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Woord van de voorzitter 
Ongemerkt schrijdt de tijd voort Men zegt wel eens dat naarmate men ouder 
wordt de tijd sneller gaat Dat gevoel heb ik zeker De weken vliegen voorbij 
en bij het schrijven van dit voorwoord realiseer ik me dat de Historische Knng 
Bommel deze maand alweer 16 jaar bestaat, dat dit het 42" Knngblad is en 
dat ik al 27 keer eerder een woord van de voorzitter schreef 

Kort geleden ben ik weer een weekendje naar Mainz geweest Mainz is een 
historisch rijke stad en heeft op cultuurgebied veel te bieden Maar ook als 
winkelstad is het een echte aanrader Zo'n anderhalf jaar geleden is een 
nieuwe winkelpassage geopend, de Romerpassage Bij de bouw hiervan 
ontdekte men oude bewoningssporen waaronder de resten van een 
Romeinse tempel gewijd aan de godin Isis Na veel protesten van de 
bevolking tegen het feit dat alles maar moest wijken voor de bouw, zijn de 
initiatiefnemers overstag gegaan en zijn de tempelresten in een afgescheiden 
deel van de parkeerkelder voor het publiek toegankelijk gemaakt De manier 
waarop dit is gedaan spreekt veel mensen, jong en oud, aan Via de 
'Romeinse winkel' in de Romerpassage daalt u af naar de presentatie Film, 
geluid, vitnnes met vondsten, lichtspel, het is prachtig gepresenteerd Een 
bezoek zeker waard In Mainz is verder een route uitgezet langs andere 
imposante overblijfselen uit de Romeinse tijd die te bezoeken zijn een 
grafveld, aquaduct, theater en de verschillende musea 

Dichter bij huis was het op archeologisch gebied ook weer raak Met de sloop 
van de 'Kleine Boel' en vervolgens de 'Grote Boel' eindigde in 2004 de 
agransche histone van een plek waar men goed had geboerd In 1832 was de 
'Kleine Boel' het hoogst aangeslagen bezit in Ressen Oorspronkelijk zou hier 
zelfs een kasteel hebben gestaan Maar uit een oude streekkaart (1783) en 
geschreven bronnen uit diezelfde eeuw is alleen het bestaan van een 
versterkte hoeve of landhuis met een tuin in classicistische stijl af te leiden 
Wat begon als een archeologische begeleiding van het munitie-onderzoek, 
mondde uit in een opgraving door Bureau Archeologie van de gemeente 
Nijmegen Het onderzoek heeft naast de fundamenten en verschillende 
waterputten en natuurlijk munitie uit de Tweede Wereldoorlog, ook een breed 
scala aan gebruiksvoonwerpen opgeleverd die het leven van de verschillende 
generaties op 'De Boel weerspiegelen Meest spectaculair zijn de vondst van 
een muntschat uit de Tachtigjange Oorlog en een gouden vingernng uit de 
19'̂  eeuw Op onze website kunt u over het onderwerp een posterpresentatie 
zien die door Bureau Archeologie is vervaardigd. 

Mare Koeken 



- 2 -

De jonge jaren van Bart Janssen uit Haalderen 
Inleiding 
Bij het maken van het artikel 'Een vliegtuig uit IHaalderen' (Kringblad mei 2004) 
kwam ik ruim een jaar geleden in contact met Bart Janssen. In de gesprekken 
die ik toen met hem had, ging het niet alleen over het vliegtuig. We spraken 
ook over zijn jongensjaren in Haalderen, over zijn jeugd in de crisisjaren, over 
zijn verkeringstijd en over wat de oorlog voor hem als jonge man betekende. 
We bladerden door zijn albums en keken naar de foto's die bij zijn verhalen 
horen. Voldoende materiaal voor dit artikel over de jonge jaren van een ge
wone jongen uit Haalderen. Aan de hand daarvan kunnen we nog eens even 
stil staan bij het leven in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

De ouders van Bart Janssen 
Op 4 april 1907 trouwde Gerardus 
Johannes Janssen (1881) met Johan
na Verhoeven (1879). In de eerste 
jaren woonden Janssen en zijn vrouw 
in een van de arbeiderswoningen in 
de Blauwe Pan. De moeder van Jo
hanna, de weduwe Verhoeven, woon
de bij hen in. Later woonde het gezin 
een paar jaar tegenover de Blauwe 
Pan, in wat ze 'het huis van Milder' 
noemden. Het waren geen beste 
plekken om te wonen. Als door de 
kwel het water in de kolk hoog stond, 
dan stond ook vaak de kamer blank. 
Bart weet nog dat ze er de voorraad 
aardappels in de bedstee bewaarden. 

l-liernaast zien we de ouders van Bart 
Janssen. De foto is van vóór hun trouwen. 
Dat is te zien aan het 'hek' dat tussen 
beiden in is geplaatst en waarmee vol
gens het gebruik van die tijd wordt aange
geven dat het paar nog geen echtpaar is. 

Het echtpaar Janssen kreeg vijf kinderen: Jan (1907), Evert (1909), An 
(1910), Bart (1913) en Lies (1915). Bart Janssen heeft zijn vader niet gekend. 
Hij was nog geen twee jaar oud toen zijn vader op 4 november 1915 op 34-
jarige leeftijd overleed. Vader Janssen werkte als arbeider op de bovenste 
oven in Haalderen. Daar kreeg hij een ongeluk bij het lossen van een 
turfschip. Maar volgens Bart is hij aan tuberculose overleden. 
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De weduwe Janssen bleef achter met 5 
jonge kinderen. Op 10 mei 1918 her
trouwde Johanna Verhoeven met Willem 
Rothengatter (1886) uit Twello. Het waren 
de jaren van de Eerste Wereldoorlog 
waarin veel gemobiliseerde soldaten langs 
de grens met Duitsland waren gelegerd: 
zo was ook Rothengatter in onze streek 
verzeild geraakt. 

Willem Aloysius Rothengatter in uniform tijdens 
de mobilisatieperiode. I-lij was 32 jaar oud toen 
hij in 1918 trouwde met de weduwe Janssen-
Verhoeven. In het midden van de dertiger jaren 
was hij nog enkele zittingsperioden lang raads
lid in de gemeente Bemmel, voor de R.K.-
Arbeiderspartij. Kennelijk trad hij daarbij niet 
erg op de voorgrond; volgens Bart noemde 
men hem in Haalderen daarom weleens 
gekscherend 'Willem de Zwijger'. Rothengatter 
overleed in 1962 op 76-jarige leeftijd. 

Met de komst van Rothengatter was er weer een kostwinner in het jonge gezin 
en een nieuwe vader voor de vijf kinderen Janssen, waarvan de oudste bij het 
hertrouwen van hun moeder net geen 11 jaar oud was en de jongste 3. Willem 
Rothengatter was van beroep timmerman. Hij werkte nog bij het aannemers
bedrijf van Jan Venweijen aan de Dorpsstraat in Bemmel. 

In het gezin, dat inmiddels was verhuisd naar een 
van de zogenaamde bouwcommissiewoningen aan 
de Van der Mondeweg, werd nadien nog een zoon 
geboren: Harrie. Nauwelijks 4 jaar oud overleed 
Harrie Rothengatter echter op 19 oktober 1923 aan 
de gevolgen van een nierziekte. Het gebeurde toen 
vaak dat jonge kinderen een ernstige ziekte niet 
overleefden. Willem Rothengatter en Johanna Ver
hoeven kregen na Harrie geen andere kinderen 
meer. 

In zijn lagere schooltijd trok Bart veel op met een 
van zijn buurjongens, Hentje Mazen (1912). De 
familie Mazen woonde in het eerste huis van het 
rijtje van in totaal 7 dubbele woonhuizen, dus 

Harrie Rothengatter. helemaal aan de Haalderse kant. in de andere helft 
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van dat huis zat de familie Van Dreumel. In het volgende huis woonden de 
families Kerkhof en Janssen (van 'de Lange Willem'). Het derde huis, van 
Haalderen af gezien, werd bewoond door de 
families Huting en Verhoeven. Dan kwam het 
huis met de families Van Zagten en Bakker, de 
kleermaker. Weer een huis verder woonde aan 
de Haalderse kant Jan Rump en aan de 
Bemmelse kant de familie Rothengatter/ 
Janssen. Dan kwam het huis waarin aan de 
ene kant Pitje Wemmers woonde en aan de 
andere kant Piet Klaassen (van 'de Koning'). In 
het laatste huis woonde aan de Haalderse kant 
Willem Rensen. Helemaal aan de Bemmelse 
kant woonde eerst een familie Huisman en 
daarna de familie Schuiling. Bij het aangeven 
van de namen aarzelt Bart niet; wel geeft hij 
aan dat er nog wel eens een familie verhuisde 
en de genoemde gezinnen er daarom mis
schien niet allemaal precies tegelijk hebben 
gewoond. 

De moeder van Bart bij de achterdeur. 

In de twintiger jaren werden de bouwcommissiewoningen nog gehuurd; later 
konden deze door de bewoners gekocht worden. Bij de woningen hoorde een 
ruime kavel waarop de gezinnen hun groenten en aardappels verbouwden. Bij 
Bart thuis werden voor eigen gebruik altijd twee varkens gehouden in een 
schuurtje. Wanneer ze vet genoeg waren, werden ze aan huis geslacht door 
Majje Wilting. Bart herinnert zich dat die 'tegen den kwaojen aosem' altijd 
eerst een paar glaasjes jenever nam voordat hij aan de klus begon. Hij was 
klaar als het varken opengewerkt 'op de leer' hing. Daarna vertrok de slachter 
naar de buren. De andere dag kwam hij terug om het varken af te hakken. Er 
ging niets verloren; alles werd meteen venwerkt. Er werden worsten gemaakt 
en smout, het spek ging eerst naar de spekroker. Samen met de schinken 
werden de 'zijen' spek bewaard in de spekkist in de kelder. 

Op de zolder van het varkenshok was een kippenhok, waar de kippen via een 
looptrap aan de buitenwand in en uit konden. Die kippen leverden meer dan 
genoeg eieren op voor het gezin en daarom konden er ook nog wel wat ver
kocht worden aan de bakker, of liever: worden afgetrokken van de rekening 
waarmee deze aan het eind van de week kwam. En verder werden er bij huis 
altijd wel konijnen gehouden, die bijvoorbeeld met kerst werden geslacht. Een 
foxhond met de naam Fokkie en een kat hoorden ook nog bij de vaste 
'veestapel'. 
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Naar de lagere school 
Bart was van de eerste generatie Haalderse kinderen die in he\ eigen dorp 
naar school kon gaan. Deze nieuwe sclnool -waar nu 'Het Ambacht Haalderen' 
staat- was in juli 1918 feestelijk in gebruik genomen. Tot dan toe gingen de 
kinderen uit Haalderen lopend naar Bemmel naar school. 

De school aan de Schoolstraat, tegenwoordig de Ambachtstraat. 

Bart vertelt over een eerste schoolreisje naar de Westerbouwing. Op een foto 
van dat reisje is een jonge Bart te zien, netjes gekleed voor dit uitstapje. Hij 
vertelt dat zijn moeder er altijd veel werk van maakte om er voor te zorgen dat 
haar kinderen er schoon en verzorgd uitzagen. Ze besteedde veel tijd aan het 
maken en verstellen van de kleren van het vijftal en dat deed ze prima: 
volgens Bart was ze daarin een echte kunstenaar. Ze leerde haar kinderen 
hoe ze allerlei huishoudelijke werkzaamheden moesten doen en iedereen 
hielp mee in huis. Op die manier zijn ze volgens Bart allemaal behoorlijk zelf
standig geworden. 

Bart zat op de Haalderse school onder meer bij meester Clerkx in de klas. 
Meester Clerkx woonde naast de school. Het kwam regelmatig voor dat hij zijn 
leerlingen aan het werk zette en ondertussen zelf 'even thuis ging kijken'. Hij 
belastte dan een van zijn leerlingen met het toezicht. Of dat echt nodig was, is 
de vraag. Want behalve dat hij het toezicht regelde, had hij ook de gewoonte 
om zelf vanuit het niets ineens aan de buitenkant voor het raam op te duiken 
en zo eventuele onverlaten te betrappen. De kinderen wisten dat en hielden er 
rekening mee, maar toch gebeurde er zo af en toe nog wel iets dat niet door 
de beugel kon. Op een dag had Dora Reuskens van meester Clerkx de op
dracht om voor hem op de klas te passen. Zij kweet zich nauwgezet van haar 
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taak en deed na terugkomst van de ondenA/ijzer verslag van wat er was voor
gevallen Ze eindigde met "En Hentje Mazen heeft een puipje gelaten'" Het 
zal vast wel de waarheid zijn geweest, maar dat Dora bij Bart met echt scoor
de met deze opmerking over zijn kameraadje is, zelfs meer dan tachtig jaar 
nadat het gebeurd is, goed af te leiden uit de manier waarop hij het vertelt 

Zoals al gezegd trok Bart veel met Hentje Mazen op Op een dag hadden de 
jongens in de polder een paling uit een fuik weten te halen, die daar door oom 
Jan Mazen was gezet Ze deelden de vis eerlijk door hem met een mes dwars 
doormidden te snijden Thuisgekomen kreeg Bart wel van zijn moeder te 
horen dat hij zoiets met meer mocht doen Maar het feit lag er nu eenmaal en 
daarom werd de halve paling toch maar klaargemaakt en opgegeten. 

De jongens hielden er van om door het buitengebied te struinen Een van de 
dingen die ze in de herfst ook graag deden was mollen vangen Ze gingen dan 
met een schop het land of de wei in en probeerden de diertjes te verschalken 
Het was wel een klus waar het nodige geduld aan te pas kwam Als het Bart 
lukte om er een boven de grond te krijgen, dan gaf hij deze direct met de 
schop een tik op de neus en dan was het beestje er geweest Hentje Mazen 
stak ze, zo vertelt Bart, nog wel eens levend in zijn jaszak om ze pas thuis 
dood te maken Tere kinderzieltjes waren het met de beide jongens deinsden 
er echt met voor terug om de beestjes zelf van hun fluweelzachte vachtjes te 
ontdoen Die velletjes werden vervolgens uitgespreid en met wat spijkers vast
gezet op een plankje om zo te drogen Eens in de zoveel tijd kwam ene 
Martens uit Eist, ook wel 'de Krol' genoemd, met de fiets op zijn ronde door 
Haalderen Deze vellenkoopman kocht de gedroogde mollenvellen op, tegelijk 
met de huiden van de geslachte konijnen Een mooi mollenvel leverde de 
jongens 15 tot 25 cent op Dat was voor die tijd een fors bedrag Toch was 
deze vorm van bijverdienen met zonder risico 

Op een dag was Bart op mollenjacht in de Lange Wei van Gideon Hulstein, 
van 'De Houtakker' Deze langerekte wei liep, toen nog met onderbroken door 
de Van Eikweg, vanaf de boerderij helemaal tot aan Baal Bart zat al een tijdje 
erg geconcentreerd naar bewegingen in de grond te kijken en had heel met in 
de gaten dat hij werd beslopen Ineens voelde hij een hand op zijn schouder 
het was Huisman de veldwachter' Er was geen ontkomen aan het vangen 
van mollen was verboden en hij was op heterdaad betrapt Nadat proces
verbaal was opgemaakt, moest de 12-jarige jongen korte tijd later zelfs nog 
voor de rechter in Eist verschijnen Daar moest hij onder dreiging van zware 
straf plechtig beloven dat hij het nooit meer zou doen Hij kwam er vanaf met 
een ernstige uitbrander Volgens Bart viel dat echter in het met bij wat pa 
Rothengatter hem had toegevoegd Want die had bij zijn baas een halve dag 
vrij moeten nemen om met zijn zoon naar de rechtbank in Eist te kunnen gaan 
en dat scheelde hem een hoop geld 
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In de zomermaanden verdiende Bart een paar centen door op de middag voor 
meerdere Haalderse families (buren en familie) zogenaamde hinkelmannen 
met warm eten naar de arbeiders op steenfabriek de Zandberg in Gendt te 
brengen: lopend met een kar vol pannetjes vanaf de bouwcommissie een klus 
waar aardig wat tijd in ging zitten. 

Aan het werk 
13 jaar oud kwam Bart van school: hij was 
nu geen kind meer. Om dat te onder
strepen kreeg hij zijn eerste lange broek. 
Meteen gevolgd door zijn eerste baan: bij 
Piet Hofstede aan de Bloemstraat in 
Huissen. Hofstede teelde druiven en 
tomaten in verwarmde warenhuizen en 
had ook asperges. Bart kon bij Hofstede 
terecht toen zijn broer Evert, die daar 
werkte, in militaire dienst moest. Bart was 
er in de kost. Bij het kinderloze echtpaar 
Hofstede werd de jongen opgenomen als 
een gezinslid. Hij had het er heel goed 
naar de zin. Maar toen Evert uit militaire 
dienst weer bij Hofstede terugkwam, 
moest Bart toch naar ander werk uitzien. 

Piet en Door Hofstede, omstreeks 1928 

Bart was, toen hij er de leeftijd voor had, graag in militaire dienst gegaan; het 
'avontuurlijke' trok hem wel. Maar omdat zijn oudere broers Jan en Evert hun 
dienstplicht al hadden vervuld, werd hij vanwege broederdienst vrijgesteld. 

Na zijn vertrek bij 
Hofstede ging Bart 
bij Knuiman werken, 
weer in Huissen en 
ook nu in de kost. 
Knuiman had onder 
meer druivenkassen. 

Links Bart, rectits Koos 
Knuiman. De druiven 
moesten nog uitlopen, 
maar de eerste sla, die 
er onder was geteeld, 
werd hier al geoogst. 
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Toen er bij Knuiman geen werk meer was, zat Bart korte tijd zonder baas. 
Maar hij was niet te beroerd om alles aan te pakken. Daardoor werkte hij door 
de jaren heen op veel plaatsen, vooral bij boeren en tuinders. Bijvoorbeeld bij 

Breunissen op 
'De Essenpas'. 
Al vóór 5 uur 
moest hij hier 
zijn bed uit om 
de koeien te 
melken. 

Boerderij 'De Es
senpas' zoals die 
eruit zag in de tijd 
dat Bart er voor 
de familie Breu
nissen werkte. 

Hij herinnert zich nog precies wat hij op 'De Essenpas' verdiende: een rijks
daalder, een gulden en een kwartje. In totaal dus ƒ 3,75 per week. Maar dat 
was dan ook midden in de crisistijd. Omdat hij bij Breunissen in de kost was, 
bijna letterlijk op een steenworp afstand van huis, mocht hij van pa 
Rothengatter het geld dat hij verdiende wel helemaal zelf houden. 

Bart vertelt dat het aan het begin van de 
dertiger jaren gebeurde dat van alle mannen in 
het gezin alleen Jan nog vast werk had. Jan 
was timmerman, gespecialiseerd in het maken 
van trappen, in die tijd bij de firma Lommerse 
in Nijmegen. Hij verdiende daar een relatief 
goed loon mee: op een bepaald moment zelfs 
ƒ 18 per week. Thuis gaf hij dat geld af aan 
zijn moeder, die hem dan één gulden als zak
geld teruggaf. Maar soms ging het zo slecht, 
dat zij aan het eind van de week bij Jan na
vroeg of hij daar nog wat van over had. Toch 
heeft Bart goede herinneringen aan hoe 
iedereen zich binnen het gezin voor de 
anderen inzette en zo probeerde een steentje 
bij te dragen. Terugkijkend op deze moeilijke 
crisisjaren concludeert Bart: "We waren arm, 
maar we hadden het goed!". 

Bart Janssen in het begin van de dertiger jaren. 
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Op 4 oktober 1936 overleed de moeder van Bart, op 56-)arige leeftijd, aan de 
gevolgen van een ernstige ziekte Haar gezondheid was in de jaren daaraan 
voorafgaande al minder goed geweest Lies, de jongste zus van Bart, nam in 
het gezin de taken van haar moeder over 

Bets Buurman 
HIJ had haar al een paar keer voorbij zien komen, toen hij aan het werk was 
bi] de Karbrug Als ze melk ging halen bij de boerderij van Polman aan de 
Karstraat, of als ze haar jongste broertje achterop de fiets naar school of weer 
naar huis bracht, dan kwam ze er voorbij Bets (1916) was de derde dochter in 
het negen kinderen tellende gezin van Buurman dat aan de Wetenngsewal in 
Bemmel woonde Bart betrapte zich er op dat hij tijdens zijn werk wel erg vaak 
stond te kijken of ze met toevallig weer langs kwam 

Hier zien we de familie Buurman, op een foto uit de tweede tielft van de twintiger jaren 
Behalve vader Jan Buurman (1876) en moeder Dina Straatman (1884) zijn dat Gien 
(1908) An (1909) Evert (1910), Stef (1911) Piet (1913) Bets (1916), Jan (1920) 
Henk (1922) en Bart (1923) Bets staat tiier tielemaal rechts 

Toen de Bemmelse kermis van 1936 eraan kwam, vroeg hij haar of zij kermis 
met hem wilde houden Gelukkig wilde ze dat wel Het beviel de beide jongelui 
goed En dus moest Bart bij de ouders van Bets vragen of hij verkering met 
haar mocht hebben Hij vertelt dat hij behoorlijk zenuwachtig was Buurman en 
een aantal van zijn zoons werkten op de pannenfabnek van Hermsen 'de Mus' 
aan de Wetenngsewal Weliswaar verdienden ze daar maar een mager loon, 
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maar het was toch mm of meer vast Bart werkte 'maar bij een boer' -in die tijd 
bij Publichhuizen, 'de Pippel', van 'De Karbrug'- en had een inkomen dat veel 
minder vast was Maar vader Buurman had gelukkig geen bezwaar. 

