
muizen e.d. 

Alfons Jansen heeft, als het gaat om werktuigen en gereedschappen in het 
boerenbedrijf, in zijn leven heel wat langs zien komen. We bezochten 
daarvoor het Openluchtmuseum in Arnhem dat een grote collectie heeft. 
We zagen er dorsvlegels, wanmolens, een strosnijder, een bietensnijder, 
een ouderwetse maar heel ingenieuze zaaimachine, een gierkar, hooi- en 
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mestvorken, batsen, paardentuig, jukken, een disteltrekker, een bascule, 
een zeis en nog veel meer. De dia 's lieten er veel van zien. 

Het mooiste wat we er tegenkwamen?? Een reusachtig, echt paard van 
vlees en bloed, zo'n zware Bels, die, ook op de zware klei, voor niets opzij 
ging. Die, als het een beetje fris was en hij hard moest werken, iets van 
een locomotief had vanwege die grote witte snuifwolken. Een geweldenaar 
met zo'n grote kont, waar je hoog tegen opkeek, als je er achter zat op de 
kar, en die scheten liet, soms wel tien achter elkaar, bij iedere stap één... 

Leen Reinink 

Het tienjarig jubileum van de kring 
Kort na de officiële datum van oprichting, 18 mei 1989, maar dan tien jaar 
later, op 20 juni 1999 hebben we het tienjarig bestaan van onze kring 
gevierd met een manifestatie in de grote zaal van het cultureel centrum 'De 
Kinkel' in Bemmel. Er werden voor tentoonstellingsdoeleinden ophangbor-
den op palen aangeschaft, waaraan in veertig grote lijsten ingeraamde 
foto's te bekijken waren. Daarnaast was er een informatiestand, waar 
tevens verschillende uitgaven van de kring en andere historische boeken te 
koop waren, een stand betreffende de Kadastrale Atlas Gelderland, ge
deelte Bemmel, Haalderen en Ressen en een stand, die ging over het boek 
'Twee keer bevrijd' dat indertijd door de kring werd samengesteld uit ver
halen over dit gebied uit de periode 1940-1945, alsmede het daaraan 
gekoppelde scholenproject, waar ons lid, de heer Daan Meurs, aan de 
kinderen van groep 8 van de Bemmelse basisscholen vertelt van zijn erva
ringen tijdens de oorlog. Er was een leestafel ingericht, waar men schitte
rende fotoboeken kon bekijken en in een andere hoek van de zaal kon men 
genieten van de tweehonderd dia's, die in twee series automatisch ver
toond werden. 

Naast het bestuur hebben verschillende mensen meegewerkt om van het 
geheel een groot succes te maken. Mevrouw Bentsink naaide kleden voor 
op de tafels, de heer Reijmers hielp met de opbouw van de tentoonstel
lingsborden. De dames Ariëns, Boeder en Giesen zorgden voor het reinigen 
van de borden en lijsten, traden tijdens de tentoonstelling op als gastvrou
wen en zorgden voor koffie en broodjes voor de medewerkers. Myrthe 
Sommers liep als sandwich-girl over de vrijmarkt heen en weer, met op de 
borden die ze droeg, de uitnodiging aan iedereen om de tentoonstelling te 
komen bezoeken. 

En de mensen kwamen! Bijna driehonderd bezoekers wisten de weg te 
vinden naar de manifestatie en bekeken de fotocollages en fotoboeken, 
bezochten de stands en zetten zich op één van de klaarstaande stoelen om 
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op hun gemak de diaseries te bel<ijken. Veel veriiaien kwamen los naar 
aanleiding van de plaatjes en veel herinneringen aan vroeger werden 
opgehaald. In geanimeerde gesprekken wist de één het verhaal van de 
ander aan te vullen en werd soms gediscussieerd over de juiste personen, 
die in die geschiedenissen figureerden. 

Een mooie impressie. Op de voorgrond zijn bezoekers bezig met de fotoboeken op de 
leestafel, op de achtergrond kijkt een grote groep naar de doorlopende diapresenta
tie en links wordt een fotolijst op een tentoonstellingspanee! aandachtig bestudeerd. 

Het werd vooral duidelijk, hoe onze dorpen in de loop van de tien jaar dat 
de kring bestaat, zijn veranderd, hoeveel moois er is verdwenen en hoe 
weinig fraais er vaak voor in de plaats is gekomen. Men werd zich bewust 
van het feit, dat we toch zuinig moeten zijn op ons cultureel erfgoed. Ver
schillende mensen tekenden in op de binnenkort te verschijnen Kadastrale 
Atlas en anderen lieten zich als lid van de kring inschrijven, waardoor het 
ledental op die dag steeg tot 199 mensen. Iedereen ging tevreden naar 
huis, zowel de bezoekers als degenen, die het evenement hadden georga
niseerd. Voorwaar een aanmoediging tot herhaling. 

Inmiddels is de tentoonstelling van 14 tot en met 28 augustus, gesplitst in 
twee delen, te zien geweest in de hal van zorgcentrum 'De Gouden Appel'. 
Velen zijn er langs gelopen en zelfs bij het opbouwen kwamen al verschil
lende mensen kijken. 

Tijdens de tentoonstelling in 'De Kinkel' is een paraplu blijven staan. Die is 
bij mij thuis af te halen. 

Joop Verburg 
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Vijf oorlogsdagen op 'De Houtakker' 
Tijdens het voorbereiden van het artikel over 'De Houtakicer' (zie vorige 
kringblad) kwamen ook de oorlogshandelingen in de herfst van 1944 op en 
rond deze boerderij ter sprake. Van de familie Lensen kreeg ik het adres 
van een Engelse militair met de naam Robert Boscawen, die hier met zijn 
onderdeel gevochten had en die vijftig jaar later nog enkele keren 'De 
Houtakker' had bezocht. Het leek mij aardig contact te zoeken met deze 
meneer Boscawen, aanvankelijk met de bedoeling om wellicht nog enkele 
van zijn herinneringen te kunnen verwerken in het betreffende artikel. 

Bi] een bezoek in 1994 werd deze foto gemaakt. Van links naar rechts: Harry en 
Anny Lensen, de huidige bewoners van 'De Houtakker', Robert Boscawen en Tommy 
Fawcett, mevrouw Lensen (de moeder van Harry), die in 1944 met haar gezin op de 
boerderij woonde, en Inge, de dochter van Harry en Anny Lensen. 

Op mijn brief kreeg ik een meer dan enthousiaste reactie. De heer Bosca
wen beschikte niet alleen over foto's, maar had ook een goed gedocumen
teerd dagboek bijgehouden. Hij toonde zich bereid de 'Bemmelse' periode 
daaruit ter beschikking te stellen, aangevuld en verduidelijkt met com
mentaar, dat ik nodig zou hebben om het te kunnen begrijpen en er over te 
kunnen schrijven. In de hiernavolgende bijdrage treft u het resultaat aan. 
Het is een vertaling van de pagina's 143 tot en met 156 uit het dagboek. 
Omdat we ergens midden in het dagboek binnenvallen, missen we op 
onderdelen de achtergronden en spreken sommige namen ons mogelijk 
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niet aan. Ik heb niet geprobeerd dit te compenseren. Wel heb il< gepro
beerd de ter verduidelijking toegevoegde aantekeningen, waar dat voor een 
goed begrip nodig was, min of meer vloeiend In de tekst te verwerken. 
Daarnaast heb Ik enkele passages weggelaten, die meer in de privé-sfeer 
lagen en voor het verhaal en voor de sfeer niet van belang waren. 

De periode van vijf dagen die Boscawen beschrijft, omvatten de voor het 
verloop van de bevrijding van onze dorpen beslissende fase. Op 1 oktober 
1944 was een felle Duitse tegenaanval op de geallieerde posities in de 
Betuwe begonnen. Doel was de geallieerden terug te drijven over de Waal. 
Hierbij werden hevige tankslagen gevoerd. In de loop van 2 oktober had
den de tanks van de Coldstream Guards, waaronder die van Boscawen, bij 
de Vergert en Bemmel de posities van de infanteriebrigade overgenomen. 
In de nacht van 3 op 4 oktober boekten de Duitsers nog succes met hun 
aanvallen. De daarop volgende nacht waren ze echter door de toegenomen 
sterkte van de geallieerden gedwongen zich op de noordelijke Lingeoever 
terug te trekken. Na een laatste poging om Eist aan te vallen, op 6 oktober 
1944, hielden de Duitsers zich verder nog uitsluitend bezig met het behoud 
van hun posities. De weg terug via Arnhem was voor hen afgesloten na de 
vernietiging van de Rijnbrug door de geallieerden op 7 oktober 1944. 

Om het onderwerp en de schrijver met voldoende respect te kunnen bena
deren, heb Ik mij verdiept In hetgeen door enkele schrijvers over Market 
Garden Is geschreven, speciaal voor zover gericht op de strijd rond Bem
mel. Daarbij stuitte Ik onder meer op 'De Strijd om Eist' van Dr. Jan Brou
wer, die in zijn boek, weliswaar met de nadruk op Eist, ook de oorlogshan
delingen beschrijft, die In het dagboek van Robert Boscawen worden be
schreven. Ik heb de heer Brouwer gevraagd en bereid gevonden mijn 
vertaling van de Engelse teksten te beoordelen en waar nodig te corrigeren, 
waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. 

Dank en respect uiteraard ook voor de heer Boscawen. Vijfenvijftig jaar 
geleden legden hij, amper twintig jaar oud, en zijn mannen hun leven in de 
waagschaal voor onze vrijheid. Dat het er hevig aan toe ging, is in het 
dagboek te lezen. De gemaakte vastlegging bevat emoties en humor. Maar 
wat ook opvalt. Is dat de passage met de beschrijving van de schokkendste 
details Is opgenomen in een alinea, die eerst twee jaar na de oorlog ter 
toelichting Is toegevoegd. Britse publicaties bevestigen de hevigheid van de 
gevechten. Er blijkt tevens uit dat Boscawen voor zijn optreden hier een 
hoge militaire onderscheiding heeft gekregen. 

De heer Boscawen schrijft In zijn aantekeningen over een eerder bezoek 
nog het volgende: 

Ik bezocht de boerderij 'De Houtakker' te Bemmel met Tommy Fawcett in 
mei 1990. Wet was moeilijk te vinden, maar toen we er eenmaal waren, 
wist ik me toch nog veel te herinneren. Hoewel de gebouwen allemaal 
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nieuw zijn en veel groter van opzet, Is er nog steeds een kleine boomgaard 
dichtbij de weg. We werden erg hartelijk ontvangen door de familie Lensen, 
die nog steeds de boerderij bezit. Mevrouw Lensen, van wie de echtgenoot 
de boerderij In 1944 bezat, werd door haar kleindochter opgehaald vanuit 
haar naast de boerderij gelegen woning en ook zij deelde mee In een groots 
welkom. Tommy Fawcett kon zich nog steeds opmerkelijk goed heel veel 
herinneren van hetgeen (toen) 46 jaar geleden m die boomgaarden was 
voorgevallen. 

In 1994 waren er op vele plaatsen bijzondere plechtigheden en feestelijke 
activiteiten waar de gebeurtenissen van 50 jaar eerder werden herdacht. 
Bij een van die activiteiten werd onderstaande foto gemaakt. 

Op een Sherman-tank, soortgelijk aan die waarmee in 1944 m Bemmel werd ge
vochten, staan op deze foto van mei 1994 van links naar rechts: Tommy Fawcett en 
Reg Bastone, beiden sergeant in het eskadron van Boscawen, en Robert Boscawen. 

In 1994 bezochten ze ook 'De Houtakker' opnieuw. De heer Fawcett Is, 
evenals vele andere soldaten waarmee Boscawen in Bemmel vocht, inmid
dels overleden. We realiseren ons daarom nog meer, dat we geluk'hebben 
gehad, dat we met de heer Boscawen nog aan het vastleggen van dit 
onderdeel van onze geschiedenis hebben kunnen werken. 

Gerard Sommers 
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Oorlogsdagboek - Holland 1944 

Inleiding 
Uittreksel van het dagboek van Robert Boscawen, uit de periode dat deze 
dienst deed ais iuitenant en pelotonscommandant van het tweede peloton 
van het 2^ eskadron tanks van het 1*^ Pantserbataljon van de Coldstream 
Guards - een van de vier pantserbataljons in de Pantserdivisie van de 
Guards. Het 2"" eskadron, dat al sinds de landing in juni 1944 in Normandië 
in actie was geweest, stond onder commando van majoor George Dawnay 
met kapitein Tony (Watty) Watkins als onderbevelhebber. Het eskadron 
had op dat moment al behoorlijk wat tanks en bemanningen verloren -we 
hadden slechts veertien of vijftien tanks over: Sherman tanks- en ons 
tweede peloton was het enige peloton dat er nog vier over had. De andere 
drie pelotons en het eskadronshoofdkwartier hadden er ieder nog slechts 
drie of twee over. In die fase van de oorlog hadden we ervaren dat tanks 
veel effectiever opereren als ze ondersteuning gaven aan infanteriecom-
pagnies. Vooral 's nachts konden hun kanonnen moeilijk gericht worden en 
hun beweeglijkheid was, behalve wanneer er goede wegen waren, even
eens beperkt; regelmatig kwamen ze vast te zitten in sloten of in de dras
sige bodem. Het dagboek is geschreven toen we op een rustplaats buiten 
het gevechtsgebied waren, maar binnen enkele dagen tot een week na de 
gebeurtenissen. 

Bemmel, maandag 2 oktober 
's Ochtends verplaatsten we ons een kilometer of drie om de rustpauze 
voort te zetten die het bataljon was toegezegd. We waren een kilometer 
onderweg toen het bevel kwam om te blijven waar we waren en orders om 
naar het noorden op te trekken af te wachten. (Een van die onbepaalde, 
kwaadmakende bevelen, "Houdt u gereed om binnen een uur na een daar
toe strekkend bevel te vertrekken".) Om vier uur reden we in noordelijke 
richting door Nijmegen en over de Waal en namen we de posities over van 
het 2® Irish Guards Pantserbataljon, bekend onder de naam 'Micks', als 
steun in de rug van de (231^'^) Infanterie Brigade van de 50^ Infanterie 
Divisie die het Nijmeegse bruggenhoofd bezette op wat we kenden als 'Het 
Eiland'. De 50^ Infanterie Divisie was normaal een zogenaamde 'North-
Country'-divisie, maar de 231^'^ Brigade bestond uit infanterie van Dorset, 
Devon en Cornwall - het zuidwesten - en Hampshire, uit het zuiden van 
Engeland. 

De Duitsers hadden hevige tegenaanvallen uitgevoerd en de 'Micks' hadden 
een beroerde tijd gehad. Bevrijd van de druk op Arnhem lieten de Duitsers 
geen tijd verloren gaan in hun poging om deze puist over de brug bij Nij
megen weg te snijden. Nijmegen is een aardige, schoon uitziende stad en 
ik had er graag een dag doorgebracht, maar wij reden rechtdoor naar de 
brug. Er werd op geschoten toen ik deze overstak. Een vrachtwagen werd 
geraakt pal voor mijn tank toen ik de grote brug opreed. Aan de andere 
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kant van de brug stopten we, we tankten en we kookten ons wat te eten. 
Net voor donker kwam George Dawnay terug met zijn orders. Het bataljon 
moest posities innemen achter de Hampshires en de Dorsets die onderdeel 
uitmaakten van de 50 '̂̂  T.T. Infanterie Divisie en de lijn ten noorden van 
Bemmel bezet hielden. Bemmel is ook zo'n naam die ik nooit zal vergeten. 
Slechts enkele kilometers vlak terrein scheidden ons van de brug bij Arn
hem, maar het had even goed een continent ver weg kunnen zijn. 

Met het tweede peloton voorop gingen we op pad. Op een hoek moest ik 
Bradbury, mijn nieuwe medebestuurder als gids voor de anderen achterla
ten. De laatste tank zou hem dan weer op pikken. Het zou nog een hele tijd 
duren voordat hij zich weer bij ons zou voegen. ledere tank had een vijf-
persoons bemanning bestaande uit de tankcommandant, een soldaat die de 
radio bediende, een boordschutter, allen in de geschutskoepel van de tank, 
een chauffeur of bestuurder en een reserve- of medebestuurder, die ook 
een tweede machinegeweer bediende in de romp van de tank. 

Het eskadron werd in de frontlinie geplaatst met militairen van het 1® 
Hampshire in twee boomgaarden, in elke boomgaard twee pelotons. Omdat 
het al donker begon te worden, plaatste ik mijn peloton in de voorste 
boomgaard om daar gedurende de nacht bij elkaar te blijven, waarna ik op 
zoek ging naar de infanterie. De compagnie van het 1^ Hampshire-bataljon 
was opgesplitst tussen de boerderij 'De Houtakker' en de hoofdweg naar 
Bemmel. Zij beschikten over twee stuks zes-ponds antitankgeschut en 
ongeveer 60 infanteristen verdeeld over 2 pelotons. 

We zouden een opwindende periode tegemoet gaan in deze boomgaard. 
Het was een rechthoek van ongeveer driehonderd meter lang en honderd 
meter breed, waarin grote bomen stonden, netjes op een rij, die vol hingen 
met appels. Aan de voorkant was een open terrein, met aan de rechterkant 
nog een grote boomgaard en een wat kleinere links. Enkele in puin ge
schoten huizen op zo'n vijfhonderd meter afstand zouden in handen zijn 
van de vijand. 

Aan de achterkant van onze boomgaard liep een pad met een diepe sloot 
erachter, die te groot was om met een tank over te steken, maar aan het 
uiterste rechtereind was een kleine brug van oude olievaten, waar we 
overstaken. Pal voorbij deze brug aan de rechterkant in de hoek van onze 
boomgaard stond een boerderij -'De Houtakker' geheten, zoals ik later 
ontdekte- met daar aan vast een schuur. Achter de onze was nog een 
ongeveer even grote boomgaard en aan de achterkant daarvan liep de weg, 
in zuidelijke richting, naar Bemmel. Sandy Neville's derde peloton lag langs 
deze weg in reserve. Aan de overkant van de weg achter hem was het 
infanteriehoofdkwartier in een huisje. Bij dat hoofdkwartier hoorde ook een 
eskadron met drie tanks. De andere twee pelotons hadden posities betrok
ken in een andere boomgaard verderop langs de weg. 
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Twee aan elkaar geplakte kopieën van luchtfoto's met aantekeningen over posities 
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Onderstaand is een deel afgedrukt van een van de beide luchtfoto's, waarvan wi] 
kopieën aan de heer Boscawen beschikbaar stelden, met het verzoek om daarop de 
diverse posities nader aan te geven. In de rechterbovenhoek zien we Baal. 

Op bovenstaande foto zien we rechtsonder het nog bestaande rijtje woningen aan 
het begin van de Papenstraat, de weg die licht gebogen richting Haalderen loopt en 
waar, even boven het midden, de weg naar Baal op aansluit Onderin de foto loopt, 
eerst bijna horizontaal, de Karstraat. Daaraan ligt de afrit naar 'De Houtakker', iets 
links van het midden, vóór de splitsing met de Dikelsestraat. In de linkerbovenhoek 
zien we de Linge. Van rechtsboven naar linksonder loopt de Baalsestraat, die na de 
kruising met de Karstraat, overgaat in de Heuvelsestraat De luchtfoto is van 12 
september 1944, vijf dagen voor het begin van operatie Market Garden. Oorlogs
schade was er toen nog met te zien Begin oktober meldt Boscawen dat de huizen op 
Baal, waar de Duitse troepen zitten, al in puin geschoten zijn Op luchtfoto's van 15 
maart 1945, die ook in het bezit zijn van de kring, is overal grote schade te zien. 
(Foto's: Afdeling Speciale Collecties, Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen ) 
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Ik trof enkele infanteristen van de Hampshires aan in de boerderij. Het 
betrof een mitrailleursectie, die, zo vertelden ze mij, twee zes-ponds anti
tankwapens op de voorste hoek van de boomgaard hadden geplaatst en 
deze beschermden met ongeveer zes zware mitrailleurs, en dat was alles. 
Zoals de meeste infanteristen in de frontlijn, waren ze verder nauwelijks op 
de hoogte van de omstandigheden. Het was heldere maneschijn, volle 
maan, "harvest-moon I think", toen ik terugliep naar het bataljonshoofd
kwartier van de infanteristen om kennis te nemen van de situatie. Hun 
bevelvoerend officier vertelde me dat in een boomgaard aan de rechterkant 
en een klein stukje voor de mijne een compagnie infanteristen zat en een 
andere (van de Dorsets) aan de linkerkant. Ik zat in de punt van een V-
vormig open terrein, dat in handen was van de vijand. Wij zaten op de 
hoek van de frontlijn, hoorde ik later, die westwaarts richting Eist ging, en 
op de plaats waar wij zaten ongeveer een rechthoek vormde, naar het 
zuiden. De 1^ Dorsets en het 2^ Devons-regiment, onder mijn oude vriend 
en voormalig Coldstreamer kolonel John Carew-Pole, tezamen met het 2^ 
bataljon van de Dorsets, hielden de lijn dichtbij aan de linkerkant bezet, 
met ondersteuning van het 3® eskadron. 

