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I Woord van de voorzitter 

Voor u ligt het meinummer van het Knngblad met andermaal veel 
lezenswaardige artikelen Zo treft u het tweede deel aan over de Geldersche 
Tramwegen, is een bijdrage te lezen over de veiling in Ressen en wordt weer 
verhaald over de geschiedenis van Doornik Naast een kort verslag van de 
laatste thema-avond en de uitreiking van de Knngpnjs wordt nog even stil
gestaan bij de bijlage van het januannummer, de 'Wandeling langs een 
Romeins verleden van Nijmegen' En er is weer een bijdrage die een aspect 

I van het tuinbouwverleden van onze streek belicht 
Voor het behoud van ons cultureel erfgoed, en in het bijzonder het archeo
logisch bodemarchief, is onlangs een nieuwe mijlpaal bereikt op 4 apnl jongst
leden heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging 
van de Monumentenwet 1988 en daarbij enkele andere wetten samenge
bracht in de 'Wet op de archeologische monumentenzorg' Deze wet vormt het 
sluitstuk van de implementatie van het Verdrag van Valletta (Malta) dat de 
Europese ministers van cultuur in 1992 hebben gesloten Uitgangspunt van dit 
verdrag is het behoud van archeologisch erfgoed op de plek waar het ligt Na 

I goedkeunng door de Eerste Kamer, later dit jaar, zal de archeologie na jaren 
van vrijwillige afspraken eindelijk een verplicht en volwaardig onderwerp zijn 
binnen ruimtelijke ontwikkelingen De pnmaire zorg voor het bodemarchief 
komt met deze wet te liggen bij de gemeenten die hiervoor een eigen beleid 
moeten formuleren Tevens zullen archeologisch waardevolle terreinen en 
gebieden met een (middel)hoge archeologische verwachtingswaarde be
scherming moeten krijgen in bestemmingsplannen Op basis van de 

I archeologische beleidsadvieskaart die de gemeente Lingewaard in 2004 heeft 
laten opstellen, kan deze 'bescherming op papier' worden doorvertaald Het 
bestuur van de Histonsche Kring Bemmel zal de gemeente op dit punt 
nauwlettend (blijven) volgen en daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan 
het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie 

Dit laatste onderwerp, het onder de aandacht van een breed publiek brengen 
van de resultaten van archeologisch onderzoek, zal ook zeker de komende 
jaren in de gemeente Lingewaard een extra inspanning vergen Het zou 
welkom zijn als op korte termijn de resultaten van het onderzoek naar het 
kasteelterrein de Poll, nog een (ruimtelijke) vertaling krijgen op de plek zelf 
Wij zijn daarover met de gemeente in gesprek en houden u op de hoogte 

Mare Koeken 
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De Geldersche Tramwegen (2) 
Inleiding 
In het vorige nummer van het Knngblad beschreef ik de ontwikkeling van de 
in 1880 opgerichte N V Geldersche Stoomtramweg Maatschappij van het 
trambedrijf met stroomtractie tot het moderne autobus- annex vrachtauto
bedrijf met de naam Geldersche Tramwegen Het eerste deel van die 
geschiedschrijving eindigde ik bij het uitbreken van de Tweede Wereld
oorlog Dit tweede deel begin ik met een beschrijving van de gevolgen die 
deze oorlog voor het bedrijf had Vervolgens besteed ik aandacht aan de 
herstart van het vervoersbedrijf na de oorlog Dit onderdeel sluit ik af met 
een beschrijving van de persoonlijke ervaringen van Gerard Peters, onze 
streekgenoot, die als chauffeur bij het goederenvervoer ruim veertig jaar in 
dienst van de Geldersche Tramwegen was 

Het begin van de oorlog 
Drie dagen voor de Duitse inval, op 7 mei 1940, gaf de Generale Staf aan de 
Geldersche Tramwegen de opdracht om na het einde van de avonddienst 
de bussen en vrachtauto's zoveel mogelijk naar locaties ten westen van de 
IJssel over te brengen Dit was een duidelijke aanwijzing van de acute 
dreiging die men op dat moment vanuit het oosten voelde De vervoers
middelen uit de depots Doetinchem en Zutphen werden vanaf die avond in 
Dieren gestald Ook het vrachtautodepot in Deventer was vanaf die nacht 
leeg Toen de inval in de ochtend van 10 mei een feit werd, kwam direct het 
bevel om het materieel vanuit het depot Dieren, tezamen met dat van de 
depots Arnhem en Ede naar Den Haag te verplaatsen De vrachtauto's uit 
Deventer werden in de richting van Amsterdam gestuurd 

Vanuit Dieren vertrokken ruim 80 personeelsleden van de GTW met onge
veer 60 bussen en vrachtauto's naar Den Haag In Voorburg werden vracht
auto's van de GTW ingezet om de wegen naar Den Haag af te zetten 
Andere vrachtauto's en bussen van het bedrijf werden ingezet bij de bevoor
rading van vliegveld Ypenburg, het vervoer van onder meer munitie en 
voedsel naar Rotterdam en het afvoeren van evacues en gewonden vanuit 
Rotterdam naar Den Haag Personeel en bagage van de Britse ambassade 
werd door de GTW van Den Haag naar Hoek van Holland vervoerd Omdat 
de geüniformeerde bestuurders in de algehele paniek door de bevolking 
soms voor Duitse militairen werden aangezien, werden de uniformen al snel 
geruild voor nieuwe burgerkleren Het opvallende geel-zwart-wit van de 
GTW bussen verdween onder een laag camouflagekleuren 

In de middag van 14 mei 1940 capituleerde Nederland Op 16 mei kregen de 
GTW-ers toestemming om met hun mateneel naar huis terug te keren Vanaf 
18 mei was men weer beschikbaar voor het vernchten van de ver-
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voersdiensten, die vanaf de 10^ hadden stilgelegen. Door de vernieling of 
beschadiging van bijna alle bruggen over de Rijn, Waal en IJssel kon van de 
uitvoering van een normale dienstregeling met de nog steeds in camouflage-
kleuren geschilderde bussen echter geen sprake zijn. 

De pogingen om de normale activiteiten te hervatten, werden nog verder 
doorkruist door het op 25 mei 1940 door de Commissie Vergunningen 
Personenvervoer (CVP) uitgevaardigde besluit om de vergunning van de 
GTW voor het vervoer op de lijnen Arnhem-Ede en Doetinchem-
's Heerenberg in te trekken. 

Een ander probleem waarmee men moest afrekenen was de al spoedig 
merkbaar wordende schaarste aan dieselolie. Al in juni 1940 werden 5 
Kromhout bussen met dieselmotoren zo omgebouwd, dat ze ook op hout- of 
turfgas konden rijden. Eerst was zo'n gasgenerator nog op een aparte 
aanhanger gebouwd, maar al snel bouwde men de generatoren tegen de 
achterzijde van de bus. Daardoor was het mogelijk om achter aan een 
dergelijke bus een tweede bus te koppelen. Die tweede bus had dan geen 
motor nodig. Van de sterke Kromhout bussen werden er in deze periode in 
totaal 18 voorzien van een gasgenerator, terwijl 13 Krupp bussen van hun 
motor werden ontdaan om verder dienst te doen als aanhangbus. De 
combinatiebussen reden vanaf november 1940 op de trajecten Arnhem-
Gendringen en Arnhem-Zutphen en op de lijnen naar Enschede. 

Afb 2J Lcn Kiunihoiil txis waarop aan de achterzijde een gasgenerator is 
geïnstalleerd. Erachter dient een Krupp bus als aanhangwagen. 

Een twintigtal Krupp bussen, ingezet voor het vervoer van Nederlandse ar
beiders die in Duitsland te werk waren gesteld, werd omgebouwd voor het 
gebruik van synthetische benzine. 
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De omschakeling naar andere vormen van brandstof leverde veel extra werk 
op, niet alleen bij het extra intensieve onderhoud van het rijdend materieel, 
maar ook bij de brandstofvoorziening. Een groot aantal medewerkers 
maakte overuren met het aanvoeren, verwerken en distribueren van de 
benodigde hoeveelheden hout en turf. 

Afb. 24. Nadat de 
aangevoerde stam
men in de werk
plaats eerst in 
biol<l<en waren ge
zaagd, werd liet 
iiout in deze 
macliine gekloofd 
op het formaat dat 
tiet meest gescfiikt 
was voor fiet 
stoken van de 
generator. 

Wat betreft het goederenvervoer had het bedrijf grote problemen vanwege 
het vorderen van vrachtauto's door de Duitsers. Al in juni 1940 werden 
vrachtauto's van de GTW gefotografeerd in het Franse Rouen, waar ze door 
de Duitsers waren ingezet bij de strijd tegen de Fransen. 

De stoomtram keert terug 
Hoewel de tramlijn Velp-Dieren in 1939 was opgebroken, was in de Achter
hoek in 1940 nog steeds een aanzienlijk deel van het oorspronkelijke tram
net in gebruik voor het goederenvervoer. Voor het vervoer van personen 
waren nog 15 rijtuigen beschikbaar. Hiervoor had de GTW nog voldoende 
stoomlocomotieven in bezit. Al op 9 juli 1940 werd het personenvervoer per 
stoomtram op de lijnen Zutphen-Deventer en Doetinchem-'s Heerenberg 
hervat. In november 1940 volgde het traject Gendringen-Doetinchem-Dieren, 
eerst als tweeuurdienst en vanaf januari 1941 als uurdienst. Op dat moment 
waren ook de bussen op het traject 's Heerenberg-Emmerik al door stoom
trams vervangen. Zes motortrams die tot het midden van de jaren dertig 
waren gebruikt voor personenvervoer, werden van hun dieselmotor ontdaan 
om vervolgens als rijtuig achter de stoomtrams te worden gekoppeld. 

De inzet van bussen was al teruggelopen door de problemen met de brand
stofvoorziening. En zoals dat ook met de vrachtauto's was gebeurd, werden 
ook bussen van de GTW door de Duitse bezetters gevorderd en afgevoerd. 
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Afb. 25. Hier zien 
we een door de 
Duitsers gevor
derde GTW bus 
op een treinwagon 
staan, l<laar om te 
worden afgevoerd. 

Het personenvervoer per bus kreeg verder nog te maken met de door de 
bezetter afgekondigde maatregel ter beperking van de dienstregeling. Vanaf 
1 februari 1942 mochten op zaterdag en zondag op elke nog bestaande 
dienstlijn slechts 4 retourritten worden gereden. Op 1 maart 1942 werd dat 
teruggebracht tot 3 en op 15 mei 1942 werd het busvervoer op zaterdag en 
zondag zelfs helemaal verboden. 

Had men bij de GTW inmiddels leren omgaan met brandstofschaarste, tegen 
het eind van 1942 kreeg men ook te kampen met een tekort aan banden. 
Hierdoor werd het bedrijf gedwongen de aanhangbussen voortaan te laten 
staan. Het onderhoud aan de bussen leverde ook steeds meer problemen 
op. Door gebrek aan onderdelen en, mede daardoor, onherstelbare schade 
werd het wagenpark steeds verder uitgedund. Vanaf 20 september 1943 
moest ook de dienst op de belangrijke lijn Gendringen-Doetinchem-Dieren 
noodgedwongen geheel met stoomtrams worden uitgevoerd. 

In augustus 1944 was de dienstregeling voor wat betreft het personen
vervoer per bus beperkt tot zegge en schrijve 5 retourritten op de lijn Dieren-
Arnhem (tussen Velp en Dieren lag geen tramrails meer) en enkele ritten op 
de lijnen naar Enschede. Op 4 september 1944 werden de laatste GTW 
bussen door de Duitsers gevorderd. Daarmee kwam een eind aan het 
personenvervoer per bus. De stoomtramdienst werd op 18 september 1944, 
één dag na het begin van operatie Market Garden, gestaakt. De schipbrug 
over de IJssel bij Doesburg was in het oorlogsgeweld beschadigd geraakt. 
Hierop nam de directie van de GTW het besluit alle reizigersdiensten stop te 
zetten. De hoop op een snelle hervatting van de dienst vervloog toen de 
afloop van de Slag om Arnhem duidelijk werd. Het hele bedrijf van de GTW 
kwam stil te liggen tot 9 mei 1945. 

De Geldersche Tramwegen weg uit de Betuwe 
Ruim twee jaar voordat de GTW het personenvervoer per bus geheel 
staakte, had het bedrijf het vervoer op haar lijnen in de Betuwe al moeten 
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beëindigen. Op 15 mei 1942 besloot de Commissie Vergunningen Perso
nenvervoer de op dat moment aflopende concessie van de GTW voor de 
lijnen Arnhem-Elst-Lent-Nijmegen, Arnhem-Huissen-Bemmel-Nijmegen en 
Bemmel-Pannerden niet te verlengen. De betreffende vergunningen gingen 
per direct over naar de op diezelfde datum opgerichte N.V. Velox te Arnhem, 
een dochteronderneming van de NS. Deze kwestie zou vele jaren in 
negatieve zin doorwerken op de verstandhouding tussen de GTW en de NS. 
En dat, terwijl beide bedrijven nog in 1937 een samenwerkingsovereen
komst hadden gesloten met de intentie in goed overleg de vervoersdiensten 
in eikaars verzorgingsgebied te verdelen en op elkaar af te stemmen. 