Bets Buurman werkte in haar jonge jaren in Bemmel, als hulp in het huis
houding onder meer bij gemeentesecretans Jansen en later bij de familie Nas 
in de Loostraat In de eerste tijd van hun verkering zag Bart zijn vriendin alleen 
op zondag Ze gingen dan samen 's ochtends om 10 uur in Bemmel naar de 
kerk Bart bracht Bets na afloop thuis en ging ver
volgens weer richting Haalderen Aan het eind van 
de middag, tegen de avond ging hij dan opnieuw 
naar Bets Toen ze wat langer verkenng hadden, 
mocht hij geleidelijk aan wat vaker komen eerst op 
woensdag, na aanmoediging door Bets, en later 
ook op zaterdag En op een gegeven moment 
mocht hij ook mee-eten Uitgaan deden ze met 
vaak, dat kostte teveel geld Behalve de Bemmelse 
kermis waren er nog de jaarlijks terugkerende 
feesten rond het concours-hippique, op 2" pink
sterdag, waar ze samen naar toe gingen Na afloop 
daarvan kon je dan op diverse plaatsen in het dorp 
dansen 

Bets Buurman, omstreeks 20 jaar oud 

Bart Janssen, omstreeks 23 jaar oud 

Kort voor de oorlog maakte Bart van het aantrekken 
van de Duitse arbeidsmarkt gebruik, door zich daar 
aan te bieden voor werkzaamheden Hij werkte er 
in 1939 gedurende 7 maanden, maar met het uit
breken van de oorlog in september 1939 keerde hij 
terug naar Nederland Hoewel ons land nog met 
meteen in de oorlog betrokken was, tekende zich 
ook in Bemmel al zichtbaar het nodige af van het 
dreigende onheil In de loop van 1939 waren 
militairen begonnen met het bouwen van een linie 
van kazematten door de Betuwe Ook in de buurt 
van de Wetenngsewal werden van die verde
digingswerken aangelegd De militairen die ermee 
belast waren, lagen gelegerd in een tent die met ver 

van het huis van de familie Buurman vandaan stond, in een wei die door Nas 
werd gepacht Mevrouw Buurman had in die dagen regelmatig militairen over 
de vloer die bij haar een kopje koffie kwamen dnnken 
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Het huis van de fa
milie Buurman stond 
bij de pannenfabnel< 
van l-lermsen aan de 
Wetenngsewal in 
Bemmel. Pa Buur
man en een aantal 
van zijn zoons werk
ten hier Op deze 
helaas wat onscher
pe foto zien we Bets 
en haar broer Henk, 
met op de achter
grond een deel van 
de pannenfabhek. 

Na zijn terugkeer uit Duitsland in september 1939 brak er voor Bart weer een 
periode aan waarin hij allerlei los werk verrichtte. Zo plukte hij appels bij Van 
Oppenraaij. En hij was nog een tijd in dienst bij de familie Groote op 'Het Pan-
nenhuis', een boerderij die een paar honderd meter voorbij de Karbrug richting 
Huissen aan de rechterkant van de weg stond. Hier werkte hij onder meer 
samen met Bart 
Hartjes, die ook 
aan de Wetering-
sewal woonde. 

Boerderij 'Het Pan-
nenhuis' (Foto: 
Historische Kring 
Huessen). Deze 
boerderij, die door 
de familie Groote 
was gepacht van 
Van Oppenraaij, 
ging in 1944 tijdens 
de gevechten door 
brand verloren. 

De Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de oorlog was Bart ook nog een tijd werkzaam bij een aannemer die 
de loodsen en andere gebouwen rond het vliegveld Deelen bouwde, in 
opdracht van de Duitse bezetter. Hij was er opperman en hielp er onder meer 
met het graven van sleuven voor kabels. Hij voelt zich er niet schuldig over. 
De aanwezigheid van de Duitsers was nu eenmaal een feit en je moest toch 
werken om geld te verdienen. Dat je in dat opzicht niet kieskeurig kon zijn, 
was iets dat hem van jongs af aan wel duidelijk was geworden. 
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Bets Buurman voert de kippen. De ge
bouwen op de achtergrond behoorden bij 
de pannenfabriek van l-iermsen. 

Eén van de dingen die Bart zich uit de 
oorlog nog goed herinnert, is het 
bombardement van Nijmegen. Op een 
mooie 22® februari 1944 zag hij een 
groot aantal bommenwerpers terug
komen vanaf Duitsland, zo ongeveer 
van de kant van Ubbergen af, richting 
Arnhem. Ze werden achterna gezeten 
door enkele Duitse jagers, die nog één ^ 
van die vliegtuigen uit de lucht | 
schoten. Bart was buiten aan het werk 
en keek er naar. Hij zag een zestal 
vliegtuigen van de groep afbuigen en 
een andere route nemen. Geleidelijk 
verdwenen de vliegtuigen uit het zicht. 
Later hoorde Bart van de vreselijke 
gebeurtenissen in Nijmegen en hij 
legde meteen verband met wat hij gezien had. Het was wel vaker gebeurd dat 
er grote aantallen vliegtuigen over kwamen. Maar deze keer zou hem de rest 
van zijn leven bijblijven: door het drama in Nijmegen was de oorlog ineens een 
stuk dichterbij gekomen. 

De evacuatie 
In september 1944 had Bart net een nieuw pak laten maken bij de kleermaker. 
Hij had het nog niet gedragen toen met operatie Market Garden het oor
logsgeweld in de Betuwe losbarstte. Daarom was het pak ook een van de 
dingen die hij een kist stopte met waardevolle zaken die hij wilde bewaren. Het 
was zo'n kist waar hij normaal zijn spullen in deed als hij voor zijn werk ergens 
in de kost was. Vlak voordat ze moesten vertrekken naar Bemmel begroef hij 
de kist achter het huis. Maar toen het gezin kort daarna uit Bemmel moest 
evacueren, ging hij terug om de kist op te graven en mee te nemen. 

Met het vorderen van de jaren had het stel geleidelijk de nodige spullen voor 
de uitzet verzameld. Zo had Bart al een heel huiskamerameublement bij 
elkaar gebracht en Bets, die inmiddels met haar ouders naar de Heuvel-
sestraat was verhuisd, een complete slaapkamer. Al die spullen zouden 
verloren gaan in de periode september 1944 - maart 1945 waarin zowel het 
oudershuis van Bart als dat van Bets in de frontlinie lag. Op de vlucht voor de 
gevechten werd Bart met een hele groep naar Oss geëvacueerd. Daar 
aangekomen besloot hij al snel op zoek te gaan naar de familie Buurman. 
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Hij kreeg van de Engelsen een vergunning om de Maas over te steken en 
kwam bij zijn zoektocht in Wijchen in contact met een Rijcken uit Bemmel, die 
in de verte familie van de moeder van Bets was. Die kon hem vertellen dat de 
familie Buurman in Ewijk bij een café aan de Kweldam onderdak had 
gevonden. Bets werkte inmiddels in Ewijk bij de evacuatiecommandant Van 
Erkel. 

Op 13 december 1944 trouwden 
Bart Janssen en Bets Buurman in 
Ewijk. Ze hadden na negen jaar 
verkering werkelijk helemaal niets 
meer, alleen elkaar. De trouwfoto 
werd een maand na het trouwen 
gemaakt. Daarop houdt Bets een 
geleend bruidsboeket vast. Bart 
draagt zijn nieuwe pak. De baas 
van Bets regelde een mooie jurk 
voor haar. Het pas getrouwde paar 
ging nu inwonen bij Wim Ver-
ploegen, een paar honderd meter 
van het café vandaan, ook aan de 
Kweldam te Ewijk. En hoewel ze in 
Ewijk uit de frontlinie weg waren, 
werden ze er zelfs 's nachts, als ze 
weer eens wakker werden van het 
lawaai van de vliegende bommen, 
nog mee geconfronteerd dat de 
oorlog voorlopig gewoon doorging. 

Het bruidspaar Bart Janssen en Bets 
Buurman, begin 1945. 

In de periode dat hij in Ewijk geëvacueerd zat, werd Bart, tegen betaling, door 
de Engelsen tewerkgesteld bij het herstellen en onderhouden van wegen. Met 
een legertruck werd hij dan van Ewijk naar onder meer Nijmegen gebracht. 
Toen de Duitsers in het voorjaar 1945 uit de Betuwe verdreven waren, konden 
de evacué's nog niet meteen terug. Bart slaagde er echter in om van de 
Engelsen toestemming te krijgen om de Waalbrug over te steken. Hij kon een 
stuk meerijden met een aantal Engelse militairen. Thuis in Haalderen aange
komen zag hij dat de schade aan het huis mee viel: de voordeur, wat ramen 
en de schuurdeur lagen eruit. Maar uit het huis waren wel bijna alle spullen 
weggehaald. Goed beschouwd was dat eigenlijk nog de grootste schadepost. 
Achter in het land vond hij, in de sloot, het dressoir terug dat in de woonkamer 
had gestaan. 
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Omdat er twee timmerlui in het gezin waren, was er natuurlijk ook het nodige 
timmergereedschap bij huis Bart vond het meeste daarvan terug in de schuur 
HIJ bracht die spullen over naar de wc in het huis Toen hij daarmee klaar was, 
timmerde hij met een aantal forse spijkers de deur dicht Zo voorkwam hij dat 
het gereedschap alsnog gemakkelijk gestolen zou worden Het was met 
moeilijk te voorspellen dat pa Rothengatter en broer Jan die spullen straks 
goed zouden kunnen gebruiken als ze definitief terug mochten 

Na de oorlog woonden zuster Lies met haar man The Linssen in het huis aan 
de Van de Mondeweg Beiden waren tijdens de evacuatie in België terecht
gekomen en daar getrouwd Ook Jan, die nog met getrouwd was, kwam er 
terug En pa Rothengatter natuurlijk Dat het af en toe wel eens moeilijk was, 
met zoveel volwassenen zo dicht op elkaar, is natuurlijk met vreemd 

Hoe het verder ging 
Via Toon Janssen Lok, de man van zijn zuster An uit Nijmegen, vond Bart in 
1945 werk als tuinman bij het zustersklooster van Mater Dei in Nijmegen 
Daarmee kwam een einde aan een penode van ruim 20 jaar waann hij, na de 
lagere school, langs diverse werkgevers trok op zoek naar werk Bart en Bets 
woonden nog een tijd bij An en Toon in, aan de Buurmansweg Later verhuis
de het gezin Janssen naar de Driehuizerweg, naar een bovenetage bij 
Kuppeveld In het gezin werden 3 dochters geboren 
Maria (1949), Gienie (1952) en Lisette (1961) 
Inmiddels zijn er 6 kleinkinderen Toen de woningnood 
voorbij was verhuisden ze naar een eigen woning aan 
de Lindanusstraat Bart werkte uiteindelijk ruim 40 jaar 
bij de zusters, vanaf zijn 65*̂  geen volle weken meer 
Zijn vrouw Bets overleed in 1983 Bart woont sinds 
een jaar of 5 in een verzorgingshuis en maakte ook de 
verhuizing naar het nieuwe zorgcentrum 'De 
Malderburch' te Malden mee 

Bart Janssen nu 

De nu 91-]ange Bart Janssen is een positief ingesteld mens met een goed 
geheugen Zijn gehoor en zijn longen zijn met meer wat ze ooit geweest zijn, 
maar daar kan hij wel mee leven Zo af en toe gaat hij nog op bezoek bij zijn 
zuster Lies in het verzorgingshuis 'Liduina' in Bemmel Bart houdt er van om 
bij goed weer een rondje door Malden te lopen, maar hij kan zich ook in zijn 
mooie appartement goed vermaken, met wat bezoek, tv-kijken of door iets te 
lezen Of door in zijn stoel bij het raam wat te mijmeren over vroeger, bijvoor
beeld over toen hij nog een jonge man was in het Haalderen van voor de 
Tweede Wereldoorlog, een mensenleven geleden De tijd van "We waren 
arm, maar we hadden het goed'" 

Gerard Sommers 
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't Is historisch 
Wijwater 
Toen ik nog jong was, ging ik, samen met verschillende anderen, met wijwater 
rond. Daarvoor gebruikten we onze hondenkar Onze hond Max werd er dan 
voor gespannen en zo gingen we 'de boer op' Max was wat doof en 
reageerde daardoor met op alles, waardoor hij er dus wat sloom uitzag 

Op een zaterdag vlak voor Pasen stonden we met de hondenkar met daarop 
melkbussen vol wijwater bij 'Het Hoog' Hendrik Verweijen kwam bij ons staan 
en hij zei, dat hij Max maar een dooie drol vond "Nou," zei ik, "trek me maar 
eens aan mijn mouw, dan zul je eens wat zien " Hendnk deed dat En meteen 
kwam de hond, die meende dat ik werd aangevallen, op hem af Hendnk 
schrok en vluchtte weg Hals over kop sprong hij over het hek Max ging 
onmiddellijk achter hem aan Hij trok de hondenkar zo wild weg, dat de 
bussen omvielen en het wijwater over de weg stroomde Natuurlijk kon hij 
Hendrik met meer bereiken, maar intussen zaten wij zonder wijwater 
Kapelaan Van Wijk moest er nog snel bijgeroepen worden om vers water te 
wijden 

Daan Meurs 

Open Monumentendag 2005 
In het weekend van 10 en 11 september zijn er weer de Open Monumenten-
dageni Al een aantal jaren doet Bemmel hieraan mee In het verleden hebben 
we thema s gehad als Monumentaal Groen, Waten^/erken en vorig jaar 
Verdedigingswerken Er werden fietstochten georganiseerd, gebouwen ter 
bezichtiging opengesteld en rondleidingen gegeven 

Het thema voor dit jaar is Religieus Erfgoed Een thema waaraan in de 
gemeente Lingewaard ruim aandacht kan worden besteed Er zijn kerken, een 
klooster, kapellen, begraafplaatsen, fotocollecties en, met te vergeten, ten
toonstellingsruimten De histonsche knngen van de gemeente Lingewaard zijn 
bezig met een inventansatie van de plannen voor deze dagen Er is 
regelmatig overleg, maar elke kring wil iets organiseren voor het eigen gebied 

In het werkgebied van de Histonsche Knng Bemmel hebben we een aantal 
kerken, een kapel, begraafplaatsen, enz Voor het bestuur van de knng is het 
ondoenlijk om voor Bemmel deze dagen te organiseren en ook de uitwerking 
daarvan voor haar rekening te nemen Daarvoor hebben we hulp nodigi We 
hopen dat, onder de ruim vierhonderd leden van onze knng, er enkelen zijn 
die zich hiervoor interesseren Daarom doen we graag hierbij een beroep op 
onze leden om zich, voor overleg, te melden bij een van de bestuursleden 

Het bestuur 
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Thema-avond 'In en om 'De Doornenburg" 
Op 2 maart jl trotseerden 43 leden en andere belangstellenden hevige 
sneeuwbuien om in 'De Kinkel' te kunnen genieten van de dialezing 'In en om 
'De Doornenburg" door de histoncus Robert Melchers Hij vertelde over de 
geschiedenis van dit statige kasteel en haar bewoners. 

BIJ Doornenburg grensden in de middeleeuwen de territona van Gelre, Kleef 
en Bergh aan elkaar Het kasteel was om strategische redenen op deze plaats 
gelegen, waar de afstand tussen Rijn en Waal betrekkelijk klem was Het 
beschermde het hertogdom Gelre In de praktijk is er nooit sprake geweest van 
strijd of belegenng van 'De Doornenburg'. 

Rond 1300 werd het kasteel bewoond door Willem van Doornick Door ver-
zwagenng kwam in 1353 de familie Van Bylandt op het kasteel en vanaf 1449 
de familie Van Homoet In 1519 trouwde Margriet van Homoet met Johan van 
Voorst Tot 1621 woonden Van Voorsten op 'De Doornenburg', waarna de 
familie Van Amstel het kasteel bewoonde De laatste Van Amstel overleed in 
1728 Daarna komen de families Van Heemskerck van Bekesteyn en Van 
Bemmel De weduwe Maria Clara von Delwig was de laatste bewoner Zij 
bleef tot haar dood in 1847 op het kasteel wonen Daarna raakte het kasteel in 
verval tot in 1936 de Stichting tot Behoud van Den Doornenburg, onder de 
Twentse textielfabrikant dr J H van Heek, het kasteel opkocht en restau
reerde Die eerste restauratie was klaar in 1942 In de slotfase van de oorlog 
werd het kasteel weer verwoest Na de oorlog pakte men onder leiding van 
Van Heek de zaak weer op en die laatste restauratie kwam klaar eind 1964 

Onze inleider op 2 maart 2005 Robert Melchers 

Aan de hand van vele dia's leidde Robert Melchers 
zijn toehoorders rond langs het poortgebouw, over 
de binnenplaats, langs de boerderij, de Langerack-
toren, de gotische kapel en via de brug over de 
gracht naar het eigenlijke kasteel We zagen de aan 
de buitenzijde aangebrachte toiletten, die uitmond
den op de gracht We bekeken de verschillende 
vertrekken van de kelder tot de zolder Op de dia's 
zagen we de zitbanken, die aan weerszijden van de 
ramen aangebracht werden en dus letterlijk 
vensterbanken zijn Er waren dia's van de wapen-
Doraen en van ae wana- en piafonascniioenngen 

We volgden de spreker langs nauwe trappen We zagen de oven, waar 
vroeger het eigen brood gebakken werd en we bekeken plaatjes van de 
maquette op zolder 
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Kasteel 'De Doornenburg' vanuit tiet zuidwesten gezien Tekening Joop Verburg 

Tenslotte werd nog het een en ander verteld over de omgeving van het 
kasteel, over de eeuwenoude eik, die net buiten de kasteelgracht staat en 
over 'De Sterreschans' en 'Fort Pannerden', die in later tijden de verdediging 
van deze strategische locatie voor hun rekening moesten nemen 

Joop Verburg 
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Feest in 1936 
In de tweede helft van de dertiger jaren waren de mogelijkheden voor de 
Bemmelse jongeren om uit te gaan en zich te vermaken beperkt In het dorp 
Bommel betrof het in pnncipe twee jaarlijks terugkerende evenementen Het 
ene was de kermis, het andere het concours hippique op 2'̂  pinksterdag Met 
behulp van artikelen uit kranten en stukken uit de gemeenteadministratie van 
die tijd probeer ik op deze plaats het een en ander te reconstrueren 

Het concours hippique 
In de wekelijks verschijnende 'De Betuwe' van vrijdag 29 mei 1936 komen we 
het volgende artikel tegen waarmee het naderende feest wordt aangekondigd 

Bemmel 
Voor ons dorp staat weer een prettige en drukke dag voor de deur Op as 
Maandag 2en Pinksterdag wordt op de weide van den heer Rijssenbeek door 
de jonge maar voortvarende rijvereniging "Bemmel" het groot nationaal 
Concours-Hippique gehouden dat het vorig jaar zoo buitengewoon gunstig is 
geslaagd en ook nu weer met gunstige verwachtingen wordt tegemoetgezien 
Het aantal inschrijvingen in de onderscheidene rubrieken maken het geheel 
tot een belangrijk hippisch feest, dat volkomen ligt in de Betuwschen geest 
Telkens opnieuw toont men dat men de moed met wil laten zakken en 
ondanks de beroerde tijdsomstandigheden een gezond optimisme tracht 
wakker te houden 
Goede dressuur- en springruiters zullen uitkomen, een nieuwe collectie 
tuigpaarden worden voorgereden en voorts ook verschillende attracties zullen 
den middag veraangenamen 
Het zal dan ook niet behoeven te venvonderen dat velen hun Pinksteruitstapje 
naar het mooie Bemmel zullen maken, wat een bedrijvigen gezelligheid en 
verkeer in het dorp medebrengt 
Na afloop van het concours is er in alle zaken dansmuziek dus elk wat wils 
Immers ook in dat opzicht zijn goede herinneringen aan het vorig jaar 
bijgebleven 
Als nu het weer de omvangrijke organisatie van dit concours maar wat wel
gezind mag zijni 

Zoals gebruikelijk vonden de festiviteiten plaats in de wei van Rijssenbeek 
Rijssenbeek was de eigenaar van boerderij 'Het Hoog' De bedoelde wei lag 
ten oosten van deze boerderij, daar waar de Karstraat aansluit op wat nu het 
doodlopende beginstuk van de Herckenrathweg is en wat toen nog het einde 
van de Dorpsstraat was Dat Gerard Rijssenbeek in 1936 ook voorzitter van 
de organiserende rijvereniging was, verklaart misschien mede de keuze voor 
de locatie 
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In dezelfde uitgave van 'De Betuwe' 
waarin we de aankondiging van het 
concours tegenkwamen, vonden we 
ook de hiernaast weergegeven ad
vertentie De eigen auto kon je, als je 
die had, op het terrein parkeren En 
kennelijk was er in die tijd nog volop 
keuze wat zalen betreft, waar je na 
afloop kon dansen De advertentie 
bevat ten opzichte van het 
redactionele artikel weinig nieuws In 
het artikel komt nog naar voren dat 
de njvereniging in 1936 pas kort be
staat En we kunnen er ook in lezen 
dat men 'de tijdsomstandigheden' als 
beroerd ervaart Het evenement wordt gezien als een mogelijkheid om het 
optimisme 'wakker te houden' Merkwaardig is dat de aankondiging geen 
aanvangstijd vermeldde Ook het verslag in de uitgave van 'De Betuwe' van 
een week later is daarover met concreet 

Maar we hebben 'De Gelderlander' nog Op zaterdag 30 mei 1936 wijdde ook 
deze krant aandacht aan de naderende festiviteiten in Bemmel. De Nijmeegse 
editie van dit blad legde aan het begin van het betreffende stuk een verband 
met de op handen zijnde feestelijke ingebruikneming van de Waalbrug op 16 
juni 1936 en het naderende einde van pontveer 'Zeldenrust' Vanuit 
Nijmeegse optiek overigens wel een begrijpelijke aanloop op veel plaatsen in 
de kranten van die dagen wordt gezinspeeld op de openstellingsfeesten rond 
de vaste oeververbinding, de ingebruikneming van de nieuwe brug was op dat 
moment een heel actueel thema. 