Ik vond Watty die in de boomgaard stond en terug liep om te zien waar 
mijn peloton was. Inmiddels was het schieten met mortieren begonnen en 
diverse keren lagen we plat op onze buik. George was ook naar mij op zoek 
geweest, en het plan was dat ik de hele nacht bij de kleine brug zou blijven 
en voor zonsopgang naar de voorkant van de boomgaard zou gaan. We 
rukten samen op om een positie te verkennen aan het voorste uiteinde en 
we vonden een plaats voor twee tanks, links van de antitankwapens. Toen 
we daar waren kregen we het hevig te verduren onder zware mortierbe
schietingen en we lagen plat op de grond terwijl granaten overal om ons 
heen neerkwamen, en George midden in dat geweld nog een opmerking 
maakte over hoe lekker de appels waren. Ik probeerde er eentje en ineens 
waren we met hele andere dingen bezig. Het was een heerlijke appel en ik 
gaf er ook een aan Watty. 

Gelukkig ontsnapten we ongedeerd, maar het was het begin van een bom
bardement. We brachten de nacht door, dicht bij elkaar in de tanks, waar 
we weinig maar goed sliepen, waarbij we ook nog ieder een uur de wacht 
hielden bij de brug. Ik zat op de plek van de medebestuurder, omdat die 
nog niet was teruggekeerd. De hele nacht door lagen we onder artillerie- en 
mortiervuur, en op een bepaald moment kwam er een hevige lading boven 
op ons neer. Het was onaangenaam, maar ik kan gelukkig wel zeggen dat, 
zolang ik in mijn tank zat, het schieten mij niet zoveel deed, al kwam het 
soms wel erg dichtbij. De tank werd een of twee keer geraakt, en ik had al 
spoedig hoofdpijn van het lawaai. We hadden een gewonde, soldaat Tibbie, 
de medebestuurder van sergeant Fawcett, die een scherf in de schouder 
kreeg. We brachten hem voor de nacht naar de kelder van de boerderij, al 
was hij slechts licht gewond. (Achteraf aan het dagboek toegevoegde 
aanvulling: Tot onze spijt keenje hij nooit meer bij ons terug, en de kans is 
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dus aanwezig dat zijn verwondingen veel ernstiger waren dan we op dat 
monnent dachten.) 

Om ongeveer vijf uur hielden we appèl en ik liep behoorlijk bezorgd naar de 
voorkant van de boomgaard met de tankcommandanten om ze hun posities 
te wijzen. Daarna verplaatsten we onze tanks hiernaar toe en bleven daar 
de hele dag staan. Het was een dag, zoals je hem wel kon verwachten in 
deze oorlog, we zagen de vijand op en neer lopen en het ontbijt gebruiken 
op slechts enkele honderden meters afstand. Ook wij hadden weinig zin om 
iets te doen en de Duitsers moeten ons ook hebben zien rondlopen en ons 
eten klaarmaken. Bland, mijn bestuurder, die wat zat te koken in een 
gegraven greppel achter de tank, stak zijn hand uit om wat brood aan te 
pakken en dat werd direct verwelkomd met een kogel die voorbij kwam 
fluiten. Terwijl er nog slechts sporadisch met artillerie en mortieren werd 
geschoten, werd er om de paar minuten met een Spandau gericht op ons 
gevuurd. Als antwoord daarop gaven we een paar salvo's met een Brow
ning -waarvan leder Sherman-tank er drie had- als we hen zagen bewegen. 
Tot mijn verrassing werd er niet met het dodelijke 88mm Duitse antitank-
geschut op ons geschoten, ondanks dat we toch tamelijk zichtbaar stonden 
opgesteld. 

Ik kan niet zeggen dat ik het een slechte dag vond, al was het niet erg 
plezierig om regelmatig zwaar artillerievuur te horen neerkomen. Ik slaag
de er in een groot gedeelte van de kruiswoordpuzzels uit The Times op te 
lossen tussen de diverse wachten in en een of twee keer liep ik naar de 
boerderij en bleef daar even. Maar met in ons achterhoofd hetgeen ons 
eerder in Sourdevalle was overkomen, bleven we bijzonder waakzaam en 
elk op zijn positie op de juiste plaats om niet te worden verrast door een 
aanval met Panther-tanks. In Sourdevalle was dat bijna gebeurd, en daar
om had ook ik een plan uitgewerkt voor het geval dat we nu zouden wor
den aangevallen. 

(Later aan dagboel< toegevoegd commentaar: In feite moesten we lieel veel 
voorzorgen in actit nemen om te voorkomen dat er slachtoffers zouden 
vallen. Gardesoldaat Daniel, die toentertijd sergeant Shipley's tank be
stuurde, vertelde jaren naderhand het verhaal van hoe hij uit zijn tank 
kwam om een vuurtje te maken om thee te zetten. Nauwelijks had hij daar 
een begin mee gemaakt of ik kwam op hem af de boomgaard in en vertelde 
hem dat ik hem zou neerschieten als hij dat nog eens zou doen, en hij 
voegde er aan toe: "Ik zou bijna geloven dat hij dat nog gedaan had ook". 
De opwinding is beter te begrijpen, als men weet, dat Shipley's tank was 
uitgerust met een 17-ponds antitankwapen. Dit was het enige kanon dat 
effectief was tegen de Duitse Panther- en Tiger-tanks. De andere drie tanks 
uit mijn peloton hadden een 75mm kanon dat hoog-explosieve munitie 
gebruikte of antitankgranaten.) 
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Ik verwachtte dat wij die nacht ter plaatse zouden blijven. Volgens de 
geruchten zou er de volgende dag een kleine aanval worden uitgevoerd om 
de Moffen naar een andere positie terug te drijven, aangezien deze nog 
steeds beschietingen uitvoerden op de Nijmeegse brug. Echter, Watty 
kwam aan het eind van de middag langs en zei dat we ons gereed moesten 
houden om terug te trekken voor het donker werd. Ik vond dat op dat 
moment nogal merkwaardig. Ondertussen waren het hoofdkwartier van het 
Infanterie Bataljon en het hoofdkwartier van het eskadron al teruggegaan 
naar enkele huizen aan de noordoostkant van Bemmel, uit de vuurlinie, en 
het radiocontact was stilgelegd. Ik wachtte op een boodschap tot het don
ker werd en verplaatste toen mijn tanks opnieuw naar de achterkant van 
de boomgaard, aangezien het niet erg prettig was om daar 's nachts alleen 
vooraan te zitten, zonder infanteriebescherming. Eerder die dag had het 
geregend maar nu leek het weer een prachtige avond te worden, met volop 
maanlicht. Ik zag vier wilde eenden laag achter elkaar over de boomgaard 
vliegen, op zoek naar voedsel. Ik had zo een geweer willen grijpen, aange
zien ik ze prachtig kon zien aankomen. Vaak had ik, thuis in Penkivel, hele 
septemberavonden doorgebracht, wachtend op zo'n kans. 

Er kwam geen bericht door, en daarom ging ik maar weer terug om Sandy 
te zoeken en te zien of hij misschien wat meer wist. Hij had ook niets 
gehoord. We zochten bij de boerderij aan de overkant van de weg, waar 
eerder het bataljonshoofdkwartier was, of er nog iemand was, maar deze 
bleek verlaten te zijn. Onze moeite werd beloond met enkele mortiergra
naten, die ons nauwelijks misten en een paar meter van ons vandaan 
neerkwamen, en ik lag plat in het modderige karrenspoor van de weg. Een 
vrachtauto in het midden van de weg was even daarvoor vol getroffen en 
was zwaar beschadigd (maar er was niemand in het voertuig). Ik moest 
terug op zoek naar George en keek rond voor vervoer, aangezien hij drie 
kilometer verderop zat. Twee motorordonnansen kwamen net toevallig de 
weg oplopen om twee gidsen op te pikken, en dus besloot ik met een van 
hen terug te gaan. 

We liepen snel een stuk, het leek wel kilometers, naar hun motoren die ze 
hadden achtergelaten, terwijl links en rechts wat mortiervuur neerkwam, 
en daarna volgde een angstig motorritje door Bemmel, dat op dat moment 
geraakt werd door behoorlijk zwaar lange afstandsgeschut. Diverse keren 
moesten we stoppen en afstappen op plaatsen waar de kraters in de weg 
zaten. ledere keer als de berijder zijn motor liet afslaan, was ik blij dat ik 
van nature een geduldig mens ben. Onderweg viel me een klein verlicht 
bord op (R.A.P.; dit staat voor Regimental Aid Post, de Eerste Hulppost, 
dikwijls met bataljonsarts), iets wat later nog goed van pas zou blijken te 
komen. 

George, Watty en Nigel Bingham, de tweede kapitein van het eskadron, trof 
ik allen slapend aan in een behaaglijk warme kelder en ik was jaloers op ze. 
De boodschap die ik had ontvangen bleek niet te kloppen en we moesten. 
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zoals ik al had gedacht, in de boomgaard blijven. Na welgemeende excuses 
van Watty keerde ik terug met de verkennerswagen. De chauffeur was 
nogal onhandig en slaagde erin een ambulance te raken en later ook nog 
een truck, frontaal, om maar te zwijgen van een of twee katten, maar we 
bleven heel. Ik verliet het verkenningsvoertuig bij de ingang van de boom
gaard, hielp de chauffeur keren, en daar scheurde hij alweer weg, de duis
ternis in. Wat zou hij op de terugweg nog allemaal geraakt hebben, vraag 
ik mij af. 

Het was een eenzame en wat angstige wandeling terug door de boomgaard 
(en onheilspellend stil). Ik vond mijn tanks, liet ze dicht op het erf van de 
boerderij terugtrekken en zette iemand op wacht in elke tank. Zelf ging ik 
met twee militairen de boerderij in en bleef daar. De anderen sliepen in de 
tanks. De infanteristen hadden een grote kelder onder de boerderij gevon
den en om in de buurt te zijn van de infanteriecommandant sliep ik op wat 
stro in een hoek van de veestallen, waarboven zich een zolder vol hooi 
bevond, en ik hoopte dat daar niet al te veel door zou komen. 

De nacht begon met de gebruikelijke onverwachte salvo's en mortiervuur, 
zoals we de hele dag al gehad hadden. Ik viel spoedig in slaap. Om onge
veer half elf werd ik wakker door een geweldig spervuur. De Mof begon 
plotseling de boomgaard te bestoken met alles wat hij had. Ik sprong op, 
om naar buiten te kijken en zag overal scherven neer komen. Het was niet 
alleen mortiergeschut en het gebruikelijk formaat granaten maar er waren 
ook zware projectielen bij, die kraters maakten van zo'n twee meter door
snee, ik denk uit 210 mm geschut. Ik zag de vonken van een granaat op 
ongeveer twee meter van mij vandaan op het erf landen, en ging daarom 
de boerderij weer in om iedereen in de tanks te krijgen en paraat te staan. 
Juist op dat moment rende een zenuwachtige infanterist, die buiten op 
wacht had gestaan naar binnen, terwijl hij riep "de vijand is overal om ons 
heen". Ik had ondertussen iedereen buiten (in de tanks) maar bleef zelf 
nog achter om te zien wat de infanteriecommandant zou doen. Het huis 
werd twee of drie keer geraakt met een geweldig gekraak van glas en 
stenen, en alle infanteristen waren in de kelder op de grond gaan liggen. Er 
kwamen er nog wat de boomgaard uitgerend, die iets mompelden over de 
grens aan het menselijke incasseringsvermogen. En daarop dacht ik dat het 
tijd werd om te vertrekken, ik trok een sprintje naar mijn tank en slaagde 
erin om er ongedeerd in te springen. 

De zware beschietingen waren toen al ongeveer tien minuten bezig en ik 
kon het op en neer zien golven door de boomgaard. Het was een heel 
geconcentreerd spervuur en het boezemde groot ontzag in voor de Duitse 
kanonniers. Er werd ook hevig met zogenaamde Spandaus geschoten. Niet 
alleen werden de tanks geraakt door hoog-explosieve granaten maar het 
stof en de rook was zo dik dat je bijna niets kon zien. Onze ogen en onze 
kelen raakten geïrriteerd door die bittere lucht van de hoog-explosieve 
munitie. En daarom besloot ik tot het terugtrekken uit de boomgaard. 
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Per radio riep ik de tanks op. Opgelucht hoorde ik Shipley direct antwoor
den, de radio van de andere tank was geraakt en onbruikbaar, en we 
verplaatsten ons over de kleine brug terug naar de plaats waar Sandy's 
tanks stonden. Er was een hele hoop verwarring geweest, omdat veel van 
zijn bemanningsleden onder hun tanks hadden liggen slapen en dus buiten 
waren overvallen door de gebeurtenissen. Het mortiervuur was op deze 
plaats niet zo erg, we stopten en wachtten. Na een tijdje nam het schieten 
wat af en ik begon terug te rijden de voorste boomgaard in omdat ik daar 
een aanval verwachtte. Toen ik Sandy in beweging probeerde te krijgen, 
kwam ik erachter dat hij door granaatsplinters in zijn been ernstig gewond 
was. Gelukkig herinnerde ik mij de eerste hulppost en ik stuurde zijn be
manning daar direct naar toe, met Sandy liggend achter op de tank. 

Ik reed voorzichtig over de brug en min of meer op het gevoel over ons pad 
door de boomgaard, mijn tank achterstevoren herinner ik me, de geschut-
storen nog dwars ten opzichte van de vijand staand omdat ik nog geen tijd 
had gehad om hem goed te draaien. Er werd veel geschoten met lichte 
wapens en het was duidelijk dat de vijand de boomgaard was binnenge
drongen achter het spervuur aan. We bewogen ons langzaam vooruit naar 
het eind van de boomgaard en ik verwachtte eigenlijk daar twee of drie 
Duitse Panther-tanks tegen te komen. Er werd met Spandaus op ons ge
schoten van overal rondom ons heen en lichtspoorkogels kwamen voorbij 
fluiten. 

Daarom stopten we en vervolgens vuurden we door de boomgaard met 
alles wat we in ons vermogen hadden. Het was heerlijk geruststellend om 
eindelijk onze eigen wapens weer eens te horen schieten. We bestreken de 
boomgaard ongeveer een kwartier aan een stuk met onze Brownings, we 
schoten in alle richtingen en in het bijzonder in de richting van waar de 
lichtflitsen van de vijandelijke machinegeweren vandaan kwamen en die 
bleken erg dichtbij te zijn. Vier of vijf Brownings verlichtten de boomgaard 
met lichtspoorkogels, maar toch konden we niet veel meer echt goed zien, 
dan de donkere schaduwen van de bomen in het maanlicht. Het was over
duidelijk dat we midden in een zware Duitse infanterie-aanval zaten. Onze 
eigen infanterie was verdwenen en ik denk dat ze allemaal een veilig heen
komen in die kelder hadden gevonden. Het spervuur was hen teveel ge
worden. 

Behalve het snelle geratel van de Spandaus had ik tot mijn verrassing 
gehoord dat er ook met de langzamere Brens op ons werd geschoten en ik 
was daarom behoorlijk benauwd dat de twee antitankwapens die door onze 
infanterlsten waren achtergelaten ook in Duitse handen gevallen waren. De 
Moffen zouden ze gemakkelijk tegen ons kunnen gebruiken. Echter de 
Duitsers hadden voorlopig even genoeg gehad van onze Brownings en 
hadden zich teruggetrokken. Ik denk dat ze geen rekening hadden gehou
den met de aanwezigheid van tanks. (Hoe lang we nog zijn blijven schie-
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ten, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ik was behoorlijk opgelucht te 
kunnen vaststellen dat we onze posities hadden kunnen handhaven). Gelet 
op de omvang van het spervuur had de vijand vermoedelijk een compagnie 
ingezet bij de daaropvolgende aanval en we hadden ons dan ook niet 
verveeld. Als ze er in geslaagd waren de weg achter ons over te steken, 
dan hadden we het de volgende ochtend heel moeilijk gekregen om dat 
weer ongedaan te maken. Later ontdekten we dat onze infanterie ertussen
uit geknepen was, zonder hun wapens mee te nemen; dat was een hele 
ernstige teleurstelling voor ons. Wij waren in een heel precaire situatie 
achtergelaten, omdat tanks 's nachts weinig kunnen beginnen zonder de 
steun van infanterie in de nabijheid. Het is dan heel goed mogelijk ze 
ongezien te besluipen. 

Ondertussen was ik de hele tijd al bezig geweest om via de radio met 
iemand in contact te komen, maar niemand reageerde en dat was verve
lend. Daarom was ik blij eindelijk de stem van John Sutton van het 3^ 
eskadron aan onze linkerzijde, "Tare two" te horen roepen. Hij bevond zich 
in een andere boomgaard, verder in westelijke richting, en was ook aange
vallen, maar zijn infanterie was nog bij hem gebleven. Ik kwam overeind en 
gaf hem mijn positie door en sprak nog wat met hem. Uiteindelijk kregen 
we nog radiocontact met, ik meen, Nico Collins, die er in slaagde om de 
artilleristen een geconcentreerd vuur op de vijandelijke troepen voor onze 
boomgaard te laten leggen. 

De rest van de nacht verliep traag, maar afgezien van wat granaatvuur, 
waren er geen verdere aanvallen. Sergeant Fawcett kwam langs en rap
porteerde dat zijn kanonnier vanaf het begin van de strijd vermist werd, en 
daarom namen we aan dat hij in de boerderij gewond was geraakt. De tank 
van Fawcett die eerder Tibbie al kwijtraakte had daarom aan de gevechten 
mee moeten doen met slechts drie man en dat moet dan ook behoorlijk 
hard werken geweest zijn. 

Woensdag 4 oktober 
Bij het eerste ochtendlicht liep ik naar de boerderij op zoek naar de infan
terie. Ze zaten daar in de schuur, klaarblijkelijk hadden ze genoeg gekre
gen van het mortiervuur en hadden ze hun posities verlaten. Dat was niet 
zo fraai, maar toch kon je ze het nauwelijks verwijten, want ze hadden een 
afschuwelijke periode doorgemaakt en slechts een paar dagen rust gehad 
sinds de invasie van Normandië op D-day (6 juni 1944). 

Ik was kwaad toen ik zag dat de radio-operateur van Fawcett, een korpo
raal, in het stro lag te slapen. Hij bleek ook geen goed excuus te hebben. 
Het zou een geval van 'ernst/g plichtsverzuim in liet ziclit van de vijand' 
kunnen zijn, en ik kon zien dat hij erg geschrokken was; dit was de eerste 
keer dat ik met zo'n geval te maken had, en ik was blij dat hij geen deel 
had uitgemaakt van mijn oude peloton. (Sergeant Fawcett had hem tijdens 
een korte gevechtspauze aan het begin van de nacht lopend op mijn tank 
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afgestuurd om te vertellen dat zijn radio het met meer deed. Toen hij dat 
kwam vertellen, stond hij te trillen op zijn benen, ik dacht van kou, en 
daarom schonk ik hem wat whisky in, in een mok, die hij leegdronk, waar
na hij vanaf de achterkant van mijn tank weer was verdwenen). Ik vertelde 
hem dat hij zijn bemanning in gevaar had gebracht en gaf sergeant Fawcett 
opdracht om hem onder 'open' arrest te plaatsen. 

