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Woord van de secretaris 
Aangezien de voorzitter wegens familieomstandigheden niet in de geiegen-
iieid is een voorwoord te sctirijven, neem il< dat deze keer van hem over. 

De redactie van ons l<rlngblad probeert ieder jaar het januarinummer nog 
voor de l<erst in uw brievenbus te laten glijden. Mogelijk lukt dat bij een 
enkeling niet, maar we doen ons best. In ieder geval is de jaarwisseling een 
moment om eens terug te kijken en na te denken over datgene waar we 
mee bezig zijn. 

Onze kring groeit explosief. Tijdens de thema-avond van 22 november 
2000 konden we ons driehonderdste lid huldigen en op het moment dat ik 
dit schrijf zijn er 314 leden. Dat mensen ons weten te vinden en lid willen 
worden heeft, denk ik, te maken met onze activiteiten, de steeds drukker 
bezochte thema-avonden, de excursie, de uitgifte van de kalender, dit jaar 
in het recordaantal van 900 stuks gedrukt, en niet in de laatste plaats de 
inhoud van het kringblad. Een bijzondere gebeurtenis die ook nog een 
aantal dorpsgenoten op het spoor van de kring bracht, was het uitbrengen 
van de Kadastrale Atlas van Gelderland 1832, editie Bemmel-Ressen. 

Een woord van dank aan de vele medewerk(st)ers, van mensen die kranten 
knippen tot leden die boeiende verhalen vertellen, oude foto's lenen of 
bijzondere spullen schenken. Van de drukker, die het blad in deze omvang 
nog net door de nietmachine kan krijgen, tot de fotograaf, die ons met raad 
en daad bijstaat. Van de lijstenmaker die nog eens een passe-partout voor 
ons maakt tot de bevriende winkelier die ons zijn tasjes meegeeft. Van 
mensen die koffie inschenken tot degenen, die telkens weer namen weten 
bij groepsfoto's. Van mensen die meedenken en meeschrijven in ons blad 
of ons helpen bij het schoolproject tot die leden die ons nieuwe leden 
aanbrengen of die ons helpen onze boeken te verkopen. Van de inleiders op 
onze thema-avonden tot de orderbegeleiders van de atlas en de jaarkalen
der. Van subsidiegevers en van hen die ons anderszins financieel steunen 
tot de instelling die ons een computer schenkt en het familielid dat dit 
apparaat voor ons installeert. Van de kranten en de kabeltv die onze acti
viteiten aankondigen tot de sponsoren en kopers die onze kalenderactie tot 
een succes maken. Van de gezinsleden van de bestuurders die de bood
schappen doorgeven en een gastvrij onderdak bieden aan de vele spullen 
en vergaderingen tot de instellingen en verenigingen die ons adviseren of 
met ons samenwerken. Van de bezorgers die snel nog even tijd vrijmaken 
voor het bezorgen van het kringblad of een uitnodiging tot de verhuurder 
van de zaal die ons helpt u netjes te ontvangen. Van de kascontrolecom
missieleden die onze boeken controleren tot de gewone leden die ons 
spontaan zomaar wat werk uit handen nemen. Van degenen die ons op het 
spoor zetten van interessante bronnen of de juiste personen tot hen die we 
ten onrechte hier nog vergeten. Zonder die velen, die vaak belangeloos 
meewerken, zou het bestuur onze vereniging niet kunnen laten draaien. 
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Wat zou het dan ook heerlijk zijn, als we onze leden in een eigen ruimte 
zouden kunnen ontvangen. Het zag er geruime tijd goed uit. De politiek 
werkte volop mee om de financiën rond te krijgen en we waren eigenlijk de 
beschikbare ruimte in de kelder van 'De Kinkel' al vol aan het plannen met 
kastenwanden en werkhoeken. Toen bleek plotseling, dat het risico bestaat 
dat bij hevige regenval er een paar centimeter water in deze ruimte komt 
te staan. Dat was zolang 'De Kinkel' bestaat al meerdere keren voorgeko
men. Toen we dat hoorden, hebben we ons licht opgestoken bij het Gelders 
Oudheidkundig Contact. Daar verzekerde men ons dat water, ook al zou 
het snel kunnen worden weggezogen, een dusdanige luchtvochtigheid 
veroorzaakt, dat al onze archieven die hoofdzakelijk bestaan uit papier, 
grondig zouden worden aangetast. Uiteraard kunnen we dat risico niet 
nemen, mede omdat we veel onvervangbare spullen hebben. Het wachten 
is nu op een alternatief en zolang dat er niet is, zullen we gebruik moeten 
blijven maken van de ruimte op de zolder van 'Brugdijk'. 

We gaan dus verder zoals we al jaren bezig zijn. En we hopen daarbij ook 
weer op u te mogen rekenen. Daarom wens ik u namens het bestuur voor 
het komende jaar geluk, voorspoed en goede gezondheid en bovendien 
veel leesplezier in dit en de volgende kringbladen. 

Joop Verburg 

Verzamelen 
Op dinsdagochtend, van 10.00 tot ±12.00 uur, kunt u ons, Maria Janssen, 
Wil Bonder en Sijan Boeder, vinden op de zolder van 'Brugdijk', waar wij 
ons bezig houden met knippen en verzamelen van krantenartikelen die 
betrekking hebben op Bemmel, Haalderen en Ressen. In de loop der jaren 
zijn er op deze manier dozen vol artikelen bijeengebracht. Ook foto's en 
dia's zijn verzameld. Regelmatig kwam de vraag bij ons op, hoe we al dat 
materiaal op een verantwoorde manier zouden kunnen beschrijven en 
toegankelijk maken voor eenieder die daarin geïnteresseerd is. 

Het Gelders Oudheidkundig Contact geeft cursussen in de provincie Gel
derland en één daarvan is: 'Verzamelen en beheren van historische docu
mentatie'. Deze cursus werd gegeven in Wageningen en was verspreid over 
vier avonden. Wij zijn daar naar toe geweest en hebben een schat aan 
informatie gekregen. Sommige onderdelen waren voor ons niet relevant, te 
weinig mankracht, te weinig geld of anderszins. Wat we daar hebben ge
leerd is: maak duidelijke afspraken, kom tot een goede onderlinge afstem
ming en zorg voor continuïteit. Voor ons is de bewaarfunctie voorlopig het 
belangrijkst, het toegankelijk maken van de verzameling blijft een groot 
aandachtspunt. 

Sijan Boeder 
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Wim 'de Groot', gemeentebode 
Dit is liet verhaal van Wim Derksen, de gemeentebode die in Bemmel en 
omstreken bekend was als Wim de Groot, gezien door de ogen van zijn 
zoon Jan (geboren 1925). Wil
helmus Hendrikus Derksen werd 
op 16 oktober 1877 geboren. Hij 
was de zoon van Jan Derksen, 
een man die vergeleken met zijn 
vrouw, opviel door zijn geringe 
lengte. Dit gegeven was voor de 
inwoners van Bemmel aanleiding 
hem de opmerkelijke bijnaam 
'de Groot' te geven. Die naam 
werd in de loop van de tijd zo 
algemeen gebruikt, dat zijn 
zoon, via 'Wim van Jan de 
Groot', ook later als gemeente
bode bij velen uitsluitend als 
Wim 'de Groot' bekend was. 

Jan Derksen en zijn vrouw Antonia 
v.d. Berg, de ouders van Wim 
Derksen, de gemeentebode. Jan 
Derksen komt staand nauwelijks 
boven zijn zittende vrouw uit. Dat 
bezorgde hem de bijnaam 'de 
Groot'. 

Gemeentebode onder drie burgemeesters 
Zoals wel meer mensen uit deze streek, werkte Wim Derksen in zijn jonge 
jaren in Duitsland. Hij voelde zich erg uitverkoren toen hij in 1910 een 
vaste aanstelling kreeg als gemeentebode van Bemmel. In die tijd was hij 
de enige gemeentebode op de secretarie, die gehuisvest was in het pand 
aan de Dorpsstraat, waar nu EItink is gevestigd. Wim Derksen was ge
meentebode onder de burgemeesters De van der Schueren, Herckenrath en 
Van Elk, van 1910 tot zijn pensioen in 1947 of 1948. 

Wim Derksen was aanvankelijk getrouwd met Elisabeth Reuling. Na het 
overlijden van zijn eerste vrouw trouwde hij in 1917 met Maria Aleida van 
der Kemp. Het gezin Derksen woonde aan de Molenwei. Omstreeks 1923 
liet Derksen, deels in zelfbouw, een nieuwe woning bouwen, pal achter het 
gemeentehuis, aan het zogenaamde Koninginnelaantje. Voor een gemeen
tebode was dat de ideale locatie: dichtbij het werk, direct bereikbaar en 
tegelijkertijd was permanent toezicht op het gemeentehuis verzekerd. Wim 
Derksen besteedde zijn hele leven lang veel zorg aan zijn huis. Het was 
voor hem een heel kostbaar bezit. 
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Het Koninginnelaantje was een voetpad, dat de Dorpsstraat met de omge
ving van 'Huis te Bemmel' verbond. De familie Dericsen zou daar wonen tot 
in 1957, toen het huis werd verl<ocht aan de familie Bremer die van Ber
gerden kwam. Het gemeentehuis had toen al enkele jaren een winkelfunc
tie. Het huis waar ooit de familie Derksen woonde, werd na enkele verbou
wingen met de winkel verbonden en deed daarna jaren dienst als opslag
ruimte annex garage. Momenteel heeft het geen bestemming. 

Wim Derksen deed de 
werkzaamheden die je van 
een gemeentebode ver
wacht. Hij bezorgde de 
gemeentepost- en verga
derstukken, zowel in het 
gemeentehuis als in de 
kerkdorpen van de ge
meente Bemmel. Hij ver
richtte onderhoudswerk
zaamheden op en om het 
gemeentehuis. Verder deed 
hij de inkopen om de huis
houding van de gemeente 
draaiende te houden. 
Wanneer het om kantoor
benodigdheden ging, dan 
moest hij daarvoor nog wel 
eens naar Nijmegen of naar 
Arnhem, naar kantoorboek
handel Biessels of de firma 
Payens bijvoorbeeld. 

Wim Derksen omstreeks 1910. 

Veel van de werkzaamheden van de bode ten behoeve van de secretarie 
werden 'van het huis van de bode uit' verricht en daarmee was het hele 
gezin eigenlijk ook meteen een beetje in gemeentedienst. Zo zorgde me
vrouw Derksen voor de koffie. Vervolgens moest Derksen, zijn vrouw of 
een van de kinderen, met een zwaar blad vol kopjes van huis, 'de hucht op' 
en aan de achterzijde het gemeentehuis binnengaan. Daarbij moest je ook 
nog snel zijn, want anders koelde de koffie onderweg teveel af. En natuur
lijk mocht er niet op de schoteltjes geknoeid worden. De DE-koffie van 
mevrouw Derksen stond goed bekend: veldwachter Koenders wist bijvoor
beeld precies hoe laat hij 'toevallig' in de buurt moest zijn. 

Een andere bijzondere activiteit die vanuit het huis van de gemeentebode 
werd georganiseerd, was de distributie van gehakt en vlees uit blik in het 
midden van de crisistijd van de dertiger jaren. I^et vrachtvervoer van de 
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GTW, gereden door Bertus van Brakel, werden de partijen aangevoerd die 
door de gemeentesecretaris waren geregeld. Tegen overlegging van distri
butiebonnen werden deze goederen aan de slagers uit de gemeente ter 
beschikking gesteld. Anneke Derksen, die wel aanleg voor administratie 
had, werd hier dan mee belast. 

Een uniform droeg de gemeentebode in Bemmel in die tijd nog niet. Wel 
waren er natuurlijk kledingvoorschriften die verband hielden met de aard 
van de diverse gelegenheden waar je als bode bij betrokken was. Als er 
raadsvergaderingen waren of als er een bruidspaar uit de koets moest 
worden geholpen, dan moest de gemeentebode er piekfijn uitzien. Om die 
reden had Derksen geregeld een nieuw 'net' pak nodig. Om de diverse 
leveranciers te vriend te houden, kocht hij zo'n pak dan 'roulerend' bij de 
verschillende kleermakers in het dorp: dat waren in die tijd Bruijns, Van 
Engen en Spanbroek. 

Tot de taken van de gemeentebode behoorde in de wintertijd ook het 
stoken van de diverse kachels. Dat werd vaak al 's avonds voorbereid. 
Daarbij moesten kachels beneden in het grote kantoor, op de kamer van de 
burgemeester en op de kamer van de secretaris met kolen, turf en cokes 
worden gevuld. Boven waren dan nog de kamers van de ontvanger en de 
gemeentearchitect, en als er raadsvergaderingen of huwelijkssluitingen 
waren, dan moest ook de kachel op de raadszaal nog aan. Je sjouwde dan 
met de kolen via de grote trap naar boven. Langs die trap hingen fraaie 
ingelijste etsen, waarvan er een de dijkdoorbraak bij Doornil< voorstelde. 

Op 24 oktober 1935 vierde Wim Derksen zijn vijfentwintigjarig jubileum als 
gemeentebode. Bij die gelegenheid kreeg hij het gouden zakhorloge met 
inscriptie, dat nu nog in het 
bezit is van Jan. In de oorlog, 
om precies te zijn op 27 juni 
1942, vierde het echtpaar 
Derksen het zilveren huwe
lijksfeest. Behalve een sche
merlamp kreeg het paar een 
grote zak weitekorrels, om in 
de koffiemolen te malen en 
daarna brood van te bakken. 
Zo midden in de oorlogsjaren 
was dat een enorm welkom 
cadeau. 

De Betuwe van 1 november 1935. 

In het krantenartikel betreffende het jubileum worden enkele kwaliteiten 
van Wim 'de Groot' beschreven. Hij was ook een man met humor, die met 
gevatte opmerkingen en zinsneden menige lach aan het gemeenteperso-

. BKHM£L. Donderdag d«- ,Tonse week hééft 
de heer W. Derksen njn zilveren jubilé aJs G«-
rceentebode herdacht De jubilans is steeds de 
bescifcjden en plichtsvervullend ambtenaar ge
weest, waardoor hij schier ieders a c t i n g heeft 
verworven. • 

Het Gerneentebestuur heeft van zjjn waar-
decring doen blijken door hem bq monde van 
den burg«neesler geluk te wensdien, en dit te 
doen vergezeld gaan' meJ de aanbieding wan 
een gouden horloge. In de Zaterdag gehouden 
raadsvergadering heeft de burgemeester dere 
gelukwensch in eene voltallige ntting nog -eens 
herhaald. 

Namens het overige personeel werd de heer 
Derksen op den jubilédag toegesproken d«or 
den heer W. Th. Jansen, gemeente-secretaris 
en werd daarbij een gouden horlogeketting 
aangeboden-
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neel wist te ontlokken. Het was voor nieuwkomers soms wel even wennen. 
Toen hij de pas geïnstalleerde burgemeester Herckenrath met de medede
ling: "Burgemeester, er is hier iemand die u even in de nek wil springen" 
aankondigde dat iemand hem wilde spreken, maakte de burgervader zich 
ineens wel erg grote zorgen over het naderende gesprek. Het gezegde 
kwam van degene die om het gesprek had verzocht, maar werd door de 
bode met de nodige hilariteit overgebracht. 

Neveninkomsten 
Om zijn inkomen als gemeentebode te kunnen aanvullen, was Wim Derksen 
ook als grafdelver werkzaam op de rooms-katholieke begraafplaats van 
Bemmel. Daarnaast verrichtte hij grafonderhoud. Hij was tevens aanzeg
ger, dat wil zeggen, dat hij mondeling de buurt op de hoogte bracht van 
het overlijden van een bewoner van de straat of buurtschap. Al naar gelang 
het 'belang' van de overledene waren daarbij verschillende klassen aan de 
orde. ]e kon dat zien aan de mate waarin de zwarte kleding van de aan
zegger was aangevuld met 1, 2 of zelfs 3 zilveren tressen, of hij daarbij een 
hoge 'zije' droeg en of deze bovendien van een tulen sluier was voorzien. 

Behalve eerdergenoemde activiteiten, had hij ook nog de taak om 'voor te 
bidden' bij de avondwake ter nagedachtenis van de overledene. Dit bestond 
uit onder meer het bidden van de rozenkrans en het opzeggen van de 
Litanie van Allerheiligen. Als het aanzeggen en het delven van graven, 
naast de normale dagelijkse werkzaamheden, teveel van zijn energie had
den gevergd, kon het gebeuren, dat Derksen het voorbidden aan zijn 
dochter Anneke over liet. Vooral het met de schop delven van de graven in 
de vette klei was een zwaar lichamelijk werk. Jan Derksen herinnert zich 
dat vader na dat werk door zijn moeder nog wel eens moest worden opge-
monterd met een geklopt ei in een glas brandewijn. 

Tot de werkzaamheden rond het onderhouden van de begraafplaats hoorde 
ook het jaarlijks uitschrijven van de onderhoudsnota's en de incasso daar
van. Hiervoor kwam de familie Derksen ook weer bij veel inwoners van 
Bemmel en dus ook bij diverse Bemmelse middenstanders aan huis. Ze 
waren er zich erg bewust van dat, als er boodschappen gedaan moesten 
worden, ze als tegenprestatie dat dan ook weer zoveel mogelijk moesten 
verdelen over die middenstanders zodat ieder zijn deel kreeg. Zo kochten 
ze de ene keer vlees bij slager Jansen van 'De Assenburg' en de andere 
keer weer bij Heijmen. Ook bij het doen van boodschappen bij bakkers en 
levensmiddelenzaken werd rekening gehouden met een zo redelijk mogelij
ke verdeling. 

Bij huis had de gemeentebode een groentetuin waarmee in de behoefte van 
zijn gezin werd voorzien. In het achterhuis waren twee varkenshokken, 
waar de beide varkens in lagen, die voor eigen gebruik werden vetgemest. 
Hendrik Peekei van het Hoog, kwam in die jaren als huisslachter aan huis 
om het varken te slachten. 
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In zijn vrije uren inde Wim Derl<sen ook nog jarenlang de contributie van 
het Wit-Gele Kruis in Bemmel, waarbij hij gebruil< maal<te van een kaart
systeem. 

Wim Derksen, 
zijn vrouw 
Maria Aleida 
van der Kemp, 
de beide doch
ters Anneke 
(rechts) en 
Manetje, en in 
het midden 
zoon Jan. Foto 
van omstreeks 
1931. 

De kinderen van de gemeentebode 
Als kind van de gemeentebode voelde Jan Derksen zich soms wel bevoor
recht. Zeker als hij min of meer traditioneel eens per jaar met zijn vader 
mee naar de kermis in Nijmegen mocht en daar 'onbeperkt' rondjes kon 
draaien in de stoomcarrousel. Dit was nog extra mooi, omdat hij voor dat 
jaarlijkse evenement ook nog eens een uurtje eerder uit school mocht en 
dan langs de school kon lopen om dat voorrecht aan de achtergebleven 
klasgenootjes te demonstreren. Van de kermis namen ze druiven en paling 
mee naar huis, voor moeder en de beide zussen. 
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Vaak moesten ook de kinderen van de 
bode meedraaien in de taken van vader. 
Jan Derksen herinnert zich de schoon-
maakwerkzaamheden na het sluiten van 
het gemeentehuis op de zaterdagmiddag 
nog heel goed. Boenmachines en stofzui
gers waren er niet. Toch moest het er na 
afloop 'als nieuw' uitzien. Dat betekende 
met het hele gezin het zeil in de kantoren 
boenen en de kokosmatten 'schuieren' 
ofwel met een harde stoffer en blik onder 
handen nemen. Zeker in de winter, als met 
de sneeuw grind van buiten naar binnen 
was gelopen, was het schoonmaken een 
zware opgave. Het laatste karwei, na het 
schrobben van de stoep, was altijd het 
harken van de grind op het voorplein. 

Wim Derksen, foto uit 1944. 

Van het bezorgen van de koffie herinnert Jan Derksen zich, dat dat gebeur
de met behulp van zware dienbladen, waar wel twaalf kopjes op konden 
staan. Het waren prachtige dienbladen, die door zijn vader zelf waren 
gemaakt. De bodem ervan was, onder een glasplaat, ingelegd met sigaren-
bandjes of met de stoffen vlinders uit sigarettenpakjes op een zwart fluwe
len ondergrond. Van huis 'omhoog' naar het gemeentehuis was een speci
aal pad aangelegd. Je kwam dan langs de kolen- en turfkelder en ook langs 
de arrestantenlokalen aan de achterzijde van het gemeentehuis. Het ge
schreeuw en gebonk van de, vooral in kermistijd, veelal dronken arrestan
ten maakte veel indruk op de kinderen Derksen. Nog mooier was het als 
zo'n arrestant langere 
tijd in de met een 
stenen brits en een 
strozak uitgeruste cel 
moest blijven. Dan 
mocht je via een ijze
ren schuifloket het 
door moeder gekookte 
eten naar binnen 
schuiven. 

Wim Derksen, zijn vrouw 
Maria Derksen-van der 
Kemp en haar zuster 
Johanna van der Kemp 
(tante Anna). Foto van 13 
juli 1947. 



9 

Een andere bijzondere taak van de bode was het ophalen van de post op 
zondag. Speciaal voor 'post in het belang van de gemeente' en het zusters-
klooster was het postkantoor iedere zondag korte tijd opengesteld. Nadat 
die post thuis was gesorteerd, werd ze door de kinderen naar het klooster 
en naar het huis van de burgemeester gebracht. Jan Derksen herinnert zich 
nog de grote glazen stopflessen met snoepgoed, die in de hal van 'De 
Eschdoorn', waar burgemeester Herckenrath woonde, op de kast stonden. 
Vooral mevrouw Herckenrath, die erg lief voor kinderen was, kon daar 
ruimhartig van uitdelen. Soms kreeg je zelfs een dubbeltje. Een echte 
pechdag was het als Klaartje Cremer, de dienstbode, opendeed. Die pakte 
de post aan en dan kon je na wat zinloos gedraai met lege handen vertrek
ken. 