Kom over.... de pont 
'Zeldenrust' ligt op sterven, de heeren doktoren geven haar nog 16 dagen van 
leven, en dan blijft zij in onze gedachten als een verdienstelijke, een/olie 
grootheid Een gewelddadige dood is haar beschoren Zeldenrust' mogen wij 
met in stilte laten sterven Laten wij den laatsten feestdag van haar leven 
gebruiken om haar onzen dank te betoonen voor het lange wachten, en voor 
haar veilige zorg om ons over te voeren 
Komt allen voor het laatst op 2en Pinksterdag over de Pont, en dan allen op 
naar Bemmel 
Bemmel'^ Hoe er te komen'^ 
Per auto of per fiets, een 5 KM lange weg, tussen mooie, reeds in het groen 
staande bongerds, en vruchtbare akker- en weilanden Deze weg is een 
juweeltje voor den natuurliefhebber 

8P00! Hationaai 
Goncours Hippinue 
t« BOMMEL op 2* Pinksterdac 
DiESSüUR - SPRWGEH - TÜIGPAAHDEN 

VERSCHILLENDE ATTRACTffiS 
Eltnt ƒ «75 ea ƒ r U 

NA AROOP IN ALLE ZALEKDANSMUZSX 
G«t*f fC*^«M tot s t t l lMi Tmm aotos rn r t h r M e a oy 

W t ten-efca. 
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Per bus der BT M Deze gele bussen vertrekken om het uur en wel telkens 14 
minuten over het uur (dus 12 14, 13 14, enz, aankomst Bemmel 12 30, 13 30, 
enz) vanaf Hotel Lent 
Waarom naar Bemmel'^ 
Van oudsher was het in Bemmel regel dat de 2^ Pinksterdag, de dag was van 
het Paard Vele jaren is deze stelregel met uitgevoerd kunnen worden, doch 
nu zal de Dag van het Paard weer in eere hersteld worden Een groot 
nationaal concours-hippique zal hiervoor zorgen Evenals in vroeger jaren de 
concoursen van Bemmel in de volle belangstelling stonden der paarden
liefhebbers uit de Betuwe, Geld Achterhoek, Lijmers, Maas en Waal en De 
Duffels, zoo ook zal nu dit Concours hun volle belangstelling vragen Doch met 
alleen de paardenliefhebbers, doch alle niet-snelheidsmaniakken, komen 
genieten van wat de natuur haar weet te geven 
De Landelijke Rijvereeniging 'Bemmel en Omstreken' organiseerde het vorig 
jaar op bescheiden voet een concours, en toen reeds was de belangstelling, 
ook uit Nijmegen, groot Terwijl vorig jaar twee vereenigingen hadden 
ingeschreven, hebben nu reeds zes rijverenigingen hun volle medewerking 
toegezegd 
Om 8 30 uur vangt men reeds aan met het keuren der verschillende dres-
suren, zoowel voor viertallen als individueel 
Het belangwekkendste gedeelte vangt aan met de parade der deelnemers 
door het dorp, welke omstreeks éen uur begint Om half twee vinden op het 
concours-terrein het dressuur- en demonstratie-rijden plaats, waarna het 
handicap-spnngen, zowel individueel als in patrouille En tot slot een attractie-
nummer, dat nog nooit in onze streken vertoond is 
Een bezoek aan Bemmel op dezen dag zal u met berouwen Geheel het dorp 
leeft met de Bemmelsche ruiters mee Geheel het dorp zal des avonds 
weerklinken van dans- en feestmuziek 

In 'De Betuwe' van vnjdag 5 juni 1936 vinden we het uitgebreide verslag van 
het concours hippique en de feestelijkheden er om heen We lichten er een 
aantal passages uit 

Bemmel 
Het 2® concours hippique, georganiseerd door de Landelijke Rijvereeniging 
"Bemmel en O " is opnieuw prachtig geslaagd, ja heeft zelfs dat van het vorige 
jaar nog verre overtroffen Reeds 's morgens om 9 uur had in de manege de 
voorkeuring plaats voor dressuurproeven voor 4-tallen en de individueele 
dressuurproeven 
Tegen het uur van aanvang stroomde van alle kanten het publiek toe en al 
spoedig was de ring omzoomd door een dichte haag toeschouwers, wier 
aantal nog maar steeds bleef aangroeien Het was wel het meest doorslaand 
bewijs, dat het Bemmelsche sportfeest de warme sympathie en belangstelling 
tot in verren omtrek heeft heroverd en zijn opleving van met te onderschatten 
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betekenis is geweest voor ons dorp De harmonie U DI hield er onder leiding 
van haar vooruitstrevenden voorzitter, den heer v Huet, de feestelijke 
stemming goed in Ook het verloop van het concours liet mets te wenschen 
over en werd het weivoorziene programma regelmatig afgewerkt De 
burgemeester, de heer A J Herckenrath, was den geheelen middag aan
wezig De beschermheer de heer J Ratenng Arntz, die zooveel voor deze 
vereniging voelt, bleef natuurlijk in belangstelling met achter 

In het artikel wordt vervolgens aangegeven welke juryleden deze dag actief 
waren En hoe de deelnemers, voorafgegaan door UDI, van 'De Leemkuil' 
naar het terrein van Rijssenbeek trokken Als bijzonderheid wordt nog vermeld 
dat de Bemmelse rijvereniging voor het eerst haar nieuwe banier voerde, een 
initiatief van de burgemeester en van Jhr Ridder de van der Schueren Dan 
volgt dan een verslag van de verschillende onderdelen van het concours met 
de bijbehorende prijswinnaars Er is nog een forse plaats ingeruimd voor 
landbouw(tuig)paarden Ook eenspannen boerenwagens stonden nog op het 
programma Harne Hermsen zat, met verschillende paarden, in diverse 
rubrieken bij de prijswinnaars Jan Nas deed het eveneens goed Andere 
namen van streekgenoten in de uitslagen zijn die van de weduwe J Th van 
der Kroon en Jo Teunissen Volgens het verslag waren er ook onderdelen als 
patrouillespringen en handicap springconcours Dit laatste onderdeel is daarbij 
aangeduid als het attractienummer 

Het concours was nauwelijks afgeloopen of de verschillende cafe's kregen 
toen heel wat drukte te verwerken Alle dansgelegenheden waren stamp en 
stampvol en velen moesten teleurgesteld elders hun vermaak gaan zoeken 
Alles marcheerde prachtig, de beste stemming werd geen oogenblik 
verstoord 
In cafe Nas had om 8 uur de uitreiking der prijzen plaats De burgemeester 
deed dat op de van hem bekende kernachtige en hartelijke wijze Hij roemde 
de organisatie en was verheugd van de jury te hebben vernomen, dat de 
aangeboden paarden van uitstekende kwaliteit bleken, en een eer voor de 
streek Zoowel de warmbloedhengsten als het overige fokmateriaal dat 
voorgereden werd trok de grootste aandacht van de talrijke aanwezige 
kundige fokkers 
Zoo behoort dit concours weer tot het verleden L R Bemmel en O kan op 
haar welslagen met voldoening terugzien en kan dankbaar zijn voor de groote 
medewerking van elders ontvangen zoomede voor de enorme belangstelling 
van ongeveer 2000 bezoekers die het tot van verren omtrek trok 

In 'De Gelderlander' van dinsdag 2 juni 1936 vinden we geen verslag van het 
concours, maar wel een foto op pagina 5, enkele kolommen breed, met 
daaronder een regel tekst De Rijvereeniging "Bemmel" die op 2en 
Pinksterdag een Concours-Hippique organiseerde 
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De foto in 'De Gelder
lander' van 2 juni 
1936. We zien 8 
ruiters op een rij, vol
gens het onderschrift 
zijn het leden van de 
Bemmelse rijvereni-
ging. De foto is grof 
van l<orrel en daar
door minder goed te 
verwerl<en. In 1936 
waren foto's in de 
krant nog zeldzaam 
en dus was het wel 
uniek dat er een foto 
van het Bemmelse 
feest werd geplaatst. 

Een zaalhouder die gelegenheid wilde bieden tot dansen, diende tevoren bij 
de gemeente een dansvergunning aan te vragen en te betalen. De ge
meenteadministratie van 1936 kan daardoor uitsluitsel geven welke zaal
houders op 2^ pinksterdag feestvierenden over de vloer hadden. We komen 
vier opbrengstposten tegen tussen de doorlopend genummerde inkomsten-
bescheiden: M''. Bouwman (ƒ 20,80), H.E. Janssen (ƒ 16,50), P. Ebbers 
(ƒ 17,60) en J.J.R. Nas (ƒ 15,00). En hoewel de journalist meldde dat alle 
zalen open waren, bleven er kennelijk toch ook nog wel zaken gesloten. Door 
het rijtje van hierboven te vergelijken met een soortgelijk rijtje van zalen waar 
tijdens de kermis kon worden gedanst, kunnen we vaststellen welke namen 
we op 2® pinksterdag missen. 

Kermis 
De Bemmelse kermis werd in 1936 gehouden op zondag 9, maandag 10 en 
dinsdag 11 augustus. Daarmee zat deze kermis ook toen al, zoals tegen
woordig, op de tweede zondag van augustus. Wat wel bijzonder is, is dat de 
Haalderse kermis in 1936 op precies dezelfde dagen werd gehouden. Dit blijkt 
uit diverse bescheiden in de gemeenteadministratie. In de kranten van 1936 
ben ik over de kermissen van Bemmel en Haalderen niets tegengekomen. 

Voor de kermis van 1936 in Bemmel werd aan vermakelijkheidsbelasting een 
bedrag van bijna ƒ 500,- ontvangen. Voor Haalderen kwam daar nog een 
bedrag van ongeveer ƒ 225,- bij. In Haalderen betrof het drie dans
gelegenheden, alle voor de hele duur van de kermis. De eerste dans
vergunning, van ƒ 45,-, betrof J. ten Westenend. Die had een café aan de 
dijkafrit bij de Groenestraat. Verder werden dansvergunningen afgegeven aan 
A.Th. Derksen van ƒ 101,40 en aan A. Wassink van ƒ 78,-. Bij deze beiden 
betrof het danstenten, bij Derksen groot 260 m^ en bij Wassink groot 200 m^. 



23 

Een soortgelijke situatie zien we in Bemmel Het betreffende ontvangststuk is 
hierna opgenomen 

u m d» r T»K»nlng No . 

^ d i . 
o o i d ^ PijMpr 

.-XH-

ü /̂-

Ontvangen vermakelykheidabelas t lng 

gedurende de Icermlsdagen t e BÏMMEL 

op 9, 10 en 11 Augustus 1936 

J . J .B . Has 

H ï . Janseen 

P,J Ebbere 

« ' J* Bouoman 

Th O Kemperman 

? P Derlteen 

J Has 

1 * 208 

Bemmel A ?17 
Bemmel A 183 
Bemmel A 18* 
Bemmel A 173 
Bemmel A ?0? 
Bemmel A 10? 

Aantal 
dagen. Bedrag 

danevergun-
ning 

idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

45,— 
60,— 
5?,80 
6?,40 
15,-
136,50 
1 ?0,90 

In de administratie van 
de gemeente zien we 7 
Bemmelse zalen waar 
met de kermis kon wor 
den gedanst De eerste 4 
in het rijtje waren ook ge
opend bij de feestelijk 
heden op ^ pinksterdag 
De andere 3 waren na 
het concours hippique 
met geopend Het cafe 
van Kemperman vroeg 
voor de kermis slechts 
voor 1 dag een ver
gunning aan Afgaand op 
de bedragen die we zien 
bij Derksen en SJ Nas 
kunnen we er van 
uitgaan dat het hier ook 
tijdelijk geplaatste tenten 
betrof Jammer dat hierbij 
geen m^'s zijn aan
gegeven zoals dat wel 
voor Derksen en 
Wassink in Haalderen 
werd gedaan Gelet op 
de bedragen waren de 
tenten in Bemmel groter 

Wat betreft de aanwezige attracties is de gemeenteadministratie zowel erg 
globaal als heel gedetailleerd Wegens staangeld voor echte kermisattracties 
werd door de gemeente Bemmel in 1936 alleen van de familie Sluiter 
Hachmang uit Doesburg geld ontvangen Het ging hierbij om ƒ 600,- Dit 
bedrag is met gespecificeerd en we kunnen er met zonder meer uit afleiden of 
dit een of meerdere attracties betrof, mogelijk met alleen in Bemmel, maar ook 
in Haalderen en misschien zelfs ook in Angeren en Doornenburg 

Echter op basis van het hier
naast opgenomen bericht uit 
'De Betuwe' van 1 maart 1935, 
waarbij het ook om een bedrag 
van ƒ 600,- gaat, is de ver
leiding groot om voor 1936 uit 

BEMMEL Door Ged Stalen is goedgekeurd 
bet raadibciluit dezer gemeente tol verhuur 
aar» de finna Sluiier-Hachmang te Doeiboig 
van twee standplaatsen op het kermKterTeJn 
te Bemmel \OOT draaimolen en cake-uiflc, 
voor de lom van 1600 
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te gaan van de aanwezigheid van een draainnolen en een cakewalk. Beide 
kermisattracties zouden dan op het Meestersplein in Bemmel hebben 
gestaan. Maar het zou in 1936 natuurlijk anders geweest kunnen zijn: er zijn 
kermisvierders die zich menen te herinneren op kermissen in deze jaren ook 
een luchtschommel en een zweefmolen te hebben gezien 

Meer harde informatie hebben we wat betreft de kramen. Op de Haalderse 
kermis stond een suikergoedkraam van de weduwe Van de Velde uit Gendt 
en een suiker- en viskraam van Herman Jansen uit Bemmel. Dit leverde 
ƒ 9,- vermakelijkheidsbelasting op. Onderstaand zien we een soortgelijk ont
vangststuk voor de Bemmelse kermis. 

U r̂ 
t fxrtdW- I r^mrapr ^--

j n±^ 
Ontvangen v e r m o k e l y k h e i d e b e l a o t l n K 

gedurende de ke rmisdager j t e BHIMEL 
-ip 9, 10 en 11 Au/nj8tU8 

Veel koek
en suiker-
kramen en 
veel paling-
kramen op 
de Bemmel
se kermis in 
1936. 
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17 
Voor zover valt na te gaan, verliep de kermis in 1936 rustig. Dat zou tenmin
ste kunnen worden afgeleid uit het feit dat gemeentebode W.H. Derksen 
gedurende de kermisdagen geen maaltijden behoefde te verzorgen voor 
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personen die tijdelijk waren ondergebracint in de cel in de kelder van het 
gemeentehuis. Zijn gespecificeerde declaratie over 1936 vermeldt 25 gevallen 
waarin aan arrestanten koffie met brood en/of een warme maaltijd werd 
verstrekt, tot een totaalbedrag van ƒ 23,25. Er waren echter geen data bij die 
samenvielen met de kermisdagen. 

Als er onrust zou zijn geweest, zou dat zeker niet onopgemerkt zijn gebleven. 
Uit de gemeenteadministratie is af te leiden dat er op alle drie kermisdagen 
zowel in Haalderen als in Bemmel extra politie-inzet was. Gemeenteveld
wachter H.J. Koenders uit Bemmel had van 9 tot en met 11 augustus 'vier 
man personeel' in de kost. Hiervoor declareerde hij ƒ 17,50. Daar kwamen 
nog de kosten bij van 4 rijwielbelastingmerken, totaal ƒ 10,-. De gemeentelijke 
handhavers van wet en orde moesten tenslotte snel en zonder zelf de 
(belasting-)wet te overtreden ter plaatse kunnen zijn. Koenders declareerde 
verder wegens 'gedurende de Bemmelsche kermis verstrel<te sigaren aan het 
dienstdoende politiepersoneel (100 stuks a 8 cents) f 8,-'- Overigens werd op 
2® pinksterdag voor één extra agent gedeclareerd. 

De decla-

De extra politie-inzet in Haalderen bleef, zoals we in bovenstaande declaratie 
zien, beperkt tot één man. Dit ligt ongeveer in verhouding met de grootte van 
de kermis in Haalderen ten opzichte van die in Bemmel, waarbij bedacht moet 
worden dat de normale politiesterkte in Bemmel al groter was dan die in 
Haalderen. In het arrestantenlokaal in Haalderen verbleven in 1936 diverse 
personen, maar ook dat was niet met de kermis. 

In de gemeenteadministratie van 1936 vinden we overeenkomstige be
scheiden betreffende opbrengsten en uitgaven voor kermissen in Angeren 
(evenals tegenwoordig nog een week vóór de Bemmelse kermis) en in 
Doornenburg (toen een week na de Bemmelse kermis, tegenwoordig de 
derde zondag in september). In 1936 komen we geen posten tegen die wijzen 
op een in Ressen gehouden kermis. 
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Over het wel of met houden van kermis in Ressen woedde in het midden van 
de dertiger jaren nog een hele strijd In 'De Betuwe' van vrijdag 22 februan 
1935 lezen we het volgende bencht over een handtekeningenactie gericht aan 
de gemeenteraad Vermoedelijk ageerde men daarmee tegen het besluit van 
de raad om geen toestemming (meer) te verlenen voor het plaatsen van een 
danstent Bij het ontbreken van alternatieve zaalruimte kwam dat besluit in 
feite neer op het onmogelijk maken van de kermis in het dorp 

Ressen. Zooals wij reeds berichtten 
IS van hier uit aan den gemeen
teraad geadresseerd, aan de kermis 
van dit dorp geen wijziging te 
brengen, zoodat deze in den traditi-
oneelen vorm gehandhaafd zal kun
nen blijven Dat de Ressense kermis 
nog ingang vindt, komt op het stuk 
duidelijk uit Als bijzonderheid zij 
dienaangaande vermeld, dat drie 
bestuursleden der Ned Hen/ Kerk 
hierop hunne handteekening plaat
sten terwijl (let wel) door twee 
bestuursleden des kerkeraads, 
waarvan een het eerste verzoek
schrift teekende voor afschaffing, nu 
ook weer voorkomt op het stuk voor 
behoud der kermis, dit is toch zeker 
wel een frappant bewijs 

Hoewel de tekst lastig te lezen is komt 
er wel een verdeling in twee kampen in 
naar voren Het artikel in De Betuwe 
van 22 februan 1935 vervolgt met de 
tekst van het verzoekschrift hiernaast 

Het kwam uiteindelijk allemaal weer goed en naderhand werd er ook in 
Ressen nog een aantal jaren gewoon kermis gevierd, ook na de oorlog nog 
Dan stond ook in dit dorp een danstent en wel tussen station en stations
koffiehuis Maar in 1936 sloeg men kennelijk nog maar een keer over 

Wat er nog verder over de feesten van 1936 te vertellen is 
De naam Nas kwam in 1936 zowel naar voren bij de deelnemers aan het 
concours hippique als onder de zalen waar op 2® pinksterdag en met de 
kermis gedanst kon worden Dat was voor mij de reden om er ook nog even 
met Wim Nas over te gaan praten Wim Nas is al heel zijn leven actief met 

Het icqoest luidt ah vT>(gt 
Aan den Raad der OeoMenle 

BtxamtL 
Gevco atet venchiiidjgdim etrtwcd Ie ken

nen . 
OBdergctedienden. ailcn inwoners van bet 

dorp Rexxen gem Bcmmel. 
dct ^^ met bevrremdinf hebben kennis 

y wiiiwii. dat door Uven Raad a besloten 
tot winging van oe kermts ui itti dcrp Rc»-
Kn. es door deze wifógmg de kerait alhier 
tot êbt±MlBDg gedoemd H , 

dat bet bno otet beken) is op deze kermis, 
dk als eene oode lerugkreresde btsteSng 
als xoodaiüf eexugt oaeeret;eldbedea hebben 
piaaJs (evoodcB. 

dat er bon inziens geen aanleiding bestaat 
eoi voetstoots deze kermts te wqTigen of tea 
gioode te doen iKbten door de hun bekende 

dat zij meenen te worden scktergesteld met 
de dorpen Angeren en Doomenburg die lodi 
ieder bnn kermts aizoaderli)k vieren. 

Redenen waarom ondergeteckendcn ixit 
met gepaste VTqmoetfigbad lot Uven Raad 
durven wenden met bet eerbiedig verzoek 
OCB de kennis m Ressen m zi|n oude eer te 
hffsKHru, ziiDde weder te houden xx>ak 
voorheen geschiedde en een week oa de 
BeanseisdM: kermis Ie doen plaats hebben. 