(Later toegevoegd commentaar, als toelichting geschreven ongeveer twee 
jaar na de oorlog: 
In de ochtend waren we goor van de kruitdampen, modderig, moe en koud. 
Ik droeg een lange militaire overjas, behorend bij de uitrusting van een 
Garde-soldaat, met opstaande kraag, die ik, voor zover ik me kan herin
neren, eigenlijk al met meer uit had gehad sinds we voor het eerst onze 
posities in de frontlinie innamen. Het schouwspel in de boomgaard, bij het 
ochtendgloren, was werkelijk onverkwikkelijk, met verscheurde lichamen 
en materiaalresten Volgens een beschrijving van de slag die een officier 
maakte voor het boek 'De geschiedenis van de Guards Armoured Division' 
" .was het artillerievuur en de mortierbeschietingen bij deze gelegenheid 
even intens als in de dagen van de slag bij Caen, er werden diverse zeer 
zware kanonnen gebruikt, waardoor bomkraters werden geslagen, waar 
gemakkelijk een vrachtauto in paste" Ik kan dat van harte onderschrijven. 
We waren slechts enkele kilometers verwijderd van het Roergebied en de 
munitie van de vijand leek met op te raken. 

Toch bleef onze moreel perfect. De militairen van de Guards hadden op 
uiterst bekwame wijze met hun tanks gestreden, zelfs toen het binnen in de 
tanks totaal donker was. Niemand van ons sprak er graag over, maar we 
deelden wel dat fantastische gevoel van opluchting dat je voelt als je uit 
een slag komt en dat alleen degenen kennen die het ook echt zelf hebben 
meegemaakt; we hadden onze posities verdedigd en we hadden het over
leefd, ondanks alles wat door de vijand over ons heen geworpen was. 

Door een speling van het lot was de tank waarmee ik zelf in Bemmel ope
reerde, 'Caribou' genaamd, de laatste overlevende van de vier (naar wilde 
dieren genoemd: Cheetah=luipaard, Cobra, Cougar=poema en Caribou) 
waarmee het tweede peloton zich in de oorlog had begeven aan de over
kant van Het Kanaal; dezelfde ook die me zo geweldig van dienst was 
geweest op die verschrikkelijke dag bij Sourdevalle, en waarmee ons pelo
ton was opgetrokken vanaf de Seine naar Brussel en van daaruit verder 
naar de Rijn. Kort na de slag zou 'Caribou' voorgoed uit de frontlinie wor
den teruggetrokken, versleten en oud geworden na zo'n eervolle staat van 
dienst.) 

De infanterie vertrok om een kleine aanval uit te voeren om twaalf uur 's 
middags. Er zou een brigade-aanval worden uitgevoerd door de Hampshires 
en de Durhams, kort daarna aan hun rechterzijde, om de vijand terug te 
drijven naar een kanaal -de Linge- en op die manier een betere frontlinie te 
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krijgen. Ze vroegen mij om het open terrein voor ons met ondersteunende 
bescliietingen te bestrijl<en gedurende de aanval. Omdat il< nu dus de zorg 
voor beide onderdelen had, bleef ik die ochtend op de uitkijk in de boom
gaard, ik ontbeet wat en schoor me tussen de mortierbeschietingen door. 
Later die ochtend liet ik de tankcommandanten de posities zien van waar ze 
zouden moeten schieten. George verscheen en ik legde hem de situatie uit. 
Hij vertelde mij dat de twee andere onderdelen vanuit de meer naar rechts 
gelegen boomgaard ondersteuning zouden gaan verlenen. (In dit landschap 
van diepe sloten en kanalen kon je met tanks niet ver komen als je de weg 
verliet, als je al kon rijden). 

Om vijf voor twaalf liet ik de tanks naar hun posities rijden en om twaalf 
uur gaven we ze van katoen. Wat zich nu voltrok was een briljante kleine 
aanval, de beste die ik ooit gezien heb. De infanterie werd letterlijk hun 
doel binnen geschoten. Het paste allemaal in elkaar als een legpuzzel. De 
25-ponders, het minst effectieve geschut, bestookten de vijandelijke mor
tieren, het open terrein werd bestreken door Brens en geweervuur vanuit 
twee ondersteunende compagnies aan iedere flank en door ons vanuit het 
midden, terwijl de beide andere eenheden het terrein voor onze optrekken
de infanterie uit met hoog-explosieve munitie beschoten. Over onze hoof
den heen kwam het gebulder van zware Vickers-machinegeweren die 
indirect vuurden op de achterste posities van de vijandelijke linie. 

Het eerste doel was spoedig bereikt, en ik moest dan ook stoppen met 
schieten omdat onze troepen de Duitse stellingen al hadden overlopen. De 
aanval ging verder, en om twee uur werd het definitieve doel bereikt, het 
volgende kanaal ongeveer anderhalve kilometer verderop. Niet zonder 
verliezen helaas, er waren ongeveer zestig slachtoffers als gevolg van de 
mortierbeschietingen. Hun brigadegeneraal Alex Stanier was echter uiter
mate tevreden over de hulp die we de infanteristen hadden kunnen geven. 
Sergeant Fawcett had de brigadegeneraal horen zeggen "Hadden we zo'n 
ondersteuning eerder gehad, dan was er geen reden geweest om morgen 
tot ontbinding over te gaan". De 231^ Infanterie-brigade was in actie ge
weest sinds D-day en had enorme aantallen manschappen verloren. Het 
was duidelijk te zien, dat ze er genoeg van hadden. 

Wij bleven in de boomgaard met het oog op een eventuele tegenaanval en 
werden opnieuw hevig beschoten door langeafstandskanonnen. Grote 
hoeveelheden grond bleven voor ons opspatten en een boom werd com
pleet uit de grond getild en viel in stukken uit elkaar. John Baddeley die ook 
ondersteuning gaf vanuit de boomgaard kwam op mij af en we spraken 
elkaar terwijl hij zijn tank naast de mijne reed. Vervolgens ging hij weg. 
Enkele minuten later zou hij een lelijke verwonding aan zijn borstkas oplo
pen toen hij getroffen werd door granaatscherven, op het moment dat hij 
vanuit zijn tank de omgeving verkende. Maar ik denk dat hij het wel zal 
redden. 
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Een tamelijk verrassend voorval deed zich nog voor, toen een Infanterist 
vooraan in een greppel sprong, op nog geen tien meter van de plaats waar 
ik eerder die dag had gestaan en op en neer had gelopen. Hij trof daar een 
springlevende Duitser aan, compleet met Spandau, die zich daar verborgen 
moet hebben gehouden sinds de aanval van de vorige nacht. Die had een 
perfecte gelegenheid gehad om ons uit te schakelen. 

Omdat ik in die boomgaard twee dagen ononderbroken bestookt was, 
besloot ik iets van onszelf terug te doen: daarom bracht ik de loop van mijn 
kanon in een zo hoog mogelijke stand. Voorzichtig laadden we het kanon 
en vuurden we ongeveer twintig granaten Duitsland in. Ik hoop maar dat ze 
flink wat schade hebben aangericht. 

Na een tijdje ebde de aanval weg en het restant van het eskadron werd 
teruggetrokken naar een veiliger plek (en daar achter de hand gehouden). 
De artilleriebeschietingen waren weer heviger geworden en omdat ik verder 
toch niet meer nuttig kon zijn, reed ik terug over de kleine brug naar de er 
achter gelegen weg. Verscheidene gewonden liepen wankelend terug de 
boomgaard uit en ik stuurde mijn mannen er op af om ze naar de eerste 
hulppost te begeleiden. Eindelijk, om ongeveer half vijf, kreeg ik het bevel 
om mijn tanks terug te trekken door Bemmel naar enkele huizen ten 
noordoosten daarvan. Onderweg liepen we nog vertraging op omdat ie
mand een telegraafpaal omver duwde, die vervolgens de weg blokkeerde. 

Ik vond de rest van het eskadron en verzamelde de tanks op de opgegeven 
plaats. Nadat we bijna achtenveertig uur aan een stuk in onze voertuigen 
hadden gezeten, waren we blij dat we deze konden verlaten. We vonden 
een geschikt huis en ik slaagde er in om mijn gehele peloton daar in onder 
te brengen. Het plotseling bevrijd zijn van de spanning van de laatste paar 
dagen had een verbazingwekkend effect op ons allen. Iedereen was buiten
gewoon opgewekt en vrolijk, vooral omdat ze wisten dat ze goed hadden 
gepresteerd. Na een maaltijd met Watty, waarbij we onze ervaringen van 
de laatste dagen uitwisselden, ging ik beneden in de kelder slapen. Er 
vielen nog steeds granaten op Bemmel op enkele honderden meters af
stand. 

We houden momenteel opnieuw een rustpauze en bij het schrijven van 
deze tekst kan ik gebruik maken van het gemak of liever de luxe van een 
Nederlandse woning even ten zuiden van Nijmegen. Het is eigenlijk een 
gemeentewoning, maar gemeten naar Engelse maatstaven, veel luxer dan 
dat. Kunnen zitten in een zachte stoel en schrijven bij elektrisch licht in een 
warme gezellige kamer, het lijkt wel een paradijs. 

Het bovenstaande schrijft Boscawen als hij met zijn onderdeel uit de Betuwe is 
teruggetrokken en tijdelijk in Hatert verblijft, waar hij zijn dagboek bijwerkt. Daar is 
de foto genomen die op de pagina hiernaast is afgedrukt. Om met teveel details van 
deze wat onscherpe foto verloren te laten gaan, is deze 'gekanteld' weergegeven. 
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Donderdag 5 oktober 
Ik heb ruim twaalf uur geslapen, en het was al over achten toen ik overeind 
kwam en mijn peloton aan het ontbijt probeerde te krijgen We ruimden 
onze kleine woning op en maakten het ons gemakkelijk We hadden een 
lamp van de tank gehaald, zodat we 's avonds licht hadden in onze kamer 
Allan Horn, een vaandrig die net aangekomen was om Sandy Neville te 
vervangen, en ik zaten daar Ik schreef brief na brief Ik had al tijden mets 
meer geschreven, en nam daarom de gelegenheid te baat om al mijn 
vrienden een brief te sturen Ik ontving een brief van vader, die bevatte 
met echt veel nieuws, maar hij had wel met plezier gelezen wat ik hem had 
geschreven over hoe we waren opgerukt door Frankrijk en België 

De dag werd regelmatig onderbroken door doordringend gekrijs van rond
lopende varkens die door soldaten gekeeld werden Als gevolg daarvan 
kregen we wel een heerlijke varkensbout te eten en met de hulp van Faw-
cett en Shipley hadden we nog een plezierige avond die we afsloten met 
een fles whisky Beiden hadden zich prima geweerd in de boomgaard en 
alles overziend was iedereen tevreden over onze inbreng daar De volgende 
dag brachten we ongeveer op dezelfde wijze door, ongestoord, behalve 
door de granaten die in Bemmel landden 

Een van onze bommenwerpers vloog boven ons in de lucht uit elkaar en de 
bemanningsleden sprongen er met hun parachutes uit En terwijl wij bene
den machteloos moesten toezien, deden zij daarboven verwoede pogingen 
om hun parachutes te laten landen achter de eigen linies Het moeten 
angstaanjagende momenten voor hen geweest zijn Ik vraag mij af of ze 
veilig geland zijn 's Avonds zouden we afgelost worden door de Amerika
nen, en zonder spijt maakten we ons klaar om 'Het Eiland' te verlaten 
Nadat het donker was geworden, trokken we ons terug naar het Bataljons-
hoofdkwartier, net ten noorden van de brug bij Nijmegen, klaar om over te 
steken Maar onze aflossing kwam met opdraven, en daarom moesten we 
die nacht blijven Mijn tank parkeerde ik naast die van lan Hij had ook 
gehoord dat ik gewond was geraakt en hij had zich behoorlijk grote zorgen 
daarover gemaakt, mag ik, tot mijn genoegen, vaststellen 

Zaterdag 7 oktober 
We bleven nog tot aan de middag op dat terrein, totdat uiteindelijk het 
bevel kwam om te vertrekken Ik liep naar het 3"* eskadron en zag John die 
met erg geleden leek te hebben onder de toestanden bij Bemmel Ik vertel
de hem hoe blij ik was geweest zijn stem die nacht op de radio te horen 
Kolonel Dickie kwam naar mij toe, en leek daarover ook erg blij lan, John 
en ik liepen nog wat in de buurt rond en brachten nog even een bezoek aan 
een aardig huis dat eerder door het Bataljonshoofdkwartier was gebruikt 

The Rt Hon Robert Boscawen, M C 
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Kadastrale Atlas 

'^crt- t^ o/cAca^o '"-^ 
y^i^/lUJM f*^ cr J 

JH^ 

^fr*^f^Z</t7!'M0,mffi >i^f,/o.lj/ 7Z .^rrj 

Na een betrekkelijk lange tijd van stilte is het dan toch zover. De Kadas
trale Atlas Gelderland 1832 voor de kadastrale gemeenten Bemmel en Ras
sen nadert haar afronding. Het gedeelte dat de Historische Kring Bemmel 
aan zou leveren is gereed en goedgekeurd en nu wordt door de Stichting 
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland de atlas drukgereed gemaakt. De 
vertraging is mede ontstaan door het overlijden van de coördinator van de 
genoemde stichting voor het gebied Over-Betuwe, de heer J. Poelman. 

Op de jubileumtentoonstelling hebt u al, zij het in conceptvorm, kennis 
kunnen maken met de Atlas van Bemmel (inclusief Haalderen) en Ressen. 
De kadastrale kaarten die aan de muur geplakt waren leverden genoeg 
gespreksstof op: "Waar staat ons huis?" en "Stond ons huis er ook al in 
1832?". Daarnaast waren als voorbeeld ook atlassen te zien die al uitgege
ven zijn, zoals die van Nunspeet en van Zevenaar en Oud-Zevenaar. 

De belangstelling was verheugend en een aantal bezoekers heeft dan ook al 
ingetekend. Door vroegtijdig in te tekenen kan, als u dat wilt, uw naam 
opgenomen worden in de lijst met intekenaren. Het is de bedoeling om In 
de loop van oktober voldoende intekenaren te werven om in november of 
december over te kunnen gaan tot het drukken van de atlas. 

Ook de prijs zal dan definitief vastgesteld kunnen worden. We mikken op 
een bedrag van ƒ 40,- voor leden en ƒ 60,- voor niet-leden. De prijs hangt 
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echter ook af van het aantal intekenaren Voor dat geld krijgt de koper dan 
wel een uniek document met de oudste kadastrale gegevens van Bemmel, 
Haalderen en Ressen van 1832 Het boek wordt samen met 18 kaarten op 
A3-formaat geleverd in een luxe omslag Voor iedereen die er van houdt 
zich in kaarten te verdiepen en die meer te weten wil komen over de ge
schiedenis, de locaties, eigenaren en het eigendom van woningen en grond 
in onze streek, is de atlas een prachtige bron van informatie 

Adri Stuart 

Archeologische vondsten overgedragen 
Ongeveer 25 jaar geleden verzamelde de zoon van de familie Pruijn uit de 
Imkerstraat m Bemmel een grote hoeveelheid archeologisch vondstmateri-
aal in gebieden ten noorden van Bemmel Hij was enthousiast gemaakt 
voor archeologie door Ton Bredie, die hem wees op vermoedelijke vind
plaatsen en ook vertrouwd maakte met een aantal basisprincipes voor het 
herkennen van materialen 

Uit aantekeningen op diverse dozen is ook af te leiden dat ze samen een 
begin hebben gemaakt met de inventarisatie van de inhoud Daar is het 
echter bij gebleven Toen de zoon van de familie Pruijn uit huis ging, bleven 
deze spullen thuis achter Na het overlijden van de heer Pruijn, eind vorig 
jaar, heeft mevrouw Pruijn, contact met ons gezocht en dit heeft er toe 
geleid, dat een groot aantal dozen volgeladen met vondsten van haar 
zolder aan de Imkerstraat verhuisden naar onze zolder op 'Brugdijk' 

Als de kring te zijner tijd de beschikking krijgt over een eigen werkruimte 
zal de inhoud van de dozen zeker nader worden geïnventariseerd Een 
groot probleem daarbij zal echter zijn, dat de context, waarin de scherven 
en het andere materiaal zijn aangetroffen, niet vastligt Juist die samen
hang met de vindplaats en de aanwezigheid op die plek van ander materi
aal IS doorslaggevend voor een goede interpretatie van de vondsten 

Om die reden is het tegenwoordig ook met meer toegestaan dat amateurs 
zomaar 'het veld in gaan' en het bodemarchief blootleggen Opgraven is 
wel het laatste wat de moderne archeoloog wil en daartoe zal alleen worden 
overgegaan als de mogelijke vindplaats wordt bedreigd door bijvoorbeeld 
aanleg van wegen of spoorlijnen en stadsuitbreiding, etc 

Vijfentwintig jaar geleden werd daar evenwel nog heel anders over ge
dacht En gegeven het feit, dat het materiaal nu eenmaal toch weg is van 
de vindplaatsen, zijn we uiteraard wel blij dat het aan ons is overgedragen 

Gerard Sommers 
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Een bus met meisjes 
Van de heer Wim Koene uit Arnhem kreeg de Historische Kring Bemmel een 
gedenl<boel< toegestuurd, dat onder de titel 'Een bus met meisjes' de ge
schiedenis verhaalt van zijn schoonmoeder Tonnie Wismans-Stuart, ge
schreven ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag in 1994. Het 
verhaal geeft een zo boeiende beschrijving van het leven in Haalderen en 
Bemmel tussen de twee wereldoorlogen, dat het de moeite waard is er een 
artikel in dit kringblad aan te wijden. 

Antonia Petronella (Tonnie) Stuart werd geboren op 24 augustus 1914, als 
dochter van Jacobus Hendricus Stuart en Gerarda Wilhelmina Huting'. Ze 
trouwde op 26 november 1942 met Lodewijk Marie Wismans en uit dat 
huwelijk werden acht kinderen geboren, waarvan Josephina Gesina Maria 
trouwde met Wilhelmus Johannes Cornells Maria (Wim) Koene, die zijn 
schoonmoeder interviewde en haar verhaal optekende, waarbij hij de ik-
vorm hanteerde en op die manier Tonnie Stuart aan het woord liet. 

Mijn vader en moeder zijn op 6 mei in liet jaar 1909 getrouwd. Ze heetten 
Gerarda Wilhelmina Huting, geboren op 28 maart 1883 in Bemmel, en 
Jacobus Hendrikus Stuart, geboren op 28 juli 1880 in Bemmel. Beide fami
lies kwamen uit Haalderen. Omdat mijn vader in Nederland niet aan de slag 
kon komen, zijn mijn ouders naar Duitsland gegaan en hebben zij negen 
jaar in Hamborn bij Duisburg in het Ruhrgebied aan de Meidricherstrape 
110 gewoond. Die straat bestaat nog wel, maar het gebied waarin die 
straat ligt, hoort tegenwoordig bij Duisburg. 

Mijn vader, die in Haalderen, waar 
hij geboren en getogen was, 'den 
Dikke van de Stuup' genoemd werd, 
was een grote man, die altoos veel 
aandacht aan zijn uiterlijk besteed
de. Hij was donker, had bruine ogen 
en donker haar. Mijn moeder en haar 
familie waren niet zo donker. Mijn 
zus Gretha en ik hadden dat donkere 
van de Stuarts, mijn zus Marie had 
blond haar en lichte ogen. Ach, weet 
je, vroeger werd er niet zo op uiter
lijk gelet. "Als je gezond bent, is dat 
mooi en alles wat je meer hebt, is 
meegenomen," zeiden ze bij ons 
altoos. Tegen mij riep de postbode, 
wanneer hij zijn ronde deed, altijd: 
"Ha Zwartje!" 

Jacobus Hendrikus Stuart. 
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Jacobus Hendnkus Stuart m het uniform van de Gele Rijders. 