Naast de concessies van de GTW 
gingen ook die van autobusonder
nemer P.J. Merkus te Andelst over 
naar de Velox. De Velox was 
gevestigd te Andelst. Na het 
wegvallen van de vergunning van 
de GTW voor de exploitatie van 
de lijnen in de Over-Betuwe kwam 
het depot aan de Karstraat in 
Bemmel leeg te staan. 

Afb. 26. Op deze luchtfoto van 12 
september 1944 is rond de gebouwen 
op de remise ool< bij nadere 
bestudering geen enl<ele bedrijvigiieid 
te ontdel<l<en. Foto: Afdeling Speciale 
Collecties van de Landbouw
universiteit Wageningen. 

In de winter van 1942-43 reed de Velox 6 retourritten op het traject Arnhem-
Huissen-Bemmel-Nijmegen, 3 op de lijn Bemmel-Pannerden, 4 op de lijn 
Andelst-Zetten-Arnhem en 3 op de lijn Andelst-Valburg-Nijmegen. Aanvul
lend hierop werden enkele tussenritten gereden op de trajecten Arnhem-
Huissen en Bemmel-Nijmegen. 

Behalve voor de lijnen in de Over-Betuwe had de Velox ook diverse conces
sies in het gebied tussen Arnhem-Ede-Apeldoorn-Deventer-Zutphen. De 
Veluwsche Autodienst (VAD) uit Ermelo en het vervoersbedrijf Salland 
waren namens de Velox belast met het vervoer op de lijnen in het 
genoemde gebied, althans voor zover de betreffende lijnen in de oorlogs
jaren konden worden bediend. De dienstverlening door de Velox zelf 
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beperkte zich dus tot de Over-Betuwe. Uiteraard had ool< de Velox daarbij te 
kampen met schaarste aan brandstof, banden en onderhoudsmateriaal. In 

september 1944, bij 
het begin van IVlarket 
Garden, kwam aan het 
busvervoer door de 
Velox in de Betuwe 
een even abrupt einde, 
als aan het nog over
gebleven busvervoer 
door de GTW in de 
Achterhoek. 

Afb. 27. Na de bevrijding 
van Arnhem werd tussen 
de verwoeste gebouwen 
een zwaar bescliadigde 
GTW bus teruggevonden. 

De juridische strijd om de concessies in de Betuwe 
Uiteraard had de GTW beroep aangetekend tegen de beschikking van de 
CVP van mei 1942 om de vergunning voor de lijnen in het oostelijke deel 
van de Betuwe aan de Velox over te dragen. Tot een beslissing op dit 
beroep kwam het echter nooit. 

Dat de GTW vanaf 24 augustus 1945 toch weer door de Betuwe ging rijden, 
was het directe gevolg van het door het Militair Gezag krachtens de 
Autobusverordening genomen besluit om het personenvervoer in de 
oostelijke Over-Betuwe na de bevrijding in 1945 met opnieuw aan de NS-
dochter Velox te geven maar deze weer aan de GTW toe te wijzen. Terwijl 
verder overal in het land door het Militair Gezag de concessies opnieuw 
werden toegewezen aan de ondernemingen die daar vóór het gedwongen 
staken van de diensten van in het bezit waren geweest, werd hiervan in de 
Betuwe afgeweken! Van dit opvallende besluit van het Militair Gezag (door 
de GTW als beleidsafwijking omarmd en door de NS en Velox daarentegen 
als vergissing gekwalificeerd) is van verschillende kanten wel gesteld dat dit 
nooit is gemotiveerd of opgehelderd. Een belangrijk punt in het voordeel van 
de GTW is naar mijn mening geweest, dat het Achterhoekse bedrijf eerder 
dan de Velox beschikte over toereikende aantallen voertuigen om weer een 
dienstregeling te kunnen uitvoeren. Voor het Militair Gezag was het immers 
van het grootste belang om 'de machine weer aan het draaien te krijgen'. 
Aan de beslissing van de CVP van 1942 hadden in plaats van praktische 
overwegingen veel meer principiële overwegingen ten grondslag gelegen. 
Deze kwamen naar voren in de juridische strijd tussen de GTW en de NS 
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over de beslissing Deze juridische strijd werd pas aan het eind van 1957 
met een besluit van de Raad van State officieel beslecht 

In de betogen die door de NS en de GTW voor de Raad van State werden 
gehouden, bleek dat de kiemen voor het conflict tussen de beide bedrijven al 
in 1931 waren gelegd met de komst van de GTW naar de Betuwe De 
busverbindingen vormden aanvankelijk nog een beperkte bedreiging voor de 
NS Maar na de opening van de bruggen bij Arnhem (1935) en Nijmegen 
(1936) was de NS snel duidelijk geworden welke plannen de GTW met haar 
Betuwse lijnen en in het bijzonder met de lijn Arnhem-Elst-Lent-Nijmegen 
had De GTW reed nu door tot het centrum van Arnhem en Nijmegen en het 
bedrijf zette er op in om met het vervoer van de tussenliggende plaatsen, 
maar het eindpuntenvervoer Arnhem-Nijmegen het hoofddoel van deze 
verbinding te maken Met een 7y2-minutendienst in 1939, een laag tarief en 
veel propaganda slaagde de GTW in deze opzet 

Er was hier volgens de NS duidelijk sprake van een coördinatieprobleem op 
het gebied van openbaar vervoer Zij stelde nadrukkelijk dat in het vervoer 
tussen Arnhem en Nijmegen al door een bestaande vervoersonderneming 
(de NS) werd voorzien Maar de stoomtreinen op het nog met 
geelektrificeerde traject Arnhem-Nijmegen konden de strijd met de bus met 
bolwerken en verloren in de penode 1936-1939 circa 75% van de reizigers 
De in 1939 ingevoerde nieuwe wettelijke regeling voor het busvervoer, de 
Wet Autovervoer Personen, had echter een uitbreiding meegebracht van de 
taken van de vergunningverlenende instantie CVP Niet langer was alleen 
de gezondmaking van het autobusbedrijf het enige uitgangspunt Het 
regelen van de juiste verhouding tussen rail- en wegvervoer was hier nu 
bijgekomen De roep van de NS om ingrijpen leidde er toe dat in 1942, toen 
de bestaande vergunning van de GTW afliep, door de CVP werd besloten 
tot het verlenen van de nieuwe vergunning aan NS-dochteronderneming 
Velox De CVP meende dat slechts op die wijze een bevredigende 
coördinatie tussen trein en bus op het traject Arnhem-Nijmegen mogelijk zou 
zijn De beslissing van de CVP had een definitief karakter 

Het jaar 1942 zou dan ook zeker het laatste jaar van de GTW in de Betuwe 
geworden zijn, als met het Militair Gezag in 1945 in dit ene specifieke geval 
anders had beslist En ondanks dat de NS en de Velox dit tijdelijke besluit 
van het Militair Gezag aanvochten, werd de beslissing in de daaropvolgende 
jaren automatisch verlengd Nadat het Militair Gezag zijn bevoegdheden op 
dit punt weer had overgedragen aan de CVP besloot deze commissie in 
1955 de tijdelijke vergunning van de GTW om te zetten in een definitieve 
Een nieuwe mimsteneie regeling verhinderde de CVP om terug te grijpen 
naar haar besluit van 1942 Het was voor de NS en haar dochterbedrijf 
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Velox een nieuwe teleurstelling en een verdere aansponng om de juridische 
strijd voort te zetten 

SPOOR* EN TRAMWEGEN 
VEERTIENDAAQS TIJDSCHRIFT VOOR HET SPOOR- EN TRAMWEOWEZEN IN NEDERLAITO EN INDONESIË 

Hel einde van een lange strijd 
Kroonbeilissmg inzake de autobusdienst Arnlieni-Nijmegen 

Afb 28 De koppen in Spoor en Tramwegen nummer 26 van 19 december 1957 

De Raad van State besliste in november 1957 dat de CVP op een juiste 
manier de ministenele regeling had uitgevoerd Tevens stelde dit college 
vast, dat aan de vergunning voldoende waarborgen waren verbonden tegen 
'een schadelijke vervoeronttrekking aan de NS' Dit laatste hield in concreto 
in dat de GTW zich meer op het tussenvervoer en minder op de eind-
plaatsen Arnhem-Nijmegen moest nchten, dienstregeling en dienstuitvoering 
mochten met meer op dat laatste afgestemd zijn Verder moest de dienst 
tussen de beide steden zijn begin- en eindpunt hebben op het NS Station 
van Arnhem Het rechtscollege meende vertrouwen in een behoorlijke 
uitvoering en naleving van het bepaalde te mogen hebben, ook al omdat de 
ongunstige uitgangspositie die de NS in 1939 nog had inmiddels was ver
beterd Enerzijds was dat een gevolg van de in 1940 doorgevoerde 
elektrificatie van het traject Anderzijds omdat de frequentie van de 
rechtstreekse busverbinding was teruggebracht van een 7y2 minutendienst 
naar een halfuursdienst Daarmee was het coördinatieprobleem aanzienlijk 
in omvang teruggebracht 

In het verslag dat van de uitspraak van de Raad van State in het blad 'Spoor 
en Tramwegen verscheen, wordt resumerend opgemerkt dat er reden is 
voor zowel teleurstelling als voldoening Beide partijen kregen met wat zij 
graag wilden Wel was er nu eindelijk zekerheid "Wanneer deze uiteindelijk 
verkregen zekerheid de basis zou kunnen vormen voor een goede samen
werking tussen weg- en railvervoer op dit traject, met erkenning van 
elkanders onmisbare functies, dan zou de zaak Arnhem-Nijmegen toch nog 
een gelukkige ontknoping hebben'' 

Mijn conclusie is dat wat betreft het mogen exploiteren van personenvervoer 
in de Betuwe de GTW in de periode 1945-1957 enkele keren door het oog 
van de naald is gekropen 

De Velox beperkte na de oorlog haar activiteiten op het gebied van per
sonenvervoer tot de lijnen in het westelijke deel van de Over-Betuwe, waar 
ZIJ langzamerhand de draad weer oppikte Wel kreeg de Velox als NS-
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dochter een belangrijke rol toebedeeld bij het vervangende busvervoer op 
het traject tussen Arnhem en Nijmegen. Omdat door het uitvallen van de 
spoorbrug bij Arnhem op dat traject geen treinvervoer mogelijk was, reed het 
bedrijf hier met legervoertuigen een NS-busdienst. Aanvankelijk werden 
GMC-'s gebruikt, later Dodge wagens met huif en weer later Crossley trailer
bussen. Deze activiteiten eindigden bij het hervatten van de spoordiensten. 

De hervatting van de activiteiten bij de GTW na de bevrijding 
Voordat bij de GTW het personenvervoer weer kon worden opgepakt, was 
daar in korte tijd heel veel werk verricht. Op 25 maart 1945 waren de 
geallieerden bij Gendringen de bevrijding van de Achterhoek begonnen. Op 
16 april 1945 werd als laatste stad Doesburg bevrijd. De wederopbouw ging 
beginnen en voor het openbaar vervoer was daarbij een belangrijke rol 
weggelegd. Maar bij de GTW waren geen rijdende bussen meer aanwezig 
en de centrale werkplaats in Doetinchem was leeg geroofd. Van de bijna 
100 bussen die men in mei 1940 had, waren er 40 in Nederland en Duits
land verloren gegaan. Een ongeveer even groot aantal moest uit Duitsland 
worden teruggehaald. Dus meteen de busdienst hervatten was een illusie. 

Ook nu weer bood de stoomtram uitkomst. Hoewel bij de bevrijding diverse 
bruggen waren opgeblazen en tramrails door tanks waren beschadigd, had 
de GTW op 9 mei 1945 al weer enkele stoomlocomotieven aan het rijden. 
Hiermee werd een goederendienst op de al herstelde tramlijnen van 
Doetinchem naar Doesburg, Zutphen en Varsseveld ingesteld. Vanaf 14 mei 
mochten ook reizigers op deze trams meerijden. 

In de centrale werkplaats werd ondertussen met de grootst mogelijke inzet 
gewerkt aan het rijvaardig maken van de uitgevallen en de teruggehaalde 
bussen. Op 24 augustus werd met enkele herstelde bussen de eerste 
naoorlogse lijn Zutphen-Dieren-Arnhem-Elst/Bemmel-Nijmegen hervat. 

Afb. 29. Omdat er 
een groot tekort aan 
bussen was, werden 
ook vractitauto's in
gezet, voorzien van 
houten langsbanken. 
Deze foto is genomen 
bij een halte in 
Dieren. De vracht
auto vervoerde deze 
reizigers op de lijn 
naar Zutphen. 
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Op 8 oktober 1945 volgde de lijn Bemmel-Pannerden. Als laatste In een rijtje 
van 16 buslijnen werd op 5 oktober 1947 de lijn Zutphen-Vorden-Ruurlo-
Groenlo opnieuw in gebruik genomen. 