Ketwdk ijoende enz. 
Volgea bS haadteekemogca. 
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paarden. En hij dreef van 1950 tot 1960 
hotelcaférestaurant Nas, vanaf 1955 als 
eigenaar. In beide hoedanigheden trad hij 
in de voetsporen van zijn vader Jan Nas. 
De hiernaast afgedrul<te advertentie is uit 
de tijd dat vader Jan Nas de verant

woordelijke man was; dat was ook in 1936 
de situatie. Het gesprek met Wim Nas 
leverde interessante aanvullende informa

tie op. 

Wim Nas vertelde dat de Landelijke Rijvereniging Bemmel en Omstreken in 
1934 nieuw leven was ingeblazen. In de daaraan voorafgaande jaren hadden 
Bemmelse ruiters die in wedstrijdverband actief wilden zijn zich aangesloten 
bij de rijvereniging uit Eist. Om als rijvereniging te kunnen functioneren had je 
minimaal een achttal goede ruiters nodig. Na de heroprichting in 1934 waren 
ook ruiters van buiten het dorp lid van de Bemmelse vereniging. Jan Nas, de 
oudere broer van Wim, was één van die paardensportliefhebbers die eerst in 
Eist en vanaf 1934 in Bemmel lid was. Wim Nas achterhaalde bij hem de foto 
uit 'De Gelderlander'. 

Het achttal van L R. Bemmel en Omstreken in 1936. Van links naar rechts: J. Spitho
ven uit Elden, Jan Nas uit Bemmel, Johan van Essen uit Huissen, Jilles Smit of Smits 
uit Elden, Jo Teunissen uit Hessen, Harrie Hermsen uit Bemmel, Lambert Hoefnagels 
uit Lent en Jan van Essen uit Huissen. De naam van de adjudant van de Gele Rijders 
uit Arnhem, rechts op de foto, is niet bekend. Over de namen van de beide buitenste 
ruiters bestaat enige onzekerheid; Wim Mom zou daar ook bij kunnen zijn. De meeste 
van de bij deze foto door Jan en Wim Nas genoemde namen staan ook vermeld in de 
uitslagen van de diverse wedstrijden zoals opgenomen in het verslag in 'De Betuwe'. 

0 Hotel-Cafe-Restaur-ant t« 

i J, J. R, NAS I 
§■' t o do R K Kelk Ic Bommel ™ 

Telalooii No. 3613 INijmojtn) g 

§ mn § 
a a 
g COMMISSIONAIR EN g 
a -PAARDENHANDEL- g 
Cl a 
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Volgens Wim Nas was het gebruikelijk dat dressuurwedstrijden op een andere 
locatie plaatsvonden als de overige wedstrijdonderdelen Een binnenmanege 
was er in 1936 met in Bennmel, die kwam pas in 1957 en stond in de hoek van 
de Dorpsstraat-Oostervelden De nnanege bij 'De Leemkuil' waar in het 
krantenartikel sprake van is, is een buitenmanege geweest 

In het verslag komen we ook een onderdeel met Shetlandpony's tegen de 
eenspannen Jan Nas werd hier tweede Shetlandpony's waren nog pas 
enkele jaren eerder, door toedoen van Jan Nas sr, in Nederland verschenen 
en in 1936 nog een bijzonderheid 

De prijsuitreikingen van het concours hippique vonden in die tijd altijd plaats bij 
Nas Een reden was, dat de altijd krap bij kas zittende vereniging bij voorkeur 
juryleden inschakelde, die, in ruil voor een goede maaltijd na afloop in het 
restaurant van Nas, bereid waren af te zien van onkostenvergoeding. 

In 1936 waren er in Bemmel nog veel cafe's Op al die plaatsen werd met de 
kermis feest gevierd Maar dansen kon je alleen daar waar een zaal was of 
waar een tent werd geplaatst In Bemmel stonden in 1936 tenten bij de cafe's 
'Het Centrum' van Frans Derksen (nu Amrobank) en 'De Roskam' van S J 
Nas, beide aan de Dorpsstraat Het waren grote tenten, waarvoor de 
vermakelijkheidsbelasting aan de hand van de oppervlakte werd geheven 

Feestvierders die een dansje wilden wagen, hoefden in 1936 bij het binnen
gaan van de zaal geen entree te betalen Maar het dansen was ook weer met 
gratis Het was zo geregeld, dat de op de dansvloer aanwezige paren per 
dans betaalden Daarvoor stopte telkens halvenwege een nummer de muziek 
Enkele jongedames gingen dan snel de dansvloer op om bij elk daar 
aanwezig stel een stuiver en later een dubbeltje te innen Daarbij gebruikten 
ze twee soepborden, waarbij ze telkens een lege boven op het volle gestapeld 
hielden Het kwam voor dat stelletjes net bij het stoppen van de muziek 
besloten de dansvloer te verlaten en te gaan zitten, om zo te proberen onder 
het betalen van de vergoeding uit te komen Voor deze handelwijze bestond 
ook een mooie eigentijdse uitdrukking het werd 'half-uut-gaon' genoemd 

Met dank aan de familie Nas voor de bereidwillige medewerking 

Gerard Sommers 

BIJ het samenstellen van dit artikel werd gebruik gemaakt van 
Weekblad De Betuwe' op microfiche, div data, Gelders Documentatiecentrum 
Bibliotheek Arnhem, 
Dagblad 'De Gelderlander' op CD-Rom div data, Het Archief te Nijmegen, 
Foto achttal van L R Bemmel en Omstreken in 1936 Wim Nas, 
Documentatiecentrum Historische Kring Bemmel, o a oude gemeentelijke stukken 
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Flitsen uit de geschiedenis van Doornik (14) 

Otto Frederik van Lynden werd verrast 

Eind februari 1784 doorbraak van de Doornikse schaardijk 
De onverwachte dijkdoorbraken in de laatste dagen van februari in tiet 
sciirikkeljaar 1784 overrompelden de dijkgraaf en zijn Ineemraden. In liet 
ambtshuis in Eist vleiden de heren zich zelfgenoegzaam met de gedachte dat 
de doorgevoerde verbeteringen aan de Waalbandijken en de ambtswerken na 
de catastrofale doorbraak bij Huissen in 1769 ruim voldoende waren om elke 
aanval van de rivier te kunnen weerstaan en om de schade van een eventuele 
doorbraak beperkt te houden. 

In 1781, meenden dijkgraaf en heemraden, was daarvoor het bewijs geleverd 
toen op 26 februari de ijsdam tussen Nijmegen en Lent door het dooiweer 
oploste en de ijsberg huizenhoog over de Lentse bandijk schoof en in die dijk 
een gat had geslagen waardoor het hoogopgestuwde dooiwater uit de rivier 
vrij spel had. Op alle andere plaatsen had de Waalbandijk in de Over-Betuwe 
weerstand kunnen bieden. Dankzij de doorgevoerde verbeteringen en een 
waakzaam dijkleger dacht men. De schade kwam weinig verder dan Lent en 
Oosterhout terwijl elders in de delta ook dijkbreuken waren. 

Een krachtig bestuurder 
In het jaar van de dijkdoorbraak bij Huissen volgde Otto Frederik van Lynden 
de illustere Steven van Randwijck, 43 jaar lang ambtman-richter-dijkgraaf, op 
in de Over-Betuwe. Hij ging voortvarend te werk om de veiligheid van de 
bandijken te optimaliseren en de zwakke plaatsen in eigen beheer te 
verbeteren zoals de 'ambtskribben' bij Doornik en Doornenburg. Gendt en 
Huissen hadden hun eigen dijk
steel en hun eigen dijkschouw. 
Die 'gaten' in de dijkschouw 
werden na lange en moeizame 
onderhandelingen met het Kleef-
se Huissen en de eigenzinnige 
Gendtse dijksteel eindelijk ge
dicht. 

Drie keer per jaar was er een 
dijkschouw. Steven van Randwijck 
en na hem Otto van Lynden be
steedden veei aandacht aan het ver
hogen en verbreden van de ban
dijken en het 'zanden' van de dijken. 
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Na 1773 voerde de Over-Betuwse dijkgraaf de schouw over de Gendtse 
bandijk en in Huissen werd de schouw door de Over-Betuwse dijkgraaf met 
zijn Huissense collega uitgevoerd Zo had de Over-Betuwse dijkgraaf eindelijk 
een volledig overzicht over alle zwakke plaatsen en over het hele dijkleger 

Hl] schuwde met om percelen bij bedreigde dijkdelen op te kopen en in eigen 
beheer die dijkdelen te verzwaren en/of nieuwe knbben en ntsen aan te 
leggen Een 'opsighter van de amtswercken' hield toezicht op de correcte 
uitvoenng door de aangetrokken aannemers en op de juiste calculatie van de 
kosten Otto Fredenk was een prudent financier die hoge investeringen met uit 
de weg ging maar wel vooraf zijn solide dekkingsplannen klaar had 

Een overtuigd orangist 
Zoals zijn Nijmeegse naamgenoot de heemraad Jan Elias van Lynden die 
later burgemeester van de stad en burggraaf werd, was Otto Fredenk een 
onafhankelijke geest met een genuanceerd denkpatroon Hij was zoals alle 
toonaangevende adellijke families in de Staten van Gelderland een overtuigd 
orangist die de vrijwel onbeperkte macht van de regenten binnen de enge 
knng van enkele traditionele Betuwse geslachten liet voortbestaan met de 
straffeloos ingeslopen misstanden van oudsher De Van Lyndon's hadden 
evenals de Van Randwijck's persoonlijke relaties met de Oranjes 

Otto Fredenk had oog voor de maatschappelijke verandenngen in zijn tijd en 
in zijn ambtsgebied Hij gruwde van de patnottische storm met sabelgekletter 
in Arnhem en in de Veluwse stadjes Met argusogen keek hij naar de deftige 
maar anti-stadhouderlijke genootschappen in Nijmegen en naar het prematuur 
katholiek reveil dat verstikte in de (terechte) onwil van de voorzichtige Nij
meegse clerus Nijmegen bleef in de latente burgeroorlog van de patriotten 
met de pnnsgezinden een oase van rust 

Strategie van Otto Fredenk 
Met zijn resolute aanpak van de dijkverbetenng en de haast militaire organi
satie van het dijkleger oogstte Otto Fredenk de waardenng van de dijkge-
slaagden De opkomende plattelandsburgenj wist hij aan zich te binden met 
inspraak in zyn infrastructurele maatregelen en met belastingvoordelen Tot 
ergernis van de dijkplichtigen bleven de vele ambachtelijke ondernemertjes, 
de nenngdoenden en herbergiers, de opkomende industnetjes zoals de bier
brouwerijen in Bemmel en Lent en de vrije beroepsbeoefenaren gevrijwaard 
van de dijklasten Steven van Randwijck was al begonnen met het zanden van 
de Griftdijk en de verkeersweg van Lent naar Andelst Otto Fredenk breidde 
die verbetenngen uit tot alle bandijken en de belangrijkste wegen die met 
Waalzand en grind 'gezand' werden De Over-Betuwse plattelandsbevolking 
was in meerderheid katholiek en dus straatarm gebleven 
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Van politieke belangstelling kon bij deze mensen geen sprake zijn Zij hadden 
meer zorgen over hun dagelijkse brood dan over een emancipatie op politiek 
en sociaal-economisch terrein omdat deze analfabeten de ontwikkeling misten 
om dat te kunnen begrijpen en omdat het hen aan gemotiveerde voormannen 
ontbrak 

Otto Frederik zette het gedoogbeleid van zijn voorganger voort en legde 
eucharistievienngen en godsdienstondenwijs geen strobreed in de weg 
ondanks soms heftige protesten van fanatieke predikanten En hij maakte een 
begin met sociale wetgeving door vroedvrouwen met een jaarwedde uit de 
ambtskas aan te stellen Chirurgijns moesten aan toelatingseisen voldoen en 
er kwam een dienstbodereglement dat het huispersoneel enige bescherming 
bood, vertelt Mentink ons In onze optiek lachertjes maar in die tijd een 
demonstratie van wijs beleid met politieke gevolgen Conflicten tussen 
patnotten en pnnsgezinden bleven uit in de Over-Betuwe en de katholieken 
kwamen met met eisen voor gelijkberechtiging zoals in de steden De mensen 
in de Over-Betuwe voelden zich achter de verbeterde bandijken veiliger dan 
ooit Tot de watersnood van 1784 

De onverwachte watersnood 
De winter van 1782/83 was mild, uitzonderlijk zacht Dat jaar geen 
dichtgevroren rivieren of rivieren vol drijfijs en ijsafzettingen die alle scheep
vaart verlamden Geen hardbevroren landwegen die met gevaar voor het roll
end mateneel hotsebotsend bedwongen moesten worden Geen sterk stijgen
de kosten voor hout en turf en geen prijzen van levensmiddelen die gierend de 
pan uitvlogen zoals zo vaak in strenge winters De rotplichtigen van het dijk-
leger in Haalderen, Bommel, Doornik en Lent konden die winter en dat vroege 
voorjaar thuis blijven, waar ook in de wintermaanden werk genoeg was Er 
waren geen bedreigende hoge waterstanden of gevaarlijk kruiend ijs tegen de 
verzadigde dijklichamen 

Het voorjaar was lang koud en guur alsof de pnlle lente wilde inhalen wat de 
winter vergeten was Boeren en pachters zagen de bloesems in de 
boomgaarden bevriezen en vooral de prille tabaksplantjes leden veel schade 
Het leek of de natuur van slag was, leren ons de kronieken die vertellen dat in ij 
de hete jun i - en ju l imaand een raadselacht ige nevel hardnekk ig boven akkers , 
tu inen en wei landen bleef hangen Naarmate de mist dichter of minder dicht 
was , veranderde de zon van kleur In die hete zwoele zomer s loeg de ' roode 
loop' toe en eiste veel doden Al leen in N i jmegen , dat toen circa 13 000 
inwoners telde, waren er in augustus 325 over lu id ingen van slachtof fers van I 
deze dysenter iep laag De oogsten waren dat jaar slecht De winter van 
1783/84 leek weer even zacht te worden als de vonge Maar in januan begon 
een vors tpenode die tot half februan voor tduurde 
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De dooi die toen inviel bracht enorme hoeveelheden dooiwater vol drijfijs uit 
de Boven-Rijn naar onze delta. De goed georganiseerde riviercorrespondentie 
hield het dijkleger tijdig op de hoogte van de waterstanden stroomopwaarts. 
Het dijkleger in Bemmel met 12 rotten van 9 man opereerde onder leiding van 
de Bemmelse heemraad vanuit twee commandoposten. 

De dijkgraaf genoot gastvrijheid in 'Huis Doornik' en leidde de zes Doornikse 
rotten. De Nijmeegse heemraad Jan Elias van Lynden commandeerde de zes 
Lentse rotten. De paarden voor de ordonnansen tussen de vakken van de rot
ten stonden gezadeld en de boeren hadden karren vol mest, rijshout en ander 
dijkmateriaal aangevoerd om de dijken waar nodig te versterken. IVlen was 
waakzaam, maar niet bang omdat in 1773 de doorsnijding van de zogenaam
de Bylandse waard hoog water veel meer ruimte had gegeven. Onder een 
stortvloed van dooiwater en ijs brak de Bovenspijkse schaardijk bij Pannerden 
en liep de hele polder onder. Op 29 februari brak de Duffeltse dijk op tien 
plaatsen en baande het water zich met geweld een weg door de Duffelt naar 
de Ooij waar de dijk op zes plaatsen doorbrak. Alle polders bij Keeken, Millin-
gen, Kekerdom, Leuth, Niel en Bimmen stonden diep onder water en tegelijk
ertijd braken de dijken in de Liemers op vier plaatsen. Doorbraken bij Dreumel 
en bij Weurt op 1 maart bedreigden het schependom en onder het ijsgeweld 
stortte de Nijmeegse Lappentoren in en overstroomde de hele benedenstad. 

Hendrik Hoogers maakte een prent van het instorten van de Lappentoren in Nijmegen 
op 1 maart 1784. Uit de collectie van het Valkhofmuseum. 
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Op diezelfde eerste maart braken de 
dijken in Gendt, Haalderen en 
Doornik en liep de hele Over-Betuwe 
onder water. Direct daarna brak de 
Haalderse dijk op een andere plaats 
en de mensen die uit de buurschap 
naar de dijk waren gevlucht, waren 
nu langs alle kanten door het water 
ingesloten. Nijmeegse redders met 
zware hengsten hebben de mensen 
in ware doodsnood van dat 
dijkeiland gered en zoals zo vaak 
waren het de gewone Nijmeegse 
mensen die de vluchtelingen 
opnamen. 

Mensen uit de buurschap Haalderen 
wachtten in doodsnood op huip om hen 
te redden van het restant van hun dijl< die 
op 1 maart op twee plaatsen was door
gebroken. Uit de collectie MS. 

Toen het water viel, kon men pas de 
omvang van de watersnoodramp van 
1784 overzien. Uit de collectie MS. 

Voor Otto Frederik van Lynden zijn 
deze doorbraken met zoveel 
slachtoffers en zoveel verdronken 
vee een enorme teleurstelling 
geweest. Zijn dijken waren toch niet 
zo tegen de wispelturige Waal 
bestand als hij had verwacht. Drie 
jaar later is hij overleden. Gelukkig 
voor hem heeft hij de Franse invasie 
in 1795 en de catastrofe van 1799 
niet meegemaakt. Hij werd in het 
ambt opgevolgd door Jacob Karel 
van Lynden. 

Martien A.G.M. Schenkels 

Voor geraadpleegde bronnen wordt venA/ezen naar de vermeldingen bij Flitsen uit de 
geschiedenis van Doornik in verschillende afleveringen van dit Kringblad. 
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Oud archiefmateriaal 
Het jaar 1939 was een bewogen jaar, voor ons hele land en voor Bemmel in 
het bijzonder Er werden verkiezingen gehouden voor de provinciale staten en 
voor de gemeenteraad Voor de gemeente Bemmel betekende dat, dat de 
heren J D Hermsen, W J J Bus en L J Peek voor het eerst op het pluche 
mochten plaatsnemen 

Het station Ressen-Bemmel werd door de Nederlandsche Spoorwegen 
verbouwd In september werden de spoorbomen stukgereden en die moesten 
uiteraard vervangen worden De PTT vond dat de telefooncel in Ressen te 
weinig opbracht voor lokale gesprekken ƒ 10,80 en voor interlokale ƒ 62,18 
BIJ de gemeente werd ƒ 32,51 als aanvulling in rekening gebracht 

Langs de Teselaar werd een fietspad aangelegd en door het architecten
bureau Schaap te Arnhem werd een uitbreidingsplan gemaakt voor de 
kommen van Bemmel, Ressen, Haalderen en Doornenburg 

Op 5 augustus werd Nederland verblijd met de geboorte van pnnses Irene Er 
werd feest gevierd, vooral met de schooljeugd Alle 442 schoolkinderen uit 
Bemmel en Haalderen kregen ijs, een portretje van de pnnses en een boekje 
In Doornenburg kregen de kinderen een beker 

Intussen liepen de internationale 
spanningen steeds verder op Na de 
Sudetencnsis begon het touwtrekken 
om Polen Op 23 augustus werd het 
Duits-Russische met-aanvalsverdrag 
getekend en zag het er naar uit, dat 
een oorlog tussen Duitsland en Polen 
(die natuurlijk zou escaleren) 
onvermijdelijk was geworden Op 24 
augustus werd de voormobilisatie, 
bestaande uit 17 bataljons infanterie, 
afgekondigd en op 28 augustus de al
gemene mobilisatie Op 1 september 
werd de staat van oorlog officieel 
bekend gemaakt Nederland bleef 
vooralsnog neutraal 

Met dit zakelijke aanplakbiljet werd de 
algemene mobilisatie bekendgemaakt 
Bron Bericht van de Tweede 
Wereldoorlog 

BERICHT," 
Aan het telegraafKantoor is een 
telegranr» ontvangen, waarvan 
hieronder een uittreksel volgt: 

ALGEMEENE MOBILISATIE. 
E,erste mobilisatiedag: 

Vordering paarden en 
motorrijtuigen. 

Men raadplege de in de ge 
meen te aangeplaKte „Open 
bare kennisgevingen". 
Men wordt uitgenoodigd aan 
b o v e n s t a a n d be r i ch t zoo 
spoedig en zooveel mogelijk 
R U C H T B A A R H E I D T E 
G E V E N . 
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De Bemmelse veldwachters waren er maar druk mee. Er moesten aan
plakbiljetten worden opgehangen, er werden militaire oproepingen uitgereikt, 
zowel voor de voormobilisatie als voor de algemene mobilisatie. Er werden op 
29 augustus motorvoertuigen en paarden gevorderd voor het leger. Daarbij 
werd toezicht gehouden door de heren C.J. Breunissen, W.J.J. Bus, J.G. 
Schaeffer en P.H. Visser en uiteraard de veldwachters. 

Ook de vrijwilligers van de luchtbeschermingsdienst werden op de 
internationale dreiging voorbereid. Er werden cursussen gegeven voor 15 
gasverkenners. Er werden gasmaskers, verbandtrommels, rubberlaarzen, 
zaklampen, afscherm kappen voor autokoplampen, rubberhandschoenen, 
koperen roephoorns, een draagbaar, een zuurstofkoffer en een handsirene 
aangeschaft. 