Marietje Derksen en Corry de Koning gezeten op de stoep bij de achteringang van 
het gemeentehuis. Je kunt ten tijde van deze foto (uit de jaren vijftig) nog van 
hieruit achter het 'Wapen van Bemmel' langs het St. Liduina-pension zien staan. 

Uit de jaarlijkse slachttijd herinnert Jan Derksen zich eveneens nog de gang 
naar het huis van de burgemeester en de gemeentesecretaris. Van het 
varken werd dan het lekkerste stukje vlees (het 'haasje') ingepakt tussen 
twee borden. Deze werden vervolgens omhuld met de mooiste en schoon
ste theedoek die er in huis te vinden was en in een vierkant hengselmandje 
weggebracht. Dat werd dan aangeboden "Met de complimenten van vader 
en moeder en hier is het haasje van de slachterij", waarvoor thuis eerst 
gerepeteerd was. Bij het wachten in de hal van 'De Vlierenhof waar ge-
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meentesecretaris Janssen woonde, keken de kinderen hun ogen uit naar 
liet tijgervel compleet met kop, dat daar over een dekenkist lag. Als je 
geluk had, ging je na verloop van tijd weg met twee schone borden en een 
dubbeltje in je mandje. Nu vertelt Jan Derksen over dit gebruik met een 
zekere gêne, maar in die tijd was het besef nadrukkelijk aanwezig, dat het 
hebben van een vaste betrekking als gemeentebode een bijzonder voor
recht was. Daar moest je tientallen jaren na je aanstelling nog voortdurend 
aan werken. 

Een jeugd aan het Koninginnelaantje 
Het huis van de gemeentebode stond aan het Koninginnelaantje. Het keek 
aan de voorkant uit op de zaal van café Bouwman, die er dwars voor lag. 
Na de oorlog zou dat café gesloopt worden en kwam hier de Van Ambe-
straat te liggen. Aan het Koninginnelaantje lagen tot in die tijd richting 

'Huis te Bemmel' de 
boomgaarden van Nas. 
Aan het eind van het 
pad had je de boerderij 
van Melchior ('Metje') 
Boerboom. Deze hoorde 
bij 'Huis te Bemmel'. In 
het koetshuis van dat 
kasteel had je de klom
penmakerij van Kobus 
Janssen, waar de kin
deren vaak op de voor
raad populierenstam
men speelden. Bij 
Boerboom woonde ook 
Dorus Rikken, die vaak 
aan het eind van de dag 
het laantje afliep tot 
aan de Dorpsstraat, 
daar een praatje 
maakte of zomaar wat 
naar het verkeer keek. 

WEILAND 
MET 
BOMEN 

HUIS EN SCHUUR 
KLOMPENMAKER BOERBOOM 

C3 
HUIS TE BEMMEL Omgeving gemeentehuis 

en woonhuis familie Derk
sen, begin jaren veertig. 

Ten zuiden van het laantje, richting 'De Kinkelenburg' had je het land van 
Boerboom en de zeeg. Op 'De Kinkelenburg' woonde Homan van der Heide. 
Daar liepen zwanen, die je behoorlijk de schrik aan konden jagen, zeker als 
er jonge zwanen waren. Langs de weilanden stonden ook de zwarte en rode 
bessen, die de kinderen in de schoolvakantie moesten plukken voor de 
veiling. Dichterbij aan de Dorpsstraat had je nog 'Brugdijk' waar notaris 
Van Bunge woonde. 
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Deze foto uit 1952 
met daarop Corry 
de Koning, toont 
duidelijk het forse 
niveauverschil tus
sen het huis van de 
bode rechts en de 
achteringang van 
het gemeentehuis 
links. Ook IS hier 
goed te zien hoe 
smal het Koningin-
nelaantje eigenlijk 
was en hoe dicht 
de zaal van Bouw
man vóór de 
aanleg van de Van 
Ambestraat bij de 
voorgevel van het 
huis van Derksen 
stond. Om het na
oorlogse gebrek 
aan glas op te 
lossen, waren de 
ramen van Zaal 
Bouwman gedeel
telijk dichtgemet
seld. 

Van de lagere schooltijd in de dertiger jaren herinnert Jan Derksen zich nog 
in het bijzonder de zogenaamde 'Kindsheidoptochten'. Kinderen uit een 
bepaalde klas werden verkleed als paus, als Sint Janneke, als non, etc. De 
bedoeling was met het uitbeelden van kerkelijke personages of functiona
rissen geld bijeen te brengen voor de missie. De indruk bestond dat bij de 
toewijzing van een bepaald kostuum ook wel meespeelde wie je was. Jan 
Derksen hoorde bij de kinderen die alleen een vaantje met de pauskleuren 
wit en geel mochten vasthouden 

De kostuums werden ter beschikking gesteld door de school en werden 
gemaakt door de zusters. Naast die zusters belastte juffrouw Van de Ven, 
één van de leerkrachten, zich met het goede verloop van de optocht. Als jé 
tijdens het wachten op het plein net even weggedoezeld was in de warme 
zon, dan wist zij je met een kort commando en een flinke por wel weer bij 
de les te krijgen, zodat je op het goede moment begon te lopen. 

In 1939 kwam Jan van de lagere school in Bemmel. Op het gemeentehuis 
volgde in dat jaar burgemeester Van Elk de overleden burgemeester Herc-
kenrath op. Jan weet nog dat zijn vader over Van Elk wel eens zei: "Ook 
een Wim"; met andere woorden: dat zit wel goed. 
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Het einde van een jeugd 
De lagere schooltijd van Jan Derksen was verlengd geweest met een acht
ste jaar, vanwege de voorbereidingslessen voor de mulo. Na het uitbreken 
van de oorlog in mei 1940 was het geruime tijd niet meer mogelijk om over 
de brug bij Nijmegen in de stad naar school te gaan. Daarom werd besloten 
om hem naarde tuinbouwschool in Huissen te sturen. 

In de oorlogsjaren werd op het gemeentehuls ook de luchtbeschermings-
dienst ondergebracht. Als er vliegtuigen over kwamen richting Duitsland 
was alles in paraatheid. De sirenes op het dak van het gemeentehuis wer
den ingeschakeld als ergens een bommenlast of een vliegtuig dreigde neer 
te komen. Verder probeerde men er meestentijds maar het beste van te 
maken. In verband met het vastlopen van de bevrijding in de herfst van 
1944 werd de familie Derksen naar Oss en omgeving geëvacueerd. Daar 
bleven ze tot de zomer van 1945. Het huis lag in het verlengde van de kerk 
maandenlang onder vuur van zowel de geallieerden als van de Duitsers. Bij 
terugkeer in Bemmel was het woonhuis door zeven grote en kleine voltref
fers onherkenbaar geworden. Toch werden merkwaardig genoeg de gipsen 
beelden van de kerstgroep, waar de kinderen vroeger in verwondering naar 
hadden staan kijken, vrijwel ongeschonden tussen het puin teruggevonden. 
Ze staan nog ieder jaar bij Jan thuis opgesteld. 

De voorgevel van het huis in 1957. Er voor staan Corry de Koning, haar moeder, 
tante Anna en Manetje Derksen. Rechts de achterzijde van het gemeentehuis. 

Het gemeentehuis was na de oorlog leeggeroofd. Er was ook flink wat 
schade. De granaatinslagen hadden het solide gebouw echter minder in
grijpend beschadigd dan het woonhuis van de bode. Het moet voor Wim 'de 
Groot' een wrange ervaring zijn geweest om zijn 'levenswerk' zo terug te 
vinden. De overgebleven pannen konden precies een strook van het huis 
droog houden. Het puin was nauwelijks geruimd, toen Jan in militaire 
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dienst moest. Op de verjaardag van zijn vader, op 16 oktober 1946, ver
trok iiij met de 'Volendam' voor in principe twee jaar naar Inet verre Indië. 
Zijn zuster Anneke was een maand tevoren met Antoon Vissers getrouwd 
en naar Scinaijk verliuisd. Alleen de regelmatig zieke Marietje was toen nog 
thuis. Door zijn verblijf in Indië is het Jan ontgaan wanneer zijn vader met 
pensioen is gegaan. Vermoedelijk was dat in 1947 of 1948. 

Jan was al ruim een halfjaar langer in Indië dan aanvankelijk de bedoeling 
was, toen op 23 maart 1949 zijn moeder plotseling overleed, op 67-jarige 
leeftijd. Ruim vijftig jaar later heeft hij er nog moeite mee, dat op deze 
ingrijpende gebeurtenis zo militair-zakelijk werd gereageerd. Op een ver
zoek om een vervroegd vertrek naar Nederland, om zijn oude en alleen
staande vader en zijn zieke zus bij te kunnen staan, werd afwijzend be
schikt. Ook het via de post ontvangen bidprentje kon Jan niet de minimale 
troost bieden die hij er in had hopen te vinden. Het abrupte verlies zonder 
afscheid wierp ook zijn schaduw over de terugkeer in november 1949. Het 
contrast met het feestelijke onthaal van andere Indië-gangers was wel erg 
groot. Het was een moeilijke periode voor het kleine gezin. Op 25 april 
1955 overleed de gepensioneerde gemeentebode Wim Derksen. In 1957 
werd het ouderlijk huis verkocht. Dochter Marietje zou in 1963 op 43-jarige 
leeftijd overlijden. Anneke overleed twee jaar geleden, op 86-jarige leeftijd. 

De situatie zoals die in november 2000 was. 

Jan Derksen trouwde in 1957 met Corry de Koning uit Huissen. Zij woonden 
tot 1972 in Huissen en vertrokken vervolgens met hun beide kinderen naar 
Doetinchem, waar ik ze in november 2000 op zocht. Aan hen beiden dan
ken wij het bovenstaande verhaal en de foto's van gemeentebode Wim 
Derksen, alias Wim 'de Groot', en zijn gezin in het Bemmel van de eerste 
helft van de afgelopen eeuw: een tijdschets van het leven aan de achterzij
de van het gemeentehuis. Dank is ook verschuldigd aan ons kringlid Theo 
Derks, die ons 'tipte'. 

Gerard Sommers 



Weggedeelte moet volgens plan in '75 klaar zijn 

Aanleg RW 15 tussen Ressen 
en Pannerden start in 1972 
BEMMEL — Er wordt naar ge 
stree£d om in 72 te beginnen 
met de aanleg van het gedeelte 
van Ryksweg 15 van Ressen 
naar Pannerden Het ligt m de 
bedoeling om dit weggedeelte 
in 1975 gereed te hebben 

Dit deelde Ir van Marie verbonden 
aan de directie wegen van de Pro 
vinciale Waterstaat meda tijdeno een 
In Hel wapen van Gendt gehouden 
bijeerkomst welke was belegd door 
de Gewestelijke Eaad voor Gelder 
land van het Lancfcouwschap werd 
verzorgd door vertegenwoordigers 
van de Provinciale Waterstaat en 
werd bijgewoond door ca 200 perso 
nen (belanghebbende grondeigenaren 
en gebruikera vertegerewoordlgers 
van gemeen.tebesturen In de Over 
Betuwe va/i de planologische dienst 
waterstaat polder district en overige 
bgloD gstellenden 

Ir van Marie sprak in zijn toelich 
tlng op het plan van een liJde/iBweg 
want reeds iiv 1962 was het trace 
vastgesteld door de minister van 
Verkeer en Waterstaat Later waa de 
njksweg verschenen In de gemeente 
lijke bestemmingBplannien an in 
1967/68 was deie door de Waterstaat 
op papier gezet Na eventuele niet op 
het trace betrekkirig hebbende aan te 
brengen wijzigingen zal het plan ter 
goedketirlng naar Den Haag worden 
gezonden Na ministeriele akkoord 
veridwlng komen de grondaankopen 
c q -onteigeninigen aan de orde 
Midden volgend jaar zullen onleige 
niragszittlngeo wondwi gehouden in 
de betrokiten gemeenten Belangheb 
ben kunnen bii de gemeentebesturen 
bezwtwen Indienen Tevens zal de 
door de Prov Waterstaat te benoe 
men taxatie commiasie zittingen 
houden Deze con>miffile zal zowel 
met de belangen van het Rijk als 
met die van belangiiebbenden reke 
ning houden 

Brug 

provinciale weg Verder zullen terl 
ontsluiting van percelen er voor het 
[augzamfe verkeer paa aUeiwegen! 
worden aangelegd Bi] de Rijnstiaat 
in Doomeiib^rg komt de weg vijl 
meter boven het maa.Lveld en 1 "̂^ me 
ter boven de Rljnbandijk Hier zullen 
een aantail bestaande woningen moe 
ten verdwijnen De breedte van de 
bi-ug over hel Pann«idens kanaal zal 
34 50 meter bedragen Er komen hier 
2 x 2 rijstroken met vluchtsrli ook en 
stroken voor het langzMne verkeer 
van 3y2 meter breed 

Forum 

Blijkens de tekeningen die op het 
lïeel van de zaal waren bevestigd is 
Rijlfsweg 15 vanaf Ressen geprojek 
teeixi ten noorden van Bemme! ten 
zuiden van An.geren ten noorden van 
Doonnentourg en Pmienrden ten zul 
den \Bn Babberich om blJ de lands 
grens aan te sluiten op Rijksweg 12 
<Arrehem Duitsland) Bij Doornen 
twrg zal een brug wordftn gebouwd 
over het Pennerdena |can«3l Bij Res 
sen (kruisiiïg weg Arnhem Nijme 
gen) zal een klaverblad worden aan 
gelegd waarvoor 40 ha grond nodig 
is Voorts zal de nieuwe tertiaire weg 
Gendt—Doomervburg—Angeren aan 
sluitinig krijgen op de njksweg Be 
slaande wegen die rijksweg 15 met 
een minimale breedte van 80 meter 
kruisen krijgen een viadukt of gaan 
onder deze weg door ïoals o n 
weg naai kasteel Doomenburg e 
Kampseetiaat DU laatste is niet het 
geval met de weg Hulasen—Bemmel 
In plaata hiervan komt een nieuwe 

Alvorens na de pauze tijdens welke 
de aanwezigen de plankaarten van 
nabij konden beikijken gelegenheid 
werd gegeven tot het stellen van 
viagen aan een deskundig forum 
wees de secretaris van de Geweste 
lijke Raad voor Gelderland van het 
LaiwibouWBChap mr J WatcrboLk die 
de bqgenikomst w«lke een voorhch 
tend karakter had leidde er op dat 
het niet de bedoeling was om Indivl 
duele problemen zoals specifieke ont 
elgenlngsmoeilijkheden aan de orde 
te stellen Hiervoor zou gelegenheid 
zijn tijdens de hoorzittingen van óf 
Prov Waterstaat terwijl ook hel 
landbouwschap desgevraagd loelich 
tingen zou versti eklten T a v een in 
tomiatle betrekking hebbende or 
rullverkavellrag 1 v m aanleg van de 
meuwe weg deelde mi Waterbolk 
om nvede dal de verkaveling geen 
overbodige luxe en een urgente zaak 
IE Met hert oog (^ de vele planologl 
sche oniekeitieden was verkaveling 
door de betrokken instanties echter 
voorbarig geacht Men wil deze 
vooralsnog laten afhangen van de 
verdei e ontwikkelingen De eerste ja 
ren lou hieraan leker niet woi-den 
begonnen 

blijven van ruilverkaveling gaat ge 
beuren met bedrijven die n oeten 
verdwijnen kon it van Marie geen 
direct aniiwoord geven In het alge 
meen zou het zo zijn dat Indien 
sprake is van kleine smppers die no 
dig zijn voor de weg zal vorden 
getracht deze vla venka-vellng op be 
perkte schaal mee te namen Daar 
naast zouden aan bewoners van hui 
zen die moeten worden afgebroken 
alle kansen gegeven moeten worden 
Voorts werd er op gewezen dat asn 
geziein uitvoerig vooroverleg heeft 
plaats gehad in de as van de weg 
geen verondenng meei zal voidcn 
aangebracht Tav de rooilijnen stel 
de de waterstaatamigendeur dat deze 
In de regel op 150 melev vanuit de 
as van de weg zullen liggen zulka 
mede mei het oog op de lucht\eront 
reiniging ed Per dag zullen nl 
20 000 tot 40 000 auto s rijksweg 15 
passeren Volgens mr Waterbolk is 
bouw bmnen deze rooilijn mogelijk 
indien zulks geen nadelige invloed 
uitoefent op het verkeer 

IN iet kiap 

Snippers 
Op de vraag wat bij het achterwege 

T a v beslaande gebouwen la igs de 
geprojecteerde weg zou volgens ir 
van Maile niet Ie krap moete i wor 
den gedacht Bullen de WPR ZOU door 
de overheid met het oog op de lOoi 
lijn niet tot aankoop vi i p rcele i 
nogen wo-den overgegaan OvLiigens 
zal de grondaankoop volgens een be 
paald progi-amma geschieden Hierbij 
zal het jaargetijde waann aankoop 
plaats sal vinden een rol spelen De 
taxatlecommisïle bekijkt straks de 
waarde van de grond en de schade 
aan de hand waarvan een schadever 
goedlng zal worden toegekend Ar 
rondissements ingenieur A Dalmar 
van de Piov Wateistaat zei tt?nslntte 
dat dooi hem de gegeven mogelijk 
hetd tot voorlichting zeei op prijs 
was gesteld Intussen zou het laatste 
woord over Rijksweg 15 nog niet ge 
zegd zijn. 
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Uut de ouwe deus 

RW15 

Volges dit knipsel zou al ien 1975 't nije gedeelte van RW15 tussen Ressen 
en Pannerden klaorzien. 

We zien 25 jaor verder en d'r is nog gin 'n nije weg gekommen. 

Precies dertig! jaor gelejen Is 't dat de geleerden van Riekswaoterstaot 't 
plan op taofel lijen. 

En nog erder, Ien 1962, was het tracé al vasgesteld dur de minister van 
Verkeer en Waoterstaot. 

Ien ' t stuk wurd er zo stellig van uut gegaon dat 't allemaol zo zou lopen 
as de bedoeling was. 

Ir. Van Marie, die 't plan kwam toelichten ien Gendt, sprak ok nog over de 
lijdensweg die 't al gewes was. 

Dat had de man goed gezien en hij had niet kunnen dinken dat 't dat nog 
steeds is. 

Ien de loop van jaoren hebben we gehurd dat de weg niet deur geet, dat de 
weg wel deur geet, dan wer niet, dan wer wel. 

Op dit moment zien d'r zoveul dingen tegeliek gaonde ien de Over-Betuwe 
da'j de draod kwiet rak. 

As de weg nou deurgeet, kum tie natuurluk never de Betuwelijn te liggen. 
Zo kunnen ze twee vliegen ien één klap slaon mit 't grondwerk. 

r*1ar hoe zit 't nou echt: geet de weg nou wel deur, of niet deur? 

De slotzin ien 't knipsel is mit vuruutziende blik geschreven: het lötste 
woord over RW15 is nog niet geschreven. 

Maria Janssen 
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De veldwachter van Haalderen 
Hij heette Petrus Paulus (Piet) Huisman en hij werd geboren op 12 oldober 
1896 in Haalderen als zoon van de toenmalige veldwachter Huisman, die 
woonde in een klein boerderijtje aan de Lage Zandsestraat in Haalderen. 

Piet groeide dus op in een veldwachtersgezin en het is niet zo verwonder
lijk, dat hij ook koos voor het beroep van zijn vader en eveneens bij de 
politie ging. Hij kreeg een aanstelling bij de politie in Nijmegen, waar hij 
een paar jaar diende. Toen zijn vader met pensioen ging, volgde hij hem op 
als veldwachter van Haalderen. 

Piet kreeg kennis aan een meisje. Dat was Alijda (Aleida) Geertruida Huis
man, die geboren was op 27 juli 1899. Haar voornaam Alijda komen we 
ook tegen met een ei geschreven, maar volgens de kinderen is de juiste 
schrijfwijze Alijda. Ze heette ook Huisman, maar was geen familie. Ze 
trouwden in 1927 en lieten een huis bouwen aan de Van der Mondeweg, 
precies tegenover de Schoolstraat, die nu Ambachtstraat heet. Het huis 
kostte bij nieuwbouw ƒ 3.850. In dat huis werden vijf kinderen geboren: 
Petrus Paulus Hendrikus (Piet) werd geboren op 18 april 1929. Daarna 
kwam Henricus Theodorus (Harry) op 17 september 1930. Antonius Johan
nes (Tonnie) werd geboren op 4 augustus 1933 en Theodorus Rudolphus 
(Theo) op 10 november 1934. Tenslotte kwam op 14 december 1939 het 
enige meisje van het gezin ter wereld: Maria Gijsberta Geertruida (Ria). 

Helaas was Theo geen lang leven beschoren. Op het moment, dat in 1944 
de voorposten van de geallieerde troepen de rand van Haalderen bereikten, 
was het gezin met andere vluchtelingen bij Vernooij ondergebracht. Een 
granaatscherf trof Theo, toen tien jaar oud, in het hoofd en drong bij het 
slaapbeen naar binnen. Een Engelse Rode Kruiswagen nam hem door de 
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linies, over kapotgereden en -geschoten wegen mee naar Nijmegen en 
bracht hem naar het Canisiusziekenhuis. Daar overleed hij op 9 oktober. 
Omdat het ziekenhuis overvol was, werd hij daarna opgebaard in garage 
Moll in Nijmegen, waar meerdere overleden oorlogsslachtoffers lagen. 
Antoon en Hendrik Huisman, broers van de veldwachter, hebben hem daar 
moeten identificeren. Dat de verslagenheid binnen het gezin Huisman groot 
was, hoefl geen betoog. 

Trouwfoto van P.P. Huisman en A.G. Huisman. 