Op de eerste heropende lijnen werd alleen op werkdagen gereden en dan 
nog maar mondjesmaat. Deze ritten waren op de eerste plaats bestemd voor 
abonnementhouders. Bij het vervoer werd gebruik gemaakt van enkele her
stelde bussen, maar ook van gehuurde touringcarbussen en vrachtauto's. Er 
werden zelfs enkele omgebouwde Britse brandweerwagens ingezet. Eind 
1945 kwamen uit legervoorraden 30 Bedford vrachtauto's beschikbaar, 
waarvan er 15 tot 
noodbussen werden 
verbouwd. Hierin was 
plaats voor 25 tot 31 
passagiers, die op 
houten zitbanken 
konden plaatsnemen. 

Afb. 30. In deze houten 
noodbussen was het 
comfort gering, maar de 
reizigers waren er blij 
mee. 

De andere helft van de aangekochte vrachtauto's werd ingezet bij het stuk-
goederenvervoer. Ten behoeve van deze Bedfords werden vervolgens 15 
nieuwe Daf aanhangwagens aangeschaft. Van de vrachtwagens van voor 
de oorlog was er niet één meer rijvaardig. In Doetinchem werd nog wel een 
door de Duitsers achtergelaten Russische vrachtauto aangetroffen. En er 
werden 7, vóór de oorlog al tot vrachtauto omgebouwde. De Dion Boutons 
opgespoord die nog konden worden hersteld. Met dit materieel kon eind 
1945 ook weer een deel van de vrachtautolijndienst worden hervat. Het zou 
echter nog tot 1950 duren voordat de GTW in deze tak van dienst het niveau 

van voor de 
oorlog weer 
wist te be
reiken. 

Afb. 31 Het 
nieuwe mate
rieel voor het 
vervoer van 
goederen. 
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Met de bussen ging dat wat sneller. In 1946 kon al een eerste bescheiden 
aantal nieuwe bussen aan het wagenpark worden toegevoegd. Het daarop
volgende jaar werd een vijftal nieuwe Ford bussen aangeschaft van het type 
'schoolbus'. Uit Engeland kwamen 9 zogenaamde Guy 'Arab' bussen, die 
echter zo slecht waren dat de carrosserieën daarvan al in 1948 weer werden 
gesloopt. Verder werden in 1947 in Zwitserland 15 Saurer chassis gekocht 
die in Nederland door carrosseriebouwer Verheul tot bussen met 43 zit
plaatsen werden afgebouwd. In het midden van 1947 was het wagenpark, 
inclusief hersteld vooroorlogs materieel en noodbussen, weer enigszins op 
een normaal peil. De dienstverlening kon dus weer worden verbeterd en 
uitgebreid. In ons deel van de Betuwe was dat vooral voor Angeren 
belangrijk. Met het opnieuw in gebruik nemen van de laatste vooroorlogse 
lijnen op 5 oktober 1947 werd ook de nieuwe lijn Huissen (De Valom)-
Angeren-Doornenburg geopend. 

Vanaf mei 1947 leende de GTW ook chauffeurs uit aan de NS voor het 
rijden van treinvervangende busdiensten. De Spoorwegen hadden op dat 
moment nog steeds een groot gebrek aan materieel en op een aantal baan
vakken waren de rails nog niet hersteld. En zo kon het gebeuren dat GTW 
chauffeurs tot in 1950 treinvervangende busdiensten reden op trajecten die 
bijna overeenkwamen met die van de GTW buslijnen, zoals bijvoorbeeld op 
de lijn Zutphen-Ruurlo-Winterswijk, een deel van de lijn Arnhem-Zutphen-
Deventer-Zwolle en de lijn Arnhem-Nijmegen. Zo hielp GTW dus de grote 
concurrent NS, ook ten koste van de eigen omzet. Deze tegemoetkoming 
moet echter gezien worden als een investering in een voorzichtige 
toenadering tussen beide bedrijven na een periode waarin de onderlinge 
verhoudingen door de Velox-affaire op een dieptepunt waren beland. Het 
wantrouwen was echter nog wel zo groot dat, ondanks de niet opgezegde 
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samenwerkingsovereenkomst van 1937 en ondanks de schaarste aan 
vervoermiddelen, beide partijen er aan vastlnielden 'inun eigen lijnen' te 
blijven bedienen, ook al betekende dat kostbare doublures. 

Na de komst van enkele series nieuwe bussen in 1948 kon de GTW er toe 
overgaan een aantal Bedford noodbussen de functie van vrachtauto terug te 
geven. Een negental resterende Bedfords werd in gebruik genomen ais 
groepsvervoerwagens. Met de opkomst van grote bedrijven, zoals de AKU-
fabrieken op de Kleefse Waard in Arnhem, nam deze vorm van vervoer in 
1949 een grote vlucht. 

De verdere uitbreiding van het rijdend materieel aan het eind van de 
veertiger jaren maakte de invoering van weer enkele nieuwe buslijnen moge
lijk, zoals van Doetinchem via Beek naar het dorp EIten, dat na een grens
wijziging bij Nederland was gaan horen. Op enkele andere trajecten keerde 
de sneldienst terug. In Enschede werd een nieuw depot gevestigd. 

Afb. 33 Het gebouw van de GTW in Doetinchem, waai ook de directie zetelde 

Toen in de zomer van 1949 ook weer een begin kon worden gemaakt met 
het uitvoeren van de zeer gewilde rondritten en dagtochten in de Achter
hoek, Twente, het Rijk van Nijmegen en op de Veluwe, waren alle vooroor
logse activiteiten van de GTW opnieuw opgepakt. Het bedrijf had zich na 
een donkere periode weer opgericht en kon de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien. 
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G.J. Peters, ruim 40 jaar chauffeur bij de goederendienst van de GTW 
Een van onze streekgenoten die als werknemer de ontwikkelingen bij de 
GTW en haar voorgangers van heel nabij meemaakte was G J Peters Op 
15 maart 1929 trad hij op bijna 21-jange leeftijd in dienst van de BSM 
Gerard was een zoon van Johann Peters (de Pruis') die met zijn gezin aan 
de Oudewei in Haalderen woonde Deze Johann Peters was zelf van 1908 
tot in 1933 als controleur bij de BSM in dienst Ook de familie Peters 
behoorde daarmee tot die families uit onze streek waarvan meerdere gene
raties in dienst van het Betuwse vervoersbedrijf traden, iets wat in die tijd bij 
dit bedrijf veel vaker gebeurde 

Gerard Peters begon bij het stoomtrambedrijf 
als ploegwerker In die functie werd je ingezet 
bij het onderhoud van de trambaan Toen de 
BSM in 1932 door de GTM werd over
genomen, kreeg hij bij het nieuwe bedrijf de 
functie van chauffeur bij het goederenvervoer 
Gerard Peters koos heel doelbewust voor het 
rijden op de vrachtauto Hij wilde geen 
buschauffeur zijn Als chauffeur in het 
goederenvervoer hoefde je met op zondag te 
werken Hij wordt een man van principes 
genoemd -een echte 'Pruis' volgens zijn 
familie- en Vny zijn op zondag' was een van 
die pnncipes Die dag spendeerde hij onder 
meer aan zijn grote hobby, het imkeren 

Afb 34 Gerard Peters op een foto van begin jaren 
dertig in het uniform van de BSf\/l 

Gerard Peters werd in 1936 vanuit Bemmel overgeplaatst naar Arnhem, 
waar hij werd ingeschakeld bij de afwikkeling van de goederendienst aan de 
schipbrug Na de oorlog promoveerde hij tot chauffeur 1 en in 1955 tot 
hoofdchauffeur Voor hem waren het logische stappen in een loopbaan Om 
vooruit te komen moest je je werk goed doen en jaren ervaring opbouwen 
Daarnaast moest je in je vrije tijd via intensieve schriftelijke cursussen 
voldoende theoretische kennis zien op te doen Als je dan vervolgens 
slaagde voor het examen kon je weer een stap maken en daarmee een 
stukje salansverbetenng realiseren 

De GTW was volgens Gerard Peters een sterk hiërarchisch geleid bedrijf 
Als kritisch ingesteld medewerker met een principiële inslag, voelde Peters 
zich aangetrokken tot de voorloper van de ondernemingsraad, waarvan hij 
ook gedurende een bepaalde penode lid was Hij was zich er terdege van 

ZA 
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bewust dat je weliswaar overal over mocht meepraten, maar dat je maar 
weinig invloed had als het echt op beslissen aankwam. Toch vond hij het 
belangrijk om mee te doen, omdat je zo in elk geval de mogelijkheid kreeg 
om je mening over zaken kenbaar te maken. En ook zijn collega's hadden 
waardering voor de wijze waarop hij de belangen van het personeel bij de 
bedrijfsleiding onder de aandacht durfde te brengen. 

Afb. 35. Gerard Peters met zijn 
vrouw Mimy Smidt, met wie hij in 
1939 trouwde, gefotografeerd bij 
hun fiuis op de Plal< no. 20. Hier 
woonde de familie Peters van eind 
1942 tot 1966. Daarvóór woonde de 
familie aan de Dorpsstraat in Bom
mel. In 1966 keerde Gerard Peters 
terug naar het huis aan de Oudewei 
te Haalderen, waar hij in 1908 
geboren was. Op deze foto zien we 
Peters in uniform bij 'zijn' auto. 

Gedurende de ruim veertig jaar 
die Gerard Peters bij de 
goederendienst van de GTW 
werkte, veranderde hij regel
matig van werkgebied. Hij reed 
aanvankelijk vooral op vaste 
lijnen in de Betuwe, maar vanaf 
de zestiger jaren ook in 
Nijmegen en Arnhem en in 
noodgevallen in de Achterhoek 
of zelfs in het westen van het 
land, waar het goederentransportbedrijf van de GTW verschillende 
concessies had. Maar de meeste tijd reed hij toch wel hier in de regio en er 
was geen straat in Arnhem of Nijmegen of hij wist hem feilloos te vinden. 

De lijndienst door de Betuwe liep op vaste tijden langs vaste routes. Op 
plaatsen langs deze routes waren zogenaamde depots, waar goederen voor 
vervoer werden aangeboden en geladen en waar bestelde goederen werden 
afgeleverd om later door de afnemers te worden opgehaald. In de jaren 
vijftig had je zo'n GTW-depot bijvoorbeeld bij de familie Vermeulen in 
Angeren, waar dochter Dora toezag op de juiste gang van zaken. 

In de jaren dat Gerard Peters zijn diensten in de Betuwe had, reed hij tussen 
de middag met zijn vrachtauto naar huis om te eten. 's Avonds moest die auto 
gestald worden bij de remise. De andere ochtend kon hij daar weer worden 
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opgehaald. Op en neer naar de remise ging hij per fiets en later per bromfiets; 
een auto scfiafte iiij zich pas aan nadat hij gepensioneerd was. 

Afb. 36. In 1951 haalde Gerard Peters het Chauffeursdiploma A. Hiervoor deed hij 
examen in de vakken autotechnische kennis, kennis verkeersvoorschriften en veiligheid 
en algemene ven/oerskennis en administratieve kennis beroepsgoederenvervoer. 

Met zijn vrachtwagen vervoerde Peters van alles. Veel van de lading betrof 
producten of halffabricaten van bedrijven. Kort na de oorlog vervoerde de 
GTW ook fruit naar de veilingen. De wagens van het bedrijf bevoorraadden 
eveneens veel winkels. Als voorbeelden kunnen uiteenlopende goederen als 
zeeppoeder en verf worden genoemd. Tot de lading behoorden verder vaten 
met vruchtensappen van Fruterna, maar ook vaten met chemicaliën van de 
Luxan. Het waren vaak grote vaten met een overeenkomstig fors gewicht. Het 
werk van chauffeur in de goederendienst was 
dan ook bepaald geen licht werk aangezien 
men bij het laden en lossen uitsluitend op 
eigen mankracht was aangewezen. Foefjes 
bij het laden en lossen en handigheidjes met 
de laadklep konden niet verhinderen dat 
Peters een dikke laag eelt op de knokkels van 
zijn vingers had. 

Afb. 37. Dit embleem droeg Peters op zijn uniform, 
nadat hij zijn 25-jarig jubileum had gevierd. 
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,^l^5r*jiw Afb. 38. Deze goudkleurige speld met GTWlogo sierde de pet 
ü^^'HrT ^ ^ ^ "̂ an de GTWchauffeurs. De geelkoperen knopen van de 

^m^^ uniformjas waren van hetzelfde logo voorzien. 

' I \ M Overigens bracht de uiteenlopende aard van de vracht 
■ ^ * hem ook nog wel eens in conflict met zijn chefs. Als hij 

, ^ ^ ^ ^ ^ . op één rit zowel levensmiddelen als bestrijdings
^ ^ " ^ middelen te vervoeren had en vond dat die gevaarlijke 

stoffen onvoldoende verpakt waren, dan weigerde hij die te laden. En als hij 
eenmaal zo'n standpunt had ingenomen, dan bleef hij daarbij. 

De medewerkers in de goederendienst en die in het personenvervoer kwamen 
elkaar uiteraard onderweg en in de garage regelmatig tegen en ze 
beschouwden elkaar ook als collega's. Feesten vierden ze samen, zoals de 
jaarlijkse sinterklaas voor de kinderen in het 'Witte Huis' in Lent. Maar toch 
bestond er tussen de medewerkers van de verschillende werkmaatschappijen 
van de GTW wel iets van rivaliteit. Peters wist dat de resultaten van het 
goederenvervoer vele jaren lang beter waren dan die van het personen
vervoer en hij kon het niet nalaten zijn collega's van het busbedrijf daar zo nu 
en dan mee te plagen. 