Midden in deze roerige tijd overleed burge
meester Arnoud Jan Herckenrath op 26 sep
tember onverwacht in het St. Canisiuszieken-
huis in Nijmegen. De gemeente Bemmel moest 
afscheid nemen van een zeer geliefde burge
meester en van zijn echtgenote Alida van den 
Bergh, die elders ging wonen. De Arnhemse 
kunstschilder Louis de Breet schilderde een 
portret van de overledene. Voor dit schilderij, 
geleverd in een museumlijst, ontving de kun
stenaar ƒ 85,-. Wethouder G.W.H.Th. Hermsen 
werd waarnemend burgemeester. 

Het bekende portret (Foto: Sjaak Veldkamp). 

Ondertussen werden bepaalde artikelen schaars. In oktober konden de 
mensen distributiestamkaarten afhalen en begon de distributie van suiker, 
enArten, kunstmest en petroleum. Vlees, margarine en bak- en braadvet 
werden verspreid als ondersteuning van de, nog steeds, vele werklozen. Ook 
de kleine boeren en tuinders hadden het moeilijk. Daarom werden ook zij van 
gemeentewege ondersteund. 

Ondertussen ging het dagelijks leven zijn gewone gang. Het verkeer werd 
drukker. Dertig mensen vroegen een rijbewijs aan (ad ƒ 1,-). De schilders 
Knipscheer en Peren schilderden verkeersborden en bij Tap en Schaeffer kon 
je een auto huren. Vaste huurder was veldwachter Koenders, die ook buiten 
de mobilisatieperikelen genoeg te doen had: twee zedenmisdrijven, een 
kippendiefstal, mond- en klauwzeer en miltvuur bij koeien, vroegen onder 
meer zijn aandacht. , ,, , 

Joop Verburg 

^^^^^■t^HR 
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Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 

De Dorpsstraat 

^ü^^^'^'^^^' 

u JL.*.'//..;. * '̂"••. 

Ji^^.y, /y,' A ^t^yyier^ 't^tf. , 

K^...^,x^.u,.A 

De Dorpsstraat is een van de langste straten van Bemmel. De loop hiervan is 
door de jaren heen weinig veranderd. De weg loopt vanaf de dijk, slingerend 
tot aan de Herckenrathweg. In het verre verleden was deze straat een dijkje, 
dat oude woonplaatsen met elkaar verbond, vanaf de Cuperswei in het 
zuidwesten naar Het Hoog in het noordoosten. Ook nu nog is dat goed te zien. 
Op meerdere plaatsen langs de Dorpsstraat loopt de weg af naar de zijstraten, 
zoals bijvoorbeeld bij de Klappenburgstraat en de Oostervelden. Helemaal 
goed te zien is het hoogteverschil bij enkele oude huizen aan de Dorpsstraat 
tegenover 'De Kinkelenburg'. Bij de naoorlogse vernieuwing werden bouwper
celen aan de straat opgehoogd, zodat het hoogteverschil daar verdwenen is. 

Vroeger begon de huisnummering bij de dijk. De gemeente was toen nog in 
wijken ingedeeld. De Dorpsstraat en omgeving lag in wijk A. In 1954 kwam 
daar verandering in, omdat de gemeenteraad besloot voortaan alle straten na
men en nummers te geven. De telling begon toen aan de andere kant van de 
straat bij de Herckenrathweg en niet meer vanuit het oude centrum bij de her
vormde kerk. De Dorpsstraat heeft deze naam al heel lang, want in het 'Ta
bleau der wegen in de gemeente van Bemmel'u\\ 1825 lezen we bij punt 3: 

.■^ 

C 
T̂  - V ^ . 

j.yMin>*m,tBniB'' | 
^■/.A 

* 2 ^ 

Weg van Bemmel op Huissen 
gaat bij het huis van G.E. Rudolph te Bemmel van den Dijk loopt om het 
Kerkhof heen vervolgens langs de Roomsch Kath Kerk en word genaamd tot 
aan de Brouwerij de Dorpsstraat vervolgens den Krommenhoek en weiders tot 
aan de Karbrug waar het Huissensche begind de Karstraat. 

^ f e ^ a ^ i ^ ■^ A A i ^ £ ^ 
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Rudolph woonde op de dijk, misschien in 'De Arend', of daar tegenover. Het 
Kerkhof is het gebied rond de hervormde kerk. De Roomsch Kath Kerk 
waarvan hier sprake is, was niet de huidige kerk, maar een voorganger 
daarvan, gebouwd in 1803. Die stond aan de Dorpsstraat, waar nu het 
winkelcentrum is, tegenover de Rabobank. 

Kaart uit 1818 met een deel van Bemmel. De loop van de Dorpsstraat Is aangegeven. 

De 'Brouwerij' was de naam van een voorloper van het huis dat wij tegen
woordig als 'Het Hoog' kennen. De Herckenrathweg was er nog niet en het 
straatje Het Hoog was een eigen weg, behorende bij dit huis. De 
Krommenhoek tenslotte, was het stuk Dorpsstraat, dat nu als een verloren 
stukje parallelweg langs de Herckenrathweg ligt. 

Maria Janssen 
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Garage Schaeffer 
Aan de Dorpsstraat, tegenover de oprit naar de protestantse kerk, is, 
ingeklemd tussen andere bebouwing, het garagebedrijf van Hans Huijbers 
gevestigd. Deze zaak is indertijd begonnen als autobedrijf Schaeffer. En waar 
nu het hele terrein en een deel van de straat vol staat met auto's, waren er in 
de garage in de dertiger jaren van de vorige eeuw nog maar een paar auto's 
te bekennen. 

Johan Abram (Johan) Schaeffer 
Johan Schaeffer werd geboren op 28 april 1860 te Bemmel. Hij was een zoon 
van Johannes Gerardus Schaeffer en Anna Margaretha Maria Reneman. Hij 
trouwde op 15 mei 1886 met Bertha Gesina Lamberdina Schuttevaar, op dat 
moment 24 jaar oud (geboren 17 mei 1861 te Dalfsen). Ze kregen vier 
kinderen: Anna Maria Margaretha (Griet), Johanna Hendrika (Riek), Johannes 
Gerardus (Gerrit) en Wilhelmina (Mientje). 

Het gezin van Johan Schaeffer en Bertha Schuttevaar V.l.n.r.: Griet, vader Johan, 
Gerrit, moeder Bertha en Mientje. Vooraan midden: Riel<. 

Johan Schaeffer was timmerman en zijn specialiteit was het maken van 
doodskisten. Hij woonde aan de Teselingschestraat A 64 (nu Teselaar 23) en 
had daar een werkplaats als fijntimmerman. Later had hij een meubelzaak aan 
de Dorpsstraat. Het huis aan de Teselaar was van een zus van Johan. 
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Johan Schaeffer aan het werk 

Er was een flink stuk grond bij het huis aan 
de Teselaar Het perceel was 3500 m^ 
groot Johan nam later het huis van zijn zus 
over voor ƒ 3 200 Zij bleef er wonen Johan 
overleed op 17 februari 1944 

Johannes Gerardus (Gerrit) Schaeffer 
Gerrit Schaeffer werd geboren op 7 februan 
1897 Gerrit ging in de twintiger jaren, toen 
in ons land nauwelijks aan werk te komen 
was, in Duitsland werken in de metaalin-
dustne Toen hij naar Nederland terugkwam 
was hl] monteur Hij begon een fietsen-
werkplaats in een schuur, ongeveer op de 
plek waar nu de hervormde pastone staat 
(Dorpsstraat 97) Hij startte de zaak op met 
elektncien Daan Peters Die samenwerking 
heeft echter met lang geduurd, want Peters vertrok naar Nijmegen waar hij iets 
anders begon Gerrit verkocht fietsen van de merken Simplex, Fongers en 
Union 

Omdat hl] trouwplannen had met Gerntje Stellaard, geboren 3 oktober 1908 in 
Muhiheim in Duitsland, die hij gedurende zijn verblijf in Duitsland had leren 
kennen, werd in 1930 tegenover de schuur het huis met werkplaats gebouwd 

dat er nu nog staat (Dorpsstraat 70) De 
werkplaats werd op de begane grond 
gesitueerd en de woning kwam er boven 
Aan de achterkant was de werkplaats 
enkele meters langer dan de 
bovenwoning, waardoor een dakterras 
ontstond De schuur werd afgebroken 

Gernt Schaeffer en Gerntje Stellaard 

Gerrit Schaeffer 
Op 21 januan 1931 kwam Gerntje Stellaard naar Bemmel en kort daarna 
traden ze in het huwelijk Ze gingen in het nieuwe huis wonen Er werden daar 
twee kinderen geboren Johan Abraham en Margreet (Greetje) Spoedig 
noemde iedereen de vrouw van Gerrit 'Moesje' 

Al vrij gauw nadat hij het nieuwe pand betrokken had, begon Gerrit met auto's 
In eerste instantie had hij een Citroen, een lange auto met twee extra 
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wegklapbare bankjes tussen de voor- en de achterbank Hij reed met die auto 
taxi Niet lang daarna kwamen er twee auto's bij, die ook wel verhuurd 
werden Vooral veldwachter Hendrik Koenders maakte veel gebruik van de 
huurwagens van Schaeffer Hij kon de kosten daarvoor a 6 cent per kilometer 
bi) de gemeente Bemmel declareren Prominenten kwamen met hun auto bij 
Gernt en waarschijnlijk was ook zijn uitstekende relatie met burgemeester 
Herckenrath, die zijn DKW-cabriolet bij Gernt in onderhoud had en geregeld 
kwam tanken, daardoor ontstaan 

In 1936 kreeg Bemmel een nieuwe brandweerauto, een Dodge (door de 
gemeente 'autospuit' genoemd) en die werd in 1937 bij Schaeffer onder
gebracht Aan de westzijde van de garage was tussen de garage en het huis 
er naast nog wat ruimte Daar werd een aparte stalling voor de brandweer
wagen aangebouwd over de volle lengte van het gebouw Die verbouwing 
kostte ƒ 500 Als bijdrage in de verbouwingskosten betaalde de gemeente 
gedurende vijftien jaar een bedrag van ƒ 45 per jaar Daarnaast kreeg 
Schaeffer jaarlijks ƒ 150 voor huur van de ruimte en voor het onderhoud van 
de autospuit Gernt trad in geval van brand op als chauffeur van de brand
weerauto Boven op het achterste gedeelte van de garage kwam een sirene te 
staan 

De eerste benzinepomp 
In 1930 vroeg Gernt een hinderwetvergunning 
aan voor het inrichten van een ondergrondse 
benzineopslagplaats en toen hij die gekregen 
had, werd door de N V Amencan Petroleum 
Company een installatie aangelegd Het was 
een gunstige plaats voor een benzinepomp, 
meende de APM, want de garage was gelegen 
aan de weg van Nijmegen naar Huissen-
Arnhem In de grond kwam een ketel met een 
diameter van 1,15 meter en een lengte van 6 
meter Bovengronds stond een handpomp van 
het systeem Gilbert en Barker De pomp stond 
bijna midden voor het pand aan de met 
klinkers bestrate weg, waarin de tramrails nog 
aanwezig waren De tram had op 21 februan 
1933 zijn laatste rit langs het bedrijf van 
Schaeffer gereden In 1939 werd de 
handpomp vervangen door een elektrisch 
aangedreven pomp met een motor van 1/3 pk In 1947 werd de situatie 
gewijzigd en het aantal pompen uitgebreid In 1957 werd met nieuwe pompen 
overgegaan op Esso Nederland als benzineleverancier De pompen kwamen 
naast het gebouw te staan 

VULOPENING 
V , L U C H T L E I D I N G 

MAAR DE 
OPSLAGTANK 
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De klanten 
Het was met altijd even gemakkelijk om geld van de klanten op tijd binnen te 
knjgen Een saldilijst van debiteuren van 1 mei 1940 laat zien, dat er op dat 
moment 84 mensen waren, die hun rekening(en) nog met betaald hadden, 
ondanks de moeite, die Moesje deed om rekeningen te incasseren Het 
kleinste bedrag was ƒ 0,15 en de grootste schuld bedroeg ƒ 129,93 In totaal 
was er ƒ 969,80 te vorderen Voorwaar een heleboel geld in die tijd' 

Als een klant weinig geld had, probeerde Gerrit Schaeffer hem zo mogelijk te 
helpen Zo kwam bij hem als klant de jonge Ressense dominee Visser Die 
reed op een motor Omdat hij nog met veel geld had, mocht hij zelf aan zijn 
motor sleutelen in de garage Toen dat eens heel slecht wilde lukken, kwam 
Gernt er bij kijken en hij zei "Bij zoiets moet je een paar stevige krachttermen 
gebruikeni" De dominee kwam overeind, rechtte zijn rug en keek Gerrit aan 
"Maar meneer Schaeffer," zei hij, "zoiets kan ik toch met doen'^i" 

In oorlogstijd 
In het eerste oorlogsjaar veranderde er met zo veel De strijd tussen het Ne
derlandse en Duitse leger was in vijf dagen gestreden en men merkte nog 
weinig van de oorlogstoestand Wel werd langzamerhand alles schaars Gerrit 
verbouwde, zoals zovele anderen, tabak in de tuin bij het huis aan de 
Teselaar Die werd gedroogd in een kantoortje in de garage Daarna werd de 
tabak, samen met partyen van anderen, in een grote afgesloten ruimte in 
huize 'Centurio' getormenteerd Gerrit had een apparaatje bedacht en gefa-
bnceerd om tabak mee te snijden Je kon er heel fijn mee snijden om er shag 
van te maken, maar ook redelijk grof voor de fabricage van sigaren De 
Nijmeegse sigarenmaker Keurntjens kwam nu en dan naar Bommel om 
sigaren te maken Dat werd meestal bij Roelofs op zolder gedaan 

Ook fietsbanden werden schaars Gerrit had in het begin van de oorlog nog 
nieuwe banden op voorraad in de kelder Die werden normaal verkocht Gernt 
moest mets van woekerprijzen hebben Toen de voorraad op was, werden wel 
namaakbanden gemaakt van de zijkanten van oude autobanden 'Cussie-
banden' werden die genoemd Die konden behoorlijk veel hebben, maar 
vingen nauwelijks schokken op Tegen het eind van de oorlog kwamen op een 
keer Greet Gerritsen en haar oom Hendnk Derksen vanaf hun evacuatieadres 
naar Bemmel gefietst om een geslacht varken op te halen Ongeveer 60 
kilometer op cussiebandeni 

Op een dag kwam een Duits officier met zijn mannen om de brandweergarage 
met de brandweerwagen in beslag te nemen Gerrit weigerde De officier 
stond met getrokken pistool voor Gerrit en vroeg "Waarom doet u zo moeilijk'? 
Waarom hebt u zo'n hekel aan mij'?" "Ik zou zelfs uw vriend kunnen zijn," 
meende Gerrit, "zolang u aan uw kant en ik aan mijn kant van de grens 
blijven " "Das ist richtig," zei de Duitser en hij ging weg 
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Kort na de slag om Arnhem kwam het Militair Gezag. Dat had behoefte aan 
auto's en dus werden ook de auto's van Schaeffer gevorderd. Dat gebeurde 
nadat Bemmel in geallieerde handen gekomen was, eind september 1944. 
Gerrit Schaeffer had op dat moment 3 auto's, die met name genoemd werden: 
een Hotchkiss, een Chevrolet en een Ford. Ze werden onder meer gebruikt 
door burgemeester Van Elk. Nadien ook door de dokters, door dierenarts Van 
den Born en door Antoon Derks als chauffeur voor de politie en voor de 
voedselvoorziening. Pum Bel en Toon Stuart hebben er het chaufferen in 
geleerd en na de bevrijding van Haalderen heeft ook Petrus Peters er mee 
gereden. De Chevrolet was door Peters in de evacuatietijd in een schuur bij de 
boerderij van Spanbroek gestald. Maar hij werd opgehaald door wachtmeester 
Van Doorn van de Rijkspolitie en naar de veiling in Ressen gebracht. Daar is 
in de winter het motorblok stukgevroren. 

Na de oorlog 
Er zijn nogal wat brieven heen en weer gegaan, direct na de bevrijding 
betreffende de opsporing van en de te repareren schade aan die voertuigen. 
Met vergoedingen was men nogal terughoudend. 

Op De Heuvel stonden verscheidene defecte Amenkaanse legervoertuigen, 
waaronder meerdere GMC-vrachtwagens. Gerrit is daar vaak naartoe 
geweest, om er de motoren en andere bruikbare onderdelen uit te slopen. Je 
wist maar nooit waar het goed voor was. En toen tijdens de wederopbouw 
meerdere firma's, zoals Sanders, Snepvanger en Vlieger, met oude GMC's 
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van het Amerikaanse leger begonnen te rijden, kon Gerrit de nodige repara
ties uitvoeren. Soms gebeurde er met die vrachtwagens een ongeluk. Vaak 
namen de chauffeurs bij elke nt even een borreltje en dan was men niet meer 
zo alert. Als de lading van de wagen gekiept werd, vergat men wel eens de 
laadbak omlaag te laten. Men reed dan met de bak omhoog. En dan kon het 
gebeuren dat zomaar ergens een bovengrondse elektriciteitsleiding geraakt 
werd, met alle gevolgen van dien. 

Schade aan de huizen 
Gerrit was eigenaar van het pand aan de Teselaar, dat hij in 1927 had ge
kocht van vader voor ƒ 2.750 voor zijn zus Mientje, die getrouwd was met 
haar neef Driek Schaeffer. Gerrit wilde er zeker van zijn, dat zij daar kon 
blijven wonen als er iets met zijn vader zou gebeuren. 

é-
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Het huis van Mientje aan de Teselaar vóór 1944. 

Dat huis was onherstelbaar verwoest. Er werd ƒ 8.655,68 vergoed. Op het 
terrein werd een noodwoning gebouwd voor Mientje en haar pleegzoon Henk 
van Maasdam. Driek was inmiddels overleden. 

De garage annex woonhuis aan de Dorpsstraat A 99 had zeer veel schade 
door oorlogsgeweld. Volgens schade-expert Alb. Reijnen bedroeg de schade 
aan woning en garage ƒ 7.078,29, aan inventaris van de garage ƒ 10.846,55 
en aan inboedel van het woonhuis ƒ 4.280,95. Er volgde een moeizame 
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schadeafhandeling, waarbij lang met alles werd vergoed Uiteindelijk moest 
Gerrit een tweetal leningen aangaan van ƒ 2 422 rentedragend en ƒ 2 423 
renteloos geld De schadeafhandeling duurde tot midden 1947 De brand
weerauto was in de oorlog blijven staan In juli 1945 kwamen de gevorderde 
auto's wonder boven wonder terug Twee wagens waren onbeschadigd De 
derde was nog te repareren Zo kon het bedrijf weer worden opgestart De 
telefoon deed zijn intrede en Schaeffer kreeg het nummer 328 'Bij dag en 
nacht bel drie twee acht', was de slogan 

Zwervers 
Gerrit Schaeffer had een zwak voor zwerfkatten en -honden Die nam hij mee 
naar huis, maar Moesje wilde daar mets van weten Dus bracht hij ze naar zijn 
zus Mientje, die ze wel wilde verzorgen In haar tuin werden de dieren als ze 
dood waren, begraven Ook daklozen kwamen wel bij Gerrit en vroegen om 
geld "Geld krijg je met," zei Gerrit dan, "maar je mag wel komen eten" Op 
vrijdagmiddag rond een uur of vier werd regelmatig in het kantoor van de 
garage een tafel gedekt en Moesje kookte dan erwtensoep Dan mochten de 
zwervers komen eten Gerrit zette soms wat bloemen op tafel en met de 3 a 4 
man die kwamen eten, was het dan heel gezellig 

Uitbreiding van de garage 
In 1952 werd een stuk bij de garage aangebouwd en werd de grote 
garagedeur aan de zijkant ven/angen door drie ramen De firma Koenders 
voerde de bouw uit en Harne Derksen, die samen met zijn moeder en zijn zus 
in het bovenste gedeelte woonde van het huis aan de westzijde van het 
garagebedrijf, heeft het metselwerk uitgevoerd Tussen hun woning en de 
brandweergarage was aan de achterzijde slechts een paar meter ruimte 
"Daarover legden we een ladder met daarop twee balken," vertelde Harne, "en 
zo kon ik gemakkelijk vanuit ons huis op de bouw komen " 

Gerrit Schaeffer werkte zelf ook hard mee Maar op 23 maart 1952 kreeg hij 
plotseling een hartaanval en hij overleed Pater Terstegen uit Nijmegen 
stuurde de familie een telegram, waann stond Medelevend met uw zwaar 
verlies bid ik God U met Zijn Genade te sterken Hoe Gerrit hem had leren 
kennen is met meer na te gaan Maar Greetje weet nog, dat ze wel eens met 
vader mee naar Nijmegen mocht als er ergens iets voor de garage moest 
worden opgehaald en dat ze dan even bij de pater langsgingen "Een altijd 
vrolijke man," vertelde Greetje, "die me altijd bij het weggaan een stuiver gaf 
om bij de ijscoman, die bij de oprit van de Waalbrug stond, een ijsje te kopen " 

De uitbreiding van de garage werd opgeleverd rond de Bemmelse kermis 
Moesje nam de zaak over Dat kon ze pnma "Een bedrijf is mooi," zei ze wel 
eens, "maar dan moeten de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven" Jo werd 
zaakvoerder 
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Plattegrond van het bedrijf van Schaeffer 1 Fietsenwinkel 2 Kantoor 3 Werkplaats 
4 Brandweergarage 5 Trap naar de bovenwoning Onder die trap zat een trap naar 
de kelder onder de fietsenwinkel De oorspronkelijke buiteningang kwam te ven/allen 
met de aanbouw van de brandweergarage 6 De werkplaats die is aangebouwd in 
1952 7 l\/lagazijn en kantine sinds 1988 8 Plaats van de eerste benzinepomp 9 Het 
latere pompeneiland. 
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De kwartierstaat van Jo Schaeffer. 