Was Piet Huisman 'de politieman' zodra hij zijn huis en erf verlaten had, 
thuis was daar nauwelijks iets van te merken. Piet was een prettige vader] 
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die overigens het reilen en zeilen van het gezin goeddeels overliet aan zijn 
vrouw Alijda. Hij was haast te goed voor zijn kinderen. Overigens was hij 
maar zelden in huis. Als hij niet voor de dienst op pad was, kon men hem 
buiten vinden. Dan werkte hij in zijn siertuin rond het huis, waar geen 
onkruidje groeide en geen grassprietje verkeerd stond en waar hij vooral 
zijn lievelingsbloemen asters en dahlia's had staan. Of hij was bezig in de 
moestuin achter het huis, die zoveel opbracht, dat ze allemaal royaal te 
eten hadden. Op zijn Solex bracht Huisman groenten naar zijn familie. "Eet 
er maar goed van," zei hij dan, "want ik heb toch zat!" De kinderen moch

ten nooit spitten, want dat 
deden ze niet goed ge-

,m'^ noeg. Meestal werd het 
spitwerk uitbesteed. Hent 
Sluiter was een van de 
mensen, die het spitwerk 
en de bemesting in de 
tuin van Huisman deed. 

^ Voor het huis waren een 
paar leilinden geplant, die 
na enkele jaren een groot 
deel van het huis aan het 

/ oog onttrokken. Die linden 
/ zijn kort na de oorlog 

verwijderd door bouwbe
drijf Sutmuller, dat bij de 
werkzaamheden in het 
kader van de wederop
bouw was betrokken. Met 
een vrachtwagen werden 
de bomen er uit getrok-

• f^ *. • . Mi^c.i!.^^» ken. De siertuin werd toen 
door grind vervangen. 

Het huis van voor de oorlog 
met de leilinden. 

W t* -t ,9 » J>i% JU • ' . . 

Het liefst was Huisman echter bezig met zijn varkens. Hij had stallen in het 
achterhuis en er werd zelfs een varkensschuur achter het huis gebouwd. Hij 
kocht altijd een toom biggen, tussen de zes en tien stuks, die hij dan op
fokte. Slachten gebeurde altijd op zaterdag. Cornells Huisman of Jan Bek-
ker waren dan de slachters, terwijl de heer Wassing worst kwam maken. 
"Wie de kont kust van het varken," zei Jan Bekker dan, "krijgt de blaas." 
De blaas was iets bijzonders voor kinderen en daar had je wel iets voor 
over, maar de kont van het varken kussen was niet erg aanlokkelijk. Op 
een dag dat er weer eens een varken op de leer hing, kwam de pastoor 
langs. Hij sloeg met zijn vlakke hand op een deel van het varken en zei: 
"Zo, tot morgen!" Hij rekende op een stuk vlees.... 
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Moeder had in het gezin het heft duidelijk in handen. Ze was, als je haar 
voor de eerste keer ontmoette, een wat statige, stugge vrouw. Maar, 
vertelde Tonnie Rikken (later mevrouw Moed), die eens per week daar aan 
huis kwam om te naaien, als je haar beter leerde kennen, was het een heel 
lieve vrouw. Toen ze later ziekelijk werd -ze had een open been, een zwak
ke lever en suikerziekte- kwam haar schoondochter haar eens opzoeken en 
die bracht een eigengebakken cake mee. "Die hoef ik niet," bromde 
schoonmoeder, "je weet toch, dat ik geen suiker mag gebruiken?" "Dat 
weet ik," zei de bakster, "en daarom is deze cake zonder suiker gebakken." 
"O, dan is het goed," zei Alijda, een octaaf vriendelijker en toen werd de 
cake geaccepteerd. 

De veldwachter dronk graag een 
citroentje, "'t Smaakt mooi!" zei hij 
dan. Hij ging gemoedelijk op een 
stoel zitten, die hij met de rugleu
ning tegen de tafel plaatste om 
daar zijn armen op te leggen. Hij 
dronk echter nooit meer dan één 
glaasje en niemand heeft hem ooit 
beschonken gezien. Toen hij eens 
op een avond bij café Derksen 
binnenwandelde om na te gaan of 
de sluitingstijd in acht genomen 
werd, vroeg de kastelein hem, of hij 
een pilsje lustte. "Ik leg er wel een 
kwartje bij", zei de veldwachter. 
Dat moesten wel drie kwartjes zijn, 
maar Huisman had er geen idee 
van wat een biertje kostte, want hij 
dronk het nooit. 

P.P. Huisman aan tafel met een glaasje. 

Huisman had een herdershond met de naam Tarzan, die hij in gebruik had 
als politiehond. Toch had hij hem zelf aangeschaft en er ƒ 47,50 voor 
betaald. De gemeente vergoedde slechts ƒ 25. Voor die hond had hij achter 
het huis een hondenren met nachthok gebouwd. Omdat het dier vrij agres
sief was, nam Huisman hem zelden mee als hij dienst had. Na zijn pensio
nering heeft hij de hond weggegeven aan de heer De Vries in Angeren, die 
het dier als waakhond gebruikte. Zijn zoon Harry had op een dag een 
andere hond meegebracht, waar hij zelf een 'stamboom' bij gemaakt had. 
Het dier luisterde naar de naam Bobbie. Mevrouw Huisman wilde eigenlijk 
liever geen tweede hond en dus werd hij in de fietstas gestopt en reed 
Huisman er mee naar Bemmel, waar hij hem los liet. De hond liep aan bij 
Rijcken, de kolenboer, die in een van de bouwcommissiehuizen woonde. De 
kinderen van Rijcken herkenden de hond en die werd netjes thuisgebracht 
bij de veldwachter in Haalderen. Toen mocht hij blijven 
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Nu en dan was er een arrestant. Die werd dan opgesloten in een cel, die 
aangebouwd was aan de school. Huisman ging daar dan 's middags eten 
brengen. Ooit heeft er ook, wegens plaatsgebrek, een arrestant opgesloten 
gezeten in het varkenshok bij de veldwachter thuis. 

Van tijd tot tijd kwam er een werkster bij de 'Huismannen' thuis. De kin
deren herinneren zich de namen van Dinie van Swaaij, Dinie Kersten, Riek 
Huting en mevrouw Bekker. Na haar trouwen rond 1960 werkte Dinie 
Huisman, de vrouw van Harry, bij haar schoonmoeder. Op maandag was 
het wasdag. Vader Huisman stookte in alle vroegte de ouderwetse fornuis-
pot op en zijn schoondochter kwam dan verder de was doen met de machi
ne. Op donderdag werd er uitgebreid gepoetst. Om de vloer te kunnen 
schrobben werden de kokosmatten op de deel op een paar stoelen gelegd 
en daarna door de veldwachter een voor een buiten uitgeklopt. 

In de muur van de varkensschuur was een ijzeren stang aangebracht, die 
een meter er naast op een paal rustte. Daaraan was een schommel opge
hangen voor de jeugd. Op een dag was Harry aan het schommelen. Hij 
zwaaide zo hoog als hij maar kon en plotseling schoot zijn klomp van zijn 
voet en die ging door een ruit in het achterhuis. Vader was verschrikkelijk 
boos Soms kwam Hendrik, een broer van de veldwachter, 's avonds op 
bezoek. De kinderen mochten daar nooit bij zijn en als oom Hendrik kwam, 
dan moesten ze naar bed, hoe vroeg het ook nog was. De deuren van hun 
kamers werden dan van buiten afgesloten. Helaas kwam oom Hendrik erg 
vaak.... 

Natuurlijk haalde de Haalderense jeugd van tijd tot tijd wel eens iets uit 
wat niet door de beugel kon. De veldwachter moest er dan op af. Zo kwam 
hij op een dag bij de familie Van Merwijk. "Op de steenfabriek hebben 
jongens de stenen kapotgelopen uit baldadigheid", zei hij. "De jongens van 
jullie zijn er ook bij geweest." Het ging om nog ongebakken stenen, die op 
het 'veld' te drogen stonden. "Ik kan ze ook niet altijd achterop lopen," zei 
mevrouw van Merwijk. "Neem ze maar mee naar Bemmel en zet ze daar 
vast. Als ik maar weet waar ze zijn, vind ik het prima." "Jawel, maar ik kan 
die blagen niet vinden!" zei Huisman. Dat was niet zo verwonderlijk, want 
de jongens zaten boven op hun kamer. 

Soms, als er weer eens iets was uitgehaald, kwam de veldwachter op 
school bij meester Clerkx. Huisman had voor zichzelf het dorp in 'wijken' 
ingedeeld en hij wist precies, als er in een bepaalde 'wijk' iets gebeurd was, 
welke jongens hij hebben moest. En die waren natuurlijk het gemakkelijkst 
op school te vinden. De bestraffing bleef echter vrijwel altijd bij een uit
brander. 

Een bekeuring gaf hij zelden. Alleen als hij er niet onderuit kon, omdat hij 
samen was met een collega, werd er een bon uitgeschreven. Als hij iemand 
zag, die zonder licht in het donker op de fiets reed, hield hij hem aan en 
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zei; "Klootje, klootje, draai eens aan het rad, want je hebt geen licht." 
Waarschijnlijl< had hij hieraan zijn bijnaam te danl<en. De boosdoener werd 
dan meestal gewoon naar huis gestuurd. 

Soms was zijn beroep niet zonder gevaar. In 1933 werden twee mannen uit 
Gendringen, een van 25 en een van 29 jaar, in de avond door de veld
wachter aangehouden, omdat ze zonder licht fietsten. Er ontstond een 
woordenwisseling, waarbij de veldwachter werd gestompt en geslagen. In 
de rekeningen van de gemeente Bemmel komen we een nota tegen van 
dokter Poell voor geneeskundige behandeling van de heer P.P. Huisman ad 
ƒ 10. Ook de oogarts dr. J.P.A. Hoefnagels moest er nog aan te pas komen. 
De twee agressievelingen moesten zich voor de Arnhemse rechter verant
woorden. De oudste werd vrijgesproken, de jongste kreeg vijf maanden 
gevangenisstraf. 

Huisman met de fiets op het fietspad langs de Van der Mondeweg. 

Op een avond werd er bij de familie Nieuwenhuis aangeklopt. "In naam der 
wet, doe open de deur!" Daar stonden burgemeester Herckenrath en de 
veldwachters Huisman en Koenders voor de deur. Wat was er gebeurd? 
Paul en Jan Nieuwenhuis hadden op de Haalderense kermis de gummistok 
van de veldwachter afgepakt en hem er mee geslagen. Hij was behoorlijk 
toegetakeld. Van de rechter kregen de broers respectievelijk vier en drie 
maanden cel. 

Tonnie Rikken, die eens per week bij de familie Huisman kwam voor naai
werk, had verkering met Arend l^oed uit Bemmel. Die verkering werd 
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geheim gehouden, want Arend was protestant en daar werd in die tijd heel 
anders tegen aangekei<en dan nu. Daarom bracht Arend haar achter op de 
fiets, zonder licht, over de dijk naar Haalderen. De tocht ging dan via de 
Schoolstraat en dan richting Essenpas, waar Tonnie als pleegkind bij de 
familie Alofs woonde. In de Schoolstraat stond veldwachter Huisman. Ze 
werden aangehouden. Zonder licht fietsen kan nu eenmaal niet. Toen 
Huisman Tonnie herkende, zei hij: "Ik heb niks gezien, als je maar zorgt, 
dat ze veilig thuis komt!" 

Bi] de pensionering. V.l.n.r. de politiemensen Oosterloo, een onbekende politieluite-
nant, Kamphuis en Kersten. Zittend P.P. Huisman en nog een onbekende politieman. 

Op een dag werd mevrouw Riet van Dreumel in de Groenestraat door een 
hond in de jas gebeten. Ze wilde dat de eigenaar van de hond een nieuwe 
jas voor haar kocht. De politie moest er maar bij gehaald worden. Huisman 
kwam bij de eigenaar van de hond en zat een poos in de keuken naar de 
hond te kijken. Tenslotte zei hij: "Die hond doet niks!" De hondenbezitter 
sloot toen snel een WA-verzekering af. De ingangsdatum werd terugge
draaid naar een tijdstip vóór het ongeval met de hond. De verzekering 
betaalde ƒ 27,50 voor reparatie aan de jas. Een nieuwe jas werd echter 
niet gegeven. 

In het Ambonezenkamp in Haalderen was nu en dan wel eens iets aan de 
hand. Huisman, intussen wachtmeester eerste klas der rijkspolitie, ging 
daar dan op af. Op de een of andere manier was alleen zijn aanwezigheid 
daar al voldoende om de problemen op te lossen. 
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Bi] de pensionering met familie en collega's. V.l.n.r. staand; Hendrik Huisman (post), 
Harry Huisman, Van Mullem, Tonnie Huisman, Knippmg, Dime Huisman-van Mullem 
en letje Spanbroek. Zittend; Stevens, Piet Huisman, Bakker, Nol van Swaay, Berber, 
W. Sluiter, Ria Huisman en W. Otters. 

In 1956 ging Huisman met pensioen. Er werd een bescheiden feestje ge
houden bij Huisman aan huis. Zijn collega's waren er allemaal. "Wel, wat ga 
je nou doen, nu je gepensioneerd bent?" vroeg de adjudant. "Varkens 
fokken," was het onmiddellijke antwoord. Hij zou het niet lang meer doen. 
Zijn vrouw werd ziekelijk en hij moest steeds meer bijspringen in het huis
houden. De varkens werden weggedaan. Op 14 oktober 1969 overleed 
Alijda. 

Op Piet na waren alle kinderen al het huis uit en nu bleven de twee mannen 
over. Een paar jaar hebben die twee nog samengewoond, maar met zoon 
Piet ging het niet zo goed en die werd opgenomen in "s Koonings Jacht', 
waar hij nu nog verblijft. Uiteraard kwamen de zonen en dochter met hun 
echtgenoten heel vaak bij hun vader op bezoek, maar hij vereenzaamde 
toch. Op 16 januari 1974 overleed hij op 79-jarige leeftijd. Hij werd begra
ven op het kerkhof te Haalderen. 

Een zin uit het bidprentje tekent hem bijzonder: "Hij was een ongecompli
ceerd mens, die eenvoudig zijn plicht wist te doen, trouw was in geloof en 
vriendschap en vriendelijk voor iedereen." 

Joop Verburg 
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Flitsen uit de geschiedenis van Doornik (5) 
Willem van Arenborch, Heer van Doornik en Ressen (1507-1526) 

Trouwe paladijn van Karel van Egmond 
In de periode van de bezetting van Gelder door de Bourgondiërs (1473-
1477) en (1481-1492) horen wij nauwelijl<s Iets over de kleine Ineerlijkheid 
Doornik. Tot in 1505 de onbekende Willem van Arenborch in 'Huis Doornik' 
blijkt te wonen. In 1507 wordt hij door Karel van Egmond, hertog van 
Gelder, beleend met de heerlijkheid Doornik en Ressen. Ressen werd toen 
uit het ambt Over-Betuwe en het schoutambt Bemmel gelicht. Willem van 
Arenborch was een vreemde eend in de bijt van de Over-Betuwse ridder
schap. In 1526 werd hij in Eist vermoord. Hij werd opgevolgd door zijn 
zoon, Willem van Arenborch Willemszoon. 

Wat vooraf ging 
In het laatste kwart van de vijftiende eeuw verdwijnen de Van Steenber-
gen's uit de geschiedenis van Doornik en van het gewest. In 1486 is Hen-
riek van Doerninck ambtman in de Over-Betuwe. Hij heeft met de heerlijk
heid niets te maken. De eertijds invloedrijke Van Lent's vinden wij niet 
meer in het bestuur van de ambten. Hun invloed blijft beperkt tot de stads
politiek van Nijmegen. De Van Lynden's die in Hemmen de erfenis van de 
Van Doernic's hadden verkregen, ontwikkelden zich later tot een machtige 
dynastie van ambtmannen en ambtsjonkers in de Over-Betuwe. Bemmel 
was doorgaans het bestuurlijke hart van de Over-Betuwe. (Het ambtshuis 
in Eist werd pas in 1694 gekocht.) De invloedrijke Goissen van Bemmel 
speelde tijdens en na de bezetting als ambtman een belangrijke rol. 

De machtige Bourgondiërs streefden naar een herstel van het oude mid-
denrijk van de Alpen tot aan de Noordzee. Met diplomatieke kuiperijen 
maakten zij handig gebruik van de voortdurende twisten om de Gelderse 
hertogshoed. Na de verovering van Nijmegen door Karel de Stoute in 1473 
werd heel Gelder, inclusief Arnhem dat met Willem van Egmond de zijde 
van de Bourgondiërs had gekozen, ingelijfd. Na de dood van Karel de 
Stoute in 1477 konden de Geldersen even het Bourgondische juk afschud
den. Maar niet voor lang. Maximiliaan van Oostenrijk wilde Gelder opnieuw 
onderwerpen. Het kwam tot een treffen waarbij de Geldersen werden 
verslagen. Op weg naar het slagveld werd een Nijmeegse eenheid van 400 
schutters en twee burgemeesters door Kleefse troepen in de rug aangeval
len en in de pan gehakt. Wat dat voor rouw in de stad met tussen de 
12.000 en 15.000 inwoners heeft gebracht laat zich raden. De Over-
Betuwse gezagsdragers wilden zich zoveel mogelijk onttrekken aan de 
richtlijnen van het centrale Bourgondische gezag dat in Arnhem zetelde. 
Nijmegen bleef in het politieke steekspel de kampioen van de Gelderse 
vrijheid. Arnhem bleef stug aan de Bourgondische kant staan. Zo zat de 
Over-Betuwe tussen twee vuren. Goissen van Bemmel, die in 1486 Henric 
van Doerninck als ambtman opvolgde, voerde een prudent beleid maar hij 
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kon niet verhinderen dat Willem van Egmond, de fanatieke verdediger van 
de Bourgondische belangen, zich in 1488 tot ambtman benoemde en daar
mee de invloed van Arnhem in de Over-Betuwe vergrootte. Dankzij de 
politiek van de Gelderse steden, behalve Arnhem, kon in 1492 de jonge 
Karel van Egmond met veel Gelders geld, vooral veel Nijmeegs geld, uit 
zijn gevangenschap worden vrijgekocht. 

Afb.: Philips de Goede en Karel de Stoute. 
Het politieke gekuip van Philips de Goede, hertog van Bourgondie, in de Gelderse 
twisten om de hertogshoed mondde uit in de invasie van Karel de Stoute. In 1473 
viel Nijmegen hem in handen waarna heel Gelder werd ingelijfd. De Over-Betuwe zat 
tussen drie vuren; de twee rivaliserende steden Nijmegen en Arnhem en de Kleefse 
hertog die de zijde van de Bourgondiërs had gekozen. 

Een vreemde eend in de bijt 
Met een zucht van verlichting hadden de Betuwse gezagsdragers de wisse
ling van de hertogelijke macht begroet. Goissen van Bemmel werd direct in 
zijn functie van ambtman/richter/dijkgraaf hersteld. De ambtsfunctionaris
sen waren verlost van de strakke Bourgondische administratie en van de 
pottenkijkerij in Betuwse aangelegenheden door de Arnhemmers. Zij kon
den terugkeren naar hun onoverzichtelijk bestuursapparaat, hun versnip
perde rechtspraak en hun systemen van belastingheffing waar zij zelf 
zoveel beter van werden. Zij voelden zich daar wel bij. Het pakte heel 
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anders uit. De nieuwe hertog liad zijn opvoeding in centralisatiepolitiel< en 
moderne krijgswetenschappen in Mechelen gekregen en hij liet zich al gauw 
niets gelegen liggen aan stadsrechten en privileges, aan gevestigde ver
houdingen en traditioneel gegroeide gezagsapparaten. Dat bracht hem al 

snel in conflict met Nijmegen, 
de kampioen van de Gelderse 
vrijheid. Het recalcitrante Arn
hem moest later gewapender
hand op de knieën worden 
gedwongen. In zijn streven naar 
absolute macht plaatste hij op 
Invloedrijke en minder Invloed
rijke posten In het hertogdom 
trouwe dienaren en krijgsmak-
kers die hem op zijn onophou
delijke veldtochten vergezelden. 
Willem van Arenborch was zo'n 
pion. 

Afb.: Karel van Gelder. 
Karel van Egmond, hertog van 
Gelder, sleepte heel Gelder mee in 
zijn geldverslindende knjgstochten 
tegen de Bourgondiërs. De oorlogs
lasten drukten zwaar op het platte
land. Zijn veldheer was de beruchte 
Maarten van Rossum. 

De eerste kennismaking met Willem van Arenborch begint met twee con
flicten. Met de stad Nijmegen en met Golssen van Bemmel. Uit de corres
pondentie blijkt dat in 1505 Willem van Arenborch namens de hertog met 
een bezetting van ruiters en knechten was aangesteld als bewaker van het 
'Huis Doornik'. ' .... ind wat lasten ind verdriet ons ind U van demselven 
huyse komen muchten '. Schildwacht van de hertog dus. Dicht bij Nij
megen met controle over de Waalbocht en over de weg van Nijmegen vla 
Bemmel naar Arnhem. Ondanks stevig verzet van Nijmegen werd de stad 
door de hertog gedwongen de kosten van die dure bezetting te betalen. 
Geen binnenkomen voor vriendschap met de stad. 

Met zijn andere buurman, Goissen van Bemmel, kreeg de kersverse Heer 
van Doornik het aan de stok in een conflict dat escaleerde In de gijzeling 
van Goissen van Bemmel die op 26 november 1506 ' opten huyse 
Doirnick..' gevangen werd gehouden tot aan de voorwaarden voor zijn 
vrijlating was voldaan. Wat het conflict met Goissen van Bemmel Inhield en 
hoe het werd opgelost, weten wij niet. De gevestigde Over-Betuwse ridder
schap zal wel met een scheef oog gekeken hebben naar deze vreemde eend 
in de bijt. De liefde voor hertog Karel was toch al bekoeld en op een proté-
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gé van de hertog die de weetplicht zeker in praktijk zou brengen en die een 
oog liad op de steeds zwaarder wordende landsiasten zat men in de Over-
Betuwe niet te wacfiten. Een bastaard nog wel. Niet dat men daar in die 
kringen zo zwaar aan tilde. De Van Steenbergen's stamden door bastaards 
uit het Gelderse huis. I^aar toch, het telde. Willem van Arenborch was een 
bastaard uit het geslacht Lumey van der l^larck. Eén van zijn voorvaderen 
had de weinig vleiende bijnaam 'Ie sanglier {red.: het zwijn) des Ardennes' 
en een van de nazaten was Lumey van der r^arck die in 1572 Brielle wist te 
bezetten. 