Op 15 maart 1969 vierde Gerard Peters zijn 40jarig jubileum. Hiervoor werd 
hij op die zaterdagochtend ontboden op het hoofdkantoor te Doetinchem. 

De eerste in de rij van sprekers was ir. A.H.H. Robbé Groskamp, de directeur 
van de GTW. Hij roemde Peters om de zorgvuldigheid die zijn loopbaan 
kenmerkte. Daarnaast sprak hij lof uit voor de wijze waarop de jubilaris 
gedurende veertig jaar alle structuurveranderingen binnen het bedrijf tegemoet 
was getreden. 
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Als blijk van waardering overhandigde Inij de Ineer Peters een envelop met 
inhoud "als bijdrage voor de nieuwe verwarmingsbron in uw huis". Daarnaast 
kreeg Peters 
een getuig
schrift van de ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - H I M Ü K I ™ ™ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Maatschappij ^ ^ ^ - J i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ 
voor Nijver
heid en Han
del. 

Afb. 40. In de 
woorden van 
de directeur 
klonk duidelijk 
een stuk waar
dering voor de 
jubilaris door 

In de krantenberichten zijn alle details van de huldiging vastgelegd. Zo lezen 
we er dat de jongste dochter van de familie Peters, die sinds het overlijden 
van mevrouw Peters in 1957 het huishouden runde, van de directeur 'een 
prachtige azalea'kreeg. 

Die dag waren er meer cadeaus voor 
Gerard Peters. Van het jubileumcomité 
kreeg hij ook een envelop met inhoud, als 
dank voor zijn collegialiteit en de 
voortvarendheid waarmee hij altijd 
moeilijkheden oploste. Ook van zijn 
collega's van de Arnhemse goederen
dienst kreeg hij een cadeau en lovende 
woorden. 

Na het officiële gedeelte was er nog een 
informeel samenzijn voor Peters en zijn 
familie met de directie en de staf op het 
hoofdkantoor. In het 'Wapen van 
Bemmel' was diezelfde dag van 's 
middags 4 tot 6 uur nog een receptie 
waarbij vooral de 'gewone' collega's 
aanwezig waren. 

Afb 41. Na het officiële gedeelte was er koffie 
en gebak. En uiteraard een goeie sigaad 
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Afb. 42. Ook dit fraaie bord van Het 
Ambacht l-laalderen l<reeg Gerard Peters 
geschiont<en bij zijn 40-jarig jubileum. In de 
afbeelding op het bord zijn heel veel zaken 
samengebracht die in het actieve leven van 
Peters een belangrijke rol speelden. We 
zien de tram, waarbij het allemaal in 1929 
begon. Daarnaast de GTW-vrachtauto in 
een drukke stad, met daarbij de chauffeur 
die op zijn schouder de goederen draagt 
die vervoerd moesten worden. Op de 
voorgrond zien we de imker, die zich met 
zijn imkerskap op en staande tussen de 
bloelende bloemen over zijn bijenkorven 
buigt. Op de achtergrond zien we de kerk 
van Haalderen. 

In het volgende jaar, dus in 1970, werd Gerard Peters op het kantoor van de 
GSM ook nog een koninklijke onderscheiding opgespeld: de eremedaille 
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons. 

Het veertigjarig jubileum betekende nog niet het einde van de lange loopbaan 
van Gerard Peters. Hij knoopte er nog iets meer dan vier jaar aan vast om op 
2 april 1973 op zijn 65® verjaardag van zijn welverdiende pensioen te gaan 
genieten. Voortaan kon hij zich volledig richten op zijn grote hobby de bijen-
teelt, waarin hij sinds zijn jeugd niet alleen als imker, maar ook in bestuurs
functies altijd al erg actief was geweest. 

Afb. 43. De bronzen plak (6,5 
cm) die Gerard Peters ontving 
toen hij met pensioen ging. 
Aan de ene kant een inscriptie 
en aan de andere kant een 
boer zittend bij een akker met 
aan de horizon een tram, bus 
en vrachtauto. Daaromheen 
de spreuk: "Het is een wijs 
man, die naar de tijd zich 
voegen kan". 

Gerard Peters werd geboren in 1908: het jaar dat de tram in Bemmel begon te 
rijden. Hij trad daar in dienst 4 jaar vóórdat de BSM door de GTW werd over
genomen. Iets meer dan 4 jaar nadat hij met pensioen was gegaan, werden 
de GTW-activiteiten overgenomen door de NS. Daarmee overlapt de actieve 
loopbaan van Peters vrijwel de gehele bestaansduur van de GTW als 
zelfstandig bedrijf. Volgens zijn familie is hij altijd met positieve gevoelens 
terug blijven kijken op zijn loopbaan bij het bedrijf. 
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LEGITIMATIE 1980/81/82 

Naam Dlir. (^ "Ai t s 
Geb datum 0 2 - 0 4 - ^*ii 

Dit bewijs geeft tevens recht op vnj 
vervoer op dlle lijnen van do aan 
ommezijde genoemde ondernoming 

De directie 

Handtekening houd(st)er, ^ / 

^ 
J'M^-" 

a 
Afb 44 Als gepensioneerde mocht Peters gratis met de bus reizen 

Op de remise kwam hij met vaak meer Met een enkele collega had hij nog 
lang na zijn pensionenng goede contacten En dan was er natuurlijk de 
traditionele kersstol, die jaarlijks door de heer Pothoff namens het bedrijf werd 
bezorgd, waardoor hij nog lang een band met zijn vroegere werkgever hield 

Op 4 oktober 1993 is Gerard Peters overleden, 85 jaar oud 

Ter afronding 
In dit deel van de geschiedenis van de GTW kwam eerst de rol van het bedrijf 
als dienstverlener op het gebied van personen- en goederenvervoer aan de 
orde Aan de hand van de persoonlijke ervaringen, foto's, krantenknipsels, etc 
die de familie van Gerard Peters beschikbaar stelde, kon ik vervolgens een 
beeld schetsen van het bedrijf als werkgever. In beide hoedanigheden was de 
GTW in het midden van de vonge eeuw voor de inwoners van onze dorpen 
van groot belang In het volgende deel ga ik in op de ontwikkeling van het 
bedrijf vanaf het begin van de vijftiger jaren. 

Gerard Sommers 
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Divers documentatiemateriaal aangeboden door M van Leuteren - Connexxion, 
Diverse artikelen betreffende de Velox verzameld door D Viergever 
Divers documentatiemateriaal Ton en Betty Kuster-Peters / Adn Stuart 
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Wandeling langs een Romeins verleden van Nijmegen 

De speciale kringuitgave "Wandeling langs een Romeins verleden van 
Nijmegen" die wij u cadeau gaven bij het januannummer van het Kringblad 
beschrijft de wandeling langs histonsche plekken in Nijmegen en Berg en Dal 
en IS samengesteld door ons knnglid Rob Croes Naar aanleiding van dit 
initiatief hebben wij als bestuur enorm veel positieve reacties mogen 
ontvangen van onze leden en andere geïnteresseerden die de uitgave hebben 
aangegrepen om 'een dagje Romeins Nijmegen' te doen 

Helaas bereikte ons ook de reactie dat Rob Croes bij het aanhalen van 
bronnen met voldoende zorgvuldig is geweest Van de zijde van het Gilde 
Nijmegen zijn wij hierop geattendeerd in verband met het gebruik van delen uit 
de Gilde-uitgave "Een Gildewandeling langs het vermoedelijk Romeins 
Waterleidingtrace" Het bestuur heeft, mede namens Rob Croes, per bnef 
hiervoor verontschuldigingen aangeboden Deze zijn door het Gilde inmiddels 
geaccepteerd 

Het Gilde Nijmegen heeft in het kader van 'Nijmegen 2000' een wandeling 
uitgezet langs het vermoedelijke trace van de Romeinse waterleiding, dat liep 
van het Kerstendal in Berg en Dal naar de Hunerberg in Nijmegen Deze 
wandeling wordt vanaf apnl 2005 gelopen, telkens onder begeleiding van twee 
goed ingevoerde gidsen Aan het einde van de wandeling wordt de uitgave 
van het Gilde over het vermoedelijke Romeinse waterleidingtrace te koop 
aangeboden De betreffende Gilde-uitgave is gesponsord door de Stichting 
Nijmegen 2000 jaar De wandeling zal ook in 2006 gelopen worden Rob 
Croes heeft informatie die hij opdeed bij het meelopen van deze wandeling en 
uit de Gildepublicatie vera/erkt in het laatste gedeelte van zijn wandeling Wat 
betreft de bronvermelding heeft hij, achteraf gezien ten onrechte, gemeend te 
kunnen volstaan met een verwijzing naar het internetadres van het Gilde 
Nijmegen 

Het bestuur van de Histonsche Knng Bemmel heeft het bestuur van het Gilde 
aangeboden bovenstaande informatie in het meinummer van het Knngblad op 
te nemen en onze lezers daarbij tevens te wijzen op de mogelijkheid deel te 
nemen aan de begeleide Gildewandeling langs het waterleidingtrace Deze 
wandeling wordt in pnncipe iedere f ' en 3° donderdag van de maand ge
organiseerd en vertrekt om 13 00 uur vanaf de bushalte voor Hotel Val Monte 
in Berg en Dal 

Uitgebreide informatie kunt u vinden op www gildenijmegen nl onder de knop 
'natuuHA/andeling' in de linkerkolom 

Het bestuur 
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Highlights van een bezielend tijdperk 
Onder deze titel hield de bekende Lingewaardse historicus Ferdinand van 
Hennmen op 28 maart 2006 een lezing voor de leden van onze kring. Als on
dertitel koos hij 'Bemmelse dijk kapstok voor beleving van cultuur en natuur'. 

Zoals we van Van Hemmen gewend zijn, was het weer een zeer boeiende 
avond. Hij vertelde over de rampen, die ontstonden bij dijkdoorbraken en 
waarbij hele dorpen en 
gehuchten weggevaagd 
werden en veel mensen 
verdronken. Wie het 
leven behield, was ver
der alles wat hij bezat 
kwijt. Van Hemmen liel 
ontelbare foto's zien van 
de doorbraakkolken of 
wielen, die stille getuigen 
Zijn van deze rampen. 
Hij liet ook zien, dat dil 
strijdperk tussen land en 
water, tussen de mens 
en zijn erfvijand en -vriend de rivieren, ook weer wonderlijk herstel opleverde. 
Dat is te zien aan de hoge dijken, het vruchtbare boerenland, de tuinderijen, 
die gevestigd werden op daarvoor bij uitstek geschikte grond, die door de 
rivieren was aangevoerd. Hij toonde ons de welvarende dorpen, die rond die 
geschikte gronden waren ontstaan. 

De angst voor een doorbraak van een Bovenbetuwse dijk zat er in de lager 
gelegen gebieden goed 
in. In hun richting 
stroomde immers het 
meeste water. Ze 
bouwden dwarsdijken 
om in geval van een 
overstroming in het 
hoger gelegen deel van 
de Betuwe het water 
voldoende te kunnen 
vertragen om de 
mensen in bedreigde 
gebieden te kunnen 
evacueren. 
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Diezelfde rivieren 
en hun dijl<en waren 
ool< onze hoop om 
een vijand, bij een 
onverhoopte inval, 
met deze Hollandse mi^t^aBaiM?w-,^-m^ j * * i .^^x,. ^■ 
Waterlinie te kun « ■^^^^ÊÊ^KBÈggm, WÊÊf^WijK^Êi^Hkr^ 

T^-r^^^ ■'■' 

nen stoppen. En om 
te zorgen, dat de 
diverse waterlinies 
van voldoende wa
ter voorzien bleven, 
werd Fort Panner
den gebouwd om een eventuele vijand te verhinderen de grote rivieren af te 
dammen. 

Juist het typische dijklandschap biedt vele mogelijkheden voor de gemeente 
Lingewaard, die omspoeld wordt door twee grote rivieren, om daar iets mee te 
doen. 

Een heel ander aspect van de verschillende wielen waren de vele 
geheimzinnige gebeurtenissen die zich daar volgens de overlevering 

afspeelden. De dwaallichtjes, overleden 
kinderen die nog niet gedoopt waren, die 
wanhopig riepen om gedoopt te worden, 
zodat ze eindelijk de hemelpoort konden 
passeren en rust konden krijgen. Maar ook 
het klokgelui, dat te horen is op bijzondere 
avonden op plaatsen waar een verzwolgen 
kerkje gestaan zou hebben. Boze geesten, 
duivels, die van alles deden met 
passanten, een brandend kaarsje, dat 
boven een verdronken dorp zweeft en 
soms een stem, die uit het water van een 
kolk opklinkt. 

Ferdinand van Hemmen kon het allemaal 
heel boeiend vertellen en iedereen 
luisterde ademloos. Dat het iets later 
eindigde, deerde niemand. De voorzitter 

bedankte Ferdinand aan het eind van de avond. Hij wenste vervolgens de 
aanwezigen een veilige reis naar huis en raadde iedereen af om daarbij in zijn 
eentje over de dijk langs de kolken te fietsen.... 