Jo had eigenlijk heel andere plannen voor de toekomst dan een garagebedrijf 
te leiden. Hij wilde graag schadeexpert bij een verzekeringsmaatschappij 
worden. Ook had hij graag iets met paarden willen doen. Als kind al kon hij 
aan de hoefslag van een voorbij komend paard horen welk paard dat was. 
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Maar het lot besliste anders. Jo kreeg een oproep thuis gestuurd om op te 
komen voor militaire dienst. Hij moest 24 maart 1952 opkomen. Echter op de 
dag ervoor overleed plotseling zijn vader. Omdat Jo dus op dat moment 
onmisbaar was voor de zaak, kreeg hij vrij van militaire dienst. Dat kwam hem 
goed uit, want hij had helemaal geen zin om in dienst te gaan. Het gevolg was 
wel dat hij het voornemen om schade-expert te worden moest laten schieten. 

Moeder en zoon woonden boven de garage. Met de fietsenmakerij had Jo 
helemaal niets en die werd geleidelijk aan afgestoten. Er waren andere 
fietsenmakers in Bemmel en die namen van lieverlee de klanten van hem 
over. Als autogarage werd eerst voornamelijk het merk Chevrolet gevoerd. 
Later kwam Opel in beeld. 

Dolly 
Groetje, de zus van Jo, was haar vaders oogappel en daardoor was Jo altijd 
een beetje het zielige jongetje. Dat trok Moesje zich aan en zij begon hem te 
venwennen. En Jo liet zich graag verwennen! Toen kwam Dolly Bruining in 
beeld. Zij was dochter van de tuinder Bruining op De Plak. Die had een gezin 
met twaalf kinderen, waarvan er één heel jong overleden was. In dat gezin 
groeide Dolly in prettige geborgenheid op. Toen haar moeder overleed waren 
haar oudere zussen al getrouwd en het huis uit, zodat zij de zorg voor de rest 
van het gezin op zich nam. Ze was 
nu eenmaal heel zorgzaam inge
steld. Jo en Dolly leerden elkaar 
kennen en daarmee was meteen een 
probleem geschapen. De Schaeffers 
waren protestant en Dolly Bruining 
was katholiek. Moesje had al eens 
tegen Jo gezegd: "Als je van je 
geloof af wilt, zorg er dan voor dat ik 
daar niks van merk!" Jo was intussen 
al begonnen de katholieke cate
chismus te bestuderen. Moesje wist 
daar niets van. Toen er tenslotte over 
trouwen gesproken werd, kwam de 
aap uit de mouw. Maar intussen had 
Moesje Dolly leren kennen als een 
bijzonder sympathieke jonge vrouw 
en het paar is tenslotte met haar 
instemming in de katholieke kerk ge
trouwd op 9 augustus 1958. 

Trouwfoto van Jo en Dolly. 
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Het pas gehuwde stel ging op huwelijksreis naar Zuid-Limburg Lintsen, de 
monteur, paste op de garage en Jo's moeder was er om op het geheel te 
letten Ondenweg ging van Jo's auto de koppelingsplaat kapot Hij belde naar 
huis en vertelde, dat hij dat zelf gerepareerd had Dat kwam The Lintsen heel 
vreemd voor, want Jo sleutelde nooit aan auto's. Achteraf bleek de reparatie 
door een Limburgse garage uitgevoerd te zijn. ] 

Toen Jo verkenng kreeg met Dolly en een huwelijk in zicht kwam, werd voor 
Moesje een huis gebouwd aan de Teselaar, ongeveer op de plek waar het in 
de oorlog verwoeste huis gestaan had Tussen dat huis en de Algemene 
Begraafplaats stond de noodwoning waar tante Mientje woonde Omdat het 
nieuwe huis voor Moesje met op tijd klaar was, woonde Moesje nog een 
poosje met het jonge paar boven de garage 

Dolly zorgde voor haar echtgenoot en die liet zich, ook door haar, graag 
verwennen En Dolly deed ook erg veel voor Moesje Ze deed boodschappen 
voor haar en werkte bij haar in huis en ze was er als ze nodig was En Moesje 
accepteerde die hulp als vanzelfsprekend 

In 1963 werd in het gezin van Jo en Dolly Schaeffer dochter Ilse geboren 

De eerste monteurs 
Toen Jo het bedrijf van zijn vader overnam was er natuurlijk een monteur 
nodig, die auto's repareerde en daarmee het garagebedrijf draaiende hield Jo 
had zelf geen verstand van auto's Eigenlijk kon hij alleen een band verwis
selen en plakken Jan Gerritsen werkte al bij Gerrit Schaeffer en die bleef nog 
korte tijd bij Jo werken Toen hij wegging kwam Hent Luipen Dat was rond 
1953 Twee jaar later wilde deze voor zichzelf beginnen en moest Jo weer 
naar een andere monteur uitzien Toen kwam Jan Wilting in beeld Die was 
net terug uit Indie, waar hij als militair gediend had Voor zijn militaire diensttijd 
had hij bij garage Mol in Nijmegen gewerkt Zijn moeder kende Moesje 
Schaeffer goed en zo werd hij gevraagd voor het garagebedrijf in Bemmel 
Zijn werk bij Schaeffer begon met het uitdeuken van de auto van gemeente
architect Piet van Wezel, die een ongelukje gehad had De auto werd bij 
Knipscheer gespoten. 

In de winter werd de garage venwarmd met een grote salamander kachel 
Daarin kon je van alles stoken Die kachel werd ook wel gebruikt om auto
motoren te ontdooien Dat was nodig als een auto bij een klant buiten in de 
vneskou gestaan had en in de radiator geen anti-vries zat Die wagen werd 
dan met draaiende motor bij de kachel gezet Uiteraard bleef de deur van de 
garage dicht, want anders kwam er teveel kou naar binnen Op een koude dag 
stond er weer een bevroren auto bij de kachel toen Jan Wilting naar het 
magazijn liep om enkele onderdelen op te halen Hij hennnert zich nog, dat hij 
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halverwege in elkaar zakte Hij kwam weer bij in het kantoortje op een 
geïmproviseerde bank Dokter Van Hesteren, die in allerijl gewaarschuwd 
was, zat bij hem De oorzaak was natuurlijk koolmonoxide geweest Gelukkig 
heeft het avontuur geen nare gevolgen voor hem gehad De kachel bleef 
echter staan 

Een van de klussen, die Wilting moest klaren was het inbouwen van dubbele 
bediening in leswagens voor Jan Bouwmeister Die werkte bij de PGEM, maar 
hij gaf in zijn vrije tijd autorijles Dat liep goed en er werd een tweede wagen 
door hem aangeschaft, die als huurwagen dienst deed Ook dat verhuurbedrijf 
ging uitstekend. Als er iemand voldoende was opgeleid, werd het nj-examen 
afgenomen door Koenders de politieman Zo moest ook bakker Havekes eens 
afrijden voor het rijbewijs Hij moest met zijn wagen bij Schaeffer komen en 
daar was Koenders ook aanwezig Daar kreeg hij opdracht van de politieman 
om -alleen, Koenders ging met mee- het dorp in te rijden en bij de Loostraat te 
keren en terug te rijden Dat deed hij en hij kwam zonder brokken gemaakt te 
hebben terug. Dat was voldoende Hij kreeg zijn rijbewijs. 

Tussendoor werden er ook nog fietsen gerepareerd Als er iets aan een frame 
gelast moest worden, kwamen andere fietsenmakers -Schaeffer bouwde de 
rijwielhandel intussen af- zo'n frame brengen en Wilting verrichtte dan het las-
werk Maar ook andere machines werden wel gerepareerd Wilting hennnert 
zich nog de reparatie van een betonmolen, die op de bouw werd uitgevoerd 

Er waren verscheidene mensen, die als vaste klant garage Schaeffer 
bezochten Wim Roelofs de melkboer kwam er dagelijks en ook Peters, de 
groenteboer Dokter Van Hesteren was vaste klant, evenals Stoffels van 
Stoffels goederenhandel en Wim Stoffels de aannemer Deze reed graag in 
grote Amenkaanse wagens Die werden meestal op de markt in Apeldoorn 
gekocht Wilting ging dan mee om te keuren Vaak ging Jo ook mee, voor de 
gezelligheid 

Jan Stoffels van 'Stoffels goederenhandel' had eens een splinternieuwe Ford 
gekocht Jo was subdealer van Ford Niet lang daarna werd er een kleine re
paratie aan die auto uitgevoerd Toen die klaar was, maakte Wilting er even 
een proefrit mee Plotseling kwam er iemand met zijn auto uit een uitrit de 
Dorpsstraat op rijden Een aanrijding was met meer te voorkomen "Sorry, ik 
heb geen geld," zei de onfortuinlijke automobilist Wilting ging naar de politie, 
maar Koenders zei "Probeer het maar zelf op te lossen, want pluk maar eens 
veren van een kikker " Met lood in de schoenen ging Jan naar Stoffels en 
daar legde hij uit wat er aan de hand was "Wat moet er aan gebeuren'?" vroeg 
Stoffels De motorkap was ernstig beschadigd en moest helemaal worden 
bijgewerkt "Maak er maar iets van," zei Stoffels laconiek, "het zal de laatste 
deuk wel met zijni" 
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Wilting was van mening, dat de garage zou moeten proberen militaire wagens 
binnen te l<rijgen voor onderhoud. Daar zou behoorlijk aan te verdienen zijn, 
dacht hij. Jo nam contact op met de betreffende militairen en die kwamen de 
garage bekijken. De heren van het leger stemden toe en binnen korte tijd 
arriveerden de eerste legervoertuigen. Na een poosje vond Jo echter, dat de 
particuliere klanten toch met voorrang geholpen moesten worden. Er werd dan 
wel goed verdiend aan het leger, maar de eigen klanten gingen voor. Dat be
tekende langere wachttijden voor het leger en dat haakte daarom af als klant. 

Meestal reed Jo taxi. Dat deed hij graag. En hij bleef ook graag ergens praten. 
Als er onderdelen voor het garagebedrijf nodig waren, maakte Jan een lijstje 

en dan ging 
Jo ze halen. 
Hoewel dat 
best in een 
paar uur had 
gekund, deed 
Jo daar vaak 
een hele dag 
over. 

In de vijftiger ja
ren poseren op 
de motorkap 
van de taxi vinr: 
Jo Schaeffer, 
Moesje en Wim 
Boerboom. 

Soms moest Jan Wilting wel eens rijden. Leuk was een rit met Jan de Raadt 
uit Haalderen. De Raadt was een huisvriend van Moesje Schaeffer en die liet 
zich hier en daar heen rijden. Als Jan Wilting hem naar de kermis in Eist had 
gereden en later weer ophaalde, bracht hij meestal een bos paling mee voor 
Moesje. Op 28 oktober 1957 vond Wilting een andere baan bij Van Aalten, die 
hem graag had omdat hij verstand had van dieselmotoren. Jo moest weer 
zien, dat hij een andere monteur vond. Korte tijd heeft hij nog hulp gehad van 
Thé Janssen. 

Thé Lintsen 
Jo Schaeffer kwam regelmatig in Nijmegen bij het garagebedrijf LAVO om 
onderdelen te halen. Daar zag hij Thé Lintsen werken. Hij vroeg hem: "Heb je 
geen zin om bij mij te komen werken?" Nou, daar had Thé wel oren naar, want 
dan woonde hij op vrijwel een steenworp afstand van zijn werk. Later kwam 
Moesje bij hem met de aanstellingsbrief. 
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Hent Rijcken (Hent van Cato) kwam vrij veel bij Schaeffer, zowel in de tijd dat 
Jan Wilting er werkte als in de tijd van The Lintsen Hij is nooit in loondienst 
geweest bij Schaeffer, maar hij verrichtte wat hand en spandiensten Toen hij 
later buschauffeur werd, was dat afgelopen Soms reed hij wel eens taxi voor 
Schaeffer Zo ook toen Wim Roelofs trouwde in 1955 Het bruidspaar werd 
opgehaald in de grote Chevrolet van garage Schaeffer met Hent van Cato als 
chauffeur Het bruidspaar stapte in maar toen wilde de wagen met meer 
starten Dan maar aanduwen En tenwiji de bruid op de achterbank bleef zitten 
hielp de bruidegom duwen Tenslotte sprong de motor aan en toen kon de 
tocht en daarmee de bruiloft doorgaan 

Op een dag was de wagen van Roelofs stuk gegaan Hij stond bij de 
woningen op de steenfabnek in Haalderen The Lintsen werd er bij gehaald en 
al gauw bleek, dat de cardanas gebroken was De wagen werd iets opgeknkt 
en op blokken hout vastgezet Er moest een nieuwe cardanas gehaald worden 
in Veenendaal en dat zou Roelofs, die toch met met zijn eigen werk verder 
kon, zelf gaan doen Met een auto van Schaeffer reed hij naar Veenendaal 
Zijn vrouw Bets was hoogzwanger en alles wees er op, dat de kleine met meer 
lang op zich zou laten wachten Ze hoopte maar, dat Wim met te lang weg zou 
blijven Nadat hij in Veenendaal de as had ingeladen, belde hij nog even met 
zijn vrouw om te horen hoe het was Hij vertelde, dat hij op het punt stond om 
te vertrekken Zij bond hem op het hart om zo snel mogelijk thuis te komen, 
want de baby kondigde zich al aan Toen Wim met de as langs het huis reed, 
toeterde hij even, zodat Bets wist dat hij in de buurt was Maar hij reed meteen 
door naar de polder "O, als hij nou maar gauw komt," dacht zijn echtgenote, 
"want ik voel, dat het staat te gebeuren " Pas nadat de as was afgeleverd bij 
de steenfabnek kwam Wim thuis "Wat ben ik blij, dat je er bent,' kreet Bets 
De baby (Sjaak) werd evenwel pas de volgende ochtend geboren 

Wim Roelofs kwam wel vaker even langs bij de garage, soms als hij met zijn 
melkrit in de buurt was en later gewoon zomaar Er werd wel eens op hem 
gewacht, als er een klus was waar extra spierkracht bij nodig was Als er 
bijvoorbeeld een motorblok of een versnellingsbak in of uit een auto getild 
moest worden 

Dat liep maar net goed af 
In de garage was een smeerput Die was aan de binnenkant helemaal 
betegeld en langs de randen aan de bovenkant waren twee ijzeren balken van 
L-profiel aangebracht om te zorgen, dat een auto, die op de put gereden werd 
er met in kon rijden Op een dag vond Jo Schaeffer, dat de put een fikse 
schoonmaakbeurt nodig had De tegels waren vreselijk vet en smeng Daarom 
nam hij een emmer met benzine en een stoffer en begon de wanden met 
benzine schoon te maken Niet lang daarna kwam Bertus Hermsen bij de 
garage Hij had een Fiat 500, bijgenaamd 'rugzak' of 'wegluis' 
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De uitlaat was lek en daarom werd het wagentje op de put gereden The 
Lintsen stapte, met wetend, dat Schaeffer de put had schoongemaakt met 
pure benzine, langs het trapje de put binnen met een lasapparaat om de 
uitlaat dicht te lassen Maar op het moment dat het lasapparaat ontbrandde, 
ontplofte de nog in de put hangende benzinedamp Panieki Lintsens gezicht 
was behoorlijk verbrand en zijn overall begon al vlam te vatten "Duw die auto 
naar buiten'" schreeuwde Lintsen vanuit de put Dat werd gedaan en meteen 
hielp Hermsen de monteur uit de smeerput Die rende naar buiten waar altijd 
een teil met water klaar stond om lekken in binnenbanden op te sporen Hij 
sprong er in en overgoot zichzelf met water tot het vuur gedoofd was Het 
verhaal liep letterlijk met een sisser af 

Een onderdeel van die smeerput is nog door Hermsen aan zijn huis gebruikt 
Dat gebeurde nadat de put gedicht was omdat er een hefbrug in de garage 
geplaatst was Bij een verbouwing aan het huis van Hermsen was een ijzeren 
balk nodig Zoiets was echter duur en Hermsen was met zo rijk Hij sprak daar 
met Lintsen over Achter de garage lagen nog de twee stalen L-profielen van 
de voormalige smeerput Die waren waarschijnlijk wel te gebruiken "Laat de 
aannemer maar zeggen hoe lang de stalen balk moet zijn," zei Lintsen, "dan 
maak ik ze op maat" Dat werd gedaan en de twee profielen werden aan 
elkaar gelast, zodat er een kokerbalk ontstond, die sterk genoeg was Over 
betalen werd met gesproken Ook met door Jo Tot op de dag van vandaag 
doet die stalen balk nog dienst in Hermsens huis 

De brandweer 
In 1959 werd door de gemeente Bemmel een nieuwe brandweerauto 
aangeschaft, een DAF Natuurlijk moest die bij Schaeffer gestald worden Hij 
kwam aan als een chassis, waarop een motor was geplaatst, met met meer 
dan een voorfront zonder ramen, het stuur en de pedalen Als je er mee rijden 
wilde, werd er een houten kistje voonn geplaatst om op te kunnen zitten Van 
veiligheidsgordels had nog nooit iemand gehoord De rest moest worden 
opgebouwd in Hedel Daar was een montagebedrijf gevestigd, dat gespe
cialiseerd was in de opbouw van brandweenwagens en dat zelf diverse onder
delen fabnceerde Het chassis heeft meer dan een jaar bij Schaeffer gestaan, 
totdat er in Hedel plaats was Nadat de wagen afgebouwd was, kwam hij terug 
bij Schaeffer Toen bleek, dat hij met meer in de aan de garage gebouwde 
stalling paste Hij was een stuk groter en vooral hoger dan de oude Daarom 
werd hij in de autogarage gezet Na aanpassingen aan 'De Brugdijk' werd de 
brandweenwagen daar gestald Korte tijd nadat de nieuwe wagen gebruiks
klaar was, werd de oude verkocht Daarna hebben de drie DAF-vanomatic 
postauto's van Bemmel nog bij Schaeffer gestaan 

Als er ergens brand was, werd de sirene op het dak van de garage aangezet 
Op het lawaai van die sirene kwamen natuurlijk veel jongelui af Die vroegen 
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dan aan Jo waar de brand was Hij had er geen problemen mee om dat te ver
tellen en terwijl de brandweerlieden binnendruppelden en de wagen klaar
maakten, ging de jeugd er snel op de fiets vandoor Ze waren dan vaak eerder 
bij de brand dan de brandweer In 1982 opende Geert Bongers zijn fietsen-
zaak in de oude brandweergarage Hij zou er blijven tot 1994 

Er gebeurde nog wel eens wat in en om de garage 
Ook Hennie Derksen was regelmatig bij Schaeffer te zien Hij kwam dagelijks 
met de melkwagen aan de pomp, ook al hoefde hij met te tanken Nu en dan 
hielp hij mee met reparaties en soms reed hij wel taxi En altijd werd er een 
praatje gemaakt Hennie Derksen hielp Jo ook wel met het verkopen van 
gebruikte auto's Maar op een dag had Hennie wegens plaatsgebrek thuis een 
eigen auto voor een paar dagen gestald bij Schaeffer Toen kwam Geert 
Stoffels bij Schaeffer Hij wilde een auto kopen Zijn eerste auto Jo verkocht 
zonder blikken of blozen de auto van Hennie 

Op een dag was mijn eigen auto in reparatie Ik werkte toen in de school aan 
de Teselaar Midden in de les werd er aangeklopt en toen kwam Jo mijn klas 
binnen Hij had een grof stuk ijzer bij zich De vorm zei mij mets, want ik had 
geen verstand van auto's Maar het bleek het spruitstuk van mijn auto te zijn 
Dat was gescheurd "Ik kan er wel een nieuwe voor bestellen," zei Jo, "maar 
zo'n ding gaat maar zelden kapot Zal ik er ergens op de sloop eentje voor een 
zacht prijsje op de kop proberen te tikken"?" Uiteraard vond ik dat goed en zo 
werd mijn auto redelijk goedkoop gerepareerd 

Als Jo een klant had, die op zoek was naar een gebruikte auto, ging hij andere 
garages langs om te kijken of die iets passends hadden staan Op een dag 
vroeg de Fruterna om een tweedehands vrachtwagen Jo ging op zoek en 
tikte er ergens een op de kop Uiteindelijk besloot de Fruterna toch iets anders 
te kopen en de vrachtwagen bleef enkele maanden staan voor er een andere 
koper voor gevonden was 

Jo hielp zijn bekenden 
Bekenden mochten wel van de faciliteiten van de garage gebruik maken Zo 
mocht Geert Kuster op een avond zijn auto tectyleren Afgesproken was, dat 
hij daarna drie auto's, die nog buiten stonden, zou binnen rijden en de lichten 
in de garage uit zou doen Dat deed hij en daarna meldde hij zich boven even 
af Wat hij eerst met gezien had, merkte hij bij het naar beneden gaan op de 
vloerbedekking van de trap waren al zijn voetstappen te zien, bruin van de 
tectyl Dolly was behoorlijk boos, maar een rekening voor de vloerbedekking 
heeft Kuster nooit gezien 