Heer van Doornik en Ressen 
In de oorkonde waarmee Willem van Arenborch werd beleend met de 
heerlijkheden Doornik en Ressen laat de hertog er geen twijfel over be
staan dat hij zijn trouwe dienaar op deze wijze wilde belonen voor zijn 
diensten '... soe hij ons van kijnde op bis tot desen daige hoe gediend ind 
ons mennichfoldigen trouwen dienst gedaen ins bewesen heeft... in onsen 
uitersten lasten ind noeden '. Nee, ambtman Steven van der Capellen en 
andere leden van de ridderschap, zoals de Van der Lawick's, de Hackfort's, 
de Van Hoenseler's en de Van Bemmel's waren niet gelukkig met deze 
belening. Ressen werd uit het ambt Over-Betuwe en uit het schoutambt 
Bemmel gelicht en de hertog verbond aan de belening voorwaarden die 
Willem van Arenborch zeker zou nakomen maar die de Over-Betuwse 
gezagsdragers angst inboezemden. 

De landsheer had het laatste woord en op voorwaarde dat de opgelegde 
schattingen (die steeds zwaarder werden) prompt zouden worden betaald 
en de inwoners van de heerlijkheden hun weerplicht zouden vervullen "... 
nnit ciockenslach ind dienst bewant wesen ' werd Willem van Arenborch 
Heer van Doornik en Ressen. De beide heerlijkheden werden ten eeuwigen 
dage aan Willem en zijn mannelijke erfgenamen overgedragen ' mit 
hoiger heriichheyt ind mit aiien toebehoeren, mit eggen, eynden, paiingen, 
den sementiicken iuyde, dairin sijn of hiernamails komen zuilen, mit ge-
meinten, accijnzen ind mit alletghene dairtoe gehoert. '. Daartoe hoorde 
onder meer de lagere rechtspraak in naam van de hertog zoals voorheen in 
de kleine heerlijkheid Doornik. Onder de rechtbank die voortaan in "t 
Hemeltje' zitting hield, vielen nu de inwoners van Doornik en Ressen. De 
bieraccijns in de heerlijkheden kwam de Heer van Doornik en Ressen toe. 
Er was één bierherberg in Ressen en één in Doornik toegestaan. 

Willem van Arenborch bezat ook het collatierecht. Dat wil zeggen dat hij 
besliste over de benoeming van een pastoor in de parochies in zijn heerlijk
heid. Ressen kende zijn eigen parochie en Doornik vormde met Haalderen 
één parochie. In 1517 deelde Willem van Arenborch de bisschop van 
Utrecht mede dat hij Mattias Teeuwen beleend had met de pastoriegoede
ren van Doornik en Haalderen. Hij verzocht de bisschop om de formele 
benoeming van Teeuwen tot pastoor. 



28 

De Heer was in zijn iieeriijkheid ook dijkgraaf en verantwoordelijk voor liet 
waterbeheer. Een heikel punt in de watergevaarlijke Betuwe waar samen
werking een must was om het water te keren. De hertog hield hierin dan 
ook een stevige stok achter de deur. Mocht de Heer, ook inzake het water
beheer, in gebreke blijven dan vervielen de heerlijkheden weer aan de 
landsheer. In de negentienjarige regeerperiode van Willem van Arenborch 
bleven de heerlijkheden voor watersnoden gespaard. 

In het Land van Maas en Waal 
In het Land van Maas en Waal had Nijmegen van oudsher de facto het 
recht de ambtman te benoemen. De wraakzuchtige hertog die het voort
durend aan de stok had met de stad en zelfs dreigde de stad te belegeren 
en in te nemen, wilde de invloed van Nijmegen in het Land van Maas en 
Waal het liefste elimineren en negeerde dit ongeschreven recht van de 
stad. Hij gaf in 1513 het halve ambtmanschap in het Land van Maas en 
Waal aan Willem van Arenborch omdat de ambtman Hendrik van Baex de 
hertog afvallig was geworden. Achtergrond was natuurlijk de inning van de 
opgelegde belastingen en het oproepen van weerplichtigen. 

Of dat laatste ook in Ressen en Doornik is gebeurd, weten wij niet. Wel in 
het Land van Maas en Waal. In 1517 moet Willem van Arenborch de hertog 
mededelen dat hij er niet in was geslaagd om 100 weerbare mannen te 
leveren voor de versterking van Asperen omdat de opgeroepenen dienst 
weigerden. Hoezeer de verhoudingen voor en tijdens de regeerperiode van 
Karel van Egmond van vriendjespolitiek aan elkaar hingen, bewijst de deal 
van Willem van Arenborch met de hertog. Wanneer Elizabeth, dochter van 
Willem van Arenborch, op huwelijkse voorwaarden met Wolter Baex, de 
zoon van de zogenaamd afvallige ambtman Hendrik Baex, zou trouwen, 
dan mocht Willem zijn rechten op het halve ambtmanschap overdragen op 
zijn dochter en zou Wolter Baex niet langer geblameerd worden omwille 
van de afvalligheid van zijn vader. Deze overeenkomst werd op 12 maart 
1524 gesloten. Dochter Elizabeth en haar man Wolter Baex hebben er geen 
gebruik van gemaakt. Op 13 juli 1525 werd Willem van Arenborch in zijn 
halve ambt bevestigd. 

In Eist vermoord 
Tijdens een bijeenkomst van notabelen in Eist werd Willem van Arenborch 
door Bernt van Hackfort, zoon van de ambtman Olivier van Hackfort, zo 
ernstig toegetakeld dat hij aan de gevolgen daarvan is overleden. Deze 
moord heeft plaats gehad tussen 29 mei 1526, wanneer Van Arenborch 
voor het laatst wordt vermeld, en 20 oktober 1526 wanneer Gielis van 
Ryemsdyck in het halve ambt van Van Arenborch wordt bevestigd. De 
bewaard gebleven getuigenverklaring van deze moord vermeldt geen 
datum. Wel weten wij dat een aantal belangrijke personen op deze bijeen
komst aanwezig was, waaronder de beroemde Nijmeegse Jacob Kanis, de 
gezworen vijand van Karel van Egmond. 
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De getuigenverklaring werd door H.DJ. van Schevickhaven in zijn studie 
'Het Huis Doornik en de lieerlijkheid Doornik en Ressen' opgenomen: 
' Arent van der La wiek ende Bernt van Weze tuygen dat zij tot Eist mit 

die amptman Oliphyr Hacl<fort, Bernt syn soon, Wylhelm van Ardenborcti 
ende myt meer andere liebben sitten drinl<en ende sicti doe begeven heft, 
dat die amptman vurs. achteruyt opten mysten gingh, daar Wylhelm van 
Ardenborch vurs. hem volghden ende Arnt van der Lawick ende Bernt van 
Weze dairbij halen liet, ende dair gehoert hebben, dat zelige Wylhelm van 
Ardenborch tot den Amptman sacht: Goeden avont, her amptman, ghy 
hebt mynre ondersaten buyten ennich reden laeten vangen, ende sold U 
Gaitz vijf wanden schenken. Dairop die amptman sacht: Sent Hobbert 
plaich u, ick sals my beclaigen an mynen genedigen heren, dat ghy my sus 
an kompt springen, ick sail mijn amt verdedigen soe langh ick ennich 
penningen dairop heb. Ende als dese wairde gyngen sacht van Ardenborch 
zeliger tot Herman, des amptmans dyner: Laet dat swert steken. Dairop 
Herman sacht: Joncker, Ick en voust mijn swert uyt, ick sta hyr bij mijn 
joncker als een dyner. Ende doe Bernt, des amptmans soen, dair oich bij 
quamen, seggende tot synen vader: Laet die sake noe beroesten wes op 
een ander tijt. Dairop die amptman tot sijn sone sacht: Sent Hubert plaech 
u, Bernt, die jongh geselschap heit all mijt een. Doch doe meister Jacob 
Kanis myt meer andere eweckt waren, ghingh Bernt Hackfort ende zelige 
Wylhelm van Ardenborch myt ongeverlick sesstien of achttien voer die deur 
ende standen ende saten myt warden aldair ende droncken. Ende als Bernt 
ende zelige Wylhelm vurs. myt maickanderen alsoe stonden ende tobden 
sacht zelige Wylhelm tot Herman, des amptmans dyner: Laet dat bewair-
den, off ick slae u een kan in den beek. Doe Bernt Hackfort sacht: Slaet ghij 
hem myt een kan in den beek, so slae ick u wederom myt een kan op den 
kop. Doe Ardenborch antwoorden: Soldt ghij Bernt? ende myt die waerde 
goet zelige Wylhelm van Ardenborch Bernden enen pot wijns onder ogen 
ende Bernt wederomme myt een kan wijns hem opt lijff warp. Ende als die 
worp gedaen was, trade zy beide toerugh ende tegen van leer, ende als 
zelige Wylhelm vurs. nae Bernden houwen woldt, was dair een huyssman, 
die hem omtoech mytten rugh nae Bernden ende doe Bemt vurs. myt een 
ryedswert Wylhelm van achteren doer lijff stack, ende myt als dat geschiet 
was, storten sij beide ther erden...'. 

Hoe de zaak in juridische zin is afgelopen weten wij niet. Edellieden en 
geestelijken konden in die tijd niet voor het ambtsgericht worden gedaagd 
maar alleen voor de hertogelijke bank c.q. voor een kerkelijke bank. Bernt 
van Hackfort en Arnt van der Lawick vinden wij later terug als ambtman. 
Willem van Arenborch werd opgevolgd door zijn zoon Willem van Arenborch 
Willemszoon. 

Onder de opvolgers van Willem van Arenborch worden Ressen en Doornik 
geteisterd door watergeweld en oorlogsgeweld. Daarover bijzonderheden in 
onze volgende aflevering. Uitvoerige bronvermelding in Atlas Lent lang 
vervlogen tijd nr. 6. 

I^artien A.G.M. Schenkels 
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Oud archiefmateriaal 
Uit de openingsrede van burgemeester Herckenrath op de eerste 
raadsvergadering van het jaar 1933, gehouden op zaterdagochtend 
4 februari 1933 

Het is voor een groot gedeelte kommer en kwel wat de burgervader aan de 
raad te melden heeft. Het gaat economisch gezien slecht met de Staat der 
Nederlanden en met de gemeente Bemmel in het bijzonder. Het heeft 
weinig zin om de noden van de verschillende volksklassen nader te belich
ten, omdat vrijwel Iedereen deze noden aan den lijve ondervindt. Daarom 
geeft de burgemeester enkele -meest sombere- cijfers, die zo veelzeggend 
zijn. 

De bevolking der gemeente vermeerderde door geboorte met 126, door 
vestiging met 299, totaal met 427 zielen, zij verminderde door sterfte met 
60, door vertrek met 342 inwoners, totale vermindering 402 zielen, zoodat 
er een saldo vermeerdering van het zielental valt aan te wijzen van 25. Op 
31 december 1932 was het Inwonertal der gemeente 7376 zielen. In 1932 
werden 37 huwelijken gesloten. 

Het aantal Ingeschreven werkeloozen, op 1 Jan. 1932 bedragende 238, was 
op 1 Jan. 1933 gestegen tot 382. Het aantal georganiseerde arbeiders liep 
van 1 Jan. 1932 op 667 vooruit tot 744 op 1 Jan. 1933. Aan subsidie wer-
keloosheldsverzekeringskassen werd In 1932 betaald ƒ 2.300 tegen ƒ 4.000 
voorheen, wellicht zal het bedrag zelfs tot ƒ 13.000 stijgen. Aan steun werd 
in 1932 uitbetaald ƒ 23.782,38, waarvan ten laste van de gemeente zal 
komen ƒ 11.171,12 (In 1931 ƒ 431). Werkverschaffing kostte In het jaar 
1932 ƒ 1.262, het voorafgaande jaar f 1.172. De kosten voor Armenzorg 
worden gespecificeerd door de volgende opgave: ondersteuning aan be-
hoeftlgen ƒ 2.332 (in 1931 f 2.110); kosten ziekenverpleging ƒ 1.498 (in 
1931 ƒ 3.292); subsidie spedallstenzorg ƒ 535 (In 1931 ƒ 215,31); be
deeling Crisis-Comité ƒ 1.334, benevens steun In natura. 

De gemeente had zich verzekerd tegen werkeloosheid, maar de premie 
loog er ook niet om. In 1932 werd hiervoor ƒ 41.308 betaald, ruim zeven
duizend gulden meer dan het jaar er voor. De crisistijd was ook af te lezen 
aan de verstrekte bouwvergunningen, die sterk terug liepen van 103 in 
1931 naar 32 in 1932, waarvan slechts 12 voor woningen en de rest voor 
andere opstallen. Voor 3 woningen werd in het kader van de arbeiderswet 
met een voorschot van ƒ 10.500 bijgedragen. 

Is het een wonder, aldus burgemeester Arnold Herckenrath, dat het meeste 
van het zoojulst genoemde een waren afbraakinvloed uitoefent op onze 
gemeente financiën. In plaats van er over te kunnen jammeren dat onze 
reserven raakten opgeteerd, was onze beginpost bij den aanvang van den 
crisis een nadeellg slot, dat we juist bezig waren weg te werken, zoals dat 



31 

in een goed gefinancierde liuisliouding behoort en ziet, daar kwamen al die 
groote onvoorziene uitgaven. Hoe zuiien -zoo vraag il< mij af- de ingezete
nen bij hun zoozeer verminderde financiëie draagl<racht de hun opgelegde 
belastingen moeten bijeenbrengen? De belastingen, die weliswaar noodig 
waren om eene sluitende begrooting te krijgen, maar die ondraaglijk zijn en 
de enigszins draagkrachtigen verder geheel uitputten. 

De burgemeester pleit dan voor wijzigingen in de landelijlce wetgeving, 
waardoor de ƒ 5,50 die liet rijl< nu per inwoner aan de gemeenten beschik
baar stelt, wordt verhoogd, alleen al om het gemeentelijke huishoudboekje 
sluitend te maken. En ik spreek dan nog niet van zaken die om verbetering 
schreeuwen, zooals ons wegennet en de ontwatering, zooals brandweer en 
rioleering. Dagelijks te moeten voelen, hoe dringend een en ander voorzie
ning behoeft en, financieel lamgeslagen, niet te kunnen, het is wel het 
meest deprimerende gevoel voor hen die met bestuur en verantwoording 
belast zijn. 

De burgemeester heeft vooral zorg voor de kleine tuinder, waarvoor de 
gemeente weinig doen kan. Maar hij ziet ook een lichtpuntje: er wordt hulp 
geboden door particuliere en kerkelijke instellingen en ook particulieren, die 
wat te missen hebben, delen daarvan uit aan de behoeftigen. Laten wij 
althans met vereende krachten in eene groote eensgezindheid blijven 
streven naar het beste te doen in de taak waarvoor wij gesteld zijn en 
moge die taak dan al eens niet gemakkelijk zijn, wij kunnen dan toch leven 
in het bewustzijn onze plicht te vervullen en dat kan ons vrede geven met 
onszelf 

Een deel van de werklozen werd ingezet in werkverschaffingsprojecten. Eén 
daarvan was de aanleg van de weg van Oosterhout naar Pannerden. Voor
lopig werd een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe weg in Haal-
deren die, ter vervanging van de weg om de kolken heen, dwars door de 
kolken werd aangelegd. De provincie betaalde 90% van de kosten, terwijl 
de overige 10%, begroot op ƒ 6.000, voor rekening van de gemeente 
kwam. Voor dit werk was SO.OOOm-̂  zand nodig, terwijl 30 è 40 werklozen 
er langdurig aan de slag konden. 

Verdere bezuinigingen in het jaar 1933 bleven niet uit. Ambtenaren voor 
wie de betrekking aan de gemeente geen hoofdbron van inkomsten was, 
werden 572% gekort op hun salaris. Een besluit om de veearts, de vroed
vrouw en de dokter met 872% op hun salaris te korten werd door de pro
vincie teruggedraaid naar dezelfde 5V2% als voor de ambtenaren. De boe
ren kregen het ook hard te verduren. Ze moesten 25% boter afstaan aan 
de margarinefabrikanten. Binnen de grenzen van ons land moest tol be
taald worden voor de verkoop van landbouwproducten in een andere pro
vincie. Om melk vanuit Gelderland in Holland te verkopen moest 3 cent per 
liter 'invoerrechten' betaald worden! Datzelfde gebeurde ook met andere 
landbouwproducten in meerdere delen van Nederland. 
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Ondanks de donkere tijd waren er voor de jeugd nog wel gelegenheden om 
zich te vermaken, getuige een vraag in een raadsvergadering om de Be-
tuwsche Stoomtramweg-Maatschappij op te dragen er voor te zorgen, dat 
tramwagens, die ergens op de lijn geparkeerd stonden, met meer door de 
jeugd aan het rollen gebracht konden worden en dus geen gevaar meer 
zouden opleveren voor de trammetje spelende jeugd 

Gerard Sommers en Joop Verburg 

Bron Diverse edities van 'De Betuwe' uit 1933 

Sorry juf, ik lette even niet op 
Aan het artikel 'Oude Bemmelnaren' van de heer Stukart voegden we in het 
onderdeel over de familie Matthijssen een foto toe van de leerkrachten van 
de Doornenburgse meisjesschool (zie pagina 47 van het vorige kringblad) 
Daarbij verwisselden we helaas de namen van juffrouw Rensen en juffrouw 
Huting Misschien kwam het omdat beiden gezusters waren'? Toch had dat 
juist mij als oud-Doornenburger natuurlijk nooit mogen overkomen Vooral 
met omdat ik zelfs nog een tijd les heb gehad van die aardige juffrouw 
Huting toen ze op de jongensschool inviel Een van onze leden twijfelde ook 
of de leerkracht rechts op de foto wel de heer Van Rosmalen was Zij wees 
ons het adres van de heer Van Rosmalen, die ons vervolgens kon vertellen, 
dat met hij maar zijn collega Gerard Verweij is afgebeeld Een voldoende 
zal er voor deze opgave wel met meer m zitten 

Ook op een andere plaats in het vorige blad lette ik even met goed op en 
wel bij het gedicht over de 'Raadscandidaten' op pagina 63 U miste mets, 
kreeg zelfs het eerste couplet dubbel, maar dat was toch echt met de 
bedoeling Ook jammer' 

Het blijft opletten! En ondanks dat goede voornemen ben ik bang dat er 
ook in de jaargang 2001 nog wel weer eens een ongelukje zal gebeuren 

Gerard Sommers 

Kalenders 2001 
Als u dit leest dan zijn de bij ons bestelde kalenders 2001 afgeleverd Er is 
nog een aantal kalenders bij de secretaris en de penningmeester in voor 
raad Mocht u nog overwegen om voor uzelf een exemplaar aan te schaffen 
of nog om een bij deze tijd van het jaar passend cadeau verlegen zitten, 
dan houden wij ons aanbevolen Voor ƒ 15 kunt u uzelf of een ander de 
komende 365 dagen een groot plezier doen en draagt u bovendien nog bij 
aan een versterking van de financiële middelen van de kring 
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Oorlogsbelevenissen van Rudolf Schick 
In het septembernummer van ons kringblad van 1999 stonden twee arti
kelen waarin een Engelse tankcommandant en een Engelse infanterist 
vertelden over hun belevenissen tijdens, wat een van hen 'Bemmel-attack' 
noemde, de aanval op Bemmel in september 1944, De gelegenheid die ons 
geboden werd om hun ervaringen aan onze lezers aan te bieden, aan
vaardden wij graag en zonder aarzelen. 

Via kennissen in het oosten van Duitsland kwam ik enige tijd geleden in 
contact met een voormalig soldaat van de Reichsarbeitsdienst ( f ^D) , die 
ten tijde van de luchtlandingen bij Arnhem en Nijmegen in de buurt van 
Ressen en Lent dienst deed bij een batterij luchtdoelgeschut. Ik realiseerde 
me direct dat het eventueel publiceren van zijn ervaringen in ons blad een 
veel minder vanzelfsprekende zaak was. Toch kunt u nu hieronder de 
ervaringen van de betreffende Duitse militair lezen. Graag leg ik u uit 
waarom we hebben gemeend tot het weergeven daarvan te kunnen over
gaan. 

In het verhaal komt duidelijk naar voren dat het hier om een Duitse soldaat 
gaat die, toen de strijd al vrijwel verloren was, vanuit de Arbeitsdienst de 
militaire dienst kreeg opgedrongen. Hij was eigenlijk nog maar een kind 
toen hem werd opgedragen om, praktisch onvoorbereid, de oprukkende 
geallieerden te helpen afstoppen. Wat hij aan het front ervoer, deed zijn 
twijfel aan de zaak waarvoor hij stond, nog verder toenemen. 

Uit navraag bij enkele Ressenaren bleek, dat in de bezettingsperiode de 
verstandhouding tussen de militairen van de RAD en de bevolking in het 
algemeen niet slecht was. Het waren overwegend vrij jonge jongens, die 
soms merkbaar tegen hun wil de hun opgedragen taken vervulden'. Ze 
kwamen waar mogelijk nu en dan bij Ressense mensen thuis. 

Zo kwam één van de RAD-soldaten nog wel eens bij de familie Derksen. En 
af en toe leende hij daar een fiets om naar Bemmel te gaan. Die fiets werd 
steeds netjes teruggebracht, totdat op een keer het rijwiel in Bemmel 
gestolen werd. De jonge militair vond dat heel vervelend en enkele dagen 
later kwam hij aanzetten met een Duitse fiets ter vervanging... Van de heer 
Johan Minkhorst kwam het verhaal, dat RAD-militairen op de dijk wacht 
moesten lopen. Op een gure dag nodigde zijn moeder die nog jonge jon
gens uit om een kop koffie te komen drinken. Na lang aandringen gingen ze 
mee en genoten ze van een lekker bakkie. Helaas kregen ze op dat mo
ment controle van de SS. Ze werden prompt afgevoerd... Beide situaties 
tonen aan dat er tussen de inwoners van Ressen en Bemmel en de RAD-
soldaten geen echt gespannen verhouding bestond. 