Joop Verburg 
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Flitsen uit de geschiedenis van Doornik (15) 

Armoede en ontberingen na de Franse invasie 

De Ranitz in eigen hiuis gemolesteerd 
BIJ Gendt en Zaltbommel trokken de Franse legers onder Pichegru op 10 
januan 1795 bij invallende dooi over de dichtgevroren rivieren Zonder 
noemenswaardige tegenstand te ontmoeten, rukten zij snel op naar de 
Hollandse steden Met in hun kielzog de uitgeweken patriotten onder de 
Hattumer Daendels Die overal op de marktpleinen vrijheidsbomen plantten 
als symbool van de 'bevrijding' van het Bataafse volk van de Oranjetirannie 
en van een nieuwe tijd met democratische hervormingen Een fluwelen 
revolutie staat in ons geschiedenisboekje omdat in de Hollandse steden 
geen schot is gevallen en de tucht van de gemotiveerde Franse soldaten 
hemelhoog werd geprezen Hoe anders was het in de dorpen langs de 
noordelijke Waaloever waar die zo geprezen gedisciplineerde manschappen 
enkele weken danig huis gehouden hebben, zoals De Ranitz ons 
gedetailleerd vertelt Met daarna maanden van ongekende armoede en 
ontberingen voor de plattelanders en een periode van een zeer trage weder
opbouw Met de democratische hervormingen ging het in de Over-Betuwe op 
zijn elfendertigst en oude regenten, van de eerste schrik bekomen zochten 
en vonden het hun vertrouwde pluche weer terug 

Franse overval in 'Huis Doornik' 
In zijn verslag 'Ondervinderlijke noodlottigheden des Oorlogs in den gepas-
seerden winter Anno 1794 en 1795, na waarheid beschreven' yer\e\\ Johan 
Bernard Sigismund de Ranitz ons dat in de nacht van 9 op 10 januan de 
ingekwartierde keizerlijke troepen om 3 uur met stille trom waren vertrokken 
en men in het leeggestroomde 'Huis Doornik' wachtte op de dingen die 
komen zouden De Ranitz vervolgt 

Dienzelfden morgen verscheen het nieuw en lang verwagt toneel der 
Franschen, ongeveer 8 uuren Nadat de groote troup reeds tot Bommel was 
doorgedrongen, kwamen eenige buytmakers bij ons Ik zag ze komen, ik 
ging hun in de tuijn tegemoet, ontving ze met alle mogelijke vriendelijkheid, 
ZIJ liepen schielijk in huijs, versorgde hun met oly, booter, brood, kaas, wijn, 
bier enfin, al wat ik voorhanden had Zij raasden en tierden als dolle 
menschen, slokten schielijk wat in, en toen was 't vloeken en schelden en 
geweld plegen Toen was ik weder een schelme Pruisenman Geld was de 
eerste requisiet Men zette ons de sabels op de borst met veel 
dreigementen, men rukte mijn en mijn zoon de overbroeken van het lijf, het 
geld uyt den zak, schoenen van de voeten, en mijn zoon een paar nieuwe 
laarzen, mijn vrouw een zilveren knipbeursje met ongeveer fl 13,- aan geld. 
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mijn zilveren cachet, nog een zilveren cachet, met een dito vingerhoed enz. 
enz. Al onze voorraad van coffy, the, suyker, rijst, zout, wijn, bessennat, 
booter, kaas. Toen na boven, alle kamers gespoilleerd, alles moest tout suite 
opengemaakt worden of wierd met geweld aan stuk gekapt; alles ten 
onderste boven gehaald en wat hun aanstond, weggenomen. Een zeer fraay 
bureau wierd kort en klein gehakt en alles uytgenomen, behorende aan een 
goede kennis van ons. Drie jagtgeweeren, kruythoorns, tabacq- en 
snuifdoos, gespen, een rok en hoed van mijn zoon etc. etc. Eijndelijk 
kwamen twee officieren, waardoor wij van dit gespuys verlost wierden maar 
kregen niets weerom. 

De Franse bevelhebber Pichegru wachtte de resultaten van de onderhandelingen in 
Parijs niet af en trok bij invallende dooi op 10 januari 1795 over de dichtgevroren 
rivieren naar de Hollandse steden. De tekening uit de collectie MS geeft een beeld van 
de overtocht naar Gendt. Die troepen waaierden uit over de dorpen langs de 
noordelijke Waalover en richtten grote schade aan, zoals De Ranitz ons vertelt 

Niemand in 'Huis Doornik' sprak Frans wat natuurlijk een handicap was 
onndat de communicatie met handen en voeten moest worden gevoerd. Het 
verbaast ons enigszins dat noch De Ranitz noch zijn vrouw het Frans 
machtig waren. In de achttiende eeuw was het bon ton dat de beter 
gesitueerden in hun opleiding Frans leerden. De beide officieren zochten 
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onderdak voor tientallen manschappen Er moest orde en tucht in huis zijn 
Wat de mensen daarvoor was aangedaan maakte geen indruk en zij 
ondernamen mets om de geroofde spullen terug te geven 

Vervolgens inquartierde zig een geheel battaljon op en onder het District 
Doornik waaronder verscheidene Nederlandstalige officieren Alle officieren 
kwamen bij ons logeeren, alsmede een groote troup gemeenen Dezelve zijn 
twee dagen bij ons gebleven, zonder eenige bezwaren als vuur en licht en 
wat zij benoodigd hadden, hebben te samen geeeten en gedronken en als 
goede vrienden gescheiden Den 1^ wierd de vonge vervangen door een 
ander battaljon, welke mede alle onder Doornik wierd ingequartierd en alle 
officieren mede op Doornik met een menigte gemeen, kruyt- en 
bagagewagens, zoodat alles opgepropt vol was Dit waren alle Franschen 

Hier volgt het verhaal dat De Ranitz in zijn bnef van 20 januan aan zijn 
dochter Amelia heeft geschreven De schrik over de schoorsteenbrand en de 
angst dat neervallende vonken op de kruitwagens terecht zouden komen en 
de ergernis over de plundering van de bovenste zolder van 'Huis Doornik' 

Vervolgens een sauvegarde bij ons hebbende, zijn ongeveer twee maanden 
zonder overlast gebleven, maar pas eenige dagen weg zijnde zond den 
duivel weder een partij afgezanten om ons te plagen Dag aan dag kwamen 
zij om te visiteeren, of wij ook vouragie hadden, en onder die pretext, moest 
men altoos wat afgeven, hetzij eeten of drinken, tabacq, pijpen, jenever enz 
Nu onlangs kwamen 7 chasseurs als dolle duyvels in huijs stuyven met een 
groot geschreeuw van alons, bougre, coquin etc, de biere pour des chas
seurs Ik zat bij het vuur met een paar goede vnnden, ik sprong op en de 
kamer uyt, doende de deur achter mij toe, en vraagde, wat zij pretendeerden, 
wat het voor een behandeling was om de menschen in hun huijs zoo te ont
stellen Enfin, het was alons, biere, bougre etc Ik seyde hun dat ik geen bier 
meer had, dat hun cameraads het al op hadden, maar het mogt met helpen , 
zij waaren zo goed als hun cameraads en zij wilden absoluut in de kelder 
zien en daar protesteerde ik tegen Men begon met geweld te gebruijken, 
plukte mij links en rechts, stieten mij op de borst en sloegen mij de hoed van 
't hoofd en de pruijk op een oor, twee of drie trokken hun sabels uyt, maar 
wierden door de anderen tegengehouden Ik toonde haar, dat een oude 
Geldersman van 64 jaar nog met geen drijgen kon weggejaagd worden Ik 
wierd verwoed en had ik een goed mes in handen kunnen krijgen, ik geloof 
dat er spoedig een bloedbad zoude af gekoomen zijn Eijndelijk resolveerde 
mijn oudste zuster, om de bel of etensklok te luyden, hetwelk van dat gevolg 
was, dat zij oppakten, vreezende, dat de paysans koomen zouden, dat ook 
zoude geschiet zijn, want zij waaren al op weg Ondertusschen was mijn 
dogter doodelijk ontsteld, zoodat zij genoegzaam buijten kennis was, 
insgelijks mijn zusters, edog minder Mijn vrouw was bij geluk met te huijS 
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(Wanneer wij De Ranitz juist interpreteren, dan was er in de buurtschap een 
soort burgerwacht van de boeren die zwervende en plunderende soldaten 
wisten te verjagen.) Des anderen daags kwamen twee van die booze 
geesten weder met een aanhang van 20 a 25 anderen. Ik vraagde wat zij 
wilden ofte voornemens waren, maar de deur hield ik op slot. Zij zeijde, dat 
zij kwamen om te visiteeren oft ik ook vouragie had en dat ik de deur open 
zoude doen; maar ik behoefde niet te vreezen, daar zoude mij geen leed 
geschieden. Ik maakte de deur dan open en direct kwam er een van den 
vorigen dag, mij de vuyst voor den neus houdende, en vraagde waarom ik 
hem gisteren geen bier had willen geeven? Ik antwoordde, dat ik het niet had 
en ten anderen niet verpligt meende te zijn. En waarom ik naar mijn mes had 
getast en een pistool had gevraagd? Ik antwoordde; om geweld met geweld 
te keeren, en vraagde hun, wie dat hun het regt had gegeeven om de 
inwoonders geweld aan te doen. Dat ik reeds wel 2 duizend livres was kwijt 
geraakt door hun cameraads en hoe het hun zoude smaeken, als men het 
woord van broederschap gebruykte, maar als dwingeland ageerde. Enfin, 
daar moest gevisiteerd worden, en vervolgens moest het biervat voor den 
dag, en daar was juyst nog 2 a 3 kannen drabbig bier op. Zij soopen het uit 
en gingen heenen. Die heeren jaegers hebben overal den beest gespeeld. 

De hoofdmacht van de Franse legers trok bij Zaltbommel over de dichtgevroren rivieren 
op weg naar de Hollandse steden. Ook op andere plaatsen trokken kleine eenheden 
over de rivieren. Tekening: Atlas van Stolk. 
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Fransen verwoestten Kekerdom 

Volgens geruststellende geluiden uit Nijmegen zou men kunnen concluderen dat de 
Franse bezetters zich in de stad gedisciplineerd gedroegen en de bevolking weinig 
overlast bezorgden Ook in het Land van Maas en Waal zou de overlast van de 
Fransen gering zijn gew/eest In Pannerden, Doornenburg, Haalderen en Bemmel 
was de overlast van de Fransen in de eerste weken na de invasie bijzonder groot 
Maar ook aan de overkant van de Waal, in Kekerdom, hebben de Fransen huis 
gehouden, zoals uit het relaas van de pastoor van Kekerdom blijkt 

Op den 1(f January 1795 gingen de Franschen troepen, 1400 in getal, hier over de 
Waal na Gent en Hulhuijzen en des avonds tusschen 4 en 5 uuren terug komende, 
wierd ons klem dorp van troepen oven/allen en opgepropt Ik had die nagt in de 
pastorie over 300 man te loogeren, welke mij in de nagt zoo lastig vielen, mijn 
cabinet en kisten openbraken en hetgeen zij vonden van geld, zilver en goud 
medenamen, onder welk een 70 gulden Hollandsch armengeld zal geweest zijn Die 
nagt is voor mij droevig geweest des morgens had ik maar een hemd meer Ook 
hebben die nagt de manschappen in de Kerk gelogeerd en hebben de preekstoel en 
de banken verbrand Op verzoek van de generaal van Daam bennen de troepen uit 
de Kerk genomen, en de Kerk is gebruikt tot een haver en hooi magazijn en nadat de 
haver en hooi uit de Kerk was, zijn er 300 schapen in de Kerk gestald en nadat de 
schapen uit de Kerk waren, zijn er 14 dagen 13 koeyen in de kerk geweest, die te 
mager waren om te verdrijven De mist lag 4 a 5 voeten hoog in de kerk Ook wierd 
er in de Kerk op zes plaatsen vuur gestookt, de glazen waren ingeslagen en dienden 
tot schoorsteenen, op het laatste toen de Kerk op Woensdag en Donderdag in de 
week gezuiverd en en geschropt was, kwamen Vrijdaags 20 roode husaren die de 
paarden in de Kerk plaatsten, omdat het binne onder water was 

In zijn verslaglegging heeft De Ranitz geen blad voor de mond genomen Zijn 
benchtgeving is concreet en geeft een beeld van wat hij in 'Huis Doornik' en 
in de omgeving heeft meegemaakt Hij laat zich duidelijk met meeslepen 
door de propaganda- en geruchtenmachines Toch is er enige verandering in 
zijn correspondentie met zijn dochter in Gouda Ontbraken in die brieven 
voor de Franse invasie veelzeggende belastende bijzonderheden voor de 
bezetters, die wel in zijn verslaglegging te vinden zijn, na de invasie is De 
Ranitz kennelijk zo van zijn stuk geraakt dat hij zijn traumatische ervaringen 
met de Franse invallers ook aan zijn dochter heeft geschreven, getuige de 
bnef van 20 januan 1795 Ondanks zijn slechte ervaringen met zowel de 
ingekwartierde bondgenoten voor de invasie als met de Fransen na de 
invasie vertelt hij toch welke gasten hem op een redelijke en menselijke 
manier hebben behandeld Die objectiviteit maakt zijn verslaglegging voor 
ons zo waardevol 