Toen tijdens de oliecnsis in 1974 de benzine op de bon ging, was er met Jo 
wel iets te ntselen, als een goede kennis benzine te kort kwam Overigens 
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was de benzinedistributie na een paar dagen al weer van de baan en velen 
hebben de bonnen met hoeven gebruiken Van de vergunning die Jo had om 
op 'autoloze zondagen' taxi te kunnen rijden, konden vrienden ook gebruik 
maken 

Voor de zestiende verjaardag van Hermsens oudste dochter beloofde haar 
oma haar een bromfiets De tweede dochter vroeg aan oma "Als ik zestien 
ben krijg ik er dan ook een''" "Maar natuurlijk," zei oma, "jij ook" Maar brom
fietsen waren duur Jo Schaeffer wist echter raad Hij had nog steeds een ver
gunning om rijwielen en dus ook bromfietsen te verkopen, hoewel hij daar 
mets meer mee deed Nu kocht hij echter voor de dochters van Hermsen 
bromfietsen, die ze voor inkoopprijs mochten hebben Op deze manier kreeg 
ook The Lintsen een brommer voor inkoopprijs voor zijn dochter 

Vnendschap met Jo kon wel een deukje verdragen Op een dag kreeg hij een 
aanrijding met de vrachtwagen van Grad Kuster op de kruising Hercken-
rathweg-Loostraat Maar dat verstoorde hun verhouding met Grad reed, ook 
daarna, wel taxi voor Jo en huurde wel eens een auto van hem 

Rekeningen schrijven en wegbrengen deed Dolly meestal Ze bracht die re
keningen en soms aanmaningen met de auto weg naar de klanten Toen Ilse 
volwassen was en Dolly steeds slechter werd, nam zij dat grotendeels over. 
Betaalcheques en acceptgiro's werden door Jo in een houten sigarendoos 
bewaard Eens per kwartaal bracht hij die handel naar de bank Daar was met 
iedere klant blij mee, want dan werden er bedragen van de rekening 
afgeschreven, die men al lang vergeten was En zeker benzinerekeningen 
konden stevig oplopen 

Het gezin Schaeffer 
Bertus Hermsen kwam regelmatig bij Schaeffer, omdat zijn kinderen ongeveer 
in de leeftijd waren van Ilse, de dochter van Jo en Dolly De jongelui waren lid 
van de ponyclub 'De Gele Rijdertjes' Jo Schaeffer, Jan Teeuwsen en Wim 
Roelofs, werden binnen de groep ouders van de leden van de ponyclub de 
'OH-club' genoemd Vaak waren deze heren te vinden in het kantoortje bij de 
benzinepomp om bij te kletsen 

Als er een concours gehouden werd, was Hermsen vaak in de weer bij het 
opbouwen van het concoursterrein en ook tijdens het concours had hij heel 
wat werk bij de organisatie De OH-club was dan meestal bij de biertent te 
vinden Bij de prijsuitreiking stonden alle rijders op parade en als een van de 
kinderen van Hermsen een prijs gekregen had, schreeuwden de heren 
'Trakteren!" Maar Hermsen had met veel geld Hij ging zelfs bij meerdere 
mensen werken om iets bij te verdienen Hij nep dan terug "Vanavond thuis 
receptie'" En daarvan kwam natuurlijk nooit iets 
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i Achter de garage lag een stuk land. Dat was van Kegels. Die had het 

verhuurd aan de heer Houterman, die aan het Oude Kerkhof woonde. Hij 
verbouwde daar groente. Toen hij daarmee stopte, zaaide Kegels er gras in. 

I Schaeffer huurde dat perceel van hem en liet er zijn pony's in lopen en een 
paar schapen. "Wat de pony niet vreet, lust het schaap," meende Dolly, "en 
daardoor krijg ie een goed weiland." Dolly verzorgde de dieren met liefde. Op 
een dag moest een schaap lammeren. Dolly belde Bertus Hermeen, want die 
had wat ervaring met dieren opgedaan, doordat hij, om wat bij te verdienen, 
van tijd tot tijd bij dierenarts Bodet werkte. Hij kwam en zou de klus wel even 
klaren. In een emmer met zeepwater waste hij zorgvuldig zijn armen en toen 

j ging hij bij het schaap naar binnen. Het eerste lam werd goedgelegd en werd 
voorspoedig geboren. Een tweede lam volgde gemakkelijk. Maar Bertus was 
niet tevreden. Hij had nog iets gevoeld. En warempel, een derde lam kwam 
naar buiten. "Wacht even," zei hij, "Bodet zei altijd: 'Voel nog even na', dus dat 
doe ik ook." En wat voelde hij? Een vierde lam. De krant werd gebeld en er 
verscheen een artikeltje over het bijzondere schaap met vier lammetjes! 

Jo en Dolly met Ilse voor het bedrijf. 

Een weekeindje weg zat er maar 
zelden in voor de familie Schaef-
fer. Er moest altijd, ook in het 
weekeind, iemand aanwezig zijn 
voor het geval er een brand
melding kwam. Nu en dan ging 
men naar een concours hippique 
en dan paste Moesje op. Het feit, 
dat ze door het bedrijf altijd aan 
huis gebonden waren, heeft Ilse 
nooit als belastend ervaren. 
Moeder Dolly haalde van alles in 
huis, spelletjes, dingetjes om te 
knutselen en op die manier was 
er altijd wel iets in huis te doen. 
En als er eens vriendinnetjes 

kwamen, waren ze altijd van harte welkom. Ze mochten ook blijven logeren. 
"Het was thuis altijd de zoete inval," vertelde Ilse. 

De Schaeffers hadden een ponytrailer, die gebouwd was door Thé Lintsen en 
Jan Teeuwsen. Die bleef wel eens buiten staan. Maar op een ochtend was hij 
\/orH\A/onon Tnon \r\ Hat rintrloUtQ rSSktS hl' in CIÜ9 StatSn. MaST WQ'^ WS^ f l ' ' 
eenmaal weg. Tot Jan Teeuwsen op een dag ergens in de Achterhoek reed 
en daar een auto zag met de trailer van Schaeffer er achter. Hij ging er achter
aan en toen ze bij een parkeerplaats stopten vroeg hij: "Hebt u die trailer al 
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lang?" "Die heb ik vorige week voor een zacht prijsje op de markt gekocht," 
was het antwoord. Jan belde meteen de garage. Jo was heel blij en hij ging er 
direct op af. Er werd politie bij gehaald. Die was echter van mening, dat de 
man de trailer te goeder trouw gekocht had. Jo kon de trailer van de man 
kopen, maar hij wilde zijn eigen trailer niet terugkopen. Hij kocht een andere. 

Met Ilse in de 
sneeuw. 

Veel mensen kwa
men regelmatig bij 
Schaeffer, gewoon 
om gezellig te klet
sen. Wim Roelofs 
kwam er iedere 
avond. Maar ook 
anderen waren er 
heel vaak te 
vinden, zoals Jan 
Wouters, Jan 
Teeuwsen, Wim 
Boerboom en 
Bernd Tap, soms 

Bets Roelofs, soms Henk Stoffels. Het was vaak vol in huize Schaeffer. Dolly 
was er maar druk mee. Als Dolly eens niet thuis was, was er ook geen 
koffie.... 

De familie Roelofs was goed bevriend met de Schaeffers. In de beginjaren 
gingen ze wel eens samen op vakantie. Dan gingen Thé Lintsen en zijn vrouw 
tijdelijk in het huis van Schaeffer wonen om op de zaak en op dochter Ilse te 
passen. Bets Roelofs kwam vaak bij Dolly en als het op een zondagmiddag of 
zomeravond mooi weer was, gingen ze vaak een eind fietsen. Eens op een 
zondag waren ze naar Eist gefietst en daar liepen ze langs de etalages van de 
winkels. Dolly liep wat moeilijk en Bets raadde haar aan om naar een dokter te 
gaan. "Wel," meende Dolly, "die komt wel eens aan de benzinepomp. Daar 
wacht ik dan maar op." Toen eindelijk dokter Nadorp een keer langs kwam, 
begon ze met hem over haar benen. Hij wilde haar graag op zijn spreekuur 
zien. Er bleek meer aan de hand te zijn dan Dolly wilde toegeven, maar voor
lopig ging ze gewoon door met haar leven. Ze probeerde haar ziekte zoveel 
mogelijk te camoufleren. Als ze boodschappen wilde gaan doen, had ze veel 
moeite met het lopen langs de stellingen in de winkels. Ze reed dan met de 
auto naar de familie Roelofs en bleef daar wachten tot Bets Roelofs de 
boodschappen voor haar gehaald had. Zo leek het thuis alsof ze het zelf 
gedaan had. 
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Op een keer moest Dolly naar het ziekenhuis De behandeling zou een weekje 
in beslag nemen Jo had al gewaarschuwd, dat er die week geen koffie zou 
zijn Maar daar zorgde de familie Huijbers, die intussen het garagebedrijf had 
overgenomen, wel voor De familie Van Eldijk zorgde ondertussen voor het 
eten Jo had een vreselijke hekel aan alles wat met dokters of ziekenhuizen te 
maken had Hij kon zogenaamd met van huis weg in verband met de benzine
pomp Dus ging, bij het eerste onderzoek, Bertus Hermsen met Dolly mee 
"Bent u de echtgenoof?" vroeg de dokter "Nee," zei Bertus, "ik ben de post
bode " 

Langzamerhand werd het leven zwaarder voor Dolly De ziekte sloopte haar 
en ze kon steeds moeilijker lopen Aan de trap werd een stoeltjeslift aan
gebracht De aanvraag daartoe was afgewezen door de gemeente Men was 
van mening, dat Jo de woning maar moest verkopen en een aangepaste 
woning moest terugkopen Jo was woedend en betaalde de lift uit eigen zak 
Maar tenslotte kwam Dolly haar bed nauwelijks meer uit Veel steun heeft de 
familie toen gekregen van dominee Annette Bosma, hun overbuurvrouw, die 
regelmatig langs kwam Dolly overleed op 14 juli 1998 Ze werd vanuit de 
katholieke kerk begraven Dominee Bosma had, op verzoek van de familie, 
ook een aandeel in die uitvaartdienst 

Ilse was in 1991 getrouwd met En/vin Nederlof en woonde in de noodwoning 
ZIJ hielp ook Moesje, die er immers nog altijd naast woonde, met allerlei 
klusjes en met boodschappen doen En Moesje schroomde ook met om die 
hulp te vragen Als ze meende, dat het gras wat lang geworden was, klopte ze 
aan het raam "Kun je nu even het gras maaien''" Daarna liep ze meteen naar 
de schuur en zette de maaimachine al vast klaar Ze wist heel goed wat ze 
wilde en ze kreeg dat vrijwel altijd voor elkaar ook Later werd voor de familie 
Nederlof een nieuwe woning gebouwd op de plek van de noodwoning 

Perikelen rond de benzinepompen 
Om gemakkelijker bij de benzinepompen te kunnen komen, werden in de zij
muur van het kantoortje een raam en een deur aangebracht Jo zat daar 
dagelijks, tenzij hij taxi reed Hij vervoerde ook schoolkinderen naar Nijmegen 
Op een dag in 1979 werd er 5300 liter dieselolie geleverd De chauffeur van 
de tankauto kon dat alleen wel af Hij had een sleutel, die op de vulopening 
paste en kon, ook als Jo er met bij was, zijn vrachtje kwijt Maar deze keer 
ging er iets mis De volgende dag bleek de tank vrijwel leeg te zijn Jo dacht in 
eerste instantie dat Esso mets geleverd had, maar de tank bleek lek te zijn 
Esso deed met moeilijk en er werd een nieuwe tank ingegraven Ze heten de 
oude tank echter liggen In 1990 liep de hindenwetvergunmng voor de 
benzineopslagplaats af en moest de grond voor een nieuwe vergunning 
gekeurd worden Er werden grondbonngen verncht en toen bleek, dat de 
grond zwaar vervuild was door gelekte dieselolie 
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De afgraving in volle gang. 
In de kuil is links een plas 
olie te zien. 

De vervuilde grond 
moest worden afgegra
ven en met Esso werd 
een schikking getroffen. 
Wat Esso betaalde 
dekte lang de kosten 
niet, die voor de bodem
sanering moesten wor
den betaald. De hele 
parkeerplaats moest cir

ca 4 meter diep worden afgegraven. Daardoor bleef Schaeffer met een fikse 
schadepost zitten. Vooral Dolly was van mening, dat Jo -inmiddels was het 
garagebedrijf al afgestoten- benzine moest blijven verkopen, gewoon om een 
doel in zijn leven te hebben en voor de sociale contacten. De tanks werden 
meteen vervangen door nieuwe. Ondertussen was het contract met Esso 
verlopen en BP bood een gunstiger contract aan. Daarmee ging Jo in zee. 

Op een dag had een drietal jongens een feest gehouden in 'Het Hertenkamp', 
midden in het dorp. Er was redelijk wat gedronken en de jongelui besloten om 
in Nijmegen het feest voort te zetten. Ze stapten in hun auto en reden een 
paar rondjes over de stoep voor de winkel van Pierre van den Broek. Die 
belde de politie. Maar de jongelui wachtten de sterke arm niet af en reden 
weg. Na een rondje over het gazon voor 'De Kinkelenburg' en een paar 
rondjes op de stoep voor schoonmaakbedrijf Aalbers, kwamen ze, achteruit 
rijdend, tegen de gloednieuwe benzinepompen aan. De pompen werden totaal 
vernield. Natuurlijk stroomden jongelui, die zich in 'De Roskam' verpoosden, 
toe. De jongeman, die 
achter het stuur zat, 
wilde de wagen starten 
en wegrijden. Maar dat 
was levensgevaarlijk, 
omdat de aanzuig-
opening van de onder
grondse benzinetank 
helemaal open lag. 

De vernielde pompen. De 
meest rechtse was hele
maal losgereden. 



-61 -

Iemand probeerde hem duidelijk te maken, dat hij onder geen voorwaarde 
mocht starten, maar daarvan trok de chauffeur zich niets aan, zodat ze hem 
met geweld uit de auto moesten halen. En toen kwam de politie. De reparatie 
van de pompen werd snel uitgevoerd. 

Er was ook een pomp voor bromfietsbenzine. Dat was een verrijdbare pomp 
met een reservoir voor ruim 50 liter mengsmering. Dat werd gevuld met 50 
liter benzine uit de grote pomp en 1 liter olie. Die olie zat in een olievat van 
200 liter, dat altijd buiten tegen de garagemuur stond. De olie werd er met een 
handpomp uit gehaald. De pomp met mengsmenng stond altijd binnen en 
werd alleen als er een klant voor kwam naar buiten gereden. Toen Schaeffer 
de verkoop van bromfietsbenzine staakte, mocht Hermsen de installatie 
meenemen voor een neef van hem, die veel knutselde met tweetaktmotoren. 

De laatste jaren van Jo Schaeffer 
In 1988 was Jo al gestopt met het garagebedrijf en had Hans Huijbers de 
garage overgenomen. Jo hield nog wel de benzinepompen aan en verkocht in 
zijn kantoortje nog wat olie, autoshampoo, was en dergelijke. In de zijwand 
van het gebouw was in 1977 een buitendeur en een extra raam aangebracht, 
zodat Jo vanuit zijn kantoortje kon zien of er iemand aan de pomp stond. Zo 
had hij nog enige sociale contacten. Maar ook dat werd hem langzamerhand 
teveel. 

Op een dag kwam Bertus Hermsen op bezoek bij Jo. Mevrouw Leenders, die 
de woning voor hem op orde hield, was er ook. Ze was blij dat Hermsen er 
was. "Kom gauw binnen," riep ze, "want het is helemaal niet goed met Jo!" 
Hermsen trof Jo liggend op de bank aan en ging bij hem zitten. "Wat heb je?" 
vroeg hij. "Soms voelt het, alsof het zwart is binnenin mijn hoofd," zei Jo. 
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"Dan zou ik maar eens een dokter waarschuwen," meende Hermeen Maar Jo 
hield met van een dokter Met veel moeite hebben Hermsen en mevrouw 
Leenders hem bij de dokter gekregen en die verwees hem naar het 
ziekenhuis Daar werd een herseninfarct geconstateerd Met medicijnen 
knapte hij weer iets op Maar toen hij een poosje later voor controle naar de 
huisarts zou gaan, moest hij met de auto gebracht worden Zelf rijden mocht 
hij met meer De huisarts wist eerst ook met wat hij met Jo aan moest en hij 
zou contact opnemen met de specialist 

BIJ het weggaan kreeg Jo waarschijnlijk een epileptische aanval Hij zakte bij 
de deur van het praktijkgebouw in elkaar Zo kon het met meer doorgaan Jo 
kon met meer zelfstandig in zijn huis wonen Hij werd in Bemmel op een TOP-
kamer geplaatst Daar bleef hij het grootste deel van de dag op zijn bed 
hggen Hij gaf eigenlijk een beetje de moed op Tenslotte mocht hij daar met 
langer blijven Waar nu naartoe? Ilse had een lijst van verschillende tehuizen 
gekregen, maar dat was allemaal in de omgeving Arnhem Daar was ze 
onbekend Ze vroeg Hermsen om raad Hij zei "Ik zou Kalorama in Beek eens 
proberen " Ilse belde en haar vader kon meteen komen 

In Kalorama zocht Bertus Hermsen Jo regelmatig op "Hij praatte daar best," 
vertelde Bertus, "maar het werd toch zoetjesaan minder" Dat bemerkten ook 
Hans Huijbers en Peter Boeijen, zijn monteur Zij gingen Jo ook opzoeken in 
Kalorama Het duurde dan soms wel een kwartier voor Jo iets zei Maar dan 
was het ijs gebroken en kon er gepraat worden Als er iemand op bezoek 
kwam, die Jo met mocht, dan zei hij geen woord 

Toen Ilse met haar gezin naar de wintersport wilde gaan, vroeg ze, of 
Hermsen haar vader in die tijd wat vaker wilde bezoeken Dat deed hij Hij 
nam dan een flesje cola mee voor Jo, want Hermsen wist, dat hij Jo daarmee 
een groot plezier deed Na twee dagen, op 27 februari 2004, werd Hermsen 
gebeld door Ilse vanaf haar vakantieadres Kalorama had haar gebeld, dat het 
met goed ging met haar vader Ze kwamen meteen naar Nederland Of 
Hermsen vast naar Kalorama wilde gaan Maar nog voordat hij op weg was, 
kwam er weer een telefoontje van Ilse, dat Kalorama gebeld had met de 
mededeling dat haar vader intussen was overleden Daarmee was een einde 
gekomen aan het leven van een markante persoon 

Moesje 
Tot 1997 woonde Moesje in het huis aan de Teselaar Naast dat huis woonde 
kleindochter Ilse en Moesje heeft haar achterkleinkinderen nog gekend 
Tenslotte kon ze met meer voor zichzelf zorgen en werd ze opgenomen in 
verpleeghuis 'De Lingehof' in Bemmel Na een liefdevolle verzorging is ze 
daar op 22 februari 2005 overleden Moesje mocht 96 jaar worden 
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De familie Huijbers 
Nadat Thé Lintsen in 1987 bij Schaeffer was weggegaan om van zijn pensioen 
te genieten, was er in het bedrijf, buiten de benzineverl<oop, nauwelijks meer 
iets te doen. Daarom raadden kennissen Jo aan om de zaak te verhuren. 
"Jawel," vond Jo, "maar niet aan iedereen." Hij plaatste een advertentie en de 
eerste die daarop reageerde was Hans Huijbers. Hans werkte in Wijchen als 
chef werkplaats in een grote garage. Daar werkte Peter Boeijen als leerling. 
Tussen die twee klikte het en samen repareerden ze in hun vrije tijd wel auto's 
voor particulieren. Meteen toen Hans kwam kijken, riep Jo onderaan de trap 
naar Dolly: "Maak eens koffie!" Hans werd uitgenodigd mee te gaan naar 
boven en nog diezelfde dag werd een contract opgesteld. Hans was huurder 
van de garage. Hij startte het garagebedrijf opnieuw op, geholpen door Peter 
Boeijen, die er eerst in zijn vrije tijd werkte en later als vaste monteur. 

Toen de familie Huijbers na ondertekening van het contract kwam kijken, viel 
het hen op, dat er in de garage geen toilet aanwezig was. Daarom vroeg Hans 
aan Jo: "Hoe hebben jullie dat altijd gedaan?" Wel, een plasje kon gewoon 
achter de garage en Jo kon naar boven voor een grote boodschap en Thé 
Lintsen woonde ook dichtbij, dus.... 

De nieuwe gezichten 
van het bedrijf. Vinr: 
Peter Boeijen, Hans 
Huijbers en zijn 
vrouw. 

P^ 'H - ^ ^' I B « . ^ » ^ ^ ^ K . ^ " ' S d l i ^ l stonden altijd klaar 
als Jo een pro
bleem had: de 
benzinepomp be
dienen als Jo een 
taxirit reed of als 
er iets was in 
verband met de 
ziekte van Dolly. 

Daarom kreeg de familie Huijbers nooit een huurverhoging. En nadat Dolly 
was overleden dronk Jo koffie mee met de familie Huijbers. Later, toen hij de 
benzinepomp niet meer had, kwam hij vaak even vertellen wat hij wilde gaan 
doen. Hij was dan duidelijk om een praatje verlegen. 