Rudolf Schiek was dus één van die jongens, die onvrijwillig in de strijd 
geworpen werd. Hij was bereid zijn herinneringen op te schrijven. Ik heb 
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daarvan een zo goed mogelijke vertaling gemaakt en zijn vergissingen 
(begrijpelijk na zoveel tijd) in voetnoten aangegeven om zijn verhaal zoveel 
mogelijk in takt te laten. Wij hopen dat onze lezers en dan speciaal zij, die 
de oorlog hebben meegemaakt, begrip hebben voor onze overwegingen om 
het verhaal van deze dienstplichtige militair te publiceren. Want ook het 
verhaal van Rudolf Schiek onderstreept de zinloosheid van oorlogsgeweld, 
net zoals de verhalen van de beide Engelse militairen in het september
nummer van 1999 dat al deden. 

Vertaling van het verhaal van Rudolf Schiek uit Niederwürschnutz 
Allereerst wil ik me even voorstellen: mijn naam is Rudolf Schiek, ik ben 
geboren in 1927. Mijn geboortestreek is het Ertsgebergte in Saksen en ik 
woon ten zuiden van Chemnitz. Ik kom uit een Evangelisch gelovige familie 
en werd in dit geloof grootgebracht. Ik was dus zogezegd religieus. In 1949 
heb ik bewust voor Jezus Christus gekozen, nadat ik na drie en een half 
jaar krijgsgevangenschap in Engeland mijn toekomstige vrouw mocht leren 
kennen, die ik tot op heden als een bijzonder Godsgeschenk ervaar. 

Nadat ik acht klassen lagere school doorlopen had, begon een driejarige 
opleiding administratie op een arbeidsbureau. Door de voor ons land 
slechte oorlogsomstandigheden werd ik in februari 1944 goedgekeurd voor 
de militaire dienst en moest ik op 1 maart 1944 opkomen. Ik was toen I6V2 
jaar oud. Van mijn opleiding administratie had ik net twee jaar achter de 
rug. Ik werd ingedeeld bij de RAD (Reichsarbeitsdienst). De RAD werd in 
Duitsland al vóór de oorlog in het leven geroepen. Het was een eenheid, die 
uitsluitend civiele doelen moest dienen (straten- en bruggenbouw) en 
aanvankelijk met vrijwilligers werkte. Tijdens de oorlog kreeg de deelname 
een verplicht karakter. 

De opleiding bij de RAD duurde zes maanden. De RAD droeg bruine unifor
men met een hakenkruisband om de linkerbovenarm. Bij dienst buiten 
Duitsland werd deze band verwijderd. Aansluitend op de Arbeitsdienst 
volgde in de regel de oproep voor de militaire dienstplicht. Vanaf ongeveer 
1943-44 werden de RAD-eenheden hoofdzakelijk bij de luchtafweer in 
Duitsland en later in de bezette gebieden ingezet, mede vanwege de hoge 
verliezen van de luchtafweer van Görings luchtmacht. Ik moest opkomen in 
Bilin in het voormalige Sudetenland in Tsjecho-Slowakije. 

Na een basisopleiding van zes weken werden wij als RAD-eenheid in België 
gestationeerd, in Stave, dicht bij Florennes in de Ardennen. In Florennes, 
op een half uur marcheren van de plaats waar we gelegerd waren, werden 
we opgeleid bij een RAD-Flakbatterij (FLAK=Flugzeugabwehrkanone= 
luchtdoelgeschut, red.) bij de daar gestationeerde luchtdoelkanonnen (7,5 
cm M36 Schneider L54). De betreffende batterij moest een nachtvliegveld 
voor MEllO-vliegtuigen beschermen. Ik werd opgeleid tot zijrichtkanonnier 
K2. Het was mijn taak om het kanon volgens de uit de bevelspost via radio 
overgeseinde waarden in het horizontale vlak te draaien. Ik zat aan de 



35 

rechterkant van het geschut en moest door middel van twee handwielen 
het kanon in de richting van de op een schaal aangegeven waarden draai
en. Op mijn rechteroor had ik een hoofdtelefoon en op het linkeroor een 
geluiddempende dop. 

RAD-militairen in Stave in België juni 1944. Staand, derde van rechts; Rudolf Schiek. 

In deze opleidingstijd viel de zesde juni, het begin van de geallieerde inva
sie aan de kanaalkust van Frankrijk. Door deze naar mijn idee voor het 
verloop van de oorlog beslissende gebeurtenis losten wij, eerder dan de 
bedoeling was, ongeveer veertien dagen later de kameraden met geboor
tejaar 1926 af, die vóór ons de kanonnen bemand hadden. We namen 
daarbij natuurlijk hun onderkomens over, zodat het kwartier in Stave 
verlaten werd. Zoals ik mij meen te herinneren bleven wij tot ongeveer 10 
augustus 1944 in Florennes. Vanwege de gebeurtenissen en in verband met 
de naar het oosten oprukkende geallieerde troepen werd onze batterij, 
bestaande uit zes zware 7,5 cm kanonnen en zes lichte 2 cm kanonnen, 
naar de omgeving van Eindhoven verplaatst. Helaas herinner ik me niet 
meer de precieze plaats van legering. Kameraden die ik daar eventueel 
naar zou kunnen vragen, zijn helaas niet meer in leven. 

Ongeveer begin september 1944 werden wij naar de rand van de stad 
Nijmegen overgeplaatst. Ik herinner me nog dat we dicht bij een boerderij 
of paardenstal in stelling gingen. Achter en naast de boerderij bevond zich 
een dichte, gemengde begroeiing. We bouwden onze stelling op een vlakke, 
vrije rechthoekige weide, die op de beide niet beboste zijden door struik
gewas begrensd werd. Hierachter was een boomgaard en daarachter be
vond zich een omheind veld met talrijke paarden. Op korte afstand herinner 
ik me nog een fabrieksgebouw met het opschrift van een radiofirma, moge-
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lijk Philips of iets dergelijks^'. Ik ben niet meer helemaal zeker van die 
naam^'. 

Terrein van de boerderij van Van Haaren. Langs de boerderij liep een weg van Lent 
naar Ressen, die aansloot aan de Zwarte Weg. In de verte het pand dat vroeger 
'Thermion' huisvestte. Op de weide moet de FLAK-batterij gestaan hebben. 

De eigenlijk voor mij meest Ingrijpende periode zou de week van zondag de 
zeventiende tot donderdag de eenentwintigste september worden. Die 
zondag, een dag zo mooi als zijn naam belooft, was het heel warm. Het 
werd de dag van de grootste luchtlandingen uit de oorlog. Van geallieerde 
zijde zouden 20.000 machines, inclusief zweefvliegtuigen zijn ingezet. Ik 
was, met mijn net zeventien jaar, de kinderleeftijd nog nauwelijks te boven 
en begreep natuurlijk niets van de strategische overwegingen van de wes
telijke geallieerden. Ik had geen idee van wat ons boven het hoofd hing. 

Tegen 8.30 uur in de ochtend vloog een kleine groep geallieerde vliegtuigen 
over onze batterij. We namen die machines onder vuur. Slechts een korte 
periode: de machines bewogen zich westwaarts, nauwelijks onder de indruk 
van ons zware geschut. We vernamen kort daarna enige ontploffingen en 
na ongeveer vijftien minuten kwamen vermoedelijk dezelfde machines op 
de terugweg weer in het gezichtsveld van onze batterij. 

Onze kanonnen hadden de opdracht een tussenspervuur te leggen om hen 
zo door een vuurgordel op de hoogte en de richting van de vliegtuigen, bij 
het overvliegen van onze batterij te hinderen. Het was mijn taak als zij-
richtkanonnier om de vanaf de commandopost doorgegeven waarden na elk 
salvo nieuw in te stellen. Volledig onverwacht werd ik in dat werk gestoord 
doordat enkele machines bommen afwierpen. Ik liet me instinctief van mijn 
draaistoel tegen de rechterzij wand van het geschut vallen. Hevige ontplof
fingen, dan een korte stilte tot het eerste hulpgeroep mijn oren bereikte. 
Gewonde kameraden riepen om hulp. 



37 

Wat was er gebeurd? Eigenlijk alleen maar het logische antwoord van de 
piloten op onze nutteloze pogingen hen het overvliegen te beletten. De 
kameraden in de commandopost hadden de geopende bomluiken hetzij niet 
gezien, hetzij verkeerd geïnterpreteerd. Daardoor hadden ze ons aan de 
kanonnen niet gewaarschuwd om, zoals we duizend keer geoefend hadden, 
in de rondom de kanonnen gegraven dekkingsgaten te vluchten. De balans: 
vijf dode kameraden, waaronder de batterijcommandant, luitenant Tschie-
del. Het aantal gewonden is me niet meer bekend. Van de zes zware ka
nonnen waren er drie onherstelbaar beschadigd. Van het 2cm-geschut 
waren er, geloof ik, ook veel buiten gevecht. Op de paardenweide ettelijke 
dode en gewonde paarden, die we diezelfde zondagmiddag moesten begra
ven vanwege de beginnende lijklucht. Bij ons kanon hadden we één dode te 
betreuren, te weten Freimuth Mehnert, geboren in 1927 en afkomstig uit 
Lugau, een plaats bij mij thuis In de buurt. Hij was de zoon van een lood
gieter, die later de zaak van zijn ouders had moeten overnemen. Op deze 
dag werd mij voor het eerst in mijn leven, meer onbewust, duidelijk dat 
een genadige God ten opzichte van mij een psalmtekst woordelijk vervulde. 
Die tekst luidt: "Hij heeft Zijn engelen over u bevolen, dat ze u behoeden 
op al uw wegen." 

In de namiddag en voor een deel ook al in de voormiddag van de zeven
tiende september beleefde ik als toeschouwer deze diep in mijn geheugen 
gegrift staande geallieerde luchtlanding. Vanuit westelijke of zuidwestelijke 
richting, Eindhoven-Nijmegen, bewoog de ene golf na de andere zich naar 
het strijdtoneel, richting Arnhem. Wij waren met onze drie overgebleven 
zware kanonnen tot toekijken veroordeeld, omdat de overvliegende eska
ders zich alle buiten ons bereik bevonden. Overigens had ons geschut al 
bewezen volledig nutteloos te zijn. Wij hadden alleen iets te doen met 
enkele laagvliegende toestellen, die onze batterij naderden maar van ons 
weinig te duchten hadden. Van de Duitse luchtmacht konden we geen 
enkele machine ontdekken. 

De luchtlanding duurde geruime tijd, tot in de late uren van die zondag
middag. Voor onze ogen ontrolde zich een perfect georganiseerde operatie 
van de geallieerde oorlogsleiding, die mij, als piepjong mens, het zinloze en 
hopeloze van de Duitse inspanningen deden inzien. Iedere dag die er op 
volgde zouden verdere gebeurtenissen die indruk versterken. 

Tegen de avond van deze zondag kwam onze batterij binnen het bereik van 
het geallieerde artillerievuur te liggen. We hurkten in onze dekkingsgaten 
en wachtten in spanning de dingen af die op ons afkwamen. Onze onder
komens van tentdoek waren spoedig doorzeefd door granaatsplinters en 
daardoor onbruikbaar geworden. In de vroege avond werd van onze kant 
bekend gemaakt, dat men een radiobericht van de tegenstander had opge
vangen, waarin sprake was van de voorbereiding van een aanval met 
bommenwerpers op onze batterij. Daarom kreeg de batterij in de nacht van 
17 op 18 september bevel de stelling te verplaatsen. 
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Op deze schets van het gebied rond Lent en Ressen zijn de beide posities aangege
ven waar de FI_AK-batterij van Schiel< stond vóór (1) en na 18 september 1944 (2). 
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Onze verplaatsingsacties werden in deze naciit regelmatig onderbroken 
doordat er granaten ontploften van onze eigen, door de tegenstander 
buitgemaakte 8,8 Flakkanonnen, waardoor we telkens weer In dekking 
moesten gaan. Er werden daarbij brisantgranaten met verhoogde scherf-
werking ingezet, die extreem gevaarlijk waren. Op de vroege maandag
morgen volgde de langdurige en moeizame verplaatsing van de stelling in 
de richting van Arnhem. Ongeveer halverwege tussen Nijmegen en Arn
hem, het zal in de buurt van Bemmel-Elst geweest zijn, brachten wij onze 
kanonnen op een weide in stelling^'. 

Het geschut werd ingegraven, voor iedere kanonnier werd een dekkingsgat 
gegraven en we bouwden een nieuw tentonderkomen. Deze werkzaamhe
den duurden tot dinsdag 19 september. Op maandag bekeken we verdere 
na-landingen in de richting van Nijmegen en Arnhem. In de nacht schoot 
artillerie (waarschijnlijk Duitse) met regelmatige tussenpozen met 
lichtspoorgranaten in de richting van Nijmegen. We hadden door het vlakke 
terrein een goed zicht daarop. In de loop van dinsdag werden we met onze 
overgebleven drie kanonnen als grondondersteuning in de richting Nijme
gen ingezet. Het zou slechts bij enkele pogingen blijven, want ons geschut 
was daarvoor niet geschikt. De automatische terugloop van onze sluitstuk
ken werkte in vrijwel horizontale opstelling nagenoeg niet. Op woensdag 20 
september bereikte ons het bevel om ons geschut op te blazen. De stuks
commandant en de toenmalige lader voerden die opdracht uit, terwijl de 
rest van de afdeling op een vrachtwagen geladen en in de middag in zuid
oostelijke richting afgevoerd werd. Als ik mij goed herinner moesten we 
naar Duitsland, in de richting Emmerich, gebracht worden. 

Onze hoop op terugreis naar Duitsland werd helaas niet bewaarheid. We 
werden in de avondschemering vermoedelijk bij Lent met, naar schatting, 
ongeveer vijftien mensen afgezet. We hadden nog slechts karabijnen, 
weinig geweermunitie en enige handgranaten bij ons. We trokken over een 
boerenerf, door struikgewas met bomen, tot we ons in een sloot bevonden, 
die aan de voorkant door een hoog maïsveld begrensd was"*'. Waar waren 
we aangekomen? Enkele Duitse infanteristen ontvingen ons en verklaarden, 
dat we ons in de voorste Duitse frontlinie bevonden. Het kwam me voor als 
in een enge droom. We werden over een lengte van een paar honderd 
meter verdeeld, om en om een infanterist en een 'Arbeitsmann', zoals we 
bij de RAD genoemd werden. Zonder enige opleiding werden we in de 
hoofdverdedigingslijn geplaatst. 

De nacht brak aan. Ik vernam het geluid van rupsvoertuigen. Later kwa
men we onder artillerievuur te liggen. We hoorden in de verte geschutsvuur 
en na ongeveer dertig è veertig seconden volgden op korte of iets langere 
afstand de inslagen. Instinctief kroop ik in mijn dekking in elkaar, het hoofd 
diep ingetrokken en met de armen bedekt. Het werd een verschrikkelijke 
nacht, aardedonker, met alleen het mondingsvuur van het geschut dat de 
hemel enigszins verlichtte. Door het voor ons liggende maïsveld was dat 
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echter nauwelijks zichtbaar. Wat denl<t je 
aflopen? Zal il< hier gezond weer uit komen? 

m zo'n situatie? Hoe zal dat 

Tegen de morgen beleefde ik iets onvergetelijks. Vanaf enige afstand riep 
een kameraad van onze eenheid mij. Ik twijfelde heel erg, of ik naar hem 
toe zou kruipen, want de beschietingen bleven voortdurend aanhouden. Ik 
bleef aarzelen, want ik wist natuurlijk niet wat hij van me wilde. Uiteindelijk 
ging ik op zijn aandringen in en kroop naar hem toe. Ik geloof dat hij 
geluiden in het maïsveld gehoord had. Vermoedelijk waren het vanaf een 
weide uitgebroken koeien. Na een paar minuten kroop ik weer terug naar 
mijn dekkingsgat. Daar kreeg ik het warm en koud en mijn benen trilden. 
Precies op de plaats waar ik slechts enkele minuten geleden gehurkt geze
ten had, stak een granaatsplinter in de wand van het gat. De genadige God 
had me nog eens wonderbaarlijk bewaard. 

Daarna brak de nieuwe dag aan. Een infanterist rende haastig door de sloot 
en beval ons heftig te schieten. Ik wist echt niet waarop ik schieten moest. 
Ik had noch zicht naar voren, noch naar de zijkanten. Ik zag lichtspoorgra
naten in de slootkant inslaan en ik voelde me volledig hulpeloos en verla
ten. Meerdere infanteristen drongen op elkaar. Toen zei iemand: "Het is 
zinloos." Hij bevestigde een witte doek aan zijn karabijn en hield die in de 
lucht. In een handomdraai hoorden wij vreemde stemmen. Links en rechts 
van ons bevonden zich talrijke soldaten van de tegenstander, die ons 
bevalen de wapens weg te werpen en de handen omhoog te steken. We 
werden door Canadese troepen gevangen genomen. Daaronder bevond zich 
ook een Hollandse politieman in donker uniform met helm, gewapend met 
een pistool. Hij sprak een beetje Duits en fouilleerde ons op wapens enzo
voort. Daarna werden we met de handen boven het hoofd weggevoerd, 
langs talrijke vreemde soldaten. In een boomgaard werden we bijeenge
bracht, ongeveer vijftien tot twintig man. 

Het verdere verloop van de gebeurtenissen 
herinner ik me niet meer. Ik moet diep in 
slaap gevallen zijn en wist ook onmiddellijk 
daarna, ondanks diep nadenken, niet waar 
we de eerste nacht doorgebracht hadden. 
Dagen later werden we per spoor met vele 
andere krijgsgevangenen naar Brussel 
gebracht, waar we in een school onderge
bracht werden. Van daar ging het verder 
naar een groot gevangenenkamp met 
ongeveer 20.000 krijgsgevangenen aan de 
Franse Kanaalkust bij Dieppe. Daar bleven 
we ongeveer vijf weken, de eerste weken 
zonder onderkomens. 

Rudolf Schiek in krijgsgevangenschap in Enge
land 1947. 
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A"^ Hele c rbe l tod lene t 
Der 7U Ter dor RAD.-ftbt. 4/371 

(in_V/e_;^^^htoülnaatzJ ' , 
Taohan, don 11 . 1 1 . 1944 

F u r l l l e 
llurt bclilek • 
Oeisni tz (Y.rzr.nh.) 
ï p c a ü e r e t r . 4 

Sehr ge«hrt« ï a m l l l » Sr ileki 

Ihr Sohn befand eioh b i s ttm il, 9. 1944 b»l * " 
BAD.-Flakbatterie 4 /371 . An dieBwi Tage warde « P noüaiijiim n i t 
34 Arbeits jntaneri bel der Eaoipfgrappe I h a M t Infanter iBtlBon 
e lngeee tBt . Ba die i b t e l l n n g In der Hecht Stel langeneohael 
nact i te , wui-de die HerauBlBetmg imd Hüotruhrang dloeer Hftnner 
TOB Kommandeitr der Kanplgrappe befohlen. Ton den elngesetBten 
ArbeltarnHnnem wurden Ton den BlnheitefUlirerB nur nooh 17 «ann 
«tirtlokgegeben. Die HeraaalöBune der r e a t l l o h e n 18 Mann wurde Ton 
■elner Bel te auB und Ton Sel ten der HAB.-Srnppe laulend be-
t r l e b e n , Jedooh ohne Brfolg . Z. Zt . laufen emeute Terhandlangen. 

Wie bekannt, haben HHimer, die au dlesen 18 dor 
Abtellung 4/371 geliBren, an Ih re E l t e m geaohrleben. Ton 
Sel ten des RAD. beateht die Anordnung, da8 a l l e b i s eum 1. 1 1 . 44 
nloh t eurüokgekehrten Arbeltamanner a3B vermlBt nu melden Blad. 
l a aber h ie r kelne Haohrloht v o r l i e g t , dafl Ihrem Sohn etwaa zu-
geatoBen l e t , Bogar die HSgllohkelt bea t eh t , dafl « " | . ? i « « ? - „ 
iohr leben h a t , l a t anEunehmen. daB er . l o h nooh wel te rh ln bel der 
Kampf grappa be f lnde t . Sonelt ,*ie von i h n / a < ' ^ i = ! ! i , ' ; « ^ " ' l ï " ï ' 
18h Bie , raloh zu v e r e t t a d l c f ' . Ton Bseonderem In t e r e s se l e t die 
Hunner km reldpoatnu-nner, < mlt die besohleunlgte HerauelBsung 
duro. cefllhrt eerden kann. 

Die Bcmaohrlchtlgang g i l t a l s Torlfiitflee BeiiDolirioh-
t l g u r g , danl t 31e l'ber den Tt-rblelb Ihroa Sohnes, soweit h i e r 
bekannt, an te r r l c . i t e t nlnd. 

Sobrld n o n c r e Ilpclirlchten 1 I f r elngehen, sotzo loh 
Sle davon sof or t . In Keiintnls. 

Heil H l t l e r l / 

OborfeldmelBter (Vn.) 
(Kei ler) 

Kopie kennisgeving van vermissing aan Schieks ouders. 

We waren dag en nacht aan weer en wind blootgesteld. Einde oktober 1944 
gingen we per schip over het Kanaal naar Newhaven en van daaruit per 
spoor naar Londen. Toen met de bus naar een kamp voor 2000 man in 
Nuneaton in midden Engeland, tussen Coventry en Birmingham. In april 
1948 werd ik vrijgelaten en ging met de boot van Harwich naar Hoek van 
Holland. Tenslotte met de trein naar het vaderland. 

Je zou wensen dat de volkeren van deze wereld na deze verschrikkelijke 
gebeurtenissen nooit meer oorlog met elkaar zouden voeren. 