20 Jan. 1795. U ouders hebben hun aandeel rijkelijk gehad van de een als 
de andere partij. Eerst door de Hannoversche, zoals gij weet, en nu door de 
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Franschen Toen de Franschen de rivier overgekomen zijn, dat boven Gendt 
IS geschiet, toen zijn er een troep marodegasten, die het meer op plunderen 
als vegten toeleggen, op een andere plaats over de rivier gekomen, bij u 
ouders in huijs gekomen U vader ontving ze met alle mogelijke 
vriendelijkheid Eeten en drinken werd hun gegeven, maar dat was met 
genoeg Kisten en kasten moest worden opengemaakt en dat met gaauw 
open was, wierd met geweld opengebroocken, alles door elkaar gesmeten U 
vader, moeder enz moesten alles afgeven, wat zij bij haar hadden het geld, 
goud, zilver, enfin alles U moeder had haar knipbeursje, waann twee 
ducaten en nog eenig zilver geld, het familie cachet en nog een ander klijn U 
vader mede alles, wat hij in zijn sak had, ook u broer Daarbij de 
overbroeken, leersen en schoenen van de voeten en verscheijde andere 
saaken Daarbij alle provisie van coffij, thee, suijker, rijst, zout, wijn, tot rood 
bessennat inkluijs, summa summarum ten minste voor de waarde van 
fl 150,- Vervolgens hebben wij inquartienng gekregen van een geheel 
battaljon, zoo officieren als gemeen, welke laatste in de buurd werd verdeeld 
(In de behuizingen ten noorden van Oud-Doomik, in de Vossenpels en in 
Ressen ) De meeste officieren waren landslieden, waren zoo vnendelijk, wij 
hebben toen geen nadeel geleden (Deze officieren zijn waarschijnlijk 
uitgeweken patnotten geweest die nu met de Franse legers naar Nederland 
kwamen ) 

Dezelve zijn van Zondag tot Donderdag gebleven, waarna afgelost zijn van 
een ander battaljon, daar maar een cannonnier onder was, die Duyts kon 
spreken, en gelijk u weet, dat u vader of u moeder en geen van 't huijsgezin 
Frans kennen, zoo was dit een groote verlegenheid Alle officieren waren 
zamen in de eetzaal, daar wierd ook de pot klaargemaakt Rijn, de knegt, 
was kok en u vader en u moeder en verder huijsgezin moest zig in het 
achterkamertje behelpen, in die bittere koude De zaal, geele kamer, 
voorkamertje, keuken enz, alles was vol van gemeenen en verscheijden 
kruytwagens stonden op de plaats, met andere karren en wagens 's Avonds 
wierd de schoorsteen op de geele kamer in brand gestookt, hetwelk een 
gebulder maakte, alsof er een groote donder uijtbrak De vlam sloeg wel 10 a 
20 voet hoog boven uijt, en geheele brokken met brandend roet sloeg over 
de plaats op de kruytwagens, op en in de schuur, en de kamer lag vol met 
strooy Alles liep na buijten en er was een schrikkelijke consternatie Echter 
wierd de zaak gered zonder onheil U vader hield met behulp een deeken 
voor de schoorsteen en men goot het vuur uyt, en binnen 10 minuten was 
het vuur uyt en alles raakte weder in de vorige positie 

Vrijdag namen eenige gemeenen de kans waar om 's middags, dat men aan 
tafel was, na boven te gaan, na de bovenste zolder, braken het slot open en 
plunderden of stoolen alles, dat hun aanstond, het groote ronde koffer van u 
moeder, al hun kleeren, linnen enz en inhoud is geheel uyt- en 
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weggenomen Ook alle andere lieden hun goed, ook een kistje met oud 
porcelijn, van u moeder en het goed van de meyd en knegt U vader was nog 
pas een half uur te voren boven geweest, maar omdat hij wantrouwde, so 
seijde hij tegen u broer om eens boven te kijken en, ziet, toen hij boven 
kwam, kwamen 2 of 3 hem tegenloopen die bezig waren geweest om u 
vaders reijscomptoortje open te breken, maar zulks met kunnende gedaan 
krijgen, vermits de aankomst van u broer, zoo moesten zij vlugten En ziet U 
broer vond op de zolder dat voor u ouders en anderen zoo smartelijk 
spektakel Men gaf er kennis van aan den commandant, direct wierd er 
onderzoek na gedaan, maar de vogels waren gaan vliegen Het goed was 
met de karren weggevoerd Men zond een onderofficier na Nijmegen, die 
kwam 's avonds weder met bengt, dat een gedeelte van het goed was 
gevonden, ook het kistje met porcelijn, en hij bragt een jak mede van onze 
geweesene meyd Men verzekerd ons, dat nu het ander goed alles teregt 
zoude komen en den anderen dag zoude een knegt medegaan om het 
gevondene goed weder te halen, gelijk dan ook de knegt 's anderen daags 
met dien officier meeging Maar in plaats van na de stad te gaan, nam hij de 
knegt mee na Ressen, en toen zond hij de knegt weder naar huijs met 
belofte, dat hij 's anderen daags weder zoude komen Maar ziet hij sal nog 
komen U vader heeft er een schriftelijk bengt van gegeven aan den 
commandant van Nijmegen maar die renvoyeerde u vader na de chefs van 
het regiment en die waren reeds vertrokken, zoodat alles weg is En nu zijn u 
vader en moeder en broer genoegsaam van Meeren en linnen ontbloot, 
alsmede een goede partij tafelgoed en beddegoed De waarde van een en 
ander kan wel op duysent gulden geschat worden Men zegt, dat er 
vergoeding voor gedaen zal worden, maar ik twijfel er aan De knegt is ook 
ongeveer voor fl 50,- kwijt en de meyd voor fl 30,- Enfin, het is voor zeer 
vele menschen een zeer ongelukkigen winter Als men nu de schade eens 
bereekend, die u ouders geleden hebben bij de Hannoversche, dan bedraagt 
het een en ander wel fl 1 500, -

De plundering van de bovenste zolder betekende dat goederen van andere 
mensen, die deze veilig waanden in 'Huis Doornik verloren zijn gegaan Van 
de toegezegde schadeloosstellingen is bitter weinig terecht gekomen Hier 
en daar is wat uitgekeerd, maar met in verhouding tot de geleden schade De 
brieven aan Amelia in Gouda moesten voortaan worden geadresseerd aan 
de Citoyenne A C de Ranitz, chez Citoyenne Veuve de Cordelais a Gouda 
Alle adellijke titels waren vervallen verklaard en alle adellijke wapens in de 
kerken en in openbare gebouwen moesten worden verwijderd 

24 Jan. 1795. Wij genieten thans sedert 8 dagen eenige rust, zijnde een 
geheele week zonder inquartienng geweest, en hebben een sauvegarde bij 
ons, die niet anders als Frans spreekt, dat voor hem en voor ons 
onaangenaam is Hij is echter een goed mensch, is altoos bij ons in de 
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eetzaal en eet met ons. De koude is hier sciiril<kelijl< en wij hebben geen 
kooien nog droog hout, dus bittere koude lijden. Hier is alles gebrek. Alles is 
in droefheid, verdriet en ellende. Men begraaft 4 a 5 menschen in één graft. 

Op de punten van de bajonetten van de 
Fransen trokken de patriotten mee naar 
de steden en dorpen om overal de 
vrijheidsboom te planten. Toen de gevol
gen van de invasie in de portemonnee 
werden gevoeld, werden de vrijheids-
bomen onderwerp van de volkswoede. 
Zoals In de nacht van 26 op 27 augustus 
1799. Tekening: Atlas van Stolk 

4 Febr. 1795. Christ Jansen heeft ons gezegd, dat hij een brief van UEed. 
heeft ontvangen met een brief voor ons, maar terwijl de gelegenheid niet 
heeft gehad om denselven aan ons af te zenden, zoo had hij dien volgens 
UEed. order verbrand. Hebbende een sauvegarde bij ons, daar wij geen 
overlast van leyden en welke wij met playzier bij ons houden om ons voor 
onaangenaamheden te bevrijden, welke ons nu en dan door zwervende 
krijgslieden zouden geschieden. Vele menschen zijn geruïneerd en overal 
hoort men jammerklagten, de schadens die de menschen leyden is groot, 
voornamelijk de boeren, welke meestal hun koorn is verlooren, de vouragie 
voor het vee is alles weg en de beesten zullen van honger moeten sterven. 
Wij hebben ook geen halm hooy voor onze beesten, dus moeten zij op stroo 
hun leven zien te behouden. Wij hebben maar twee meer. Een heb ik nog 
intijds voor fl. 50,- verkocht; anderen moesten hun beesten genoegsaam 
voor niets wegdoen. 

Voor de menschen zal dit ook gebrek geven en is alreeds alles even duur en 
nog niet te bekomen. De groene zeep kost 6 st. het pond, de coffijboonen tot 
24 St., de losse suyker 12 st, stroop is niet te bekomen, aardappelen tegen 
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fl. 6, - de sak, wortelen fl. 3, - de sak en alles na advenand. Wij hebben geen 
spek nog vleesch; moeten alles voor contant uijt de stad laten halen. Een 
roggebrood dat half garst is kost 8 st. en meer. Nu kan u wel denken, hoe het 
met ons gesteld is. Geen turff, geen kooien en nat hout. Koude moeten wij 
leyden, tot wij swart worden. En God weet, hoe wij die bittere winter nog 
doorkomen. 

Nu zitten wij in vrees voor het water. De dijken zijn overal doorboord met 
gaten, daar batterijen zijn geweest voor kanon. Daar is niets in voorraad, al 
het hout en planken is weg om in aas van nood te kunnen gebruijken, zoodat 
wij grootelijk vreezen, dat wij nog een overstrooming van water zullen krijgen, 
en wij zijn reeds bezig om onze goederen na boven te brengen, om in nood 
na boven te vlugten. Vele zijn gestorven, zoodat er een groote executie 
onder 't menschelijk geslacht komt, insgelijks onder alle levende schepselen. 
Onze duiven zijn ook alle weg. Hoenders of eendvogels ziet men nergens 
meer en schapen zijn ook alle weg. Enfin het is alles naar en droevig gesteld. 
Te Bemmel werd al het geboomte voor de voet weggekapt, hebbende het 
gemeene volk vrijheid van alles weg te kappen, zoodat Bemmel één 
verwoesting werd. 

In de Hollandse steden en dorpen haalden de patriotten en het plebs de Fransen met 
gejuich binnen. De vreugde zou spoedig bekoelen toe de prijs voor de 'bevrijding' 
moest worden betaald. Ons land zakte weg in het moeras van een uitzichtloze malaise. 
Tekening: Atlas van Stolk 
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Men zegt hier, dat onsen amptman nog in Den Haag zoude weesen en 
eerlang weder hier zoude komen Of er ook veel van de adel met den prins 
vertrokken zijn"^ Hoe maken het nu de Oranjeklantjes'^ Zij moeten zig nu wel 
schamen over hun gedrag tegens de patriotten, maar eerlijke lieden hebben 
daar geen deel aan Sommigen van de prinsgezinden hebben hun mantels 
over de andere schouder gehangen en trachten zig nu weder bij de andere in 
te dnngen tot prejuditie van eerlijke lieden, die met duijm draeijen kunnen 

Men zegt, dat te Keulen het water hooger zoude zijn als in 't jaar 1784 Wij 
hoopen dat het leugens zijn Het verwekt egter benaauwdheid Dr Mahlsted 
laat de lip miserabel hangen Daar wordt thans geen godsdienst meer 
gehouden en de paap verliest veel van zijn crediet Zwol legt vol Engelschen 
Dat canaille laat het overal slegt leggen 

11 Febr. 1795. Het is ons lief dat de Franschen het bij u te Gouda zeer goed 
maken, u en nigt Noodt melden ons ook veel goeds van hun Wij wenschten 
wel, dat wij er ook zoo over hadden kunnen schrijven, maar het tegendeel 
heeft hier plaats gehad en zij maakten het boven te Gent, Doornenburg en 
Pannerden ook zeer slegt Indien wij alles souden reekenen, dat zij 
afgenomen hebben, dan soude het een heele som bedragen, maar wij 
hebben er maar het voornaamste van bereekend en dat bedraagt fl 569,-
Onse knegt circa fl 61,-, van de meyd fl 29,10 st Het linnen dat tante Jetje 
van Oom Jan in bewaren had, is ook weg Op de Groote Logt hebben ze 
voor fl 172, - weggenomen en zoo bij allen, de een mm, de andere meer, en 
bedraagt onder het District Doornick wel fl 1 200, -

Oom Jan is Jan Hendnk de Ranitz, zoon van Johan Hendrik de Ranitz, Heer 
van Wolferen, Doornik en de Groote Logt, advocaat-ficaal van de Over-
Betuwe en dus een oom van Amelia Tante Jetje is Hennette Maria 
Wilhelmina Sophia de Ranitz, dochter van Johan Hendnk en dus een tante 
van Amelia 