Tijdens zijn diensttijd was mijn vader bij de Gele Rijders geweest en omdat 
hij goed had leren paardrijden, adviseerde iemand hem om na zijn militaire 
diensttijd bij de Marechaussee te gaan. Dat ging mooi niet door, omdat 
mijn vader niet goed kon lezen en schrijven. Toen hij een jongen was, 
bestond er geen leerplicht en daarom is hij niet veel naar de lagere school 
geweest. Vooral in de zomertijd werd hij naar de steenfabriek gestuurd om 
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daar te werken. Er werkten in die tijd veel kinderen, jongens en meisjes, op 
de steenfabriek, want het was allemaal armoe. Kinderarbeid was toen heel 
gewoon. Eén van de karweitjes was het overeind zetten van stenen. Die 
stenen werden tijdens het drogen af en toe omgedraaid. Marie, Gretha en 
ik hebben nooit in de steenfabriek gewerkt, want toen wij jong waren, was 
kinderarbeid verboden. Wel werkten er in onze tijd veel jongens en meisjes 
van zo'n jaar of vijftien. 

In de tijd dat we in Hamborn woonden zijn mijn twee zussen en ik geboren: 
Marie op 13 maart 1911, Gretha op 
27 juli 1912 en ikzelf op 24 augus
tus 1914. In het trouwboekje van 
mijn ouders staat, dat er ook nog 
twee keer een Johannes is geweest, 
maar die jongetjes zijn allebei een 
paar dagen na hun geboorte over
leden. Later in Bemmel is een 
derde Johannes geboren. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
1917 zijn we terug gegaan naar 
Nederland. Haalderen was toen een 
klein dorpje, dat bij de gemeente 
Bemmel hoorde en waar iedereen 
elkaar kende. Ze waren mijn ou
ders, die toch een hele tijd weg 
geweest waren, niet vergeten. 

Tonnie Stuart, 18 jaar oud 

Mijn vader had twee broers. Jan en Willem en één zus, die Gerritje heette. 
Mijn vader was de jongste thuis. Bij de familie Huting, moeders kant, 
hadden ze zes kinderen. Ze heetten oom Ruth, oom Jan, tante Leen, dan 
kwam mijn moeder, tante Chris en ome Gerrit. Oom Jan en oom Gerrit 
werkten bij het spoor. Ze woonden in Alkmaar en Bergen. Ik ben nooit bij 
ze op bezoek geweest, want we hadden geen geld om te reizen. Zij kwa
men wel regelmatig bij ons in Haalderen op bezoek, want zij hadden vrij 
reizen, omdat ze bij het spoor werkten. 

Mijn enige broertje Jan, die na mij geboren is, is slechts acht jaar gewor
den. Hij had iets met het bloed. Het was een lief ventje, dat het op school 
in Haalderen goed deed. Maar ach, wat was dat jong tenger en witjes! De 
laatste weken van zijn ziekte lag hij bij ons thuis in de voorkamer en de 
dokter kwam geregeld bij ons langs. Normaal sliep hij in zijn ledikantje in 
de 'opkamer'. Dat was een grote kamer, die je via een trapje kon bereiken 
en waar ook Marie, Gretha en ik samen in één groot bed sliepen. Onder die 
opkamer lag de kelder. Ik weet trouwens ook nog, dat mijn broertje, toen 
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hij nog heel klein was, In een biezen mandje sliep. Dat mandje stond dan 
meestal op een bankje. 

We hebben gewoond op 'Klein Engeland'. Later zijn we naar de Papenstraat 
in Bemmel verhuisd. Toen mijn broertje Jan stierf, zat ik al niet meer op 
school. Ik zal een jaar of veertien geweest zijn. Jan werd op 5 januari 1929 
begraven. Ik weet het nog goed: het was vreselijk koud en wij liepen met 
alle kinderen van zijn klas achter de lijkwagen, die door een paard werd 
getrokken van Haalderen naar Bemmel. In Haalderen was toen nog geen 
kerk en ook geen kerkhof. En koud dat het was! Mijn ouders hebben er 
vreselijk veel van geweten en mijn vader, ach, die man was er helemaal 
kapot van... 

Dikke Bertha en de poepzuster 
Toen ik vier jaar oud was, stuurden mijn ouders me met mijn zusjes mee 
naarde nonnenschool van de zusters Franciscanessen in Bemmel. Er stond 
in Bemmel een klooster van die zusters en er was een lagere school en een 
kleuterschool. De kleuterschool was gemengd en de lagere school was 
alleen voor meisjes. 

De namen van de afgebeelde kleuters zijn met behulp van een tekening op de pagina 
hiernaast aangegeven. 

Mijn ouders hadden liever dat we naar de school in Bemmel gingen, omdat 
die goed bekend stond en omdat je bij de nonnen goed leerde handwerken 
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en dat was handig voor later. Om de school te bereiken, moest je een half 
uur lopen, en dat terwijl er in Haalderen vlak bij ons huis ook een school 
was! 's Morgens werden Marie, Gretha en ik met een pakje brood op weg 
gestuurd. Drinken kregen we niet mee. We namen gewoon wat water. Als 
je water wilde drinken, kon je het buiten uit de kraan of binnen uit de pomp 
nemen. Je moest het wel eerst aan de nonnen vragen. Kinderen van boeren 
hadden dikwijls wel melk in flessen bij zich. 

Tussen de middag bleven we over. Je mocht het terrein van de school dan 
niet verlaten. Van de kleuterschool herinner ik me nog, dat ik matjes moest 
vlechten en kraaltjes rijgen. Soms deden we spelletjes op een speelplaats 
achter de school. Ik vond het wel leuk en de zusters waren er wel aardig. 

Kleuterschool Bemmel (omstreeks 1919). Niet in alle gevallen zijn de voornamen 
bekend. De tussen haakjes geplaatste toevoegingen, betreffen toelichtingen die 
achterop de foto vermeld stonden. 1. An Nuy, 2. . Vissers (kolk), 3. Mientje Bleek-
man, 4. An Polman (Karstraat), 5. Bets Bouwman, 6. Corrie Polman (Karstraat), 7. 
Juffrouw Kersten, 8. Marietje Peters (Haalderen), 9. Marie de Haas, 10. Marietje 
Rutjes, 11. Jo van Gelder, 12. Greet Stuart (Haalderen), 13. Marietje Stuart (Haal
deren), 14. Dies Damen, 15. Bet Nuy, 16. . Polman (Karstraat), 17. Mientje Bleek-
man (tram), 18. . Rutjes (tramconducteur), 19. Jan Bleekman (winkel), 20. Rut 
Heijmen (klokkenluider), 21. Riek Damen, 22. . Visser (Haalderen), 23. Mientje 
Heijmen (klokkenluider), 24. Tonnie Stuart, 25. Mientje Rutjes (tramconducteur), 
26. Polman (Karstraat), 27. Lies Heijmen (klokkenluider), 28. Leida Heijmen 
(klokkenluider), 29. Rutjes (tramconducteur), 30. van Gelder (Karstraat). 
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Wanneer je zes jaar was, ging je naar de lagere school Ook toen moesten 
WIJ altijd overblijven, omdat het zo'n eind lopen was van Bemmel naar 
Haalderen en terug Tijdens de middagpauze mocht je in de zomer, als je 
dat wilde, voor de nonnen bessen plukken De zusters verkochten de bes
sen aan de veiling en wij kregen een glaasje ranja Ze hadden in het 
klooster varkens en kippen en je had werkzusters met blauwe schorten, die 
in de grote moestuin werkten De zusters waren erg vroom Er werd de 
hele dag gebeden Zelfs als de klok ging, moest je een schietgebedje zeg
gen Vanaf het moment dat je naar de lagere school ging, moest je elke 
morgen naar de mis 

Op de lagere school zaten zo ongeveer dertig kinderen in elke klas De 
eerste klas zat apart in een lokaal De tweede en derde klas zaten bij elkaar 
en de vierde en vijfde klas ook Voor de onderwijzeres zal dat met gemak
kelijk geweest zijn, maar ja, het was een andere tijd de grote mensen 
waren strenger en de kinderen gehoorzamer Ouderavonden? Ha, ha, had 
je al helemaal met' De onderwijzeressen waren op één na allemaal zusters 
Ik herinner me nog enkele namen Er was een zuster Ivona en een zuster 
Baptista De enige juffrouw op onze school heette juffrouw Jansen Zij gaf 
les in de vierde en vijfde klas en ze werd door de kinderen 'Dikke Bertha' 
genoemd Ik heb zelf nooit bij haar m de klas gezeten 

Tijdens het overblijven 's middags werd door zuster Peregrina op ons ge
past ZIJ was een werkzuster, zo eentje met een blauwe schort dus, en ze 
werd door iedereen 'de poepzuster' genoemd Die naam zal ze wel met voor 
mets gekregen hebben Bij ons thuis zeiden ze altijd "Je zult wel lekker 
gegeten hebben, maar je ruukt er met naar" Ja, die poepzuster zal wel het 
nodige op te ruimen hebben gekregen Op de speelplaats had je een rij 
kleine wc-tjes De poepzuster stond daarbij om kinderen te helpen en 
broeken dicht te maken In het schoolgebouw waren ook wc's op de gan
gen 

Het handwerken begon al in de eerste klas en werd gegeven door de zus
ters Lesia en Aquina We begonnen in de eerste klas met breien In de 
tweede en de derde klas ging je al weer verder Ik heb toen een kous 
gebreid en daarna poppenkleren We werkten altijd met katoen, maar later 
heb ik een zwarte das van wol mogen breien voor pastoor Grimmelt van 
Bemmel 

Ik was goed in handwerken en kon ook heel goed borduren Later heb ik 
monogrammen geborduurd op een damasten tafellaken en servetten van 
diezelfde pastoor Ik weet nog, dat ik voor ik ging borduren altijd eerst mijn 
handen moest wassen Ik mocht dan naast de zuster zitten voorin de klas 
De nonnen prezen me omdat ik het zo goed kon en ik mocht het graag 
doen Behalve handwerken kon ik ook mooi schrijven Maar voorlezen kon 
ik met Dan begon ik te stuntelen, want ik was erg verlegen Ik vond dat 
eng 
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Speelgoed 
Speelgoed hadden mijn zusjes en ik bijna niet. Het enige dat ik ooit geiiad 
iieb, was een pop met een stenen kop. En blij dat ik er mee was! Mijn 
ouders hadden geen geld voor speelgoed, maar ik heb het ook niet echt 
gemist. Wij speelden vroeger wel met knopen of steentjes en mijn vader 
maakte ook wel eens iets voor ons. Als hij bijvoorbeeld een sigarenkistje 
gevonden had, maakte hij er 's avonds voor het naar bed gaan een ledi-
kantje van, waarmee wij de volgende dag konden spelen. Mijn vader rookte 
zelf geen sigaren. Daar had die goede man geen centen voor. Het was 
steeds hetzelfde liedje: geen geld. Maar in Haalderen waren de meeste 
mensen arm en dus wist je niet beter. Er werd in die tijd ook weinig speel
goed gekocht. Je had in Bemmel en Haalderen ook geen winkel waar speel
goed verkocht werd. Daarvoor moest je naar de stad. Marie, Gretha en ik 
hadden wel af en toe een bal. Tegenwoordig krijgen mijn kleinkinderen op 
één sinterklaasavond meer dan ik in mijn hele leven aan speelgoed had. 

Mijn vader was een liefhebber van voetbal. Hij ging in het weekend in 
Haalderen en Bemmel veel naar voetbal kijken en later ging hij zelfs op de 
fiets naar NEC in Nijmegen. Mijn moeder was een vrolijk menske. In huis 
zong ze altijd en ze kon ook heel aardig fluiten. Ze zong hoofdzakelijk 
smartlappen van vroeger. Handwerken kon ze ook goed. Ze maakte schor
ten voor mij en mijn zusjes. Vader was ook vrolijk van aard. Op zaterdag
avond ging hij nog wel eens biljarten. Geld was er niet, dus dat gebeurde 
niet dikwijls. Op z'n tijd mocht hij graag een borreltje drinken, maar ik heb 
hem nooit zat gezien. Als kind moesten we wel eens een 'maatje' halen bij 
café 'Tap aan den diek'. Dan dronken mijn vader en moeder samen gezellig 
een borreltje. Mijn vader zei altoos: "Ik lust er wel erwtensoep van, als ze 
de erwten er maar uit laten." Mijn vader had een fiets. Mijn moeder fietste 
niet. Ik was veertien jaar, toen we met ons drieën één fiets kregen. We 
moesten hem eerlijk delen en dat betekende, dat je hem om de drie weken 
op zondag kon gebruiken. Op die fiets heb ik, toen ik al getrouwd was, nog 
gereden. 

Ons huis 
We woonden op 'Klein Engeland' in Haalderen. Eigenlijk was het een 'huisje 
bij een huis'. Ónze verhuurders woonden in het huis en heetten Alofs. We 
hadden een vrijstaand klein huisje met twee bedsteden in de kamer. In de 
ene bedstede sliepen mijn ouders en in de andere de drie zussen. Voor het 
huis hadden we een klein bloementuintje en aan de zijkant van onze wo
ning verbouwde mijn moeder wat groente. Op de deel was een varkenshok, 
waarin we één of twee varkens hielden. Die varkens werden door een oom, 
'Majje' (Herman) Wilting, thuis geslacht. Hij was met een zus van mijn 
vader, tante Gerritje, getrouwd. Ik wilde er nooit bij blijven als zo'n varken 
kapot gestoken werd. Het varkensvlees werd eerst ingezouten in een kuip. 
Wanneer het een tijd gestaan had, werd het naar een rokerij gebracht. Het 
spek, de ham en de schouder werden ook gerookt. Rondom het huis liep 
een stel kippen. 
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De onderste en de bovenste oven 
Meteen na onze aankomst in Nederland is mijn vader in de steenfabriek 
gaan werken. Er waren twee steenfabrieken in Haalderen, die allebei eigen
dom waren van de familie Ratering-Arntz. Ze werden de 'onderste oven' en 
de 'bovenste oven' genoemd. De ene lag in werkelijkheid ook hoger dan de 
andere. Vader begon 's morgens om zeven uur en bleef tussen de middag 
over. Moeder bracht hem dan eten m een 'hinkelman'. Dat waren twee 
bakjes in een beugel. In het ene bakje zat warm eten en in het andere pap. 
Er zat een deksel op de bakjes en daar ging papier omheen en het geheel 
werd dan in een doek geknoopt om het eten warm te houden, want ze 
moest een heel eind lopen naar de steenfabriek. In de vakantie bracht ik 
vader wel eens eten. Als het goed weer was, zaten de mannen buiten op de 
stenen. Als het weer slecht was, zaten ze binnen bij de ringoven. Ze aten 
tegen een uur of twaalf en zo'n pauze duurde niet langer dan een half uur. 

Inzetters en uitkruiers van de ringoven. Bovenste rij van links naar rechts: Thee van 
Zagten, Janus van Dreumel, Cornells Wiltink, Jacob Stuart, Willem Stuart. Onder; 
Jan Kamps, Herman Gerdsen en Teun van As. 

Vader moest meestal stenen met een kruiwagen naar een schip brengen, 
dat aan de rivier klaar lag. Als er geen schip lag, moesten de arbeiders 
stenen sorteren, want er zaten af en toe verkeerde stenen tussen. Vader 
heeft niet altijd bij de steenoven gewerkt. Hij werkte ook een tijd bij de 
wegenbouw. Hij was een grote, forse kerel, die heel sterk was. Ik kan me 
nog herinneren, dat hij, om te laten zien hoeveel kracht hij had, twee 
mokers met de stelen tegen elkaar drukte en dat dan heel lang volhield. In 
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een dorp als Haalderen had iedereen bijnamen Als er gevraagd werd van 
wie je er een was, zei ik altijd "Ik ben er één van den Dikke" en dan wist 
iedereen wie je was en bij wie je hoorde 

Als we uit school kwamen, kregen we warm eten Mijn moeder at 's mid
dags warm en schepte het eten dan in een schaal Die schaal werd in 
kranten gewikkeld en in de bedstee warm gehouden Er werd heel wat 
warm gehouden in die ti jd' Dat 'bedstee-eten' was voor de kinderen en als 
vader 's avonds om zeven uur van de steenfabriek thuis kwam, hadden wij 
al warm gegeten Na het eten bleven mijn ouders ook met lang op Ze 
bleven tot half tien, hooguit tot tien uur zitten Je stond vroeg op, je werkte 
hard en je ging weer vroeg naar bed. 

Dagelijks leven 
Eens per week, op zaterdag, gingen we in een houten kuip m bad Het 
water werd gekookt en in de kuip, die midden in de huiskamer stond, 
gegoten Wanneer mijn ouders in bad gingen, weet ik met Er werd bij ons 
met moeilijk gedaan tijdens het baden Je zag elkaar dus wel naakt Bij het 
baden gebruikten we groene zeep, ook voor de haren Marie, Gretha en ik 
hadden lang haar, maar omdat je op school niet met los haar mocht ko
men, droegen we ons haar altijd in vlechten Waswater haalden we uit de 
put, die bij het huis van Alofs stond Daar deden wij samen mee met de 
buren We wasten ons in de bijkeuken Het water werd vanuit emmers in 
een bak gegoten Vader schoor zich met een uitklapbaar scheermes Ik 
weet nog hoe hij het mes scherp maakte met een leren riem Tijdens het 
scheren, mochten we nooit in zijn buurt komen "Kom met te dicht bij 
vaoderi" nep moeder dan 

Ik vertelde al, dat de meeste mensen in Haalderen arm waren Toch had
den sommige mensen wet een hofstee of een paar fruitbomen Dat noemen 
ze tegenwoordig een boerderijtje, maar voor ons was een boerderij wel iets 
anders Dan moest je echt een flink stuk land hebben en zo'n twintig koeien 
op stal Dat noemden we in Haalderen 'herenboeren' Echte herenboeren 
waren de families Van Oppenraaij, Jansen ('de Kattenboer') en Vernooij 
Die herenboeren verpachtten dikwijls een stuk land, waarop dan aardappels 
verbouwd werden 

We gingen elke morgen naar de mis in de kerk van Bemmel Dat moest 
wel, want Haalderen had nog geen kerk Die is er later bij pastoor Van der 
Wey pas gekomen De mis begon om acht uur, dus je moest al om half 
acht van huis Als het erg slecht weer was, zei moeder wel eens "Je hoeft 
met", maar dat kwam met vaak voor O, je kwam dikwijls met natte voeten 
en natte kleren op school of thuis' In mijn jeugd was er bijna geen verkeer 
op de weg Toen ik heel jong was, had bijna niemand een fiets Alleen de 
postbode en de politieagent hadden een rijwiel De mensen brachten hun 
kinderen ook nooit naar school Daar hadden ze geen tijd voor Ik ben ook 
nooit naar school gebracht, maar ik moet er wel meteen bij zeggen, dat het 
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ook helemaal met gevaarlijk was voor die blagen om naar school te lopen 
Je kon gerust midden op de weg lopen Verkeer was er met en wie had er 
in die tijd nou een auto? De enige, die een auto had in Bemmel was, meen 
ik, dokter Poell 

Als je jarig was, kreeg je mets, want we hadden mets Maar er werd wel 
een beetje aandacht aan besteed Zelf vierden mijn ouders hun verjaardag 
met Van andere feestdagen merkte je ook weinig Het was altijd hetzelfde 
liedje er was geen geld De mensen leefden toen eenvoudig Weelde kende 
men met We kregen wel genoeg te eten en te drinken Als vader soms 
naar de stad Nijmegen ging, bracht hij wel eens een stuk chocolade voor 
ons mee Vader was altijd degene, die naar de stad ging Dat was dan op 
zaterdagmiddag, want dan was hij vrij en de winkels waren open Hij haal
de meestal paardenvlees Dat was lekker en goedkoop Als we schoenen 
nodig hadden, gingen we met vader naar de stad 

Op zaterdag werden bij ons thuis levensmiddelen gebracht door bakker Van 
Merwijk Huishoudelijke artikelen kon je in Bemmel krijgen bij Bongers Er 
kwamen ook wel kooplui langs de deur met paard en wagen, die pannen, 
borstels, bezems, borden enzovoort verkochten En dan kwamen er natuur
lijk ook marskramers langs de deur met garen en band, knopen en veters 
In Haalderen had je de winkel met kruidemerswaren van Frans Willemsen 
Daar werkten twee dames "Ga eens naar Frans," zei moeder altoos als ze 
ons voor een boodschap stuurde Er waren trouwens nog meer winkeltjes, 
die kruidemerswaren verkochten de winkels van Peelen, Wassing en Wes
tenend Snoep kochten mijn ouders nooit Je kreeg hooguit zo af en toe 
eens een cent We kregen geen zakgeld totdat we zelf verdienden Toen 
kregen we een paar centen per week Kleding was bijzaak Ik heb nooit een 
echte dikke winterjas gehad Nee, dat is met waar, ik heb eens een jas met 
een bontkraagje gekregen van ome Gerrit en die zat wel lekker 's Winters 
droegen mijn zussen en ik gebreide mutsen en 's zondags droegen we 
pluchen hoedjes, die nog uit Duitsland kwamen, met een zwarte rand en 
een witte bovenkant, die afneembaar was Die witte bovenkantjes werden 
regelmatig gewassen 