Rudolf Schiek 
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Noten: 
1) Dat moet volgens ons lid Hennie Derksen de 'Thermion' geweest zijn. Momen

teel IS in dat pand onder meer de autohandel 'Waalsprong' gevestigd. 
2) Volgens de heer Herman Jansen uit Lent zou dit op de boerderij van Floris van 

Haaren op het Visveld m Lent geweest moeten zijn. 
3) Volgens Hennie Derksen was dat hoogstwaarschijnlijk op de 'Engelenweide', een 

weiland dat gelegen was tussen de veilinggebouwen in Ressen en het land van 
boerderij 'Het Zuiderveld'. 
Deze verplaatsing was eigenlijk onbegrijpelijk, omdat tot ongeveer juni 1944 
een RAD-Flakbatterij, waarvan de barakken waren blijven staan, opgesteld stond 
achter 'Den Boel'. Ressenaren, waaronder Hennie Derksen, moesten daar, voor 
de Duitsers, wachtlopen. Hennie Derksen en nog een paar anderen waren echter 
onderduikers. Zij durfden dat met aan, zodat hun vaders daar de wacht voor hen 
opknapten. 

4) Volgens Hennie Derksen is dat hoogstwaarschijnlijk een tabaksveld geweest, 
want er werd m die tijd in deze streek nauwelijks maïs verbouwd. Dat tabaks
veld was waarschijnlijk van de heer Van de Pol. 

Vertaling Joop Verburg 

Excursie Historische Tuin Lent 
op 29 april 1994 werd aan de Griftdijk-Noord in Lent de Historische Tuin 
Lent officieel geopend. Voor een bijdrage daarover in ons kringblad van mei 
1994 was ik in april 1994 te gast bij de voorzitter, de heer Ibes, en de 
beheerder, de heer Odink. Beide heren hadden, met de hulp van vele 
gedreven vrijwilligers, daar een prachtig warmoezeniersbedrijf uit het 
midden van de twintigste eeuw opgezet. De bedoeling was om daarmee het 
verleden van de Lentse tuinbouw in de snel veranderende omgeving vast te 
houden. Door de deskundigheid en het enthousiasme van de betrokkenen 
zag het er op het hele complex uitermate verzorgd uit. 

Nu ruim zes jaar later is in het omliggende gebied een kaalslag gaande die 
de ergste verwachtingen van toen overtreft. Die sfeer Is helaas ook een 
beetje overgeslagen naar de Historische Tuin. De trekkers van het eerste 
uur hebben door de leeftijd of hun gezondheid gedwongen hun werk voor 
de tuin op moeten geven. De vrijwilligers hebben plaatsgemaakt voor 
banenpoolers. Het zijn er te weinig, want er is geen geld, en ondanks hun 
inzet is de kwaliteit van de tuin hard achteruit gegaan. Joop Verburg en 
ondergetekende zagen het toen we de excursie van september j l . voorbe
reidden. Toch hebben we besloten om u bij de Historische Tuin uit te nodi
gen, ook omdat we menen dat juist nu dit object de steun kan gebruiken 
van iedereen die de historie van onze streek een warm hart toedraagt. 

De inschrijving leverde het vooraf als maximum gestelde aantal deelnemers 
van 50 op. Het weer was prima; het was een zonovergoten zaterdagnamid-
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Deelnemers luisteren geboeid naar de uiteenzetting van Paul Schoenmakers. 

Echter organisatorisch was er wel iets op de excursie aan te nnerl<en: on-
duidelijl<heid over het begintijdstip, de zaal niet ingericht, de Icoffie niet 
l<laar, etc. Daar Icwam nog bij dat het bestuurslid Jan Teunissen, die vol
gens afspraak een deel van de groep over het terrein zou rondleiden, -
begrijpelijk- verstek moest laten gaan, vanwege de enkele dagen eerder 
belegde voorlichtingsbijeenkomst over de dijkverlegging in Lent. Zijn laat 
opgetrommelde vervanger had geen gelukkige hand in het bij elkaar hou
den van zijn groep. Misschien vallen juist mij, als verantwoordelijke voor 
zo'n excursie, de minpuntjes wel extra op..., hoop ik dan maar 

We moeten wensen dat Paul Schoenmakers de tijd en vooral de subsidie-
middelen gegeven worden om met de tuin de opgaande lijn weer te pakken 
te krijgen. Deskundig is hij voldoende en al doende zullen hij en zijn me
dewerkers snel leren. Aan enthousiasme ontbreekt het hem in ieder geval 
niet, ook dat hebben wij die zaterdag gemerkt. Ondertussen hopen wij dat 
uw (hernieuwde) kennismaking met de Historische Tuin Lent wellicht aan
leiding zal zijn er binnenkort nog eens terug te gaan: het levend houden 
van deze tastbare herinnering aan het warmoezeniersbedrijf verdient, zeker 
nu, de steun van ons allemaal! 

Gerard Sommers 
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Ledengroei van de kring 
Tijdens de thema-avond op 22 november j l . werd een bos bloemen uitge
reikt als bijzonder welkom aan ons driehonderdste lid. De laatste jaren is er 
sprake van een explosieve groei van het ledental. In de eerste jaren van 
het bestaan van de kring, van 1990 tot 1995 was het aantal leden vrijwel 
constant rond de 120. Per 1 januari 1997 hadden we 139 leden. Dat liep 
verder op van 146 op 1 januari 1998, via 179 leden op 1 januari 1999, naar 
244 per 1 januari 2000. 

In november 2000, in het elfde jaar van het bestaan van de kring werd 
mevrouw Dien Speksnijder ingeschreven als driehonderdste lid van onze 
vereniging. 

Het bestuur 

Straatnamen in Bemmel, Haaideren en Ressen ' 
De straatnaamgeving op 'De Essenpas' 
Tussen Bemmel en Haaideren ligt een gebied, dat wij kennen als 'De Es
senpas'. De vroegste vermelding van de naam Essenpas dateert uit 1576 
en betreft de benaming van het stuk land waarop de 'Hof van Haaideren' 
lag. Op de plaats waar ooit het middeleeuwse huis 'De Essenpas' stond, 
werd na de Tweede Wereldoorlog een moderne boerderij gebouwd, die 

i 
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enkele jaren geleden gesloopt is, vooruitlopend op de nieuwe wijk die liier 
zal ontstaan. Van het middeleeuwse kasteel en de kapel, behorend bij het 
kasteel, zijn onlangs fundamenten teruggevonden. In de nieuwe wijk zal de 
plaats van de kapel zichtbaar worden gemaakt en de oude gracht van het 
vroegere kasteel zal een appartementengebouw omsluiten. 

Het gebied heeft 
een hele duidelijke 
relatie met het 
water. Waarschijn
lijk is het verdwij
nen van de kapel 
veroorzaakt door 
dijkdoorbraken en 
overstromingen. 

Achter de Waaldijk, 
waaraan het gebied 
grenst, ligt een 
diepe kolk die is 
ontstaan bij een 
dijkdoorbraak in 

1740. De nieuwe Bemmelse wijk 'De Essenpas' zal worden verdeeld in 
zeven wijkjes, waarvan één zelfs in 'noord' en 'zuid'. Voor deze acht delen 
en voor de toegangsweg diende een naam gezocht te worden door de 
commissie straatnaamgeving. De hoofdweg, de toegangsweg vanaf de 
rotonde aan de Van der Mondeweg, krijgt de naam van de vroegere bur
gemeester Van Nispen tot Pannerden. Verder is er nog een weggetje, vanaf 
de toegangsweg naar het O.B.C., dat de naam 'Drieske' krijgt. Voor deze 
naam heeft de commissie teruggegrepen naar de oude perceelsnamen en 
'Drieske' was het perceel waar de entreeweg doorheen loopt. 

Voor de andere straten werden namen gekozen die de relatie met het water 
levend houden: 
Meander - grillige kronkel of bocht in een rivier; 
Waterwolf - het steeds dreigende gevaar van dijkbreuk en overstroming; 
Bolder - een klein soort krib (17^ eeuwse benaming); 
Ringdijk - dijkje, dat een dijkgat omsluit; 
Hoefslag - dijkvak aan een lioeve in onderhoud toegewezen; 
Dwarsdijk - binnendijk; 
Hank - een doodlopende rivierarm, kreek of kil; 
Leidijk - een dijk die het water in de gewenste richting stuurt. 

Door de raad van de gemeente Bemmel werd in de vergadering van 28 
september 2000 het voorstel van de commissie aangenomen. 

Maria Janssen 
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In Bemmel staat een huis - De Pas 21 
Inleiding 
Het woonhuis van Theo en Mimy Damen ligt er mooi bij, maar het is nog 
niet zo oud. Het werd gebouwd in 1965. De aanleiding om nu toch eens 
nader in het verleden van deze woonplek te duiken, is het bereiken van een 
aardige mijlpaal. Dit jaar 'gedacht' de familie dat precies een eeuw geleden 
de eerste 'Damen' zich hier vestigde. 

De Pas - nog geen tweehonderd jaar bewoond 
De bewoning van De Pas begon ongeveer 180 jaar geleden. Na het vertrek 
van de Fransen was in Bemmel burgemeester Jhr. Jacob Frans de Ranltz 
aangetreden. Hij was het die rond 1820 een aantal (ongeveer 12) gezinnen 
een stuk grond in erfpacht aanbood. De betreffende percelen lagen in een 
drassig gebied aan de dijk, op de grens van Bemmel en Doornik. De grond 
hoorde toe aan 'Huize Doornik', de heerlijkheid waar Jhr. De Ranltz de 
scepter zwaaide. De indruk is dat de gezinnen die in aanmerking kwamen 
voor een stuk grond in De Pas dezelfde waren als die door de catastrofale 
doorbraak van de dijk bij Doornik op 21 februari 1799 van hun daar gele
gen percelen verdreven waren. Het dorp 'Oud Doornik' was immers bij die 
ramp door het kolkende water verzwolgen. Dat het 20 jaar moest duren 
voordat er voor hen een definitieve oplossing kwam, was een gevolg van de 
destijds heersende politieke situatie, namelijk de bezetting van de Neder
landen door de Fransen. 

Van de families in de Pas vonden veel gezinsleden in de negentiende en 
twintigste eeuw hun emplooi op 'Doornik'. Daarnaast 'keuterden' ze op hun 
eigen bedrijfjes. De structuur van de verkaveling van de buurtschap is 
nagenoeg hetzelfde gebleven als 180 jaar geleden. Het betreft voornamelijk 
percelen met een oppervlakte van ongeveer 50 are. Tussen deze percelen 
loopt een pad van de wat hoger gelegen Zandsestraat naar de Waaldijk: 
een echte 'pas' dus. Opmerkelijk is dat in 1832 in heel Bemmel 35 percelen 
'bezwaard' waren met erfpacht en dat er daarvan maar liefst 29 in De Pas 
gelegen waren. Deze waren vrijwel allemaal uitgegeven door Jhr. De Ra
nltz. Indien overigens een eigenaar zijn bezit wilde verkopen, dan moest hij 
of zij dat te allen tijde aan de erfpachtgever of diens erfgenamen als eerste 
te koop aanbieden. De familie De Ranitz heeft ten aanzien van het pand De 
Pas 21 nooit gebruik gemaakt van het (voor-)recht van terugkoop. Anno 
2000 zijn er nog steeds percelen in De Pas 'bezwaard' met het eeuwigdu
rend recht van erfpacht. 

De voorgeschiedenis van De Pas 21 
Het huidige perceel De Pas 21 werd op 21 maart 1821 voor het eerst uitge
geven, in erfpacht dus, aan Anthony Eggenhuizen en Aaltje Spanbroek, een 
echtpaar. De erven Eggenhuizen-Spanbroek verkochten het recht en de 
opstallen in 1835 voor een bedrag van ƒ 630 aan Derk Jochems, een 
bouwmansknecht uit Bemmel. De openbare verkoping vond plaats in het 
koffiehuis van George Ernst Rudolph, het huidige 'De Arend'. Het geheel 
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werd omschreven als: huis, schuurtje, boomgaardje en verder boomgewas, 
tabaksland en weiderij. De oostgrens werd gevormd door de (Waal)bandijk. 
De kweldam, het tegenwoordige straatje parallel aan de dijk, vormde de 
westgrens. De grond van het 'straatje' is in bezit van de aanwonende. Er 
rust wel een erfdienstbaarheid op, namelijk het recht van overpad. De 
verharde weg van de Zandsestraat naar de dijk is eigendom van de ge
meente Bemmel. De totale grootte van De Pas 21 bedroeg aan het begin 
van de negentiende eeuw '81 roeden en 80 ellen'. 

Uit de kadastrale atlas van 1832. De vetomlijnde percelen zijn in erfpacht gegeven 
aan Antoon Eggenhuis (in de akte Eggenhuizen genoemd). 
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]ochems woonde 36 jaar met zijn gezin in De Pas. Johannes Janssen Al-
bertuszoon uit Eist (buurtschap Aam) was op 10 februari 1871 de volgende 
koper. De koopprijs was inmiddels meer dan verdubbeld, namelijk ƒ 1.420. 
Hoewel de nieuwe eigenaar volgens de akte tabaksplanter was, is in de 
beschrijving van het gekochte geen tabaksland meer opgenomen. Ge
noemd worden: boomgaard, huis met erf en 'bosch' aan de kant van de 
dijk. Janssen overleed in 1880. Zijn erfgenamen verkochten het bezit 
echter twintig jaar later wel weer als 'tabakshofstede'. Het was 'afmijner' 
Peter Peters, warmoezenier te Lent die, bij de openbare verkoping op 28 
maart 1900 voor ƒ 1.610 het geheel kreeg toegewezen. Die verkoping vond 
weer plaats bij 'Koffiehuis De Arend', waar inmiddels Jan-Hendrik de Raadt 
de baas was. 

De op het zuiden gerichte voorgevel van het oude huis in De Pas. 

Peters verklaarde terstond te hebben 'gemijnd' voor Everardus Damen, zijn 
schoonzoon. Opmerkelijk in de koopakte is de passage "aan mij Notaris dit 
proces-verbaal onmiddellijl< na voorlezing hebben getekend, met uitzonde
ring van de Comparanten Bartholemeus Janssen en Everardus Damen, die 
verklaarden met te kunnen schrijven en teekenen, als hebbende de schrijf
kunst niet geleerd". Het huis dat Damen kocht, is hetzelfde huis dat kort na 
1820 was gebouwd en waarvan hierboven een foto is opgenomen. 

De eerste 'Damen' in De Pas 
Everardus Damen werd geboren in 1857. Zijn vrouw Johanna Jacoba Peters 
was van het jaar 1867. Zij woonden tot 1900 in Huissen. Het boerenbe-
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drijfje van warmoezenier Damen in De Pas bestond bij aankoop uit de 
l<adastrale percelen D132 (tuin 3.10), D269 (tabaksiand 30.50), D270 (liuis 
en erf 2.15) en D272 (boomgaard 21.10). De percelen lagen langgerekt 
langs de dijk. Door die ligging was er tussen 1835 en 1871 nogal wat grond 
door het Polder-ambt 'Over-Betuwe' gebruikt om de dijk te verzwaren. Die 
dijk lag nu pal tegen het huis. De totale oppervlakte was van 81.80 are 
teruggelopen naar 56.85 are (5.685 m^). 

^ M N ^ H ^ ^ n ^ ^ ^ 

Johanna Jacoba Peters (1867-1947) en Everardus Damen (1857-1941). 

Uit gegevens van de 'Onderlinge veeverzekering van Doornik en De Pas' 
van 1931 blijkt er in dat jaar 2 koeien en 3 runderen bij het bedrijf hoor
den. Daaruit Is af te leiden dat het boerderijtje in vergelijking met enkele 
boerenbedrijfjes in de omgeving een behoorlijke grootte had. Everardus 
Damen en zijn vrouw hadden elf kinderen in leven. Van hun zes zonen 
werkten er drie op 'Doornik'. Drie van de dochters 'dienden' daar eveneens. 

Damen overleed op zijn verjaardag, op 26 november 1941, 84 jaar oud. 
Zijn weduwe, Johanna Damen-Peters, en twee van haar kinderen bleven in 
De Pas wonen, met een korte onderbreking tijdens de evacuatie in de 
herfst van 1944. Het huis doorstond de hevige gevechten rond De Pas 
redelijk goed. Een van de kinderen, zoon Piet, werd daarna eigenaar van 
het huis. Op 21 december 1947 overleed Johanna Damen. Piet bleef alleen 
in De Pas wonen toen zijn zuster en haar man in de vijftiger jaren naar 
Drempt verhuisden. 

Weg van De Pas en weer terug 
Theodorus Damen, de vader van de huidige bewoner Theo Damen, was een 
broer van Piet Damen. Hij was in 1903 geboren in De Pas. In 1933 trouwde 
hij met Theodora Theloosen. Zij gingen wonen in een huis verderop in De 
Pas. Dit was een dubbel woonhuis. Het was eigendom van de familie Van 
Meegen. Dat huis was aan het eind van de oorlog zwaar beschadigd. Toen 
Theodorus Damen en zijn vrouw terugkwamen uit Veldhoven, waar ze 

I 
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geëvacueerd waren geweest, zijn ze gaan wonen in een van de vier 'nood-
woningen', vooraan in De Pas. Ze 
woonden daar met hun zes 
l<inderen: Eef, Ria, Annie, Wim, 
Tlieo en José. In 1953 verhuisde 
de familie vanuit de noodwoning 
(die veel te klein was voor acht 
personen) naar het 'grote' huis 
'Rots ter Zand', aan de Zand-
sestraat. 

» M Oom Piet, die ongehuwd was 
gebleven, kwam toen bij Dorus, 
zoals Theodorus altijd werd 
genoemd, inwonen op 'Rots ter 
Zand'. Hij hoorde gewoon bij het 
gezin. Zijn bedrijf had hij nog 
normaal in De Pas. Oom Piet 
kweekte groente en bloemen en 
hij hield wat vee. Het huis in De 
Pas was meestentijds onbe
woond, afgezien van de koeien 
en de kippen. 

Oom Piet met Theo, omstreeks 1952. 

In 1963 werd door de nieuwe eigenaar van 'Rots ter Zand' aan Dorus 
Damen de huur opgezegd. Huurbescherming was toen nog geen gemeen
goed. Men had dus een behoorlijk probleem. Dorus kwam met het idee om 
het oude huis in De Pas te slopen en er een nieuwe bungalow voor te 
herbouwen. Het oude boerderijtje aan de dijk was inmiddels echt onbe
woonbaar geworden. Met name het kwelwater had het pand behoorlijk 
aangetast. Het vocht liep met stralen langs de muren. Een tijdlang hing het 
toen zo bekende bord 'ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING' aan de 
gevel. Het oude huis werd gesloopt in het kader van de regeling krotoprui
ming. Het Polderdistrict 'Over-Betuwe' was ook wel voor de nieuwbouw
plannen te porren. Daar was men namelijk in de zestiger jaren opnieuw 
bezig met dijkverzwaringsplannen. Daarvoor hadden ze (weer) grond nodig 
langs de dijk. Om die reden moest de nieuwe woning ook 10 meter uit de 
zogenaamde binnenteen gebouwd worden. De binnenteen is de voet van de 
dijk aan de kant waar de bewoning plaatsvindt. 

Het nieuwe huis werd vrijwel helemaal met eigen en aangetrouwde kinde
ren gebouwd, aangevuld met enkele ooms: een fantastische prestatie. 
Tijdens de bouw, op 3 mei 1965, sloeg het noodlot toe. Op zijn werk in de 
Ooijpolder (hij was uitvoerder bij de Heidemij) kreeg Dorus een hartinfarct. 
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Kort na thuiskomst stierf hij, 62 jaar oud. Nadat het huis met vertraging 
was afgebouwd, betrol<ken later dat jaar oom Piet, Theodora Damen en de 
nog thuiswonende kinderen Theo en José het huidige huis in De Pas 21. 
Voorafgaand aan de nieuwbouw had Piet Damen de erfpacht afgekocht van 
de erven van Jhr. De Ranitz. Zoals gebruikelijk voor een bedrag van 25x de 
jaarlijkse erfpachtcanon van ƒ 30. Vanaf nu was men helemaal eigenaar. 

Dorus Damen en zijn vrouw Theodora Theloosen, en vanaf linksboven 'met de 
wijzers van de klok mee' hun kinderen Wim, Theo, Eef, Ria, José en Annie. De foto 
werd gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van dochter Ria m 1959. 

De geschiedenis herhaalde zich. Theo Damen vertrok, net als zijn vader, 
eerst uit De Pas om er later weer terug te keren. In 1970 had Theo al de 
grond en de opstallen (behalve het huis) gekocht van oom Piet. Hij teelde 
er bloemen in de kassen en de platte broeibakken. Na zijn huwelijk met 
Mimy Hubers uit Huissen in 1980 heeft hij enkele jaren elders gewoond. 
Oom Piet bewoonde het nieuwe huis in De Pas. Theodora Damen en ook 
dochter José waren inmiddels verhuisd. 

Op 18 maart 1983 overleed oom Piet op 73-jarige leeftijd. Na een ingrij
pende verbouwing betrokken l^imy en Theo Damen in september 1983 het 
huis in De Pas, waar ze nog steeds met heel veel plezier wonen, samen met 
hun kinderen Joost (1981), Tom (1983) en Ellen (1986). In maart j l . ge
dachten ze dat 100 jaar geleden de eerste Damen in De Pas kwam wonen. 

Dijkverzwaring 
De geschiedenis van De Pas is altijd nauw verbonden geweest met (hoog-) 
water, kwel en dijkverzwaring. Parallel aan de dijk gelegen, ingeklemd 
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tussen bandijk en kweldam, had het huis De Pas 21 altijd heel veel last van 
kwelwater. Bovendien lagen de percelen een stuk lager dan de omringende 
percelen. Bij hoogwater stond alleen het huis, waarvan de ondergrond was 
opgehoogd, nog droog. Verder stond alles blank. 

Het nieuwe huis in De Pas in 1984. Opvallend is de nog ruime strook grond tussen 
dijk en tuin. De tuinderij is nog volop in bedrijf. 

Met Kerstmis 1993 dreigde het echt fout te gaan. De dijk was door het 
hoge water en de aanhoudende regen helemaal verzadigd. Tot op twee 
meter hoogte was de dijk helemaal doorweekt. Het Polderdistrict Betuwe 
(weer een nieuwe naam) sloeg groot alarm en begon meteen met het 
treffen van noodmaatregelen. De familie Damen heeft in 1993 geen pretti
ge kerst en oudejaarsnacht gehad. In 1994 heeft het polderdistrict een 
steunberm aangebracht, helemaal langs de binnenteen van de dijk. Vlak 
voor het tweede hoogwater in januari 1995 werden die werkzaamheden 
afgerond. Naar later bleek was dat geen dag te vroeg. Die 'noodaanber-
ming' heeft er voor gezorgd dat de inwoners van de Over-Betuwe, als 
enigen in het Rivierengebied niet behoefden te evacueren. 