Onse knegt is eens na zijn ouders geweest en gisteren wedergekomen en 
berigt ons, dat zij te Druten zeer wel zijn behandeld, althans in verre na zoo 
slegt met als wij hier Onze toestand is buitendien met voordeelig, wij zitten 
zonder vleesch, zonder spek, aardappels, appels en wortelen en alles is op, 
daar is hier buijten mets te krijgen Om een aanteekening te houden van al 
wat hier gepasseerd is, dat is voor u vader met doenlijk geweest bij gebrek 
aan lust en tijd 

In diezelfde brief gaat De Ranitz in op de schade die de familie Van Erp heeft 
geleden Er is sprake van een Jan van Erp in Bemmel, Betje van Erp in 
Gendt en mejuffrouw Van Erp in Lent Wij kennen de (familie)relatie met De 
Ranitz met Kennelijk heeft dochter Amelia in Gouda problemen gekregen. 
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valt uit de brief op te maken Waarschijnlijk is zij kort daarna weer thuis 
gekonnen, want de laatste bnef aan haar is van 8 maart 1795 

Van Erp is ook mets ontvreemd door een zeldzaam toeval, nl 's morgens 
toen de Franschen Bemmel kwamen indringen en er eenige na het huijs den 
Brugdijk kwamen loopen en van Erp in zijn deur stond, kwam er een 
vooruitloopen na hem toe en omhelsde hem Het was een oude kennis van 
hem en een goed vriend Van Erp had zijn gouden horloge in zijn zak, de 
goede vnend trok het er spoedig uyt en gaf het van Erp om het spoedig weg 
te bergen, alsmede alles wat voor de hand stond, en dit alles geschiede, 
alvorens het ander volk in huijs kwam, die binnenkomenden werden toen 
vnendelijk onthaald en getracteerd en zo liep alles ten goede af Vervolgens 
kreeg hij een wagt als sauvegarde en is aldus bevrijd gebleven Maar het 
huijs van juffrouw van Erp te Gent is schnkkelijk getijsterd, deuren en 
vensters uitgebroocken en verbrand, zodat Jantje gelukkiger is geweest dan 
Betje 

Lieve Melia, het smert ons zeer dat u zoo gekluijsterd zijt, wat zal het 
weesen'^ Heeft u zig te veel uytgelaten over de Franschen'^ Og, had u vader 
maar een klijn bestaan, dat u bij ons kon weesen God geve u kracht en 
geduld Ziet, hoe het gaat en wil het met neemen dan met goede raad, maar 
overweegt met alle mogelijkheid, wat of er de reede van zijn Zoo zij u moede 
is, dan zal er weinig beterschap te hoopen zijn, maar is er anders en u kan 
het te weeten koomen, dan is er middel om het te redresseeren Nu, lieve 
Melia, doet zoals u denkt het beste is Als u onder reede onvriendelijkheden 
zoude moeten lijden, dan is er toch nog een brokje brood voor u bij u ouders 
zoo goed en kwaad als het is Wij hebben het nogal bij aanhoudendheid stil 
Onsen sauvegarde is nog bij ons A s Vrijdag zal er gestemd worden om 
een ander amptman of regent voor het ampt Een ieder staat het vrij om zijn 
gedachte in schrift in te leveren Men zegt dat G van Randwijck weder hier 
zal komen, maar of hij amptman zal blijven, is onzeker Veel denken, dat de 
Heer van Hackfort van Waayenstein veel stemmen zal krijgen 

De Ranitz hield zich buiten de politiek, maar volgde die wel en hij had zijn 
eigen mening die zeker met pnnsgezind was te noemen Direct na de invasie 
was er heel wat onrust over het bezetten van de oude openbare functies 
Zoals De Ranitz al terecht opmerkte was er een aantal functionanssen die 
'hun mantel over de andere schouder' hadden gehangen om zo te proberen 
hun oude ambten weer te bezetten 

De Ranitz was bang voor het katholieke volksdeel dat van de afkondiging 
van de godsdienstvrijheid gebruik zou maken om een aantal zetels te 
bezetten, zoals al in Nijmegen was gebeurd en zoals nu ook in het Ambt 
Over-Betuwe leek te gaan gebeuren Maar ook die katholieken kwamen uit 
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de oude adel en de protestantse dominantie in het bestuur zou ook in de 
Franse bezettingstijd en daarna blijven bestaan Daarover in de volgende 
fhts. 

Martien A G M Schenkels 

Noot van de auteur 
De verslaglegging en de correspondentie van De Ranitz hebben wij ook in deze 
aflevenng letterlijk overgenomen inclusief de taalfouten De onginele bneven van De 
Ranitz werden overgeschreven en daarna aan HDJ van Schevickhaven gegeven 
voor zijn studie Huis Doornik en de Heerlijkheid Doornik en Hessen Bij het zetten 
van die teksten en mogelijk ook in de overgeschreven bneven kunnen heel wat fouten 
zijn geslopen 

Aanwinsten 
Na het uitkomen van het vonge Knngblad noteerden we in chronologische 
volgorde de volgende aanwinsten, met dank aan de aanbieders 
- een doos met een hele reeks kalenders van de kring en vele jaargangen 

Knngbladen, alsmede diverse krantenartikelen, publicaties en teksten, 
- een stapel kranten en boekjes, alsmede de Katholieke Illustratie jaargang 

1954 en het boekwerk 150 Jaar Parochie Bemmel, 
- de Katholieke Illustratie van 11 februari 1931 met een foto van pastoor 

Taeke van der Wey en een groep Haalderse kinderen en een foto van 
het 40-jang jubileum van Werken en Weldoen, 

- een extra editie van De Gelderlander d d 15 mei 1990 over de penode 
1939-1945, 

- een kaart van de Ambtswaard met perceelsnamen, 
- een foto van alle Haalderse schoolkinderen bij de nieuwe school, 
- een exemplaar van het Geïllustreerd Weekblad van 2 december 1911, 

met een artikel over het 50-jarig huwelijksfeest van de familie Van Huet, 
- 17 bidprentjes, 
- 22 bidprentjes, 
- een doos met archiefstukken van het Polderdistnct Over-Betuwe, 
- affiche van de eerste openbare vertoning van de film 'Tussen Strang en 

Plak', 
- 9 bidprentjes, 
- DVD van de film 'Tussen Strang en Plak' 

De aan ons toevertrouwde spullen hebben inmiddels een plaats gekregen in 
ons documentatiecentrum Het is goed om te zien dat men ons steeds vaker 
weet te vinden 

Het bestuur 
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Plan buslijn 
Ëlst, Bemmel 
en Gendt 

ostnetwil na de zomer beginnen 
Door onza vaniagBaw 
OVER-BETUWE - Slreckver-
vocrder Oosinet wil na de zo
mer beginnen met een reidit-
streekse busverbinding tus
sen Gendt, Bemmel en Elsl. 
De busmaatschappij is on
langs gestart met een onder 
zoek naar de haalbaarheid 
van de plannen. „Wc zl}n 
hoopvol gestemd", zegt 
woordvoerder E. van der 
Veen. 

Het Oostnet onderzoek dal 
wordt uitgevoerd op initiatief 
van het Knooppunt Arnhem Ni) 
megen, ncht /ich op verin lering 
van het openbdar vervoer in de 
gehele Over-Betuwe Maar hel 
sianen van een rechtstreekse 
verbinding tussen Gendt Bern 
mei en IJst (die verloopt nu en 
kei via Nijmegen of Arnhem een 
flinke omweg dus) heeft de abso 
lute pnorileii aldus Van der 
Veen 
„Het staal hel hcHigsle op ons 
li)sl|e wc verwachten er veel 
van Maar omdat het onderaoek 
nog lang mei is afgenind, moet 
ik nog wel een slag om de arm 
houden de nieuwe busverbiii 
ding kost natuurlijk geld en we 
hebben geen onbegrensd bud 
get" 
Volgens de woordvoerder zal de 
verbinding zo rendabel moge 
lijk nuiLttn blijken Ie 7Jjn 
.Maar ik kan wel zeggen dat alles 
erop gericht is om na de /xmn r 

daadwerkelijk van start te gaan " 
Als uil het onderzoek naar voren 
komt dal de vraag naar een bus 
verbinding tussen Gendi en 
[5emmel niel gr(X)l genoeg is. 
kan hel zo zijn dai er alleen een 
nieuwe verbinding lussen bist en 
Bemmel lol stand komt laat de 
woordvoerder %veien ,l)al is een 
mogelijkheid " 
Gemeenlesecrelans H de Ruiter 
toom /it.h namens de gemeente 
Bemmel blij verrast met de waar
schijnlijke komst van de busver 
binding ,l)il jUKhen wij toe dat 
IS duidelijk. Hel is enerafds van 
belang voor de jeugd die in Ust 
naar school gaal, en anderzijds is 
het belangnjk dal er voor Bern 
meliiaren een buslijn komt die 
aansluit op het NS station in 
hlst." 
Ook /ijn Gendise colle)^ M 
Mennnk is verheugd .Als die 
verbinding er nog dit (aar koinl, 
zou dat zeer prachtig zijn We 
hebben da.ir al jaren om ge 
vraagd met name bij het KAN " 
Behal\c de nieuwe busverbin 
ding lussen FJst Bemmel en 
Gendi denkt Oosinet ook na 
over een verbelenng van de lijn 
lluissen Arnhem Van der Veen 
„Mei name in de Huissense »ijk 
/ilverkamp is hei tijdens de 
spitsuren erg druk l)e bussen 
/ijn stampvol en soms moeten 
we zxlfs mensen bij de bushalte 
laten staan We kijken dus of het 
mogelijk om in de spits meer 
bussen te laten njden ' 
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Uut de ouwe deus 

Mit de bus naor Els 

As je vanuut Bemmel len Els mot zien vur 't werk of je wil daor 'n keer 
bödschappen doen, dan mo'j mar zien hoe je daor kom want mit de bus ku'j 
d'r heel met kommen of je mot ers naor Lent en daor overstappen 'n Auto het 
ok met iedereen dus dan blief 'r met veul anders over as de fiets 

Nou IS 'n stukske fietse wel goed vur de mms mar as 't slecht weer is hij ok gin 
zin um zeiknat op 't werk te kommen of bödschappen te doen Zoas ok de 
jonge blagen uut Els en umgeving die len Bemmel op schol zitten Die hebben 
gin auto en motten dus wel op de fiets Ok as t vies weer is. 

Durrum was t goed nijs dat len De Gelderlander te lézen was-
Plan buslijn Eist, Bemmel en Gendt 

Oostnet wil na de zomer beginnen 

Ja, ja, da's 'n lange zommer want dit bencht ston al len 1997 len de krant. De 
buslijn IS d r nooit gekommen en Oostnet bestee ok al met mer. 

Volleges woordvoerder E. van der Veen had 't onderzuuk nor de haolbaorheid 
de hógste pnoriteit, mar len 'n krantebencht uut jannewaone 1998 wit die 
eigeste Van der Veen met wurrum d'r nog steeds gin onderzuuk gewes is 
Lótter IS dat d'r toch nog van gekommen, mar len apnl 1998 besloot 't 
Knooppunt Arnhem - Nijmegen, 't KAN zogezeid, dat ze met zouwen betaolen 
aon 'n nije lijndienst D'r zouwen te weinig passagiers vur zien 

len al die jaoren zien we niks opgeschoten en fietsen we nog altied nor Els hm 
en weer 

Mit de gemeenteraodsverkiezingen van 7 mert dit jaor ston de busverbiendmg 
nor Els bij de miste partijen op 't verlanglieske len hun programma Da's 'n 
goeie zaaki Mar nou de uutvoenng nogi 

Mana Janssen 
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Uitreiking Kringprijs 2006 
Net voor de pauze tijdens de thema-avond van 28 maart werd de Kringprijs 
2006 van de Historische Kring Bemmel door voorzitter IVlarc Koci<en uitgereil<t 
aan de heren A. van 't Hullenaar, H.W.A. de 
Ruijter en H.M. Wierinl<:. Deze prijs wordt ieder 
jaar toegel<end aan een persoon of instelling, die 
zich verdienstelijl< heeft gemaakt voor de historie 
of de leefbaarheid van onze dorpen. 

De drie heren hebben een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de geschiedschrijving over 
Bemmel en haar inwoners, door het bewerken 
en in boekvorm uitbrengen van het oorlogs
dagboek van kapelaan G. van der Voort met als 
titel 'Kroniek van de bevrijding'. De voorzitter 
memoreerde, dat de heren plannen hadden iets 
over de periode van ruim zestig jaar geleden te 
schrijven. Via de huishoudster van de inmiddels 
overleden pastoor Van der Voort kwamen ze op 
het spoor van een door de (toen nog) kapelaan 
geschreven dagboek. 