Mijn ouders dronken altijd koffie Thee werd maar zelden gezet, hoewel 
vader wel eens koude thee zonder suiker meenam naar de steenfabriek 
"Dat IS goed voor de dorst," zei hij dan Thuis heb ik nooit hoeven werken, 
want moeder deed alles Dat was een helder menske' Moeder had het met 
zo erg druk, want we waren maar een klem gezin, vergeleken met de grote 
gezinnen uit die tijd Het zag er bij ons altijd keurig uit en wij droegen nooit 
kapotte kleren Moeder kon goed verstellen en ze werkte met een Singer 
handnaaimachine We hadden een wasmachine, die je met de hand moest 
draaien Dat was toen al een hele rijkdom We hadden een mooie keuken
kast, maar die heb ik later nooit meer gezien Een linnenkast hadden we 
wel Op de vloer van onze huiskamer lagen, zoals bij veel gezinnen, biezen 
matten 
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Kermis in Bemmel 
Mijn vader en moeder noemden me altijd 'Kleintje'. Er waren nooit proble
men en er was bij ons thuis ook nooit ruzie Mijn ouders hielden daar met 
van en het gebeurde ook met. Ik trok het meest met mijn zus Greet op 
Marie was drieëneenhalf jaar ouder dan ik. Met haar ben ik met uitgegaan 
Ik denk dat dat komt, omdat ze al vroeg verkering had met een jongen uit 
Angeren - dus nog met met ome Piet Wismans, haar latere man. Mijn 
ouders vonden dat met zo erg, als ze maar op tijd thuis kwam. Ze was 
zestien en dat vond men toen nog een beetje jong om met een verkering te 
beginnen Ha, hai 

Met Greet ben ik wel naar de Bemmelse kermis geweest. Toen we zo'n jaar 
of vijftien waren, gingen we met onze ouders naar de kermis. Je kreeg dan 
een glaasje limonade-gazeuse. Als kinderen kregen we een paar dubbeltjes 
voor de kermis en dan hepen we alweer een half uur naar Bemmel, want 
daar was de echte kermis. In Haalderen had je tijdens de kermis wel een 
danstent Ik heb het op die wandelingen naar Bemmel trouwens altoos 
koud gehad. Je droeg als meisje een winterjas, een muts en klompen. 
Soms waren we doornat als we op school aankwamen. Daar moesten we 
onze klompen uittrekken. Schoenen kreeg je bij je Eerste Heilige Commu
nie BIJ de Plechtige Communie kreeg je lage schoenen. Ik droeg bij die 
Plechtige Communie een steenrode jurk en een witte strik in de haren Op 
die dag mocht ik mijn haren los dragen. 

In Haalderen was dus een danstent, maar in Bemmel hadden ze een 
draaimolen, een schommel, een zweefmolen, een schiettent en natuurlijk 
een heleboel snoeptenten. Naar Bemmel ging ik altijd met Greet, naar de 
danstent in Haalderen gingen we wel met onze ouders. In die tent zat een 
bandje, meestal een paar accordeons met een drumstel en soms ook een 
trompet, bekende wijsjes te spelen Veel jonge mensen ontmoetten elkaar 
op de kermis. Er waren ook dikwijls vechtpartijen- mannen met een borrel 
teveel op, die ineens kwade zin kregen en er dan op sloegen. Soms werden 
we wel door knullen gevraagd om te dansen. Nou ja, dansen, niemand kon 
dansen. Dansen of wat daarvoor doorging, leerde je op de kermis Je draai
de maar zo'n beetje met die knul mee. Thuis oefenden we wel met een 
paar vriendinnen. Mijn ouders waren aan een grammofoon gekomen, zo'n 
mooie oude, met een grote houten hoorn. We kochten doosjes met naalden 
en draaiden de grammofoon op. Dan speelden we platen af Ik herinner me 
bijvoorbeeld de 'Schone Blaue Donau' en ook liedjes van Louis Davids. Ik 
heb mijn ouders nooit zien dansen Ze gingen wel eens naar een danstent 
om een borreltje te drinken. Ik weet met eens of ze wel konden dansen 

Aan verjaardagen werd mets gedaan, maar de Eerste Heilige Communie 
werd wel gevierd. Van je ouders kreeg je dan een rozenkrans en van de 
familie een ingelijst plaatje. Op school werd het feest van de Heilige Kinds
heid wel gevierd. Dan mochten de kinderen zich verkleden. De één ging als 
zuster, de ander als neger of Chinees en dan hepen we met z'n allen in 
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optocht door Bemmel Na afloop kregen alle kinderen dan een koekje en 
wat te drinken van de nonnen 

Een ander feest was het koningmnefeest, eind augustus, de verjaardag van 
koningin Wilhelmina Dat feest werd per wijk georganiseerd Je kon dan 
zaklopen en hardlopen en zo Elk jaar in de kersttijd werd bij de nonnen op 
zolder een grote kerststal gemaakt met Jozef, Maria, het Kindje, de herders 
en de koningen We gingen daar dan met z'n allen naar toe en zongen 
kerstliedjes Ook het sinterklaasfeest werd gevierd De Sint kwam dan op 
school en de kinderen kregen dan een suikerbeestje en een paar specu-
iaasjes 

Toen ik zeventien jaar oud was gebeurde er op zaterdag 13 februari 1932 
een vreselijk ongeluk Het had gevroren en achter de dijk in de uiterwaar
den, bij een baggergat, werd geschaatst Het was er erg druk en vader zei 
nog "Als ik me met vergis, gaan ze zo door het ijs heen " Even later brak 
het IJS Vader heeft bij Jan Tap nog touwen en ladders gehaald om mensen 
te redden Dertien mensen zakten door het ijs, waarvan er vier verdron
ken twee uit Haalderen en twee uit Bemmel Er waren twee meisjes van 
Wilting bij Een jongen, die ze hebben kunnen redden, heeft nog een tijd in 
het ziekenhuis gelegen 

Meisjes deden in mijn tijd met aan sport Er was zelfs geen gymnastiek 
voor meisjes op school Je mocht eigenlijk met veel Moet je je voorsteilen 
bij de nonnen mocht je als meisje met eens sokjes dragen' Als kinderen 
kwamen we zo goed als nooit buiten onze woonplaats De mensen m Haal
deren vonden al, dat er in Bemmel heel ander volk woonde in Haalderen 
woonde het volk van de steenfabriek en in Bemmel zaten meer lui met 
kwekerijen en mensen, die land of boomgaarden hadden 

Een bus vol meisjes 
Ik was dertien toen ik van school kwam Werken mocht je pas als je veer
tien was en ik bleef dus nog een poosje thuis In april was ik van school 
gekomen en op 24 augustus werd ik veertien Marie en Gretha werkten bij 
de (kunst-)zijdefabriek van Enka en ik meldde me ook voor werk in die 
fabriek Ik werd gekeurd en toen alles goed bleek te zijn, kon ik beginnen 
In die tijd reed er een bus vol meisjes, die allemaal bij de Enka werkten 
Die stopte in Gendt, Bemmel en Huissen en reed dan naar Ede 's Avonds 
werd het spul dan weer naar huis gebracht Met die Enka-bus was het wel 
aardig geregeld Het werk in de zijdefabriek vond ik een beetje saai We 
stonden de hele dag bij machines met spoelen, waar de zijde op haspels 
liep Er waren verschillende kleuren Och, ik vond er met veel aan Ik was 
in die tijd bevriend met Paulien Kamps uit Haalderen Zij werkte ook bij de 
Enka, maar we zagen elkaar overdag met Er stonden zoveel machines en 
we werkten met dicht bij elkaar Tijdens de middagpauze zagen we elkaar 
Je mocht het fabrieksterrein met verlaten m de middagpauze Je mocht 
alleen je boterham opeten 
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Er was altijd toezicht en zelfs in de bus was er een cheffin Ging er iets aan 
de machines kapot, dan kwam er meteen een monteur Er liep er ook altijd 
een met een oliespuit rond Als je een fout maakte, moest je een boete van 
twee kwartjes betalen Dat ging van je loon af Ik was altijd blij, als we 
weer in de bus naar huis zaten Die tocht duurde meer dan een uur We 
stonden in die tijd 's morgens om zeven uur op en kwamen 's avonds om 
zeven uur thuis 

Thuis werd er wel gelezen door moeder en Greet Boeken werden geleend 
bij de bibliotheek in Bemmel, in het Vincentiusgebouw Ze lazen hoofdzake 
lijk streek- en detectiveromans Als krant hadden we De Gelderlander en 
later hebben we de Katholieke Illustratie een poosje gehad 

Na de Enka heb ik een aantal jaren bij verschillende families als hulp in de 
huishouding gewerkt Dat was met zo'n succes Je kon je in die tijd overal 
kapot werken en veel geld beuren deed je ook al met Veel mensen waren 
werkeloos en als je werk had, was het heel hard werken Pappa zei dan 
"Het IS goed als je kunt werken, maar beroerd als je het moet " Tenslotte 
kreeg ik werk bij bakker Van Merwijk Ik had er een kleine kamer Er stond 
een grote kast, een eenpersoons bed, een wastafel en een stoel Ik sliep 
boven de keuken Dat was altijd lekker warm in de winterdag De familie 
Van Merwijk had een gezin van zeven kinderen, die allemaal jonger waren 
dan ik Behalve mijn loon kreeg ik op mijn verjaardag of met Sinterklaas 
nog wel eens wat Zo heb ik wel eens een jurk en een schort en een paar 
pannen en het Mariabeeldje, dat tegenwoordig in de keuken staat, gekre
gen 

Weet je wat vroeger een heel gedoe was'? Het koken op de kachel Ieder
een kookte op de kachel Kleinere dingen kon je nog wel eens op een 
petroleumstelletje koken, maar als je een warme maaltijd moest koken, 
deed je dat op de kachel In het bovenblad van die kachel zat een aantal 
ringen, die er tijdens het koken afgehaald werden, zodat er een gat ont
stond, dat je groter of kleiner kon maken door er meer of minder ringen 
van af te halen, al naar gelang de grootte van de pan Tijdens het koken 
zetten we de ramen open en na het koken het je de kachel weer uitgaan 
Zelfs bij Van Merwijk, waar ze een elektrisch fornuis hadden, kookten ze 
meestal op de kachel De pannen werden daar vreselijk smerig van Ze 
werden schoongeschuurd met fijn zand en met een stalen spons Dat 
gebeurde meestal buiten 

Kleren werden gestreken met kleine strijkboutjes, die op de kachel warm 
gemaakt werden Het huis werd schoongemaakt met een bezem en de 
matten werden buiten geklopt Niemand bij ons in de buurt had voor de 
oorlog een stofzuiger' Voor we op het elektriciteitsnet werden aangesloten, 
gebruikten onze ouders petroleumlampen Die waren best mooi Er zat een 
kousje in, dat gedrenkt was m de petroleum in een reservoir onder in de 
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lamp. 3e moest de lamp met een lucifer aansteken. Voor water liepen de 
mensen naar de pomp. Kranen in huis hadden de mensen niet en van 
badkamers had nog nooit iemand gehoord. 

In die tijd werd moeder ziek. Ze bleef thuis, want je ging niet zo gauw naar 
een ziekenhuis. Ze is ook thuis gestorven. Ondertussen was Marie ge
trouwd met Piet Wismans. Zij gingen bij vader inwonen en hebben hem tot 
zijn dood verzorgd. Toen Piet mijn zwager werd, ontmoette ik ook de rest 
van de familie Wismans. In augustus, tijdens de Bemmelse kermis, vroeg 
Lowie Wismans of ik met hem kermis wilde houden en zo zijn we bij elkaar 
gekomen. Huub Stellaert had mij ook gevraagd, maar die was niet katho
liek en daar durfde je toen niet aan te beginnen. Toen Lowie later hoorde, 
dat Huub mij ook had gevraagd, moest hij lachen en zei: "Wat een vuillaki" 

Een paar jaar later zijn we getrouwd. We hebben in de Rozenstraat in 
Arnhem gewoond. Ik heb er altijd schik in gehad om voor mijn gezin te 
zorgen en al waren het soms moeilijke tijden, we hebben het altijd erg 
goed met elkaar gehad. 

Het oorspronkelijke door de heer Wim Koene van mevrouw Tonnie Stuart 
opgetekende verhaal is met toestemming van de auteur ingekort, waardoor 
het iets meer een tijdschets dan een familieverhaal werd. 

Joop Verburg 

Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 
De Hoge Zandsestraat in Haalderen - terug van weggeweest 
In 1995 waren er nieuwe straatnamen nodig in het plan De Halden, fase 2. 
Een van de straten die werden aangelegd, kreeg de naam Hoge Zand
sestraat. Dit is op zichzelf niet zo bijzonder, maar in het verleden bestond 
er in Haalderen al een straat met die naam. 

Tot aan het einde van de jaren veertig waren er een Hoge en een Lage 
Zandstraat. De Hoge Zandstraat verloor deze naam nadat de gemeente 
Bemmel had besloten om vroegere burgemeesters te vernoemen. Zo werd 
de 'nieuwe weg' in Bemmel Herckenrathweg genoemd. In Doornenburg 
werd de naam van burgemeester De van der Schueren in ere gehouden en 
in Haalderen kreeg de weg die liep "vanaf de grens der gemeente Gendt in 
algemeen westelijke richting tot aan de zijweg naar Baal, nabij Joosten" als 
nieuwe naam de Van der Mondeweg. De Lage Zandstraat bleef bestaan en 
verbasterde tot Lage Zandsestraat. 

In een openbare vergadering op 23 februari 1995 besloot de gemeenteraad 
van Bemmel tot een nieuwe Hoge Zandsestraat. 

Maria Janssen 
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De teelt van komkommers 
Voor de bewoners van deze streek is de glastuinbouw een vertrouwde 
aanblik Toch heeft deze vorm van agrarisch bedrijf vanaf de ingebruikne
ming van losstaande zadeldakkassen aan het begin van deze eeuw een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt Voor het begin van deze eeuw kwamen 
nog uitsluitend tegen huizen en muren gebouwde eenzijdige kassen voor 
Veel veranderingen zijn sindsdien doorgevoerd op het punt van de afmetin
gen en de vorm van de kassen en de voor de constructie gebruikte materi
alen, de manier waarop met licht en energie wordt omgegaan, de teeltwij
ze, het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, de arbeidsintensi
viteit en arbeidsomstandigheden en de aard van de producten 

Al aan het begin van deze eeuw stond de glastuinbouw in het gebied Res-
sen-Bemmel-Elst en Huissen sterk in het teken van de teelt van de groene 
komkommer en een behoorlijk aantal inwoners van onze dorpen verdien
den daar hun inkomen mee De teelt in de komkommerkas werd 50 jaar 
geleden nog aangemerkt als een "zeer speciale en kostbare teelt, die veel 
vakkennis vereist" Als zoon van een komkommerkweker maakte ook de 
heer Theo Evers, die tot dit jaar nog een bloemenkwekenj aan de Wolf-
hoeksestraat in Ressen had, een aanzienlijk deel van deze komkommerpe
riode mee Voor deze bijdrage aan ons kringblad leverde hij het materiaal 

Het ontstaan van de glastuinbouw 
Door de goedkope aanvoer uit het buitenland kreeg onze streek in de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw te maken met een landbouwcrisis 
Deze crisis luidde het einde in van onder meer de tabaksteelt in de Betuwe 
Daarvoor in de plaats ontstonden hier arbeidsintensieve bedrijven waar 
fruit, groenten of bloemen werden geteeld In de periode voorafgaand aan 
de vorige eeuwwisseling begon de bloementeelt in Lent aan een sterke 
opmars 

In Ressen, Bemmel en Eist koos men meer voor groenteteelt, waaronder 
die van groene komkommers een prominente plaats zou gaan innemen In 
het begin vond de komkommerteelt plaats onder zogenaamd plat glas, op 
een manier zoals nu nog bijvoorbeeld augurken worden geteeld Rond 
1908, enkele jaren na Lent, werden ook in Ressen de eerste kassen ge
bouwd Hierbij werden vaak betonnen constructies toegepast Deze beton
nen elementen werden gemaakt door gespecialiseerde betonfabneken Een 
daarvan was Bodegom & Van Dijk, opgericht in 1913 door M van Bodegom 
en T van Dijk en gevestigd naast de spoorlijn in Eist Naast betonnen 
elementen werden ook houten spanten gebruikt Beide materialen moesten 
vanwege de benodigde sterkte een vrij forse omvang hebben en daarom 
hadden deze eerste kassen een beperkte lichtopbrengst In de bakken werd 
voor de verwarming heel vaak uitsluitend broeimest gebruikt De kassen 
werden meestal verwarmd met 4 gietijzeren buizen (doorsnee ca 6-10 cm) 
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die in de lengterichting over de vloer van de lossen liepen en waardoor 
warm water werd gepompt. Het water werd verwarmd in bij de kassen 
gebouwde ketelhuizen, die werden gestookt met vetkolen en cokes. In 
Ressen en Eist werden voor dit doel grote hoeveelheden zware brandstoffen 
per spoor aangevoerd. De tuinders zorgden zelf voor het transport van de 
losplaats aan het spoor naar huis. Als het bedrijf in de nabijheid van de 
spoorlijn lag, was dat dus een voordeel. 

SCHEMA KOMKOMMERKAS 

METALEN STEUN VOOR 
RADEN ( 1 PER 3 METER) 

225 

-100- VERWARMINGSBUIZEN 
400 ^ 

LENGTERICHTING KASSEN: NOORO-ZUID-GEORIËNTEERD 

De tekening geeft de doorsnede en afmetingen weer van een kas weer zoals die in 
1911 werd gebouwd door Jan Roelofs aan de Wolfhoeksestraat te Ressen. Deze 
kassen, met een lengte van 50 meter en een breedte van 4 meter, waren min of 
meer standaard voor komkommerkassen. 