Direct daarna kwam de regering met het 'Deltaplan Grote Rivieren'. Men 
was behoorlijk geschrokken van het zo kort achter elkaar optreden van 
extreem hoog water. Er werd door het polderdistrict weer een beroep 
gedaan op de eigenaar van De Pas 21 om zitting te nemen in de Advies
commissie voor het dijkvak langs De Pas. Maandenlang hebben grote 
graafmachines, bulldozers en vrachtwagens op en rond het erf van Theo 
Damen rondgereden. 
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De werkzaamheden zijn al weer enkele jaren geleden afgerond. Het resul
taat is een mooie, veilige nieuwe dijk en de bewoners zijn er blij mee, zij 
het dat er weer een fors aantal vierkante meters aan de dijk afgestaan 
moest worden. Van de oorspronkelijke grootte van het perceel (ruim 8.000 
m )̂ is nog maar iets meer dan de helft over. In de loop van 200 jaar is 
door de diverse eigenaren bijna 4.000 m^ afgestaan enkel en alleen voor 
verzwaring van de dijk, recentelijk nog 1.400 m^ voor een zacht prijsje. Zo 
hebben de bewoners van De Pas 21 een behoorlijk steentje bijgedragen 
aan de veiligheid van Bemmel en de Betuwe. 

Tijdens de verzwaringswerkzaamheden van 1994-1995 zijn de kassen, de 
platte kweekbakken en de schuur/garage afgebroken. Er kwam een nieuwe 
schuur/garage en ook het woonhuis werd een stuk uitgebouwd. Als in 1965 
het huls niet 10 meter méér landinwaarts was gebouwd, dan had het in 
1995 afgebroken moeten worden. Nu is het een prachtige woonplek, waar
omheen een fraai aangelegde tuin vorm heeft gekregen. Tot de negentien
de eeuw sprak men van de heerlijkheid Doornik. Nu is dat kleine stukje 
Doornik in De Pas voor haar bewoners een heerlijkheid om te wonen. Zeker 
nu de ondergrond na de dijkverzwaring veel hoger en dus droger is gewor
den. Kwelwateroverlast behoort sindsdien ook tot het verleden. 

Om het huis en in de tuin schieten elke zomer op de gekste plaatsen weer 
tabaksplanten uit de grond. Theo en Mimy Damen genieten ervan. Ze 
weten dat deze plant al tweehonderd jaar verbonden Is met de bodem van 
De Pas 21, veel langer dan de pas honderd jaar van de band met de familie 
Damen 

Gerard Sommers 

) 
Contributie 2001 
Vorig jaar is de contributie verhoogd van ƒ 20 naar ƒ 25 voor eerste leden 
uit een gezin. Tweede en volgende leden uit hetzelfde gezin bleven ƒ 10 
betalen. Deze contributieverhoging heeft ons in staat gesteld het tekort op 
de lopende exploitatie terug te brengen. 

Voor het jaar 2001 heeft het bestuur besloten de contributiebedragen te 
handhaven op ƒ 25 respectievelijk ƒ 10. Indien u dat wenst kunt u ge-
noemd(e) bedrag(en) overmaken op onze rekening bij de Rabobank Bem
mel, nummer 10.57.25.443. Indien u op eigen initiatief betaalt, is dat voor 
de kring voordeliger. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 

Leden die niet op eigen initiatief betalen, krijgen in het voorjaar overigens 
zoals gebruikelijk weer een acceptgiro aangeboden. 

Het bestuur 
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Het ouderlijk huis van Derl< Derksen in Ressen 
Er zijn twee foto's in onze familie bewaard gebleven, waarop het ouderlijk 
huis van mijn vader te zien is. Hoewel de kwaliteit van de oudste foto 
slecht is, is duidelijk te zien dat het om hetzelfde huis gaat als op de latere 
en veel betere foto. Toch was het eigenlijk een ander huis. 

De oudste opname van het huis, met links de waterput, 

Het oude huis 
In deze boerderij woonde het gezin van Hendrik Derksen, waarvan mijn 
vader Derk Derksen een zoon was. We hebben het dan over de periode 
vóór 1900. Het huis stond in Ressen, een eindje van de weg af, in de bocht 
van de huidige Stationsstraat en de Hoeksehofstraat, tegenover 'De Ros
kam'. In die tijd werden straatnamen nog niet gehanteerd. Het adres werd 
toen aangegeven met een letter en een nummer. 

Mijn grootouders dreven op deze plaats een klein boerderijtje met een 
paard, een stuk of acht koeien, een zestal varkens, wat kippen en kalkoe
nen. De eieren werden op de markt in Nijmegen verkocht. 

Bij het huis stonden verschillende soorten fruitbomen, zoals pruimen, peren 
en appels. Verder was er een moestuin, een siertuin en er werd voer en 
hooi verbouwd voor het vee. Behalve de percelen dicht bij huis, werden 
weilanden en stukjes land elders in het dorp gebruikt. Die werden soms 
voor een jaar en soms voor langere tijd gepacht. 
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Mijn opa had ook het huis en de daarbij gelegen grond niet in eigendom. 
Hij pachtte het van de familie Breunissen van de nabijgelegen 'Hoeksenhof. 
Op die boerderij werkte mijn opa ook wanneer het er druk was. Op die 
manier waren mijn grootouders in staat om hun negen kinderen groot te 
brengen: vijf meisjes en vier jongens. Dat waren de tweeling Riek en 
Manneke, Cornelia, Mietje, Hentje, Frans, Derk (van 1896), Kees en Hen
drik, die in 1900 als de jongste van het stel werd geboren. 

In welk jaar de foto op bladzijde 54 is genomen, is niet helemaal duidelijk. 
In de deuropening en voor het middenraam zijn wel personen zichtbaar, 
waaronder kinderen en een vrouw met knipmuts, maar deze zijn niet 
herkenbaar. Links op de foto zien we nog de waterput waar de familie 
Derksen toen haar drinkwater uit putte. Op de foto is goed te zien dat het 
linkerraam hoger zit dan de beide andere. Dit was het raam van de zoge
naamde opkamer (1). Onder de verhoogde vloer daarvan strekte zich de 
ruime gewelfde kelder uit, waar je via de keuken of 'de geut' (5) in kon 
komen. 
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Achter het middelste raam was de woonkamer (2), waarin nog een bedste
de zat. Rechts naast de voordeur en de gang (3) was nog een kamer (4), 
die ook als slaapkamer gebruikt werd. Boven waren ook twee slaapkamers. 
Je kwam daar via een trap in het achterhuis. In het achterhuis was ook de 
wc (6). Aan de linkerkant van het huis was de stalruimte voor de koeien 
(7). Verder was er een behoorlijk breed middenpad (8), waar je via de 
grote deuren in en uit kon. Rechts waren de varkenshokken (9), met kleine 
deurtjes aan de zijkant van het huis, en achterin de stalruimte voor het 
paard (10). Naast de grote deur in de achtergevel bevonden zich links en 
rechts nog normale deuren. 



Het huis was duidelijk een boerenbedrijf, waarbij de woonvertreld<en niet 
erg ruim bemeten zijn geweest, ook gelet op de gezinsgrootte en dan de 
huidige maatstaven in aanmerking nemend... 

Foto uit 1912 met mijn opa en oma (zittend), mijn vader Derk Derksen (geheel 
links), drie van mijn tantes, waarvan de meest rechtse Mietje heette, en oom Kees. 

Het nieuwe huis 
Zo tegen 1900 had het oude huis duidelijk zijn beste tijd gehad. Daarom 
werd besloten om het te slopen en op dezelfde plaats een nieuw huis te 
bouwen. Aangezien mijn opa heel tevreden was over aanzien, vorm en 
indeling van het oude huis, werd in overleg met Breunissen besloten om 
het nieuwe huis precies hetzelfde te maken. Het ging mijn opa om de goeie 
woonruimte. In de tegenwoordige tijd van vooruitgang en verandering ligt 
zoiets niet zo voor de hand, maar toen draaide de wereld toch een stuk 
langzamer. En zo kan het dus gebeuren dat de foto waar het huis 'nieuw' 
op staat, jaren later is genomen dan die waar het huis 'oud' op staat. Het is 
hetzelfde huis en dus eigenlijk ook weer met. 

Op de 'nieuwe' foto, die rond 1912 gemaakt moet zijn, zien we duidelijk 
een trotse familie Derksen voor het huis poseren. Niet alleen hebben ze 
hun beste kleren aangetrokken voor de fotograaf, ook de fietsen zijn voor 
de gelegenheid tevoorschijn gehaald. Ze getuigen van de 'welvaart' van de 
bewoners. De put is ook verdwenen. In de keuken is nu een pomp, waar
mee schoon drinkwater met de hand kan worden opgepompt. Toch wel 
vooruitgang dus. 
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Het nieuwe huis wijl<t aan de buitenl<ant maar op een paar plaatsen af van 
het oude huis: zie bijvoorbeeld de schoorsteen. De op het westen gerichte 
voorgevel was bij het nieuwe huis aangesmeerd. Bij het oude huis was dat 
niet het geval. Het bouwen van het nieuwe huis met dezelfde vorm en 
afmetingen als het oude huis, zal als belangrijk voordeel hebben gehad dat 
veel van de nog bruikbare materialen in voldoende mate en met de juiste 
afmetingen voorhanden waren. Denk aan deuren, ramen, vensters, balken 
en gebinten, maar ook aan de fundering en de trap. 

Het huis is op de tweede foto beter zichtbaar door de lichte kleur en door
dat de oude boom voor het huis is vervangen door een jong exemplaar. 
Onder de dakrand links zien we een 
fruitladder hangen. Die werden bij 
voorkeur op deze wijze bewaard, om 
te voorkomen dat ze 'in'-droogden en 
uit elkaar vielen. Linksachter zien we 
nog net een stukje van boerderij 'De 
Hut', waar ooit Ederveen woonde. Op 
die plaats staat nu het huis van Martin 
Janssen. Wat ik mij uit mijn jeugd van 
rond 1930 nog herinner, is dat er een 
mooie tuin voor het huis was. Achter 
het huis lag nog een kolk. In een tijd 
dat de brandweer nog met paard en 
wagen uitrukte en veel daken met riet 
gedekt waren, was het wel geruststel
lend zo'n kolk in de buurt te hebben. 

Uit de kadastrale atlas 1832. Bij het huis 
(51) hoorden de percelen 49, 50, 52, 53 en 
55. Perceel 54 was de kolk. Onderaan 
'kronkelt' de Stationsstraat, schuin omhoog 
loopt de huidige Hoeksehofstraat. De pijl 
wijst naar de Zwarte Weg. 

Opa en oma Derksen zijn na een eenvoudig en arbeidzaam leven op deze 
plaats overleden. Mijn oma heb ik zelf nooit meegemaakt. Mijn opa, die op 
85-jarige leeftijd in 1936 overleed, heb ik nog wel goed gekend. Oom Frans 
en tante Hentje, die beiden vrijgezel waren gebleven en thuis waren blijven 
inwonen, hebben nog in het huis gewoond tot het eind van de dertiger 
jaren. Later woonden ze in het huis van Van Setten aan de Hoeksehof
straat, waar nu de familie Wallis woont. 

Breunissen verkocht de boerderij toen aan Geurts. Anneke Geurts, die 
getrouwd was met Meendering, woonde nog in het huis dat in de vijftiger 
jaren werd gesloopt. Tevoren was ten oosten ervan een nieuw huis ge
bouwd. Maar dat leek helemaal niet meer op zijn voorganger(s). 

Hennie Derksen 
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De wondere wereld van water, waaien en wielen 
Verslag van een grandioze thema-avond - spreker: Ferdinand van 
Hemmen 

Het verhaal van Ferdinand ging over monumentaal blauw. Vooral ook over 
historisch blauw, historisch water. Wanneer zijn wateren ontstaan, wat zijn 
de verhalen die er over de ronde doen, wat is het onderscheid tussen de 
verschillende wateren en wat zijn de overeenl<omsten. Maar vooral welke 
sfeer ademen de verschillende stukken blauw in het landschap. 

In een grijs en woest verleden bepaalden rivieren vaak de status en de 
handelswaarde van de steden en dorpen waar ze langs stroomden. De 
Bemmelse Strang was, net als vele andere, een oude rivierloop, die in 1649 
door afsnijding van een Waalbocht los van de rivier kwam te liggen. Hij 
hoort tot een van de mooiste uit de streek. In Haalderen ligt een oude 
Strang binnendijks tussen de beide kolken, die ontstaan zijn bij doorbraken 
van de Waaldijk in maart 1784. Door die kolken is de Strang nauwelijks 
meer herkenbaar. 

Soms kwam een oude Strang, zoals de Oude Rijn tegenover Rhenen, bin
nendijks te liggen. De rivier was rond 1220 verlegd naar de Rhenense kant 
ten behoeve van de handel en de macht die daarmee samenhing. Een nieu
we dijk werd aangelegd en de oude dijk werd op den duur slaperdijk. Plaat
sen met drijfzand moesten worden vermeden omdat daar geesten op de 
loer lagen. Die trokken je dan het water in en ketenden je vast aan de 
bodem. Waarschijnlijk wijst dat terug op de Romeinse tijd, toen er gevaren 
werd op de Oude Rijn met vastgeketende galeislaven. Dergelijke geesten 
waren een symbool van de angst voor het water. 

In Doornenburg lag het 'Kleine IMeer' ais onderdeel van het in de 13^ eeuw 
gegraven gedeelte van de Linge. Daar waar natuurlijke waterpartijen lagen, 
werden de kosten en moeite van het graven zoveel mogelijk vermeden. Die 
natuurlijke meertjes werden in de Linge opgenomen. Voorbij Tiel was de 
Linge een natuurlijke stroom. In de Romeinse tijd werd de Linge tussen Tiei 
en Zoelen druk bevaren richting Dorestad (Wijk bij Duurstede) en er zijn 
zelfs wrakken van Romeinse schepen gevonden. Later voeren ook Vikingen 
het riviertje op, richting Tiel, op zoek naar snelle buit. Eén van die Noor
mannen, Erik, bleef achter en stichtte zijn eigen koninkrijk met als hoofd
stad Erichem. Later veranderde de Beneden-Linge in een brede afwate-
ringssloot. Vroeger bestond de Boven-Linge uit twee weteringen: de Rijn-
wetering, die 'onder een mesthoop in Doornenburg begon', en daarnaast de 
Waalwetering, die breder was. Tussen die weteringen lag de Weteringse-
wal. Op die Weteringsewal in het Gendtse Broek had Sander Gaasbeek een 
bongerdje. Er was vanzelfsprekend maar één rij bomen. Beweerd werd, dat 
het in dat bongerdje 's nachts altijd vroor, ook midden in de zomer. Ze 
kregen er dus nooit fruit! 
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Diverse sloten voerden het overtollige water uit de Betuwe af op de Linge. 
Langs Valburg en Herveld lag zo'n zeeg, die bij Lent/Ressen begon: de 
Verloren zeeg. Het woord zeeg komt van zijgen (= trekken). Die zeeg werd 
zeer slecht onderhouden en raakte verstopt door ingestorte bruggetjes, 
kadavers van dode dieren, fuiken en dergelijke en verzandde. Bij hoog 
water gaf dat grote problemen. De dijkgraaf hield daarom in 1639 al uitge
breid toezicht op het schoonhouden van die belangrijke zeeg. 

Water werd ook dikwijls gebruikt voor verdediging. Rond kastelen als 'De 
Doornenburg' lagen grachten als moeilijk te nemen hindernissen. Aanval
lers werden door boogschutters vanachter de kantelen beschoten of kregen 
kokende pek over zich uitgegoten. Met een overweldigende aanvalsmacht 
moest geprobeerd worden met rijshout een noodbrug te slaan, waarna met 
ladders de muren konden worden bestormd. Toen later de eerste kanonnen 
verschenen, die van enige afstand de poorten in diggelen konden schieten, 
werden de meeste kastelen afgeschreven als verdedigingsmiddel en werden 
grotere forten gebouwd, zoals bijvoorbeeld 'Knodsenburg' in Lent. In 1808 
werd het fort verkocht en afgebroken. Alleen de gracht getuigt nog van een 
roemrijk verleden. 

'De Sterreschans' bij Doornenburg werd in 1743 gebouwd als een stenen 
reduit op een plein, beschermd door een binnengracht. Buitenom lag een 
stervormige gracht met wallen, waarop 22 kanonnen konden staan, tien 
voor het bestoken van doelen op de Waal en twaalf gericht op het Panner-
dens Kanaal. Bij oorlogsgevaar werden er ruim honderd soldaten onderge
bracht, die de toegangen van de Betuwe over het water moesten bewaken. 
Dat was belangrijk, want als je eenmaal voet aan land had in de Betuwe, 
kon je zonder ernstige hindernissen doorstoten naar het westen van het 
land. Het fort werd in 1809 als zodanig afgedankt. 

De Liniedijk, midden door de Betuwe gebouwd rond 1800, was een ver
lengstuk van de Grebbelinie, De bedoeling was een vijand zo lang mogelijk 
tegen te houden en je daarna terug te trekken achter de Hollandse Waterli
nie. In 1940 heeft de linie de Duitsers met succes tegen gehouden en in 
1944-45 werd hij verdedigd door de Duitsers en Hollandse SS tegen gealli
eerde aanvallen. Rond 1950 werd de linie grotendeels ontmanteld. 

In het begin van de zeventiende eeuw werden grachten aangelegd als 
sierobject. De elite uit de grote steden wilde graag buitenplaatsen in het 
Betuwse land. Die werden omgeven door grachten met schaduwrijke wan
delpaden. Landhuizen verrezen, soms met boomgaarden, kruiden-, bloe
men- en moestuinen er bij. 

Men legde eerst strakke Franse tuinen aan en later zwierige Engelse tuinen, 
zoals de tuinen bij het kasteel van de Van Lijndens in Hemmen. In 1945 
werd het kasteel verwoest. Een ander heel erg mooi voorbeeld van een 
siergracht is die bij het huis 'Boelenham' bij Hemmen, waar rond 1800 
Emon van Elzen woonde, die, in de rang van generaal, gouverneur was van 
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Grave. Hij was zeer bekend in de omgeving en nog steeds rijdt in die buurt 
een spool<generaal rond op zijn paard... 

Er zijn ool< wateren, die ontstonden bij afgravingen, zoals bijvoorbeeld 
kleiputten en zandgaten. Zo werd bij Eist de 'Eisenhowerplas' gegraven om 
zand te leveren voor de aanleg van de Montgommerydijk als verdediging bij 
een eventuele Russische invasie. In zo'n geval konden Rijn en Waal worden 
afgedamd om de IJssellinie van water te voorzien. Bij een Russisch bom
bardement op de dijken, zo had men voorzien, zou het Rijnwater de Betu
we instromen en de IJssellinie gebrek aan water krijgen. Om dat te voor
komen werd de Montgommerydijk tussen Lent en Elden aangelegd en in 
geval van nood zou de Over-Betuwe moeten worden geëvacueerd en onder 
water gezet. ^_^ 

Dijkbreuken bij Bemmel en Huissen zorgden voor wateroverlast in de hele 
Midden- en Beneden-Betuwe. Daarom werd voorbij Culemborg de Diefdijk 
aangelegd om Holland te beschermen. Ten oosten van die dijk was eigenlijk 
alleen veilig wonen mogelijk op terpen. In de stadsmuur van Culemborg 
zijn diverse stenen ingemetseld, die aangeven in welk jaar welke hoge 
waterstand werd bereikt en ook waar het water vandaan kwam. Op een der 
stenen staat aangegeven dat het water van een Bemmelse doorbraak 
kwam, namelijk die van 1740 bij 'De Ronduit'. 

Zuidwestelijk van Culemborg lag vóór de bouw van de Diefdijk het dorpje 
Paveije. Toen de Diefdijk werd aangelegd kwam het water daar steeds 
hoger. De kerk werd afgebroken en de mensen trokken weg. Alleen het 
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kerkhof bleef nog geruime tijd over, tot ook dat verdween. Sindsdien 
spookt de graaf van Paveije op de plaats waar eens zijn dorp lag. 

Langs de Rietveldsewetering hield zich een weerwolf op met de naam Jan 
Peek. Hij slingerde zich rond een boom en toverde iedereen de wetering in. 
Mensen doofden de lantaarn van hun fiets als ze er langs kwamen, in de 
hoop, dat Jan hen niet zou zien. Er werd echter nooit iemand gekwetst. Zijn 
vrouw was een heks. Op een keer kreeg ze zes mensen op bezoek, die bij 
haar thee kwamen drinken. Ze had een kan thee, waarin maar net genoeg 
thee kon om drie mensen een kopje in te schenken. Iedereen dronk twee 
kopjes en daarna bleek de pot nog steeds vol te zijn... In de buurt woonde 
een boer, die vaak ging kaarten. Op een avond was de inzet een hoeveel
heid Sinterklaaskoek. De boer steggelde nogal bij het kaarten en won zo 
onverdiend de koek. Onderweg naar huis werd hij daarom besprongen door 
een weerwolf. Hij raakte volslagen in de paniek en beloofde de koek terug 
te geven. Toen hij dat gedaan had, waren de door de weerwolf toege
brachte wonden allemaal verdwenen... 

Wielen of waaien zijn een bijzonder verschijnsel. Ze zijn ontstaan bij dijk
doorbraken. Ook vóór de tijd van de bedijkingen, toen er langs de rivier 
natuurlijke, door de rivier zelf opgeworpen, oeverwallen lagen, kwamen 
dergelijke doorbraken voor. Men spreekt dan van een oeverwaldoorbraak. 
Vaak ontstonden die doorbraken doordat de rivier verstopt raakte door 
ijsgang en het water zich een uitweg zocht. Oeverwaldoorbraakkolken zijn 
minder diep dan kolken, die ontstonden bij dijkdoorbraken, doordat de 
oeverwallen minder hoog waren en het water dus met minder geweld 
omlaag viel. Ze zijn vaak langgerekter. Een voorbeeld is de 'Vlote Bloem' in 
Huissen, die ooit wel een kilometer lang is geweest. 