In 1990 werd het dak boven de werkplaats vernieuwd. Op dat dak stond nog 
altijd de brandweersirene. De B.O.D., die het onderhoud aan het dak 
uitvoerde, beschouwde het ding als oud ijzer. Maar de gemeente kwam er 



achter en men was daar van mening dat die sirene eigendom was van de 
brandweer en zo kwam het apparaat in de brandweerkazerne terecht. 

Huijbers heeft van het bedrijf een familiebedrijf gemaakt. Zijn vrouw en dochter 
werken aan de administratie en helpen bij de verkoop van auto's. Het pand is 
intussen van binnen totaal verbouwd en is vrijwel onherkenbaar vernieuwd. En 
de grote aantallen auto's, die voor de garage en langs de weg staan, geven 
aan, dat het bedrijf weer bloeit als nooit tevoren. 

Met dank aan Harrie Derksen, Bertus Hermsen, familie Hans Huijbers, Geert 
Kuster, Ilse Nederlof-Schaeffer, familie Wim Roelofs, Margreet Schaeffer, 
Henk Stoffels en Jan Wilting. 

Gin ouwe deus! 

Sticiitiiig 
Nederlandse Dialecten 

Dialectendag! 

Deze keer kon ik niet genoeg inspirasie vienden ien de ouwe deus um iets 
over te schrieven. Mistal he'k daor niet zo'n moeite mee, mar nou wier 't niks. 
Durrum docht ik bij mien eigen da'k ien 't dialect ok bes wat kon schrieven 
over dialect en wel over de Nederlandse Dialectendag. Die wurdt ins ien de 
twee jaor gehouwen. De dag wurdt georganiseerd dur de Stichting Neder
landse Dialecten. Ze doen dat ien samewerking mit 't Vlaams Centrum vur 
Volkscultuur. Elleke keer is de bijeenkomst op 'n andere plaots, ien Nederland 
of ien België. Dit jaor was 't op 12 mert ien Ede, vur de agste keer. Vur mien 
was dat kortbij, dus daor bin ik hin gegaon! 

Joop Verburg 

r Vlaams Centrum«>ot 
Volkscultuufvzw 
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t Thema van deze dag was 
Proeven van dialect (pruuven van dialect) 
Regionale ingrediënten in de taolkeuken van het Nederlands 

len de veurmiddag wieren d r lezingen gehouwen over allerlei zaken die mit 
eten te maken hebben Zoas namen van gruunte en fruit, die len de 
verscheiene delen van Nederland heel anders klinken Aardappels, die wij 
piepers nuumen En n vork, die bij ons n vurrek hiet Of n bekske slappe 
koffie, dat ok wel geutewaoter genuumd wordt D r wier heel wat gelachen, 
daor len die zaol Al die lezingen zien len n buukske bij mekaor gezet 

A j t bekieken of lezen wil, kom dan us n keer naor 'De Kinkel' Op 
diensdagmergen tussen tien en twaolef uur en 's aoves tussen acht en tien 
uur zien wij daor len ons eigen onderkommen D r is nog vul meer te lezen en 
te zien en mistal zetten we d r ok n bekske, gin slappe, koffie bij 

len de middag ko j meedoen mit "workshops" Een daorvan ging over de Gel
derse dialecten Alleen al len de Betuwe zien zoveul verscheiene uutspraken 
te heuren len Nimwegen aon de Radboud Universiteit is n gruupke onder-
zuukers bezig um t dialect van t Rivierengebied op papier te zetten len heel 
veul plaotsen uut de streek doen vrijwilligers mee dur dialectwoorden len te 
vullen op liesten die dur de onderzuukers worden toegestuurd Dat wurdt 
allemaol bestudeerd en dat mot uuteindelijk t woordenboek van t Gelders 
Rivierengebied worden 

D r wieren die middag ok opnamen gemakt Wie dat wilde, kon 'n aontal 
woorden len zien eigen dialect lenspreken Uutspraken uut verschillende 
plaotsen wieren vergeleken en dat was ok wer reden tot gelach 

Tegeliek die middag was d r len n andere zaol de infomert Allerlei dialect-
verenigingen, organisasies en heemkundeknngen uut Nederland en België 
hadden daor hun kraom opgezet mit informasie t Viel op, dat er uut Gronin
gen en Limburg de miste waren Hier uut de buurt was d r gineen Allerlei 
meziek, boeken en tiedschriften waren te koop D r was ok meziek len de 
streektaol Gelukkig steet t dialect wer wat meer len de belangstelling Nor dat 
we len t verlejen hós mit geweld t dialect mosten afleren, (wij mosten op 
schol 'netjes' praoten) wurdt tegenwoordig len sommige plaotsen op schol n 
kwatierreke len de week dialectles gegeven 

Alles bi] mekaor was t n aongename dag en wacht ik mit spanning op t 
woordenboek 

Mana Janssen 
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Wat een precies gereken! 
Van tijd tot tijd verbleef wel eens een kind in de schoolgaande leeftijd in een 
andere gemeente Soms permanent, als de grenzen tussen twee gemeenten 
zo lagen, dat het voor ouders gemakkelijker was hun kind in een andere 
gemeente op school te doen Wie bijvoorbeeld aan de Breedlersestraat woont, 
IS een inwoner van de gemeente Overbetuwe, maar kan toch besluiten om de 
kinderen in Bemmel op school te doen En soms ging het om enkele dagen, 
wat daarvan de reden ook was 

Zo was er in 1938 een schipperskind uit de gemeente Bemmel gedurende 
zeven dagen leerling geweest van een Protestantsche School' in Roermond 
Nu kwamen de kosten voor het lager onderwijs voor rekening van de gemeen
te Daarvoor waren drie wetsartikelen (lager ondenwijswet 1920) artikel 72 
voor buitengewone kosten, artikel 101 voor de lopende exploitatie en artikel 
205. 

Nu verdient artikel 205, waar het hier om gaat, extra uitleg Het 
gemeentebestuur diende bij wet aan het schoolbestuur van een bijzondere 
(chnstehjke, katholieke of neutrale) school lokaliteit ter beschikking te stellen. 
De gemeente bouwt dus de school en stelt die ter beschikking aan het 
schoolbestuur Maar enkele schoolbesturen waren in het bezit van een eigen 
schoolgebouw De gemeente huurde dan dat gebouw van het schoolbestuur 
en betaalde daar dus een bepaald bedrag aan huur voor En dat werd weer 
omgerekend per leerling 

Over 1938 werd door de gemeente Roermond aan het schoolbestuur 
uitbetaald ƒ 706,55 Het gemiddeld aantal leerlingen was 130, dus kwam het 
bedrag neer op ƒ 5,44 per leerling Dit werd weer gedeeld door het aantal 
schooldagen per jaar dat de kinderen op school zaten, zijnde 248, zodat het 
bedrag per schooldag uitkwam op ƒ 0,0219 Dit bedrag werd vermenigvuldigd 
met de 7 dagen dat de jonge Bemmelaar de school bezocht had en afgerond 
op 15 cent 

Om die 15 cent van de gemeente Bemmel te krijgen, schreef de gemeente 
Roermond een uitvoenge berekening naar Bemmel, op de bladzijde hiernaast 
IS een afdruk hiervan opgenomen Daar werd de zaak behandeld en 
uiteindelijk in 1940 per giro betaald Nu was 15 cent in die dagen wel wat meer 
waard dan nu, maar toch kan men zich afvragen waar de winst voor de 
gemeente Roermond gevonden moet worden 

Uiteraard werd een vergelijkbare nota gestuurd voor het bedrag van de 
exploitatie artikel 101, maar dat werd afzonderlijk betaald 
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De factuur waarmee in 1939/0,15 in rekening werd gebracht aan de gemeente. 

Joop Verburg 



-68 -

Internetwetenswaardigheden 

Historische Kranten 
Op deze website kunt u de digitale historische krantencollectie van de 
Koninklijke Bibliotheek raadplegen Het betreft vier landelijke dagbladen uit de 
penode 1910 tot en met 1945, namelijk Het Centrum, de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, Het Vaderland en Het Volk De 76 gepresenteerde 
jaargangen hebben een omvang van ongeveer 350 000 pagina's Op deze 

manier wordt een 
SPORT. 

Î nkater-})I»andftg had te Bemmel bet 8e 
jaarfeest plaata der Rij-Vereeniging aldaar, op 
de weide tan den heer Rysaeobeek. Het prach* 
lige ivêder bad xeer velen naar Bemmel doen 
begeven. Van alle lijden nit de Over-Betowe 
brachten de trama toeichonwers. zoodat er eene 
buiteniTone drakte heorschte. Het concours be-
•tond uit. acht nommera, waarvoor zoowel £eld-
prysen ala kanitvoornerpcn waren uitgeloofd. 
Prachtexemplaren werden voorgebracht. Een 
en ander werd afgewiBseld door de Harmonie 
*V. d. I.« 's Avoada had de pr^anitdeeling plaats 
in HOtal »De Arend', wederom opgelniiterd 
door de Harmonie. Bemmel kan met votdoe-
I ning op tulk een feetl terugzien. 

deel van de belang
wekkende histo
rische collectie van 
de Koninklijke Bibli
otheek, voor zowel 
een breed geïnte
resseerd publiek, 
het onderwijs als 
voor onderzoekers, 
zeer eenvoudig te 
raadplegen 

Een artikel uit Het 
Centrum van 18 mei 
1910 

U kunt de kranten die zijn uitgegeven tussen 1910 en 1945 bekijken door te 
zoeken naar termen die voorkomen op de pagina's Ook kunt u de pagina's 
doorbladeren Daarnaast kunt u de artikelen uit het jaar 1918 doorzoeken of 
doorbladeren Zie http //kranten kb nl/index html 

Streektaal 
Deze website richt zich op de 'andere autochtone talen van Nederland Naast 
het Nederlands worden er in Nederland namelijk nog meer taalvaneteiten 
gesproken Drie dialectgroepen zijn erkend als met-Nederlandse streektaal 
(volgens het Europees Handvest van Streek- en Minderheidstalen) Daarnaast 
schenkt deze site aandacht aan verschillende dialecten van het Nederlands 

In Nederland zijn de erkende streektalen Fnes, Limburgs en Nedersaksisch 
De naam streektaal' is echter misleidend als vertaling van het Engelse 
'regional language' Volgens de Dikke Van Dale is streektaal namelijk 
synoniem aan dialect en dat is nou juist wat een streektaal met is Erkenning 
als streektaal geschiedt alleen wanneer de betreffende taalvanant geen dialect 
IS van het Nederlands en als het van oudsher in Nederland wordt gesproken 
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Dialecten als Brabants en Betuws komen dus niet in aanmerking, evenals 
allochtone talen zoals het Turks. Het onderscheid tussen een dialect en een 
(streek-)taal is overigens niet altijd even duidelijk. Over het algemeen worden 
varianten met een eigen oorsprong en ontwikkeling niet als dialecten be
stempeld, vandaar dat Fries, Limburgs en Nedersaksisch wél en bijvoorbeeld 
Brabants en Utrechts niét als streektaal worden erkend. Het Standaard 
Nederlands komt namelijk voort uit onder andere deze dialecten. 
Zie: http://www.streektaal.cjb.net/ 

Historische Atlas Nijmegen 
Bent u geïnteresseerd in het oude Nijmegen? En in historische gegevens over 
de Nijmeegse binnenstad? Dan kunt u nu uw hart ophalen met de Historische 
Atlas Nijmegen. Deze site is een voor Nederland unieke historische informatie
bron met een schat aan gegevens over Nijmegen. Dankzij de Historische 
Atlas Nijmegen kunt u aan de hand van kaartmateriaal allerlei specifieke gege
vens en afbeeldingen raadplegen die eerder niet of moeilijk toegankelijk 
waren, zoals bijvoorbeeld straten, perceelsgeschiedenis met eigenaren van de 
binnenstad van 1655 tot 1832, archeologische en andere monumenten, lucht
foto's, etc. U kunt de informatie ook gecombineerd opvragen. De Historische 
Atlas Nijmegen is het resultaat van een project van Het Archief Nijmegen voor 
het landelijk archiefproject Digitaal Genootschap van het Verleden. 
Zie: http://www.nijmegen.nl/imap/ 

Adri Stuart 

Aanwinsten 
De registratie van aanwinsten over de periode januari tot en met 15 april bevat 
drie inschrijvingen: een partij bidprentjes, een set kaarten van de gemeente 
Bemmel en van het dorp Lent en enkele programmaboekjes ter gelegenheid 
van de viering van 800 jaar Bemmel in 1978. De ontvangen spullen zijn, met 
dank aan de gevers, toegevoegd aan onze documentatie. 

Het bestuur 

Contributie 2005 
Alle leden die de contributie 2005 op 14 april jl. nog niet op eigen initiatief had
den voldaan, ontvingen kort daarna onze acceptgiro. Voorzover dat nog niet is 
gebeurd, verzoeken wij u deze acceptgiro op korte termijn in te sturen. Graag 
wijzen wij u erop dat de kosten van contributie-inning ruim 10% van de contri
butie bedragen. Help ons daarom extra kosten en moeite te besparen door uw 
medewerking aan een vlotte afwikkeling. Wij danken u bij voorbaat. 

Het bestuur 

http://www.streektaal.cjb.net/
http://www.nijmegen.nl/imap/


- 70 -

Agenda 
Historische Kring Bemmel 
• Algemene ledenvergadering, thema-avond en uitreiking Kringprijs 
Voor woensdag 18 mei a s staat om 19 15 uur de jaarlijkse algemene leden-
vergadenng op het programma Om 20 00 uur begint de thema-avond Dan 
zal Daan Viergever ons op een amusante manier in en over dialect bijpraten. 
In de pauze hiervan wordt de jaarlijkse Knngprijs uitgereikt Leden ontvangen 
bij dit Kringblad een uitnodiging met een agenda, verkorte jaarrekening 2004 
en begroting 2006 Afschriften van het uitgebreide jaarverslag over 2004 en 
de uitgebreide begroting voor 2006 liggen in de knnghuisvesting ter inzage Dit 
geldt ook voor de notulen van de vonge algemene ledenvergadenng 
• Openstelling kringhuisvesting 
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat gedurende de vakantiemaanden 
juli en augustus de vaste openstellingen op dinsdag komen te vervallen. 

Historische Kring Gente - Expositie Kersenfeest 
De Historische Kring Gente staat met haar traditionele jaarlijkse expositie 
tijdens het Kersenfeest stil bij het feit dat we dit jaar 60 jaar bevrijding vieren 
60 jaar van vrede en economisch herstel Slechts een deel van de mensen 
kan zich de trieste jaren 40/45 nog herinneren en dat deel wordt steeds 
kleiner Maar ook voor jongeren is het belangrijk, dat deze oorlog met vergeten 
wordt Dat zij weten wat er gebeurde en wat het met Gendt deed De kring laat 
foto's en teksten zien van Gendtse slachtoffers, door oorlogsgeweld om het 
leven gekomen Sommige mensen moesten in die tijd hun dodelijk getroffen 
dierbaren zelf begraven Pas na de bevrijding werden deze doden op een pas
sende rustplaats herbegraven Toen bleek ook hoeveel huizen en gebouwen 
in Gendt venwoest of beschadigd waren In vele foto's is te zien hoe erg Gendt 
er toen aan toe was Van alle kanten kwam hulp om de nog bewoonbare hui
zen te repareren en noodwoningen te bouwen Daarna kwam de weder
opbouw Gendt werd weer een prachtig dorp en een deel van Hollands Glone 
De tentoonstelling is tijdens het Kersenfeest in 'De Leemhof' te zien op zater
dag 25 juni van 14 00 tot 21 00 uur en zondag 26 juni van 11 00 tot 20 00 uur 

Boeken 
Kroniek van de Bevrijding uit de jaren 1944 en 1945 
Op 25 september 2003 bezochten Adn van 't Hullenaar, Henk de Ruijter en 
Henk Wiennk in een verzorgingshuis in Musselkanaal de Bemmelse oud-
kapelaan Van Hoesel Na meer dan 50 jaren wilden zij hem vragen of hij nog 
hennnenngen aan en matenaal uit zijn 'Bemmelse periode' had 
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Kennelijk was Van Hoesel al aan het zoeken geweest, want bij binnenkomst 
werden ze verwelkomd met een gedicht uit 1947 van zijn mede-kapelaan in 
die tijd, Gijs van der Voort Deze had het gedicht gemaakt ter gelegenheid van 
het bezoek van een hoge delegatie uit Den Haag, die naar de vordenngen van 
de wederopbouw kwam kijken Van Hoesel gaf hen Van der Voort's adres in 
Grave 

Na enige weken zochten ze contact met hem Zijn huishoudster, mevrouw 
Kutschruiter vertelde dat de pastoor op 25 september was overleden Dat was 
precies de dag dat dit onderzoekende driemanschap in Musselkanaal was 
toevaP Mevrouw Kutschruiter had echter nog wel enig 'Bommels' matenaal en 
zo kregen de dne initiatiefnemers van haar de 'Kroniek van de Bevrijding', een 
fotoalbum en nog meer persoonlijke hennnenngen van Van der Voort uit de 
oorlogstijd Bij het doorlezen van de Kroniek werden ze getroffen door het 
niveau van zijn beschrijving van hetgeen zich hier in de oorlogsdagen van 
september 1944 tot het begin van de wederopbouw in 1946 heeft afgespeeld 
Het dnetal besloot tot uitgave ervan over te gaan 

Na enig speurwerk kregen ze steeds meer informatie over de persoon Van der 
Voort en over zijn werk in Bemmel Hij is van 1940 tot 1948 kapelaan in Bem-
mel geweest Kapelaan van der Voort was gewend te schrijven In zijn 
Bemmelse tijd maakte hij onder andere toneelspelen, een wagenspel, een 
oorlogsrevue en gelegenheidsgedichten Hij heeft zijn oorlogshennnenngen in 
notities bewaard en na de bevrijding verder uitgewerkt In bepaalde passages 
IS dat te merken Zo heeft hij zijn latere kennis van een situatie in de tekst 
verwerkt De uitgever heeft de schrijfstijl nagenoeg geheel intact gelaten Wel 
heeft men de schrijfwijze uit die tijd met het oog op de leesbaarheid vervangen 
door de huidige spelling 

De Kroniek geeft geen volledig beeld van hetgeen er met alle individuen of 
families in Bemmel is gebeurd Kapelaan van der Voort werkte vanuit de R K 
Pastone en hield zich in de spannende en gevaarlijke dagen van september-
oktober 1944, vooral op rond de Dorpsstraat Het is ook geen verhaal van mili
taire heroïek Het is het verhaal van de gewone burger, zijn angsten en ver
twijfeling, zijn verdnet bij het verlies van dierbaren en bezittingen Het geeft 
weer eens schrijnend aan wat oorlogsgeweld voor de burger betekent en heeft 
betekend. 

Vanaf 4 mei is het boek te koop bij Boekhandel Polman in Bemmel Mede 
dank zij een aantal subsidiegevers is het boek verkrijgbaar tegen de relatief 
lage prijs van € 16,00 

Op basis van de tekst van de uitgever is deze bijdrage bewerkt door Frans 
Polman 
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Advertenties 1929 

J. A. VERWENEN - Dorpstraat - Bemmel 
TIMMERMAN ^ AANNEMER 

Machinale Houtbewerking 
Levering van alle soorten Hout 
■■i tegen scherp concurreerende pri jz«n ■■■ 

G. H. W. TH. HERMSEN 
BEMMEL 

FABRIEK VAN EN HANDEL. IN A I - I . E S O O R T E N 

DAKPANNEN 
steeds In voorraad alle bestaande modellen, loowcl in rood als in blauw 

S p e c i a a l a d r a s v o o r w o n i n g b o u w 

Steeds voorraad goedkoope soorten voor loodsen en schuren 

Steunt de Nederlandsche Industrie 
en koopt bij o m uw BRANDSTOFFEN, die wij belrekken van de 
bekende Oranje Natiau mijnen en U I h u U b e z o r g e n voor den 
laagtten prJj». - Steed» voorradig Elerbrlkelten (O.N.), Noolje», 
Turf, Anrtiraclet en* - Gaarne worden U prijzen verjtrekt. 

Beleefd aanbevelend, 
A. BOUWMAN . Brandstotfenhandel  Hoog  Bemmel 
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Secretariaat: 

Bankrekenina: 

Internetadres: 

J. Verburg, 
Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel. 

Rabobank Bemmel 10.57.26.443 

http://go.to/historischekringbemmel 

Samenstellinq bestuur: 

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

J. Verburg 
(secretaris) 

G.J. Sommers 
(penningmeester) 

iVI.J.P. Janssen-v. 
(documentatie) 

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

Redactie: 

Gelder 

Klein Rome 28, 
6681 PB Bemmel. 

Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel. 

De Houtakker 1, 
6681 CW Bemmel. 

Dorpsstraat 8, 
6681 BN Bemmel. 

Bakershoeve 106, 
7326 DM Apeldoorn. 

Tel: (0481-) 

465522 

461603 

464933 

464349 

055-5410637 

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 contributie 
bedraagt € 12,00 per jaar; tweede en volgende gezinsleden betalen € 4,50. 
Cadeaubonnen waarmee u familie, vrienden of bekenden een jaar-
lidmaatschap kunt schenken, zijn verkrijgbaar bij de secretaris. 

http://go.to/historischekringbemmel
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