De teelt in een jaarcyclus 
Voor de teelt van komkommers voldeden veen en humusrijke zandgrond 
het best. Kleigrond kon hiervoor echter met grote hoeveelheden organische 
mest wel geschikt worden gemaakt. Al ruim voor het begin van een sei
zoen, in juli - augustus, moest de benodigde kweekgrond worden voorbe
reid. Daarvoor mengde men kleigraszoden, afkomstig van de steenfabrie
ken, en koemest, met daarin voldoende stro. De kleigraszoden werden 
gebruikt omdat deze vocht goed vasthielden. De mest was nodig voor de 
voeding. Het stro zorgde voor voldoende poreusheid van het geheel. 
Kweekgrond moest dus zowel vochtig zijn als water doorlaten. Het zal 
duidelijk zijn, dat het mengen van de kweekgrond erg zwaar werk was. Per 
kas van 50 meter waren ongeveer 17 ton kleigraszoden nodig en 10 ton 
mest. Uitsluitend met mankracht werden hopen van tientallen m^ in okto
ber en november omgezet om een goed mengsel te verkrijgen. Rond 1950 
kochten ongeveer 15 tuinders voor gezamenlijk gebruik een grondmolen 
om dit omzetten te vergemakkelijken. Was de kweekgrond gereed, dan 
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werd deze vanaf begin januari overgebracht naar de kas Er werden tussen 
de verwarmingsbuizen ruggen van gevormd van een meter breedte en 35-
40 cm hoogte Direct daarna begon het warmstoken hiervan Ook bracht 
men de ruggen wel in lagen aan, om deze laag voor laag op temperatuur te 
kunnen brengen Voorkomen moest worden dat de bodem kou optrok 
Soms werd stro gebruikt om afkoeling van de kweekgrond door een koude 
ondergrond te voorkomen 

De eigenlijke komkommerteelt begon jaarlijks omstreeks 5 december Rond 
die datum werden de komkommerpitten gelegd in een aparte opkweekkas 
of in een zogenaamde pittenbak, waarbij dan een dikke laag broeimest 
werd gebruikt Het aantal planten dat men nodig had, hing af van de vraag 
of men alleen voor zichzelf of ook voor anderen planten wilde opkweken 
Voor 200 goede planten moesten 400 pitten worden gelegd Veelal bedroeg 
de behoefte meerdere duizenden planten Al na enkele dagen werden de 
jonge plantjes verspeend Na 14 dagen werden ze opgepot in stenen potten 
met een doorsnee van 15 cm, waarin, na nog eens een week, voor steun 
een rieten stok van 50 cm werd geplaatst Ongeveer 6 weken na het zaaien 
konden de planten in de kas worden uitgeplant, op een onderlinge afstand 
van 50 cm In een standaardkas van 50 meter lengte en 4 meter breedte 
konden zo in totaal 200 planten worden geplaatst De planten werden met 
getopt, maar men verwijderde wel de onderste zijscheuten, die m de scha
duw van het muurtje groeiden 

De temperatuur werd overdag op 20 en 's nachts op 18 graden gehouden 
's Avonds werden de stookketels voor de nacht gevuld, maar als het erg 
koud was, moest dat soms midden m de nacht nog eens gebeuren Dage
lijks werd er met een gieter gegoten Daarvoor waren er in elke kas putten 
Het water werd zowel over de ruggen met kweekgrond uitgegoten als over 
de verwarmingspijpen Dat laatste vooral om de luchtvochtigheid te verho
gen, waardoor ook de kans op spint werd verminderd Uit angst voor spint 
werd ook zeer beperkt en 'van de wind af gelucht Als de temperatuur in 
de kas te hoog dreigde te worden, dan moest de zon met een oplossing van 
witkalk en water worden afgeschermd Tijdens de groei moesten zijscheu-
ten na 2 bladeren worden afgeknipt ('nijpen') om de ontwikkeling van de 
vruchten te bevorderen De scheuten werden regelmatig met raffia opge-
bonden aan metalen draden, die op vaste afstanden horizontaal langs de 
dakhellingen van de kas waren gespannen Per kant waren dat 22 draden, 
die om de drie meter door een platmetalen steun hepen Ter bestrijding van 
ongedierten en ziekten werden de gangbare bestrijdingsmiddelen toege
past Soms werd met wat kunstmest bijgemest, maar het toevoegen van 
verse mest tijdens de teelt was met mogelijk 

De eerste komkommeroogst begon rond 15 maart De komkommers wer
den per 10 of 12 stuks verpakt in platte houten kisten, opgevuld met hout
wol en nadat daar een deksel opgetimmerd was, afgevoerd naar de veiling 
Voor de Over-Betuwse telers was de m 1903 opgerichte 'Veilings Vereeni-
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ging Over-Betuwe' (WOB) in Eist gedurende vele jaren het aangewezen 
adres Het oogstseizoen voor de komkommers liep rond 15 juni af Per kas 
werden in één seizoen 8 000 tot 10 000 komkommers geproduceerd, zowel 
1^ als 2^ soort 

Een tweede teelt in hetzelfde seizoen was met mogelijk Om de kassen met 
gedurende een deel van het jaar onbenut te moeten laten, werden er 
vervolgens bijna altijd tomaten in gekweekt, als 'nateelt' Daarvoor werd de 
kweekgrond van de ruggen, waarin de komkommerplanten hadden ge
staan, over de bodem van de kassen verdeeld Zodra de buitentemperatuur 
begon terug te lopen werden de kassen ook voor de tomatenteelt gestookt 
De planten, die uit eigen teelt afkomstig waren, leverden tomaten in de 
periode van eind september tot begin november Nadat de laatste tomaten 
waren geoogst, werd de gebruikte kweekgrond uit de kassen verwijderd 
Vanuit Ressen werd die grond afgevoerd naar de bloemisten in Lent, die er 
nog goed gebruik van konden maken bij de teelt van geraniums en cycla
men Met het afvoeren van de kweekgrond werd dan tenslotte de cyclus 
van een teeltseizoen voltooid 

Zoals blijkt uit het bovenstaande had de teelt een zeer arbeidsintensief 
karakter het aanvoeren, mengen en op de plaats brengen van de kweek
grond, het zaaien en oppotten, het aanvoeren van brandstof en het stoken, 
het gieten en binden, het oogsten, verpakken en afvoeren van de kom
kommers en klaarmaken van de kassen voor de volgende cyclus bezorgde 
veel mensen vast werk Daarbij kwam nog het onderhoud aan de kas en de 
verwarmingsbuizen Op de eerdergenoemde kwekerij van Roelofs, waar Leo 
Daanen tientallen jaren het bedrijf leidde, had eén medewerker een volle
dige dagtaak aan 4 kassen van 50 m lengte Op die plaats ging het om 8 
kassen in totaal Over de hele sector gezien, moeten er in onze regio vele 
tientallen mensen jarenlang werk hebben gevonden in deze komkommer-
teelt 

Bedrijven in Ressen, Bemmel en Eist 
In de periode van het begin van deze eeuw tot ongeveer de zestiger jaren 
zijn er veel tuinbouwbedrijven geweest in onze regio waar komkommers 
werden geteeld In Bemmel en Ressen waren dat, behalve de al eerder 
genoemde Jan Roelofs aan de Wolfhoeksestraat te Ressen 

Evers, bij 'Huize Bemmel', waar eind september 1999 nog betonnen 
kassen stonden Een vijftal korte kassen, die tussen het huis en de bin
nenkort te slopen kassen stonden, is hier na de oorlog met meer her
bouwd 
Evers, op de 'Oudenhof aan de Ressensestraat, schuin achter het 
huidige woonhuis en schuur De hier rond 1920 gebouwde 8 kassen 
hadden ook een betonnen bovenbouw Na de oorlog zijn ook deze kas
sen opgeruimd, 
Derksen, in de Molenwei, op de plaats waar momenteel St Paulia's of 
Kaapse Viooltjes worden gekweekt Hier ging het om vijf kassen. 
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Hermsen, aan de Karstraat, waar later de orchideeënkwekerij was. Hier 
stonden voor zover bekend 6 kassen. 

Aan de oude Rijksweg Arnhem-Nijmegen, achter 'De Oude Tol' in Eist, 
stonden komkommer- en tomatenkassen (6 stuks). Tot zijn overlijden In 
1929 was J.N.F. Dumont eigenaar van 'De Oude Tol'. Diens erven verkoch
ten het bedrijf in 1940 Na nog een wisseling van eigenaar kwam 'De Oude 
Tol' in datzelfde jaar in het bezit van A. Doeze Jager. Verder werden in Eist 
komkommers geteeld aan de Aamsestraat, door J.A H. Maalsen (20 kassen) 
en C. van Smalen (4 kassen), op de plaats waar momenteel Willemsen 
Wonen is gevestigd. Er waren twee van dergelijke bedrijven langs de Grote 
Molenstraat, waarvan één van W. de Ruiter en A Jansma vrij vooraan (12 
kassen). Verderop, waar nu de tennisbanen liggen, stond de 'Geldersche 
Kweekerij' met 12 komkommerkassen en 12 grote tomatenkassen van de 
families J.H. en Th. G Evers 

Deze foto van het bedrijf werd in 1925 gemaakt vanaf het dak van de 'Geldersche 
Kweekerij'. De ketelhuizen zijn verdiept gesitueerd in verband met de waterdruk. 

Aan de Bemmelseweg, tegenover het slachthuis, was de kwekerij van W 
Velthuizen, met de naam 'De Morgenster' Hier stonden eveneens 8 kom
kommerkassen Verder zaten aan de Bemmelseweg nog A. Jansma (6 
stuks), ter plaatse van de huidige sloperij van W.H.J. Mulders, en W C. van 
Dijk, aan de dorpszijde van de spoorlijn (eveneens 6 stuks). Komkommer-
kassen stonden voorts aan de Galgestraat, van H.J. Brinkhorst (12 stuks), 
en aan de Wuurdsestraat, van Suringa (6 of 8 stuks). 



De familie Evers 
De broers Jo en Theo Evers begonnen in 1924 aan de Grote Molenstraat te 
Eist met komkommers op de 'Geldersche Kweekerij', die een jaar tevoren in 
het bezit van de familie was gekomen. Jo en Theo waren twee van de 
negen zoons uit het gezin Evers van de 'Oudenhof te Ressen. Van deze 
zoons bleven er vier op de 'Oudenhof, één ging er naar de Teselaar, één 
naar het Vossenhol, één naar de kwekerij bij 'Huize Bemmel' en twee dus 
naar Eist. Jo, de vader van Theo Evers, had daar aan de Grote Molenstraat 
ooit 8 komkommerkassen, 4 tomatenkassen en nog enkele kassen voor 
druiven en perziken, in combinatie met sla, stelen en spinazie. Oom Theo 
had er 4 komkommerkassen en 8 tomatenkassen. Bij het gehele complex 
hoorden voor de oorlog 3 ketelhuizen en een watertoren. Jo Evers overleed 
m 1940. Zijn zoon Theo zette na de oorlog het bedrijf voort. 

Na de evacuatie en het opruimen van het door oorlogshandelingen zwaar 
beschadigde geheel kon in 1947 een nieuwe start worden gemaakt met 6 
komkommerkassen, 6 tomatenkassen en een ketelhuis. Theo zou tot 1960 
op de 'Geldersche Kweekerij' blijven. In dat jaar nam hij de komkom
merkwekerij van zijn schoonvader Jan Roelofs aan de Wolfhoeksestraat te 
Ressen over. Zijn broer Gerard zou het bedrijf de 'Geldersche Kweekerij' 
nog voortzetten tot 1968. De kwekerij werd toen overgenomen voor de 
aanleg van het sporterrein 'De Helster' en tegelijk met het huis gesloopt. 
Ook oom Theo stopte in dat jaar. 
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De komkommervereniging 
Komkommers werden in de eerste helft van deze eeuw aangemerkt als een 
luxe-product. Ze werden aanvankelijk via de veiling in Eist afgezet. Rond 
1920 richtten enkele kwekers uit de streek een zogenaamde 'komkommer
vereniging' op. Doel van de leden van deze vereniging was om met eigen 
rechtstreekse export via Rotterdam een betere opbrengst te realiseren. Er 
sloten zich ook telers van andere producten aan en men werkte samen met 
Vinks Fruithandel. Komkommers uit Bemmel, Ressen en Eist werden in die 
tijd in Engeland en Zweden zeer gewaardeerd. 

DG exportvereniging op een foto die genomen moet zijn m de periode 1920-1924. 
De namen van de aanwezigen zijn, voor zover thans te achterhalen, zittend van links 
naar rechts: M.A. Vink, medeoprichter van de V.V.O B., fruithandelaar; Onbekend 
gebleven persoon; A. Jansma, komkommerkweker te Eist (samen met W. de Ruiter); 
E.L. Hilborne. gezeten aan het hoofd van de tafel en zonder twijfel de belangrijkste 
persoon in dit gezelschap. Hilborne was vertegenwoordiger van de vruchtenverwer-
kende industrie van Crosse and Blackwell uit Londen, en in de periode 1920 tot en 
met 1924 woonachtig te Eist, aan de Bemmelseweg, waar hij de villa het bouwen, 
waarin nu de familie Lozeman woont; C. van Smalen, komkommerkweker aan de 
Aamsestraat 37 te Eist; P.A van de Goot, kweker aan de Aamsestraat te Eist; en als 
laatste J. Roelofs, onder meer komkommerkweker aan de Wolfhoeksestraat te 
Ressen. 
Staand, eveneens van links naar rechts: K.A. Pels, kweker van druiven en perziken 
aan de Bemmelseweg 31 te Eist; W. Velthuizen, van komkommerkwekeri j 'De 
Morgenster' aan de Bemmelseweg 31 te Eist; Onbekend gebleven persoon; J. Pels, 
kweker van druiven, perziken en tomaten aan de Groenestraat 3 te Eist; en als 
laatste J.A.H. Maalsen, komkommerkweker aan de Aamsestraat 9 te Eist. 
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De foto op de vorige pagina is gemaakt bij een feestelijke bijeenkomst van 
de leden van deze exportvereniging m 'De Harmonie' in Eist, genomen ter 
gelegenheid van het eerste lustrum Het gezelschap ziet er welvarend uit 

De vereniging heeft een geleidelijke teruggang van de komkommerteelt in 
onze streek met kunnen tegenhouden Na de oorlog vond nog wel export 
naar Engeland plaats, echter normaal via de veiling in Rotterdam Door de 
enorme concurrentie uit andere delen van het land, waar werd overgegaan 
op minder arbeidsintensieve teelt, verdween na 1955 de komkommer m 
snel tempo uit de kassen in onze streek Nieuwe investeringen vergden een 
bedrijfsomvang van minimaal éen hectare en dus veel meer dan op de 
kleinschalige bedrijven in de Betuwe mogelijk was Op het bedrijf aan de 
Wolfhoeksestraat, dat Theo Evers in 1960 van zijn schoonvader Jan Roelofs 
overnam, werden in 1964 de laatste komkommers geoogst Vervolgens 
werd een overgang gemaakt naar de bloementeelt De oorspronkelijke 
komkommerkassen zijn geleidelijk door moderne kassen vervangen In
middels IS dit bedrijf beëindigd want hier wordt straks de Betuwelijn aan
gelegd Eind september 1999 is het opruimen van de kassen begonnen 

Uit de vroegste periode van de glastuinbouw stonden toen nog enkele 
betonnen kassen in het midden van het dorp Bemmel, bij de familie Evers, 
op de hoek van 't Bosch en De Plak Ook de schoorsteen stond hier nog Op 
deze plaats wordt binnenkort woningbouw gerealiseerd Alleen de straat
naam 'Warmoeshof zal ons straks nog herinneren aan kleinschalige glas
tuinbouw, warmoezeniers en komkommers uit Bemmel, Ressen en Eist 

Met dank aan de heer Th Evers uit Bemmel voor zijn verhaal en de heren 
D Herberts en J Brouwer uit Eist voor hun hulp bij opsporen van gegevens 
over personen en bedrijven 

Gerard Sommers 

Brieven aan de toekomst 
Het project 'Brieven aan de toekomst', waaraan ook verschillende Bemmel-
se, Haalderense en Ressense mensen hebben deelgenomen, vooral scho
lieren uit de hoogste klassen van de basisschool en van het middelbaar 
onderwijs, is voorlopig afgerond op een feestelijke bijeenkomst in het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, waar Maria Janssen-van Gelder 
en ondergetekende namens de kring aanwezig waren Daar werd het boek 
'Brieven aan de toekomst' aangeboden aan de heer Philip Freriks 

Uiteraard is het project nog lang met af, want het sorteren en rubriceren 
van de 52 000 brieven moet nog voor een groot gedeelte geschieden Maar 
er IS al heel veel gebeurd De eerste 3 000 brieven zijn gelezen en voorzien 
van een korte samenvatting, die gebruikt kan worden om rubrieken te 
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maken, waarin (bijna) alle brieven kunnen worden ondergebracht In 
verschillende brieven werden tekeningen, foto's en kassabonnen meege
stuurd en sommige mensen sloten dingen bij, waarvan ze veronderstelden, 
dat die over vijftig jaar wellicht met meer in gebruik zullen zijn, zoals een 
gewone tandenborstel, een gummetje, een fietsbanden-reparatiesetje en 
een voetbalvlag Veel mensen beschreven nauwkeurig, wat ze op 15 mei 
1998 allemaal gedaan hadden tot in detail en enkelen beschreven zelfs de 
droom, die ze hadden in de nacht ervoor Een tienjarige jongen schreef 
"Over 2 jaar deze brief uit een vliegtuig gooien (het moet') Bel als de brief 
IS aangekomen " 

De brieven gaan over een breed scala van onderwerpen Er zijn beschrij
vingen van geboortes, die op die vijftiende mei hebben plaatsgevonden. 
Een verloskundige vertelt, kompleet met schematekeningen, hoe ze haar 
werk doet en welke hulpmiddelen ze gebruikt "Vanmorgen vroeg om 4 30 
uur ging mijn semafoon, eigenlijk lag ik vanaf een uur of drie al te woelen, 
want gisterenavond rond 23 00 uur was mevrouw A begonnen met de 
banngsweeen en had ze 4 cm ontsluiting" Mensen schrijven over hun 
werk Iemand gaat vaak met de trein naar haar werk Ze schrijft "Van de 
fietsenstalling is het zo'n 50 meter naar de ingang van het station Er staan 
honderden fietsen in fietsenrekken, het ruikt er gemeen naar pis en onder 
het afdak van het stationsgebouw zitten altijd wat junkies, die daar rond
hangen om te praten, te gebruiken of andere zaken af te handelen" Er zijn 
brieven, die gaan over het gezin Een huisvrouw "Het is intussen tijd 
geworden om de warme maaltijd te verzorgen Ook een taak van mij, mijn 
man kan met koken en wil het ook met leren " Een boerin "Om half zeven 
draaide ik me nog eens om, toen Cornells uit bed ging, om Kees te helpen, 
die melken kwam " Kinderen schrijven over hun belevenissen op school 
Een jongen van 10 jaar schrijft "Vandaag had ik een trut van een juf en de 
juf hete juffrouw Tonnie " Mensen schrijven over hun zorgen over ziekten 
Een zesenzestigjarige vrouw schrijft "Vanochtend werd ik om 5 15 wakker 
en ik wist meteen nog half slaperig dit wordt een bepalende dag voor mijn 
leven Ik moest opnieuw komen voor een mammografie, een borstfoto, 
nadat er de vorige keer al een schaduw van 3 cm was geconstateerd " 
Anderen schrijven over hun verdriet "Het licht schijnt door een prachtig 
glas in loodraam met veel rood in het midden, fonkelend door de invallende 
zonnestralen De kleur van vuur, de kleur van leven Onder dit raam staat 
een lichthouten kist, met datgene wat van ons overblijft na ons leven " 

Zo zijn er onderwerpen als religie, feesten, het studentenleven, vriend
schappen, de toekomst Uit de vele brieven, waarop geen jaar was ver
meld, waarin ze voor het eerst geopend mochten worden, is een selectie 
gemaakt van tweeenzestig brieven, die in boekvorm zijn uitgegeven Het 
boek telt 243 pagina's en is verkrijgbaar bij de boekhandel of via 
www boeknet nl te bestellen Het ISBN nummer is 90-27-6706-4 en het 
boek kost f 24,90 

Joop Verburg 
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Flitsen uit de geschiedenis van Doornik (1) 

OUD DOORNIK - VERDRONKEN LAND 
Even voor 'Sprokkelenburg', weggehurkt achter de zware bandijk, ligt 
rechts de moderne herenboerderij 'Huize Doornik', ongeveer op de plaats 
waar vroeger het kasteel 'Doornik' heeft gestaan. Links in de uiterwaarden, 
nu doorsneden door de defensiedijk, lag vroeger het dorpje Doornik dat wij 
nu 'Oud-Doornik' noemen. Pal ten noorden daarvan ligt de grote kolk, die 
herinnert aan de catastrofale watersnood van 21 februari 1799, toen Oud-
Doornik door de Waal werd verslonden. 

De watersnood van 1799 
De herinnering aan de watersnoodramp van 1784, toen de bandijken onder 
Haalderen, Bemmel en Doornik onder het watergeweld bezweken, lag nog 
vers in het geheugen, toen in januari 1799 de Waal de bandijken opnieuw 
bedreigde. In 1785 was er een samenwerkingsverband tussen de dijkplich-
tigen van Bemmel, Doornik en Lent tot stand gekomen om gezamenlijk hun 
dijken winterklaar te maken, om zwakkere dijkdelen te versterken en om 
samen de kosten en de risico's te dragen. Zo was in die rampzalige winter 
van 1798/1799 de Doornikse schaardijk van solide pakwerk voorzien en bij 
klokkeslag stond het dijkleger paraat met kruiwagen en schop, met rijshout 
en karren met mest. 