Soms wordt de dijk ondermijnd door kwelwater. De dijk gaat dan 'over de 
kop', stort dus in. Als je een poos staat te kijken bij een wiel, bekruipt je 
het gevoel bij een gedenkteken van veel mensenleed te staan, waar ook 
grote offers gebracht werden om te overleven. Maar na de Apocalyps komt 
dan de idylle: een diep wiel met een mooie, betoverende begroeiing. 'Stille 
wateren hebben diepe gronden' is hier wel letterlijk waar. 

We kennen twee soorten wielen, namelijk het binnenwiel, gelegen aan de 
landzijde van de dijk, en het buitenwiel, aan de rivierzijde. Een nieuwe dijk 
werd altijd om het wiel heen gelegd, omdat een wiel erg diep was. Dijkher
stel moest zo goedkoop mogelijk, betrouwbaar en ook snel, want je wist 
nooit wanneer het water weer zou toeslaan. Lange tijd werden de dijken 
zoveel mogelijk aan de rivierzijde om het wiel heen gelegd, om economi
sche redenen. Cultuurgrond was kostbaar. Later, toen veiligheid steeds 
belangrijker werd, werden wielen meer buitengedijkt. Dikwijls borrelde in 
de diepte van een binnengedijkt wiel kwelwater op. Dat kon leiden tot 
ondermijning van de dijk. Om dat te voorkomen moest een kwelkade 
worden aangelegd. Die moest worden onderhouden en dat was weer een 
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kostbare zaak. Op het zand, dat door een dijkdoorbraak werd opgeworpen, 
ontstonden soms bosschages of een heuvel zoals bij Loenen. 

Over de wielen doen vele legendes de ronde. Sommige zijn zeer oud, 
andere van recentere datum. Bij Driel lag een wiel, dat bij de dijkverzwa
ring gedempt is. Vroeger kwam daar bij volle maan alles tot leven. In een 
grote zeef kwamen heksen aanzweven. Ze landden en hielden hun heksen-
dans in het gras. Als ze later weg waren gegaan, waren de sporen nog te 
zien, want paddestoelen groeiden in een heksenkring. Er waren ook elfen, 
die zich wiegden op de bladeren van de gele plomp. Op een dag was een 
boer op weg van Driel naar Huissen. Het was laat geworden toen hij langs 
het wiel kwam en hij legde zich in het gras te slapen onder een lindeboom. 
Hij werd wakker van het geklets van een groot aantal katten, die in de 
boom zaten en pannenkoeken bakten... 

In de 'Vlote Bloem' in Huissen kon men 's nachts dwaallichtjes zien. Dat 
waren de zieltjes van ongedoopt gestorven kinderen, die in ongewijde 
grond begraven waren. Hun zieltjes waren naar het water getrokken. Op 
een avond zag een Huissenaar zo'n lichtje en hij sprenkelde er wat water 
overheen. Duizenden lichtjes kwamen op hem toe met de vraag: "Doop 
ons", en met dat werk is hij de hele avond en nacht in de weer geweest. 

Vroeger liep er een pad langs de 'Vlote Bloem', waarlangs de mensen ter 
kerke gingen. Op een dag zagen ze een beeldschone witte dame boven het 
water zweven. Geschrokken vluchtten de mensen weg en kwamen even 
later met stokken bewapend terug. Het enige dat ze zagen was een mooie 
grote distel. 

Bij de bij Kesteren gelegen Dorpswaai hadden Orangisten in de Franse tijd 
een overval beraamd op Franse soldaten. Die hadden soldij in een ton bij 
zich en die ton werd door de Orangisten buitgemaakt. De ton werd in het 
wiel gegooid met de bedoeling die er later weer uit te halen. Dat is nooit 
gelukt. Wat eenmaal in een wiel zit, komt er nooit meer uit. 

In een slot in Loenen woonden in de middeleeuwen roofridder Egbert met 
zijn echtgenote Ada. Egbert had veel bloed aan zijn handen en om iets 
goed te maken schonk Ada een klok aan de kerk van Herveld. Die moest 
voor de Kerstnachtmis gewijd en daarna geluid worden. Ondertussen had 
Egbert met een aantal vrienden een grote slemppartij georganiseerd, zoals 
niet ongebruikelijk was op Kerstavond. Egbert nodigde het schorriemorrie, 
dat bij hem te gast was, uit om zo snel mogelijk naar Herveld te gaan. Ze 
moesten de nieuwe klok luiden, voor die gewijd was. Dat gebeurde. Maar 
toen stak een hevige storm op, die al spoedig orkaankracht bereikte. Het 
water stond hoog aan de dijk en die brak door. De klok woei in de ontstane 
kolk, waarin het slot met alle onverlaten wegzonk. Alleen Ada overleefde de 
ramp. Nog steeds dwaalt Egbert daar rond en nog immer is op Kerstavond 
klokgelui bij de kolk te horen. 
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Op 'De Ronduit' woonden eens een moeder en zoon Starto. Zoon Peter was 
verslaafd aan dobbelen en brandewijn. Regelmatig ging hij naar zijn stam
kroeg, het veerhuis 'Groenendaal'. Hij was dan altijd heel laat thuis en 
stond dus 's morgens ook heel laat op. In de kerstnacht wilde moeder naar 
de nachtmis. In de Nederlanden was het uitoefenen van de katholieke 
godsdienst toen verboden en dus wilde ze, als zoveel mensen in die tijd, 
naar de nachtmis in het toen Kleefse Hulhuizen. Ze wilde haar zoon mee
nemen in de hoop dat hij door de nachtmis tot inkeer zou komen. "Kun je 
me naar de mis brengen?" vroeg ze. Peter wilde eerst nog naar de kroeg, 
maar beloofde op tijd terug te komen. Maar na het ene glaasje volgde het 
andere en hij vergat helemaal zijn belofte. Vlak voor middernacht kwam er 
een donkere figuur bij 'Groenendaal'. Hij zette zich bij Peter aan de tafel en 
begon met hem een dobbelspel. Peter verloor alles wat hij bij zich had. De 
donkere gast bood aan hem naar huis te brengen. Moeder zag ze komen en 
zag meteen, dat de donkere figuur de duivel was. Ze schrok zich dood. 
Peter zag daarna het leven ook niet meer zitten en men vond hem later, 
hangend aan de zoldering. Nog steeds zwerft de duivel daar rond. 

De heer Ederveen uit Gendt was naar Nijmegen geweest en kwam met 
paard en wagen terug langs 'De Ronduit'. Daar sprong een onzichtbare 
kracht op de wagen. Het paard stond stil, het angstzweet brak hem uit en 
het schuim stond hem op de bek. "Jezus, Maria, Jozef," riep Ederveen, 
"help me!" Langzaam ging het paard vooruit, tot de geheimzinnige kracht 
zich plots losmaakte van de wagen. Vrolijk ging het daarna op huis aan. 
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Ook zijn er redelijk recente verhalen in omloop, zoals dat van een Duitse 
soldaat, die in de oorlog in een buitgemaakte jeep het water van een kolk 
in Eldik was ingereden. De lampen branden nog steeds... 

Gelukkig komt er steeds meer gevoel voor de prachtige natuur 'op' en 
'rond' het water in onze streek. Steeds vaker wordt er gewerkt met het 
waterlandschap. Belangrijk is wel dat bij de keuzes die daarbij te maken 
zijn, recht wordt gedaan aan de specifieke cultuurhistorische achtergronden 
van ieder object. Mits goed beheerd, kan het water en de omgeving daar
van een stuk identiteit van de prachtige Betuwe vasthouden. 

Joop Verburg 

't Is historisch 
Feest met verzekerde thuiskomst 

Op een mooie voorjaarsdag -waarschijnlijk was dat op 29 mei 1935, op de 
veertigste trouwdag van Hannes en Miet Peters, de ouders van mijn moe
der- was er groot feest in Bemmel. Hoogtepunt was de serenade door de 
Bemmelse harmonie, waarin oom Jan gewoonlijk de tuba blies. Op deze 
feestdag had hij echter ook een andere taak: na afloop van de serenade 
hield oom Jan namens zijn ouders een dankspeech, waardoor hij -verlegen 
als ik was- mijn onbegrensde bewondering oogstte. Na de toespraak drom
de de hele harmonie in de huiskamer samen waar weer vele glaasjes hun 
best deden. Laat in de avond gingen we naar huis. De laatste tram naar 
Nijmegen was al vertrokken. Wat nu? 

Bemmel was toen al een modern dorp en dus kon er een taxi komen. Er 
werd iemand naar Thé Drevers gestuurd -telefoon bestond nog amper- en 
na een tijdje reed de taxi voor. Zo'n chauffeur kon je natuurlijk niet op een 
droogje laten zitten en dus werd hij gastvrij uitgenodigd om een glaasje 
mee te drinken. Het werden er minstens twee! En toen dus naar ons huis in 
Nijmegen. In het pikkedonker over de smalle Waaldijk en de pont in Lent. 
Gelukkig had opoe voor een verzekering gezorgd. Vóór ons vertrek kwam 
ze even informeren of we "niet eerst een Onze Vader zouden bidden". Ik 
was toen nog negen jaar, maar bij zoveel welgemeende vroomheid stond 
mijn verstand even stil. Terwijl ik dit schrijf bedenk ik dat ze vast in haar 
eentje tot de Lieve Heer zal hebben gebeden om ons een veilige overtocht 
te bezorgen. Haar gebed is verhoord! Wij zijn tenminste veilig thuis geko
men. 

Harrie van Beek 
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Kosten gezondheidszorg schrikbarend iaag 
Jaarverslag Lidwina 1932 
In het jaarverslag over 1932 van de St. Lidwina-vereniging is te lezen dat 
het bestuur voltallig werd door de benoeming van de heer AJ. Herckenrath 
tot regent. Het aantal zusters in de inrichting bleef 11. Het aantal leden van 
de wijkverpleging, dat in 1931 554 bedroeg, met een contributieopbrengst 
van ƒ 794,25, was in 1932 515, met een opbrengst van ƒ 716,85 aan 
contributie. Van de wijkverpleging werd dit jaar zeer veel gebruik gemaakt. 
Door de wijkzuster werden 118 patiënten bezocht, waarbij 825 bezoeken 
werden afgelegd. Uitgeleend werden 195 artikelen. De opgenoemde cijfers 
bedroegen in 1931 respectievelijk 56 en 380. 

In de 'polykliniek' werd in 1932 140 (235) maal hulp verleend. Bij verschil
lende patiënten buiten het gesticht werden door de zusters 25 nachten (22) 
gewaakt. Het aantal aanwezige zieken in het 'Gesticht' op 1 januari 1932 
bedroeg 1; opgenomen werden 37 patiënten; ontslagen werden 33 patiën
ten; overleden zijn 3 patiënten. Aanwezige patiënten op 1 januari 1933: 2. 
Het aantal verpleegdagen der patiënten in 1932 bedroeg 695. Van de 
opgenomen patiënten waren 20 mannelijke en 17 vrouwelijke. Hiervan 
waren woonachtig te Bemmel 14, Haalderen 3, Doornenburg 9, Angeren 2, 
Ressen 4, elders 5. In 1932 werden 32 operaties verricht, vermoedelijk in 
de meeste gevallen door dr. J.C.L.M. Stuyt. 

Het aantal ouden van dagen en pensiongasten op 1 januari 1932 bedroeg 
14; opgenomen pensiongasten 4; vertrokken pensiongasten 3; overleden 
pensiongasten 2. Aanwezig op 1 januari 1933: 13 personen. 
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De verpleegprijzen werden herzien en als volgt vastgesteld: 
• 3e klasse: Volwassenen: vanaf ƒ 2,- tot ƒ 2,50, al naar grootte der 

kamer. Kinderen ƒ 1,75 per dag. 
• 2e klasse: Kleine kamer ƒ 3,- per dag, grote kamer ƒ 3,25 per dag. 
• Ie klasse: Vanaf /5 , -per dag. 
• Gebruik van operatiekamer ƒ 10,-. Nachtwaken ƒ 1,50 per nacht. 

Gepoogd is in Bemmel een consultatiebureau te krijgen. Tot op heden werd 
nog geen definitief resultaat verkregen. Door tussenkomst van het bestuur 
werd door zuster E. van Hinsbergh uit Nijmegen een 'Moedercursus' gege
ven, die door 52 vrouwen en meisjes werd bezocht, waaruit bleek, dat het 
geven van deze cursus zeer op prijs werd gesteld. 

In het 'Paviljoen' worden vrouwelijke tbc-patiënten verpleegd. Op 1 januari 
1932 waren 27 patiënten aanwezig; opgenomen werden 23 patiënten; 
ontslagen zijn 35 patiënten; overleden zijn 2 patiënten, zodat op 31 de
cember 1932 nog 13 patiënten aanwezig waren. Het aantal verpleegdagen 
bedroeg 6.888. De opgenomen patiënten zijn te verdelen als volgt: 
1. Voor rekening van Raden van Arbeid 2, waarvan 1 uit Nijmegen en 1 

uit Hengelo. Voor eigen rekening, liefdadige instellingen of tbc-
verenigingen 21. 

2. Ouderdom: Beneden 20 jaar waren 8 patiënten, van 21 tot en met 30 
jaar 12 patiënten, van 31 tot en met 40 jaar 3 patiënten. Gehuwd wa
ren 4 patiënten. 

De tbc-afdeling werkte zeer nuttig. De thuisbezoekster bezocht de patiën
ten en legde daarbij 411 bezoeken af. 3 patiënten werden uitgezonden naar 
een verpleeginrichting, terwijl door tussenkomst en op kosten van de 
vereniging enkele verbouwingen hebben plaats gehad aan woonhuizen, 
waar tbc-patiënten werden verpleegd. 

Er was ook een ziekenfonds: het 'RK-Ziekenfonds St. Liduina'. In de ge
meentelijke rekeningen van 1933 kunnen we zien, dat de leden beneden 16 
jaar door de gemeente werden gesubsidieerd. Dat waren er in het 1^ 
kwartaal 324, in het 2^ kwartaal 319, in het 3^ kwartaal 316 en in het 4^ 
kwartaal 313. Voor armlastigen, die werden verpleegd of die een maaltijd 
kregen, werd ƒ 1,- tot ƒ 1,75 per dag betaald. In totaal betaalde de ge
meente Bemmel voor dat doel ƒ 1.211,81 aan het ziekenhuis. Tevens 
ontving de St. Lidwina-vereniging een subsidie van ƒ 300 voor de bestrij
ding van de tuberculose. 

Gerard Sommers en Joop Verburg 

Bronnen: 
De Betuwe, editie 24 maart 1933. 
Gemeentelijke rekeningen 1933. 
Zoals uit het bovenstaande blijkt was er ook in 1933 al onduidelijkheid over de 
schrijfwijze: Lidwina of Liduina. 



67 

Internet wetenswaardigheden 
Kwartier van Nijmegen 
De afdeling Kwartier van Nijmegen heeft ool< een website. Het adres is: 
http://go.to/l<wartiervannijmegen Hierop vindt u naast de agenda met de 
afdelingsavonden, artikelen uit het afdelingsblad, informatie over de (zeer 
uitgebreide) bibliotheek en over de contactdienst. 

Zoelcmachine 
Er is een nieuwe zoekmachine, naast de vele bekende zoals Altavista, Ilse 
etc. Het adres is: http://www.google.com 

Topografie 
Bij de Topografische Dienst worden de officiële kaarten van Nederland 
gemaakt. Op hun website (http://www.tdn.nl/index2.htm) is daar meer 
over te vinden. Naast de tegenwoordige kaarten, zijn ze ook in het bezit 
van oude en historische topografische kaarten en luchtfoto's. De laatste al 
vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw. 
Daarnaast is er een kleine, maar aardige site over topografie 
(http://www.filatop.nl/) met informatie en verwijzingen naar cultuur, histo
rie, topografie, geografie, natuur, milieu, infrastructuur en toerisme. 

Agenda 
Activiteiten IHistorische Kring Gente 
Op woensdag 31 januari 2001 is Joop Brons, schrijver van het boek 'Van de 
Hel en in het Hemeltje' uitgenodigd om in de Leemhof te Gendt (aanvang 
20.00 uur) enkele achtergronden van de verhalen uit zijn boek te vertellen. 
Verwacht geen lezing over godsdienstige zaken: de 'Hel' en het 'Hemeltje' 
zijn oude (veld)namen voor percelen en gebieden. Joop Brons is al jaren
lang redacteur bij de Gelderlander, woont in deze regio en kent de streek 
op zijn duimpje. 
Op donderdag 15 maart 2001 zal Henk Nissen, bekend als buutredenaar bij 
Carnavalsvereniging De Gentenarren in onvervalst Gendts dialect uit zijn 
sketches en verhalen putten. Een aanrader voor leden van onze kring die 
hun vreemde talen weer eens willen ophalen. Over het tijdstip en de locatie 
zal nog nader worden bericht. Houdt u de krant in de gaten! 

Activiteiten Historische Kring IHuessen 
In stadsmuseum 'Hof van Hessen' in de Vierakkerstraat in Huissen is tot 6 
januari 2001 een tentoonstelling te zien van kerststallen van Annie Dries-
sen-Rombouts. De Huissense heeft 175 kerststallen, afkomstig uit alle 
delen van de wereld, vergaard. In 'Hof van Hessen' staat nu een collectie 
van 163 exemplaren uit onder meer Brazilië, IMali en Nederland. Het klein
ste stalletje heeft een afmeting van anderhalf bij twee centimeter. 

http://go.to/l%3cwartiervannijmegen
http://www.google.com
http://www.tdn.nl/index2.htm
http://www.filatop.nl/
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Vanaf 16 december is er een wisselexpositie ingericht over de Huissense 
middenstand. Deze tentoonstelling, over met name winkels, zal tot het 
voorjaar van 2001 te bezichtigen zijn. 
Het museum is geopend op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 
16.30 uur. Niet-leden betalen een gering bedrag aan entree. 

Rijksarchief in Gelderland heropent op 16 januari 2001 
Het Rijksarchief in Gelderland opent zijn nieuwe studiezaal voor het publiek 
op dinsdag 16 januari 2001 om 9.00 uur 's ochtends. Na een ingrijpende 
verbouwing is er nog maar één grote studiezaal op de begane grond. Daar 
staan straks alle hulpmiddelen en ook de uitgebreide en vernieuwde lees-
apparatüur. Nieuw is ook de aanwezigheid van een centrale informatiebalie. 
In de nieuwe zaal kunnen bijna honderd mensen terecht; dertig meer dan 
in de beide vroegere zalen samen. De openingstijden in 2001 blijven on
veranderd. Vanaf 16 januari is het rijksarchief open op dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. In de maanden juli en augustus is het 
rijksarchief op zaterdag gesloten. Het Rijksarchief in Gelderland is geves
tigd te Arnhem, aan de Markt 1. 

Boeken 
Terugblik - Wonen en werken in de Betuwe 1900-2000 
Recent kwam het 'Jaarboek Stichting Tabula Batavorum' uit met editie 1 
(2000). De Stichting Tabula Batavorum is een samenwerkingsverband van 
zes historische instellingen uit de Betuwe (de kringen van Kesteren en 
omstreken, Slijk-Ewijk en Oosterhout, Gente uit Gendt, Marithaime uit Eist, 
de Stichting Geschiedenis Gelders Rivierengebied en de Vereniging Oud
heidkamer voor Tiel en omstreken). Sinds 1982 verzorgt Tabula Batavorum 
de uitgave van een tijdschrift waarin inmiddels vele boeiende bijdragen 
over het verleden van de streek verschenen zijn. Vorig jaar werd besloten 
het tijdschrift om te zetten in een jaarboek. Het resultaat is dit fraai uitge
voerde boekwerk van meer dan 140 pagina's met vele illustraties. 

De 14 schrijvers staan met 14 hoofdstukken borg voor een gevarieerd 
aanbod. Alle onderwerpen hebben betrekking op wonen en werken in de 
Betuwe. Wij pikken er een paar uit die 'het dichtst bij huis' liggen: 'Boerde
rij 'De Keulenhof in Eist' van J. Wessel Jansen, 'Slachtpluimveehouderij in 
de Over-Betuwe' van H. Klaassen en G. Visser, 'Taminiau's Conservenfa-
brieken N.V. (1901-1958) van J.G.C, de Wolf, en 'De Amsterdamse School 
in de Over-Betuwe' van Y. de Boer-Ravestein. 

Het boek is in eerste instantie verspreid onder de abonnee's via de aange
sloten verenigingen. Daarnaast is een deel van de oplage van 1.300 stuks 
in de boekhandel te koop. Het ISBN-nummer is 90-806026-1-2. De prijs 
bedraagt ƒ 24,95. 
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Secretariaat: J. Verburg, 
Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel. 

Bankrekening: Rabobank Bemmel 10.57.26.443 

Internetadres: http://www.trefpunt.net/lik_bemmel/default.htm 

Samenstelling bestuur: 

Drs. M.H.J.M. Koeken 
(voorzitter/archeologie) 

J. Verburg 
(secretaris) 

G.J. Sommers 
(penningmeester) 

M.J.P. Janssen-v.Gelder 
(documentatie) 

A.B.P.M. Stuart 
(genealogie) 

Franciscusstraat 14, 
6681 VT Bemmel. 

Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel. 

De Houtakker 1, 
6681 CW Bemmel. 

Dorpsstraat 8, 
6681 BN Bemmel. 

Bakershoeve 106, 
7326 DM Apeldoorn. 

Tel: r0481-') 

465522 

461603 

464933 

464349 

055-5410637 

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: aanmelding kan plaatsvinden bij het secretariaat. De con
tributie bedraagt ƒ 25,- (€ 11,35) per jaar; tweede en volgende gezins
leden betalen ƒ 10,- (€ 4,54). Bij het secretariaat zijn ook cadeau-
lidmaatschapsbonnen verkrijgbaar. 

http://www.trefpunt.net/lik_bemmel/default.htm