In kasteel 'Doornik' was het commando over het dijkleger in handen van de 
dijkpresident zelf, in Bemmel en in Lent voerden de heemraden het com
mando. Een sterk bezet crisiscentrum, zouden we tegenwoordig zeggen, 
bewaakte de kwetsbare bandijken. De strenge vorst en de overvloedige 
sneeuwval joegen bij de invallende dooi de waterhoogte in de Boven-Rijn 
hoog op. Verschillende ijsverstoppingen ontregelden de natuurlijke afvloei
ing. Direct daarna viel de vorst opnieuw in, weer gevolgd door dooi. De 
oude Rijnmond zat door de ijsdammen onwrikbaar verstopt. Zo ook het 
Pannerdens Kanaal door de hoge ijsdammen in de Peppelgraaf. 

Op 2 en 5 februari bezweken de Pannerdense dijken en de Liemerse dijk 
onder het water- en ijsgeweld. Op 15 februari veroorzaakten de drijvende 
ijsvelden de geweldige doorbraak bij Millingen. Op 18 februari loste de 
ijsdam bij Wesel op. Het daar opgestuwde water baande zich met geweld 
een weg door de bedding van de Waal, alles meesleurend wat het op zijn 
weg tegenkwam. Een kolkende watermassa, vermeerderd met het uitstro
mend water uit De Duffelt en De Ooi, vol ijsbrokken, wrakhout en ontwor
telde bomen botste met geweld op de Doornikse schaardijk onder strie
mende slagregens en een noordwester storm. Het stevige pakwerk op de 
dijk werd door het ijs weggeslagen en meegesleurd. De Doornikse dijk brak 
over een lengte van 52 roeden (bijna 200 meter - red.) en blubberde weg 
onder het watergeweld, dat een enorme kolk sloeg van 30 tot 75 voeten (9 
tot 22 meter - red.) diep. Het dorp werd door de Waal verslonden. Van de 
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achttien huizen bleven er maar vier vrijwel onbeschadigd overeind. Kasteel 
Doornik overleefde de watersnood. In Ressen, in De Vossenpels en in Lent 
was de schade enorm en overal rouwden de Betuwse mensen. 

Jacob Stellingwerf maakte in 1652 een afbeelding van 'Dornik te Ressen', waarvan 
dit een impressie is: wat huizen en de ruïne van een torentje. De oudste vermelding 
van de kerk van Doornik in de archieven van het bisdom dateert uit 1395. Vermoe
delijk hebben de Heren van Doornik deze kerk laten bouwen. Doornik en Haalderen 
vormden een patronicium. De laatste pastoors voor de Reformatie waren Albert van 
Lynden (1573) en Johan van Lent (1575). In 1595 werd de kerk op last van het Hof 
van Gelder verkocht en afgebroken. De kerk was toen al onbruikbaar, omdat in de 
bronnen wordt gesproken over het 'dakloze koor van de capelle van Dornick'. \Naar-
schijnlijk IS het karkas van het torentje nog enige tijd blijven staan. 

Verloren land 
Er waren veel te weinig middelen voor herstel. Met de Franse invasietroe
pen was in 1795 de malaise de Verenigde Republiek binnengemarcheerd. 
l^en moest de weggeslagen dijk laten voor wat hij was. Een nieuwe dijk 
werd opgeworpen, waarachter kasteel 'Doornik' voortaan schuil ging. Ne
gentig hectare binnendijks land ging verloren. Wat nog aan bruikbaar 
materiaal van het oude Doornik restte, werd weggesleept. Jonkheer J.B.S. 
de Ranltz van het kasteel 'Doornik' schrijft op 12 september 1802 "dat het 
huys en de heerlijkheid Doornick aan groote veranderingen en verwoesting 
is onderhevig geweest, is blijkbaar uyt de overblijfsels van de oude muuren 
en fondamenten van de kerk en andere gebouwen, welke niet ver van het 

file:///Naar
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V 
Ontleend aan RAAP-rapport 412 B e m m e l s c h e 
W a '1 r d . 

1 y y 

Het gebouwtje rechts van de oude bandijk, aan de defensiedijk, is het gemaal 
Linksonder is onder meer 'De Sprokkelenburg' aangegeven. 1 
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buys (dit is l<asteel 'Doornik') nog onlangs bij het mal<en van een graaf in 
bet Kerkeweytje zijn ontdekt. Ten N.O. van het buys namelijk heeft een 
kerk gestaan, en rondsom vond men nog verscheyde oude vloeren van 
huysen, gelijck men nu nog bij bet graven van een sloot in bet zoogenaam
de Kerkeweytje een fondament ontdekt heeft van een groot gebouw, den
kelijk van de kerk, terwijl daaromtrent ook nog een vlerkante dikke blaau-
we steen In de aarde zit, denkelijk een stuk van een pilaar, welke nog voor 
eenige jaren zichtbaar is geweest. Ook zijn daar nog eenige doodshoofden 
en beenderen van menschen gevonden." Later schrijft J.H. Graadt van 
Roggen, dat hij hier tussen 1840 en 1850 steen en puin had aangetroffen. 

Archeologisch onderzoek 
Aan de hand van beschil<bare literatuur, archiefstuldcen en oude l<aarten 
(de oudste kaart van landmeter Van Geellcercken uit 1649), wisten de 
oudheidkundigen, dat het dorpje Oud-Doornik in de nabijheid van kasteel 
'Doornik' had gelegen. Tot in deze eeuw kon men bij laag water nog res
tanten van de oude bandijk waarnemen. Aan de hand van eerder karterend 
booronderzoek door de stichting Î AAP in 1991 was de mogelijke locatie van 
Oud-Doornik vastgesteld. Dit onderzoek werd in oktober 1998 voortgezet 
met intensieve grondboringen (karterend en waarderend boor-onderzoek) 
en oppervlaktekartering, waarbij archeologische vondsten aan het opper
vlak in kaart worden gebracht. In de relatief donkere bodemlagen, die op 
eerdere bewoning wijzen, werden houtskool, verbrande leem, fragmenten 
baksteen, leisteen, een stukje tufsteen, puin, mortel, botmateriaal, fosfaat-
vlekken en aardewerkfragmenten aangetroffen. Deze laatste hadden voor 
het grootste deel betrekking op vondsten uit de middeleeuwen. 

Aan de hand van dit bodemonderzoek kon de vermoedelijke begrenzing van 
de laat-middeleeuwse plattegrond worden aangegeven. Een middeleeuws 
kerkje met een begraafjalaats, waaromheen min of meer verspreid enkele 
boerderijen. De onderzoekers veronderstellen, dat de in kaart gebrachte 
resten tot de oude kern van het dorpje behoren. Het nagenoeg ontbreken 
van bodemvondsten uit de periodes na de middeleeuwen zou kunnen 
betekenen, dat de hoeven en huizen, die in 1799 werden verwoest, iets 
noordelijker hebben gelegen en meegesleurd zijn in de diepe kolk, die toen 
geslagen werd. Verder konden de onderzoekers de mogelijke weg vanuit 
het oude dorp naar kasteel 'Doornik' traceren, alsmede een mogelijke 
percelering en de mogelijke locatie van de oude bandijk. Wanneer al deze 
gegevens zijn uitgewerkt zal Mare Koeken in het kringblad zeker nog vele 
interessante gegevens kunnen vertellen. 

Martien A.G.M. Schenkels 
Literatuur onder meer: 
H.D.J. V. Schevickhaven: Het Huis Doornik en de heerlijkheid Doornik en Ressen 
(Mededelingen Gelre IV 1903). 
C. Zillesen: Beschrijving van den watersnood van 't jaar 1799. 
RAAP rapport 412. 
Het land over de Vi/aal, Cultuur-hist. beschrijving door het Gelders Genootschap. 
Verkenning Over-Betuwe, door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 



58 

gezicHt 
»0 JZO^JCAJ^-O^^OÜLA- ' 

Het wat al langer bekend: de 
zieke populieren aan de Van 
der Mondeweg In Haalderen 

hadden hun langste tijd gehad, 
ze moeeten weg omdat ze 
gevaar voor het verkeer 
konden opleveren. De 
omgehakte stammen en 
afgezaagde takkenl>oMen, die 
enkele weken lang het asfalt 
omzoomden, gaven de weg 
nog enigszins een vol aanblik. 
Maar nu ook die houtwallen 
zl|n afgevoerd biedt de Van der 
Mondeweg een kaal, triest 
gezicht Het Is ook niet niks; In 
één keer 174 bomen gerooid. 
Het zal voorlopig kaal blijven. 
De gemeente Bemmel heeft 
een beplantlngsplan, waarin 
staat dat de Van der 
Mondeweg te zijner tijd weer 
een fraai bel>oamd beeld zal 
terugkrijgen. 

i 
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Uut de ouwe deus 

Bomen kappen 

len 1984 waren de populieren aon de Van der Mondeweg ziek, volgens dit 
krantenknipsel. 

174 bomen ien één keer ziek en gerooid, da's niet niks! 

't Steet niet zo mooi, die kaole boel, mar vur de veiligheid mot je wat over 
hebben. 
En as de bomen ziek zien, dan kun je begriepen dat ze gerooid motten 
worden. 

Mar wat ik nou niet begriep is, dat korts ienins de bomen bij de kolk in 
Haalderen zien afgezaagd. 
Waren die soms allemaol tegellek ziek geworden? 

Van de stoempen die er nou nog staon, word je vaneiges 'n bietje treurig. 

Die bomen harden zo bij de kolk ien Haalderen of ze er altied al gestaon 
hadden en altied zou wen blieven staon. 

Bij de Mert ien Bemmel zien ienins ok 'n rits bomen ziek geworden zeker? 
Daor is een paor weken gelejen ok 'n rij bomen umgezaagd. 
't Is wel raor dat net de rij die 't kortste bij de straot stond ziek geworden 
was. 
Ze motten wel ziek gewes zien, want gezonde bomen mag je toch niet 
zomar umzagen? 

Mar 't gif wel wer meer ruumte vur auto's. Zonder die rij bomen kun je wer 
mekkelijker parkeren, en dat is wel de bedoeling bij 't bodschappen doen. 

Ik bin benijd nor 't beplantingsplan vur de Mert en de Van der Mondeweg. 
Zal 't deze keer ok wer "fraai beboomd" worden? 

Maria Janssen 
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In Haalderen staat een huis 
Op 7 oktober 1944 werd ons ouderlijk huis aan de Zandheuvel no. 14 In 
Haalderen tijdens het oorlogsgebeuren door brand verwoest. Na de oorlog 
moest er een nieuw huis gebouwd worden. Je kunt dan een gedrocht creë
ren of iets moois bouwen, mogelijk bouw je maar één keer. 

I^et een stel jongeren hebben we na de oorlog deelgenomen aan de jon-
gerengemeenschap in Haalderen. De heer A. Akkermans uit Bemmel gaf 
daar 's avonds les, ook hebben wij door hem verschillende bouwwerken 
leren onderscheiden. Omdat ik als timmerman werkzaam was en bouwkun
de studeerde, heb ik mij hierin verder verdiept. De bouwwerken van de 
heer H.W. Valk, die onder meer ook de architect was van de kerk in Haal
deren, maakten diepe Indruk op mij. 

Daarom is de heer Valk uitgenodigd om een schetsontwerp te maken voor 
ons nieuwe huls. Het schetsontwerp heb ik verder uitgewerkt en aangepast. 
Aan de hand van dit schetsontwerp heeft de heer Valk de bestektekening 
gemaakt, wat uiteindelijk het bestaande huis is geworden. 

Tijdens het graafwerk wat door ons zelf werd uitgevoerd, uiteraard met de 
hand, stuitten wij bij het uitgraven van de kelder op ±75 cm diepte op 
water. Na de eerste kleilaag wordt er grind en zand gevonden, wat vooral 
bij water erg lastig is. De heer Van der Sloot uit Eist (GId) heeft toen een 
bronbemaling aangebracht en na veertien dagen dag en nacht pompen was 
de keldervloer gestort en waren de muren erop gemetseld. 

Het metselwerk aan het huis is uitgevoerd door de Gebr. Mom uit Haalde
ren, toentertijd mijn werkgever. De handvormstenen Engels-formaat zijn 
vervaardigd op de steenfabriek in Haalderen. Het metselwerk is uitgevoerd 
in wild verband en gewoon vol gemetseld (dus niet gevoegd). 

Het schilderwerk heeft de heer A. Wannet uit Haalderen zeer correct uitge
voerd. Het smeedwerk van gehengen etc. is vervaardigd door de heer 
Herman Reijmers. Het timmerwerk aan kozijnen, binnenramen, buiten- en 
binnendeuren, heel het kapwerk, het aftimmerwerk, trappen, etc. heb ik 
heel alleen uitgevoerd. Zo is een bijzonder mooi huis ontstaan. 

Pastoor Van der Wey zag het huis in aanbouw (hij heeft het niet meer 
mogen zien toen het gereed was) en maakte toen de volgende opmerking: 
"Toon jongen, er ontbreekt maar één ding aan; het had tegenover de kerk 
moeten staan!" 

A. Spanbroek 
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Op de foto IS de westgevel van het huis te zien De gevelsteen (van Het Ambacht) 
naast de voordeur aan de noordzijde geeft aan dat de eerste steen op 22 juli 1952 
werd gelegd door de heer Th J Spanbroek Hij was de vader van de schrijver van dit 
artikel, de heer A Spanbroek, die 25 jaar oud was toen hij het huis bouwde Onn-
streeks 32 jaar geleden nam de jongste zoon uit het 5 kinderen tellende gezin 
(evenals zijn vader Th Spanbroek geheten) het huis over van zijn ouders 
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Rond de bevrijding van Bemmel in 1944 
Op 19 september 1994 werd in de katholieke kerk van Bemmel een concert 
uitgevoerd ter gelegenheid van vijftig jaar Market Garden. Hierbij was een 
aantal Engelse oud-strijders aanwezig. Aan die viering mocht ik ook mee
werken. Zodoende was ik niet alleen daar aanwezig, maar mocht ik ook 
mee naar het gezellig samenzijn in het bejaardencentrum. Op weg naar St. 
üdulna liep ik op met een Engelse veteraan en bij de katholieke kerk wees 
hij op de kerktoren. "Die is anders dan hij er toen uit zag," vertelde hij me, 
"ik was er bij, toen de oude torenspits er af geschoten werd." En hij vertel
de me het er bijbehorende verhaal, dat voortduurde tot en met het gezelli
ge koffiedrinken In het bejaardenhuls. 

Toen ik begin dit jaar een spreekbeurt had op de bieb over bijzondere 
gebeurtenissen van deze eeuw, vertelde ik onder meer dit verhaal. Daar 
was de familie Peters aanwezig en die kon mijn verhaal aanvullen. In 

januari 1989 verscheen een 
artikeltje van de hand van de 
heer L.J. Coenen in 'Kontakt', de 
voorloper van 'De Krant'. Daar
bij werd een foto geplaatst van 
een zestal kinderen, genomen in 
1944. De foto was in het bezit 
van de heer Bert Cooper, die de 
heer Coenen kende via een 
Engelse oud-strijdersvereniging. 
In het artikel werd gevraagd wie 
die kinderen waren. Het bleken 
kinderen uit het gezin Polman 
uit Bemmel te zijn, die indertijd 
aan de Plak 48 woonden. Die 
meldden zich. Eén van hen, 
Betsie Polman, was intussen 
getrouwd met de heer Jan C. 
Peters, zodat deze familie con
tact opnam met de heer Cooper. 

De kinderen uit het gezin Polman. 
^ Zittend van links naar rechts: W\m, 

Bennie en Henk. Er achter: Mientje, 
„ „ „ Lenie en Betsy (die later Bep ge

noemd werd - nu mevrouw Peters). 

Deze contacten leidden tot een bezoek aan Bemmel op 15 mei 1989. In 
augustus 1989 berichtte 'Kontakt', met een foto van Sjaak Veldkamp, dat 
het opsporingsverzoek succes gehad had en dat het eerste contact weer 
was gelegd. Sjaak maakte van dat weerzien twee foto's, waarvan er één in 
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'Kontakt' werd afgedrukt en de andere bij dit artikel geplaatst is. Dit weer
zien werd natuurlijk een aantal malen herhaald en zodoende was de heer 
Cooper ook op die bewuste avond in september 1994 aanwezig. Uiteraard 
vertelde hij zijn oorlogsbelevenissen. Hij was volgens de familie Peters een 
goed verteller, die bereid was bepaalde gedeelten van zijn verhalen op
nieuw te vertellen, als bleek, dat hij met goed begrepen werd. 

Vanaf de landing op de stranden van Normandiè op 6 juni 1944 tot sep
tember was hij onafgebroken betrokken geweest bij gevechten en hij 
maakte ook de verovering van de Waalbrug mee. Daartoe stonden hij en 
zijn makkers in Nijmegen klaar om in een aantal bren-carriers vervoerd te 
worden, de brug over. Hun sergeant hield het verloop van het vuren in de 
gaten en in een kleine vuurpauze moesten ze als de drommel in de carriers 
en zo snel als het maar kon de brug over. Natuurlijk wisten ze, dat de 
Duitsers de brug konden laten springen. Wij weten achteraf, dat de spring
lading niet gefunctioneerd heeft, maar daarvan waren zij uiteraard niet op 
de hoogte. 

Al met al kwamen ze zonder kleerscheuren de brug over en aan de Lentse 
kant splitsten ze zich in twee afdelingen, die langs verschillende wegen 
naar Bemmel oprukten. Zijn relaas, zoals hij dat later zelf schreef -hij hield 
zo goed mogelijk een dagboek bi j - drukken we hier ongewijzigd in een 
vertaling van mevrouw Anita Houterman af. 
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Bemmel attack 
Toen WIJ Bemmel voor de eerste keer binnenkwamen, passeerden wij twee 
huizen, die hevig brandden Al de andere huizen in de buurt waren echter 
m orde. Wij werden beschoten door sluipschutters. In het begin konden we 
ze met precies plaatsen en nogal wat kameraden werden gedood of ge
wond. Toen merkten we de kerktoren (van de katholieke kerk - red.) op en 
zagen flitsen. We riepen een tank op en gaven de positie door. Toen vuurde 
de tank granaten af, die de spits van de toren er af schoten. We konden 
toen oprukken tot we weer onder vuur genomen werden door twintig milli
meter luchtafweergeschut, dat op grondniveau schoot Onze officier beval 
ons op te rukken over een open veld met een heg voor ons en dat was een 
stom bevel, daar zes van mijn kameraden hierbij direct gedood werden. 
Alleen ikzelf en een zekere sergeant King bleven over, vastzittend in een 
sloot langs de weg. Het twintig millimeter kanon bleef op ons vuren en we 
waren afgesneden van de rest van de compagnie We wachtten een - naar 
ons leek - lange tijd en durfden met te proberen de weg over te steken, 
omdat dit zou betekenen, dat de Duitsers ons zouden kunnen zien. 

De rest van het bataljon, dat zich ondertussen terugtrok, vuurde uiteinde
lijk rookbommen af om hun eigen aftocht te verzekeren Toen we al die 
rook zagen, vluchtten we de weg over naar de andere sloot, vanwaar we 
terug konden komen naar het hoofdkwartier. Toen we terug kwamen bij 
onze jongens was al het, toch al weinige, eten op, daar we als vermist 
opgegeven waren, zoals de zes die waren gedood. 

Het toenmalige huis van de familie Polman op de Plak. 
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Vroeg in de volgende ochtend voerden we nog een aanval uit en namen we 
tiet dorp in, inclusief jullie huis (fan). Polman - red.) op 'De Plak'. We 
kwamen weer onder zwaar granaatvuur en hadden veel slachtoffers. We 
gebruikten de kelder van jullie huis als een veilige plaats voor de gewon
den. Ik werd gevraagd om naar een klein huis te gaan, waar de kapelaan 
de lichamen van de zes doden had samengebracht en ik moest ze identifi
ceren. Hij had een stretcher op de grond staan en ik vroeg hem waar die 
voor was. Hij zei, dat hij daar zou slapen met de doden. Ik zei hem: 
"Waarom met hen?". Hij zei: "Zij zullen mij niets doen, ik ben banger voor 
de vijand." Eén van de doden was een man uit Sheffield, mijn thuisstad. 
Zijn naam was Vickers en hij had thuis een zes maanden oude baby, die hij 
nog nooit gezien had - en ook nooit zou zien. De man is begraven in Oos
terbeek, tezamen met anderen van het 'East Yorkshire Regiment'. 

We hadden voedseltekort, maar met twee slagers in ons bataljon leefden 
we van wat het land ons gaf En ik herinner me, dat we een vet varken 
doodden en om beurten het beest vilden. Het weer was verschrikkelijk en ik 
herinner me het dode lichaam van een zeer grote Duitse soldaat, dat wij 
niet durfden opruimen, omdat we bang waren dat het een 'booby-
trap'(valstrik-bom) zou zijn. De stank van de dode was verschrikkelijk. 
Later werd ik naar het ziekenhuis in Grave gezonden, omdat ik gordelroos 
had opgelopen. Toen ik terug kwam in Bemmel waren de meeste huizen 
zwaar beschadigd en werd het bevel gegeven om alle burgers te evacue
ren. Na verloop van tijd werden we verplaatst naar de Maas. Toen de 
Duitse opperbevelhebber Von Rundstedt door de Amerikaanse linie brak, 
werden we teruggetrokken om het van de Amerikanen over te nemen. 

Ik zou nog meer kunnen vertellen, maar ik beschreef hier voornamelijk de 
Bemmelse campagne. 

Bert Cooper 

Als de militairen kort verlof hadden, gingen ze naar de kerk aan het Ma
riaplein of naar het klooster in de Dominicanenstraat in Nijmegen. In dat 
klooster werden de overlevenden van de 'Eerste Airbornedivisie' uit Arnhem 
ondergebracht. Natuurlijk is de familie Peters, met hulp van overige fami
lieleden, de keren dat hij hier was met hem op allerlei plaatsen gaan kijken. 
Zo ook bij de kerk en het klooster in Nijmegen. Een priester liet hen alles 
zien en, in tegenstelling tot Bemmel, waar nauwelijks nog iets bekends van 
toen te zien was, waren de kioostertuinen niet veranderd. Bij het weggaan 
gaf de priester de heer Cooper een hand en zei: "Thank you for our libera
tion." De heer Cooper was daardoor zichtbaar ontroerd. 

Bij navraag bij de Stichting Oorlogsgraven bleek, dat zijn kameraad Vickers 
op het Oosterbeekse Airbornekerkhof begraven lag. De familie Peters is er 
met de heer Cooper naar toe gegaan en daar bleek, dat de zes mannen 
daar naast elkaar begraven waren. Onder de mannen, die er lagen, waren 
er vier uit Sheffield, Coopers geboorteplaats, wat natuurlijk op de heer 
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Cooper grote indruk maakte. Op de 
grafstenen staat te lezen, dat ze in 
Bemmel gesneuveld zijn. 

Het huis van Polman op de Plak staat er 
niet meer. In de oorlog was het zwaar 
beschadigd. Na de oorlog heeft men het 
wat opgelapt voor tijdelijke bewoning, 
maar later afgebroken om er een nieuw 
huis te bouwen. Het kleine huis waarin 
de zes gesneuvelde militairen lagen, 
stond toen pal naast het grotere huis 
van Polman. Beide woningen waren 
eigendom van Hent Meurs. In dat kleine 
huisje woonde toen Grad Graven. De 
laatste jaren is dit huis nogal eens van 
bewoners gewisseld. 

Bert Cooper als militair, gefotografeerd in 
1946 in Libanon, waar hij na de Tweede 
Wereldoorlog terechtkwam. 

Nog steeds zijn er nauwe contacten tussen de familie Peters en de heer 
Cooper en die zullen wel blijven, zolang allen nog te leven hebben. 

Joop Verburg 

Kringprijs 1999 
Sinds 1990 kent de Historische Kring Bemmel een prijs toe aan mensen, 
die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan het levend houden 
van de geschiedenis van Bemmel, Haalderen en Ressen. Die kringprijs werd 
dit jaar op de thema-avond op 10 mei j l . door voorzitter Mare Koeken 
uitgereikt aan mevrouw Marietje Janssen-Verhagen uit Haalderen. Zij heeft 
zich al heel lang bezig gehouden met het behoud van het dorpseigene van 
haar woonplaats in de meest ruime zin van het woord. Ze deed dat liefst 
een beetje onopvallend. Toch werd dit niet alleen door de kring opgemerkt, 
getuige de koninklijke onderscheiding, die haar ruim een week tevoren ten 
deel viel. 

Ze heeft veel gedaan voor de vereniging 'Bejaard maar Jong' in Haalderen, 
waarmee ze vorig jaar het vijfentwintigjarig bestaan vierde. Vooral ook via 
haar aandeel in het verenigingsblad, werkte ze aan het levendig houden 
van het verleden. Daarmee doet ze nog steeds wat ze altijd al heeft ge
daan, namelijk respect vragen voor het dorpseigene van Haalderen en op 
die manier mede vormgeven aan een eigen Haalderense identiteit. 
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Daardoor heeft ze 
een belangrijke 
bijdrage geleverd 
aan de leefbaar
heid van haar 
woonplaats. Om 
die redenen kreeg 
ze de kringprijs 
1999, bestaande 
uit een ingelijste 
oorkonde en een 
bos bloemen. 

Op de foto zien we 
Mevrouw Janssen-
Verhagen, met de 
oorkonde die ze 
zojuist van de 
voorzitter van de 
kring, de heer Mare 
Koeken, in ontvangst 
heeft genomen. 
(Foto: Sjaak Veld
kamp.) 

Mevrouw? Janssen bedankte voor de mooie woorden. Ze had van de lezing 
over 'De Vossenhof genoten en ze herinnerde zich nog, dat ze zelf ook in 
een bedstee geslapen had. Ze was blij, dat ze alles wat ze gedaan heeft, 
heeft mogen doen en meebeleven. Haalderen is maar een kleine plaats, 
maar moet desondanks of misschien juist daarom hoog gehouden worden. 

Eerder werd de kringprijs uitgereikt aan de families Emmen (1990), Bernd-
sen (1991) en Teunissen (1994) voor het in ere herstellen van monumen
ten; aan het bestuur van de Stichting Restauratiefonds in verband met de 
restauratie van de toren van de hervormde kerk te Ressen (1992); pastoor 
B. Stukart en J. Verburg in verband met hun geschiedschrijving over Bem-
mel (1993); de V.V.V. Boven Betuwe voor de organisatie van Kerkenpad 
(1995); de familie Brenters-Goris voor het restaureren van hun woning 
(1996) en de heer D.C. Meurs voor zijn deelname aan het schoolproject 
'Twee keer bevrijd' (1997). 

Joop Verburg 



68 

Een oude foto 

De hierboven opgenomen foto toont de heer en mevrouw Houterman. De 
foto IS afkomstig van hun Icleinzoon Theo, die nu in Zuid-Afrika woont. Ik 
kreeg de foto van diens neef Wim Houterman uit Lent, die vorig jaar bij zijn 
oom op bezoek ging. Hij gaf mij de foto omdat ik nu in het huis woon, waar 
de familie Houterman vroeger woonde. 

Dat huis, met de naam 'Doornick's Hof, staat aan de Bemmelse kant van 
de Vossenpels, die hier de grens met Lent vormt. Het huis werd in 1885 
gebouwd. De gevelsteen vermeldt als legger van de eerste steen G.H. van 
Dijk. Dit was toen de eigenaar van Doornik, waar ook de grond en het huis 
eigendom van waren. Tot het bezit van Doornik behoorden grote percelen 
grond aan de Vossenpels, de Zandsestraat, bij de Pas en langs de dijk. De 
huizen en boerderijen die erop stonden waren gehuurd. Pachter zijn op 
Doornik betekende in die tijd werkzaam zijn in dienst van de familie Van 
Dijk en daarnaast nog werken op het eigen boerenbedrijf. 

Willem Houterman (1858-1932) woonde hier vanaf 1885, met zijn vrouw 
Maria Janssen. De foto zal rond 1925 gemaakt zijn. Het echtpaar Houter
man had zeven kinderen: twee dochters (Mies en Pietje) en vijf zoons 
(Wim, Hendrik, Jan en de tweeling Theo en Antoon). Antoon bleef thuis 
wonen en zette later het boerenbedrijf aan de Vossenpels voort. In de loop 
van de tijd pachtte hij steeds meer grond, waar hij vee hield, fruit teelde en 
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aan akkerbouw deed. Hij werkte toen al niet meer op Doornik. Uiteindelijk 
werd zijn bedrijf liem te klein en toen de kans zich voordeed om te verhui
zen naar een groter bedrijf greep hij die aan. 

Dat grotere bedrijf was 'De Grote Locht' aan de Zandsestraat. Omdat 'De 
Grote Locht' ook bij Doornik hoorde, was eigenlijk sprake van een ruil. 
Antoon Houterman nam wel de meeste grond mee naar zijn nieuwe bedrijf. 
Martien Houterman, een zoon van Antoon, verhuisde op 5 mei 1947 met 
paard en wagen de spullen van de Vossenpels naar de Zandsestraat en 
nam op de terugweg de spullen van de gebroeders Koenen mee, die van 
'De Grote Locht' naar de Vossenpels gingen. 

Een recente foto van 'Doornick's Hof' aan de Vossenpels te Bemmel. 

Kees (1890-1958) en Grad (1892-1964) Koenen namen in de loop van de 
tijd de eigendom van het huis aan de Vossenpels over van de erven van 
Van Dijk. Na het overlijden van Kees verkocht Grad het huis aan mijn 
vader. Grad bleef nog wel bewoner van het huis, totdat hij in 1960 ging 
inwonen bij Dien Rutjes, die een huis had aan een zijstraat, aan de Lentse 
kant van de Vossenpels. 

Na het een en ander verbouwd te hebben aan het huis, woon ik hier nu al 
weer bijna veertig jaar met mijn vrouw op 'Doornick's Hof. 

Hennie Derksen 
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Oud archiefmateriaal 
Het jaar 1903 stond voor een deel in het teken van de spoorwegstaking, 
eigenlijk de eerste grote landelijke staking voor meer loon en betere ar
beidsvoorwaarden. "Heel het raderwerk staat stil als uw machtige arm het 
wil," was de leuze van die staking. In de gemeente Bemmel lag het station 
Ressen-Bemmel, waar een detachement soldaten gelegerd werd. Waar
schijnlijk vier man, want de vereniging 'J.H. VIncentius a Paulo' te Bemmel 
leverde vijf dekens en vier 'stroozakken', Die werden daar naar toe ge
bracht door Th. Jansen, die er tevens stoelen bij leverde. De staking duurde 
van 23 februari tot en met 17 maart en later nog van 6 april tot en met 22 
april. Op 10, 22, 24 en 28 februari en op 6 en 18 april reisde burgemeester 
Van der Monde per koets naar het station Ressen-Bemmel om zich daar 
persoonlijk van de toestand op de hoogte te stellen. Uiteraard kwam de 
plaatselijke politie daar ook regelmatig en in 1904 mogen de veldwachters 
samen ƒ 50,- verdelen als gratificatie voor hun optreden rond station 
Ressen-Bemmel. 

Andere problemen werden veroorzaakt door de familie Egbers uit Angeren, 
die uit hun woning gezet waren en gewoon op straat, de Duimertsches-
traat, bivakkeerden. De burgemeester bemoeide zich er zelf mee. Er was 
een hut gebouwd midden op de straat, waar deze mensen in 'woonden'. Als 
politiemaatregel werd een stukje grond aangekocht aan de Leutsestraat om 
die spullen op te kunnen slaan. De heer W.A. Neyenhuizen, timmerman, 
plaatste er een heining omheen. Uiteindelijk werd de familie overgebracht 
naar Arnhem. Wat er verder van hen geworden is, vermelden de stukken 
niet. 

De politie had handen vol werk. Er waren drie lijkschouwingen in 1903. En 
er waren branden in de 'Joodehut' van Antoon Hoogveld op eerste paasdag 
1903, bij de weduwe J. Janssen op 'Stekkehof op Baal op 30 april 1903 en 
bij B. Barten in Angeren op 20 februari 1903. Op 29 april 1904 werd een 
stoel ontvreemd bij het erfhuis van Ritters en op 9 augustus was er de 
diefstal van kippen en 'waschgoed'. De daders werden opgespoord en 
gearresteerd en op 5 september was er nog een arrestatie van iemand, die 
een horloge gestolen had. Er werd een tweetal mensen weggebracht naar 
een 'krankzinnigengesticht'. 

Op 21 april 1904 was de jaarlijkse stierenkeuring en op 2, 3 en 4 oktober 
werd in Bemmel kermis gehouden. Naast het dagelijkse patrouillewerk al 
met al veel werk voor de vijf politiemensen, die nu en dan door onbezoldig
de veldwachters -een soort reservepolitie- werden geassisteerd. Vooral als 
men bedenkt, dat de gemeente Bemmel in 1903 slechts 5831 inwoners 
telde! Dan liggen de verhoudingen tegenwoordig toch wel anders. Veld
wachter H. Koenders werkte ook nog als deurwaarder voor het innen van 
de plaatselijke belastingen. 
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In het gemeentehuis veranderde er ook iets: er l<wam een nieuwe ge
meentesecretaris, de heer W. Th. Jansen, tevens ambtenaar van de bur-
gerlijlce stand, een andere gemeenteontvanger, de heer W.l^. Hermsen en 
een nieuwe gemeentebode, de heer N. Krugting. De gemeenteraad verga
derde regelmatig en werd van verversingen voorzien: biefstuk, koffie, 
melk, eieren, broodjes, boter en kaas worden door diverse leveranciers 
bezorgd. De gemeentelijke rekeningen geven over 1904 een totaal aan 
inkomsten aan van ƒ 27.028,29=, waar een uitgaventotaal van ƒ 26.224,33 
tegenover staat. Voor de verkiezing van één lid van de Tweede Kamer en 
één lid van de gemeenteraad werden in het jaar 1904 in totaal 928 stem
biljetten uitgegeven. 

Mej. Guilot kreeg per 1 mei 1904 eervol ontslag als vroedvrouw. Haar 
functie werd tijdelijk waargenomen door dokter J.H.M.M. Poell. Per 1 au
gustus werd zij definitief opgevolgd door mej. Hanna Maria Valstar. 

Aan de toren van de hervormde kerk van Bemmel werd groot onderhoud 
gepleegd. Het leien dak werd hersteld, om de bal onder het kruis werd een 
ijzeren band aangebracht, het kruis werd geverfd, de bal en de haan wer
den opnieuw verguld en er werd asfaltpapier aangebracht op de regenbor
den voor de galmgaten. De grote klok (de kerktoren had toen twee klok
ken) kreeg een nieuw touw. 

Joop Verburg 

Teveel kopij 
Vanwege het bereiken van de maximale omvang van dit kringblad moet u 
van ons het verslag van de Algemene ledenvergadering en de vaste 
rubriek 't Is historisch helaas tegoedhouden tot het volgende nummer. 

De redactie 

Cursussen 
Genealogie voor beginners. Deze cursus is bedoeld als introductie tot 
stamboomonderzoek (genealogie). Stap voor stap maken de cursisten 
kennis met de belangrijkste genealogische bronnen. Ze leren hoe een 
stamboom of een kwartierstaat moet worden opgezet en verder aange
kleed. Dat kan het begin zijn van een familiegeschiedenis. Data: maandag 
7, 14, 21 en 28 februari en 6 maart 2000. Tijd: 19.30 - 21.30 u. Plaats: 
Rijksarchief Gelderland, Markt 1, Arnhem. Kosten: ƒ 175,- inclusief het 
cursusboek Geldersen gezocht. 

Internet wetenswaardigheden 
Deze keer een bespreking van enkele websites over geschiedenis. 
Als eerste de website van het Gelders Documentatie Centrum (GDC) 
(http://www.pbcg.nl/geschied.htm). Dit centrum is een afdeling van de 
bibliotheek in Arnhem. Ze hebben een uitgebreide collectie kranten, t i jd-

http://www.pbcg.nl/geschied.htm
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schriften en andere materialen, zoals landkaarten, luchtfoto's, etc. Het 
grote voordeel is, dat het dichtbij is en vanuit Bemmel gemakkelijk te 
bereiken. Op de website kunt u bijvoorbeeld zien over welke periode de 
tijdschriften aanwezig zijn. 

Het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) (http://www.kdc.kun.nl/) 
beschikt over ca. 90.000 kranten- en tijdschriftenknipsels met informatie 
over ongeveer 30.000 personen die van belang zijn of waren voor katholiek 
Nederland in de 20^ eeuw. Deze collectie is bij het KDC raadpleegbaar. De 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen en het KDC bieden hier een elektronische 
toegang tot een selectie uit deze grote collectie. 

Nog een website over onder andere geschiedenis is die van de Rijksarchief
dienst (http://archief.nl). Op deze site, die zich presenteert als 'nieuws uit 
het verleden', is veel informatie terug te vinden over wat er te vinden is in 
de rijks- en provinciale archieven en hoe de werkwijze daarbij is. 

Boeken 
Kadastrale Atlas van Bemmel en Ressen. Let u op het bestelformulier dat u 
binnenkort van ons ontvangt. Indien u tijdig intekent, kunt u als lid een 
korting van ƒ 20,- krijgen (maximaal l x per lid). Bovendien kan, indien 
gewenst, uw naam nog als Intekenaar in het boek opgenomen worden. 

Agenda 
Rondleiding door Rijksarchief Gelderland te Arnhem, op zaterdag 13 en 
donderdag 18 november 1999. Kosten donateurs ƒ 12,50 en niet-donateurs 
ƒ 17,50. Voor informatie en aanmelding voor deze rondleiding: Volksuni
versiteit Arnhem, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem, tel. 026-4422368. 

Historisch Genealogische Markt. Een tweejaarlijkse markt voor genealogi
sche, historische en heemkundige verenigingen. De markt wordt georgani
seerd door de afdeling Kwartier van Nijmegen van de Nederlandse Genea
logische Vereniging. Zaterdag 6 november 1999, 10:00-16:00 uur. Plaats: 
Kandinsky-college, Malderburchtstraat 11, Nijmegen. 

Activiteiten van de kring. 
Met dit kringblad ontvangen leden nadere informatie over de excursie naar 
museumboerderij De Tip in Herveld op zaterdagmiddag 30 oktober. Om 
organisatorische redenen vragen wij de deelnemers aan deze activiteit om 
zich vóór 25 oktober a.s. aan te melden bij onze secretaris. 

Noteert u verder vast in uw agenda de thema-avond van 23 november: 
drs. Adam Haarhuis (RAAP) zal dan verslag doen van het verkennend 
archeologisch onderzoek op de Essenpas en bij Doornik. Hiervoor ontvangt 
u te zijner tijd nog een uitnodiging. 

http://www.kdc.kun.nl/
http://archief.nl


Advertenties 

Y' /o- fï/yc 
WIJ ZOCKT'I op korte termijn 

EEN METSJE 
voor hulp in gezin met drie kinderen 

Drogisterij H, J. v. Appeldoorn 
Dorpsstraat 45 
Bemmel 
Telefoon 088)11203 

Met spoed gevraagd: 

E ektpomonteur 
Hu pmonteur 
Leer ingmonteur 
A N D R I E S B A L K • Bemmel 
DORPSSTRAAT 66  TELEFOON 088111478 

Electr. Installatiebedrijf ^' ' ^^ 

B E N F R A N C I S S E I N 
Dorpsstr. 19  Bemmel  tel 0 8811  1422 

vrasLgt voor spoedige indiensttreding 

electromonteur 
electro hulpmonteur 

Enige kennis van regeltechniek gewenst, doch 
niet vereist. 

■a.-10'ioyo 
Wij vragen met spcea. 

EEN C H A U F F E U R 
op een 2 000 liter tankwagen 

Bas V. Appeldoorn 
Dorpsst'aat 22  Bemmel  Tel. 1480 

Te koop te Bemmel ''-^^-'^^"^ 
WARDSTRAAT 

nagenoeg nieuwe WONING 
+ rarage, CV. Type 2 onder 1 kap 

Indeling;: grote doorzonkamer met parket, ruime 
keuken, 4 slaapkamers en zolder. Geheel aange
legde tuin op het zuiden. Pnjs incl. vloerbedek
king ƒ 68.000,— k.k. Bezichtigen na tel. afspraak 
08811-1281. 
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Redactie: 
De redactie voor deze uitgave werd gevormd door Maria Janssen, Mare 
Koeken, Gerard Sommers, Adri Stuart en Joop Verburg Kopij en andere 
berichten voor de redactie kunnen worden ingeleverd bij de redactieleden. 

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

http://www.trefi3unt.net/hk_bemmel/default.htm