Ze zijn daarmee aan de slag gegaan, teneinde 
dit materiaal in boekvorm uit te geven, opdat 
deze waardevolle oorlogsherinneringen niet 
verloren zouden gaan. Namen werden gezocht 
bij de door Van der Voort gebruikte initialen, 
foto's werden opgegraven, onder meer uit het 
archief van de kring en het taalgebruik en 
spelling werden gemoderniseerd. In zijn 
dankwoord namens de drie vertelde de heer De 
Ruijter, dat deze uitgave onder de paraplu van 
de 'Stichting De Plak' was gerealiseerd. Tijdens 
de uitreiking was de heer A. van 't Hullenaar niet 
aanwezig, omdat hij zich op Curagao bevond. Hij 
zal de oorkonde na terugkomst uitgereikt krijgen. 

Eerder werd de Kringprijs toegekend aan de 
familie Emmen (199), de familie Berndsen 
(1991), de restauratiecommissie van de kerk in 

Ressen (1992), Pastoor B. Stukart en J. Verburg (1993), de familie Teunissen 
(1994), VVV Boven-Betuwe (1995), de familie Brenters-Goris (1996), de heer 
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D Meurs (1997), mevrouw M Janssen-Verhagen (1999), de heer N 
Meuwsen (2000), Vereniging Dorpsbelangen Ressen (2001), Stichting 
Streekmuseum Over-Betuwe (2002), de families Wim en Jan Nas (2003), de 
heer G Bouw (2004) en de heer J Berends (2005) In 1998 werd geen 
Knngpnjs uitgereikt 

Joop Verburg 

't Is historisch 
Vastentijd 
Op 15 maart 1954 zou Gerard Peters 
vieren dat hij 25 jaar geleden bij de GTW 
in dienst was getreden De jubileumdatum 
viel in de vastentijd Peters realiseerde 
zich dat het met vanzelfsprekend was om 
midden in deze penode van vasten en 
onthouden zomaar de bloemetjes buiten 
te zetten Toch wilde men deze 
bijzondere dag ook weer met ongemerkt 
voorbij laten gaan Maar nog voordat 
bedacht was hoe dit nu precies moest 
worden opgelost, kreeg de familie Peters 
ineens pastoor Mulder op huisbezoek 
Die had in de krant de aankondiging van 
het jubileum gelezen en het vervolgens 
maar zijn taak geoordeeld om Peters 
duidelijk te gaan maken wat bi] het 
naderende feestelijke gebeuren wel en 
wat met mocht "Gebak en drank mag 
met Een goeie sigaar dat kan weH" Mimy, 
de vrouw van Gerard Peters, was het 
daar helemaal met mee eens Zij meende 
dat als er gerookt mocht worden, er ook 
gebak gegeten mocht worden En daar 
zorgde ze voori 

In de familie van Peters lachen ze er nu, 50 jaar later, nog wel eens om, 
wetend dat pastoor Mulder zelf heel graag zo nu en dan een goeie sigaar 
opstak En in het krantenbencht staat hij dan wel met in het rijtje van 
personen die Gerard Peters kwamen feliciteren, de pastoor was er die dag 
natuurlijk wel. 

Gerard Sommers 

On[li.r yr«I(. bi nuturcUlnw tniTile 
Maandag j .l de Moor G Pelrr^ li 
Bciinnol, ais thniiy/oiir m rilrnsl vtiii d> 
f fddcr i r Trnimi cpfii, J i)" nlrcrei i 
nnibi^jnhildim O'Ulrr (iegencn di( 
lioi" jicrsr-tilijk kwamen gelukwensen, 
irnlfcn ILO O UI. aan de clic/ p iT 'o-
veel^iaken, vericgcnwoordioende ae 
(llrcrlic dr chef van de n/d tractie, de 
(hof (/ordoroudioii't / I rnhrm CTI mevr. 
dr Zuart van dr loo'alr dioiisl Dircrtc 
waardcvnUc cadeant u erdrn aange-
hodcTi fcrxnil ic io bloonidi aan het 
jcesl aUe luister biirctioTi. 



-42 -

De veiling in Ressen 
Het ontstaan van de veiling E.K.V. in Eist 
In Eist was een veiling: de V.V.O.B. (Veiling Vereniging Over-Betuwe). Daar 
werd groente en fruit ingekocht door onder meer Firma P. van Wylick uit 
Venlo. Deze firma had echter problemen met de V.V.O.B. en zocht iets 
nieuws. Dat was aanleiding voor B.Th. Nas, de commissionair voor Van 
Wylick, om te proberen een nieuwe veiling in dit gebied van de grond te 
krijgen'. Via P. Mom uit Huissen, fruithandelaar, had hij G.J. Bruining leren 
kennen, die op de Plak in Bemmel woonde en die van kleinere kwekers vooral 
klein fruit aankocht, dat 's avonds door Mom werd opgehaald voor verkoop. 
Nas nam contact op met Bruining. "We moeten zien, dat we een nieuwe 
veiling krijgen, die we kunnen opzetten zoals we dat zelf willen," meende Nas. 

Bruining zag dat niet meteen zitten, aangezien daar veel geld voor nodig zou 
zijn voor huisvesting, inventaris enz. Waar haal je dat vandaan? Maar Nas 
wist, dat Van Wylick bereid was enkele gebouwen, die zijn eigendom waren, 
in Eist ten oosten van de spoorwegovergang bij de Aam, gratis beschikbaar te 
stellen. Tevens was Van Wylick bereid met geld over de brug te komen voor 
de aanschaf van het eerst noodzakelijke materiaal. 

Het gebouw van Firma P van Wylick te Eist. 

Toen hij dat hoorde wilde Bruining wel meewerken. Hij zou in Bemmel zoveel 
mogelijk kwekers gaan bezoeken en trachten hen over te halen met de 
nieuwe veiling in zee te gaan, tenwijl Nas dit in Eist zou doen. Ze vonden 
vooral bijval bij de kleinere kwekers. De grotere kwekers bleven vooralsnog de 
V.V.O.B. trouw. 
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Directeur Vink van de W O B royeerde al spoedig de gangmakers van de 
nieuwe veiling en hij dreigde dit ook te doen met de andere kwekers, die voor 
een nieuwe veiling hadden gekozen Hij dacht hiermee de plannen in de kiem 
te smoren, maar door zijn tegenwerking werden de voorstanders van een 
nieuw op te richten veiling juist actiever en men zette alles op alles om zoveel 
mogelijk kwekers over de streep te trekken Er werd een vergadering uitge

schreven voor geïnteresseerde kwekers en daar 
werd een voorlopig bestuur gekozen Op 28 apnl 
1925 werd tijdens een officiële opnchtings-
vergadering het definitieve bestuur gekozen Dat 
bestond uit de heren G Witjes, Eist, voorzitter, 

' A F Ederveen, Gendt, secretaris, H Th Janssen, 
Haalderen, J Hoogveld, Gendt, G J Hofs, Oos
terhout, W Ch Velthuyzen, Eist, E Flinterman, 
Heteren, A Willemsen, Huissen en W Speijers, 
Valburg 

^ ^ ^ De eerste voorzitter G Witjes Hij zou die functie 
^ H tientallen jaren bekleden 

De veiling kreeg als naam Eister Kweekers Veiling (E K V ) De leden van het 
bestuur van de jonge veiling droegen 100% verantwoordelijkheid, ook 
financieel en er was dus behoorlijk wat moed voor nodig om zitting te nemen 
in dat bestuur Als eerste directeur werd benoemd M van der Spek, tot op dat 
moment in dienst van de veiling te Utrecht Tot eerste veilingmeester werd 
D J de Jager uit Geldermalsen benoemd Er was nog iemand nodig voor op 
het kantoor en daartoe werd G Koenders uit Bemmel aangesteld Hij kreeg 
korte tijd daarna hulp van H Laheij uit Nijmegen A A Kersten uit Eist werd 
keurmeester 

De Eister periode 
De eerste maanden hepen redelijk goed De aanvoer van producten was 
echter tamelijk onregelmatig Was op een dag de prijs goed, dan was er de 
volgende dag direct meer aanvoer Het omgekeerde gebeurde natuurlijk ook 
Maar er waren ook andere problemen Er waren commissionairs, die de 
gekochte producten veel te laat afrekenden of zelfs helemaal met betaalden 
De jonge veiling kon dergelijke tegenvallers maar met veel moeite opvangen 
Er was nog nauwelijks reservekapitaal Ook bleek dat directeur Van der Spek 
met alles goed in de vingers had Men vroeg hem al eens voorzichtig of hij met 
liever naar Utrecht wilde terugkeren maar daar reageerde hij met op, zodat hij 
tenslotte ontslag kreeg aangezegd De voorzitter nam tijdelijk het directeurs
schap op zijn schouders, terwijl Koenders de administratie verzorgde Dat 
werkte uitstekend 
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Intussen werd iemand gevonden die geschikt leek voor de functie van 
directeur H P Ederveen uit Gendt Hij werd benoemd met ingang van 1 maart 
1926 Van die benoeming heeft nooit iemand spijt gehad 

Regelmatig waren er kopers met betalingsachterstand Ederveen reisde dan 
per trein het land door om dergelijke wanbetalers te bewegen hun rekeningen 
te voldoen Op een kwade dag was er zelfs een rechtszitting tegen een 
koopman uit Het Gooi, die nog ƒ 1 100 schuldig was aan de veiling De 
rechtbank stelde de veiling in het gelijk, maar bij de koopman was mets te 
halen en bij zijn vader, die borg stond, ook met Daarom werd de veiling 
veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten van ƒ 900, zodat de totale 
schade ƒ 2 000 bedroeg Helaas kwamen dergelijke toestanden vaker voor 

In 1927 was een slechte appeloogst debet aan een gennge omzet Dat deed 
de veiling bijna de das om De nood was zo hoog, dat toen er op een dag 
enkele kwekers aan het loket verschenen om het geld van hun geveilde 
producten op te vragen, Ederveen een noodsprong moest maken Hij had ze 
zien aankomen en had zich snel verscholen in een nabijgelegen varkens-
schuur omdat er geen geld was om de kwekers uit te betalen Helaas, de 
directeur was met aanwezig Toen de kwekers weg waren, haalde Ederveen 
opgelucht adem Er was een week gewonnen 

Eveneens in 1927 kocht Ederveen echter een Fordje Daarmee bezocht hij 
de wanbetalers Hij was nu met meer gebonden aan de vertrek van de 
tremen en kon blijven praten -of soms wachten- zolang dat nodig was Dit 
werkte positief. 

Het seizoen van 1928 verliep vrij gunstig De omzet was 25% hoger dan het 
vonge jaar Maar een ongeluk door het omvallen van een stapel verpak
kingsmateriaal veroorzaakte een fikse schade aan de net door twee hande
laren aangekochte producten Zij spraken met elkaar af een behoorlijk hoge 
schadevergoeding te claimen Directeur Ederveen bood hen een bedrag dat 
redelijk, maar aanmerkelijk lager was Toen de veiling begon, kochten de 
twee handelaren uit protest eerst geen van beiden Een van hen zette echter 
toch weer in Hij had tenslotte fruit nodig Voordat de koop werd toegewezen 
vroeg de directeur "Zijn we het eens over het verschil"?" "Ja, meneer" 
Daarna kocht ook de andere handelaar en er werd met meer over de 
kwestie gesproken 

In datzelfde jaar werd een brandkast gekocht Die kostte wel ƒ 50 Soms 
probeerden kwekers meer geld voor hun producten te krijgen dan waar ze 
recht op hadden Eens werd een verkeerd monster, een kist met voorbeeld 
fruit uit een partij suikerperen, getoond, dat van betere kwaliteit was dan de 
te verkopen partij Toen later het juiste monster werd ontdekt, bleek die partij 
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een paar centen per kilo goedkoper te zijn. De kweker dwong de veiling met 
hem toch de hogere prijs af te rekenen. 

De inkomsten van de veiling schommelden op en neer met de prijzen. Soms 
bracht de emballage wat meer op aan statiegeld dan de aankoopprijs. 

Een nieuw veilinggebouw 
Het jaar 1932 was een zeer gunstig jaar te noemen. Het aantal aanvoerders 
groeide. Daaronder waren enkele grote telers. De veiling groeide uit zijn jas. 
Er moest nodig bijgebouwd worden. Maar aan de Aam in Eist was 
uitbreiding nauwelijks mogelijk. De directie besloot tot het bouwen van een 
nieuw veilinggebouw en wilde dat graag situeren in Ressen. De ligging 
tussen de veilingen van Nijmegen en Eist was gunstig en in Ressen was een 
spooraansluiting betrekkelijk eenvoudig te realiseren. Er werd gesproken 
met de aanvoerders. Ook burgemeester Herckenrath bemoeide zich er mee 
en hij was eveneens voorstander van Ressen als nieuwe vestigingsplaats. 
De algemene mening was, dat men onder de rook van de V.V.O.B, uit moest 
zien te komen en dus uit Eist weg moest gaan. B.M. van Baak, die sinds kort 
in Ressen was komen wonen, was bereid een 100% hypotheek te verlenen. 
De voorzitter wilde echter niet aan één geldschieter gebonden zijn. Hij vond 
dat de financiële draagkracht van de veiling moest uitgaan van de belang
hebbende telers. Er werden obligaties uitgegeven en Van Baak kocht voor 
ƒ 4.000 aan obligaties. 

Tekening van de veiling in Ressen na de eerste verbouwing in 1936. 

Op 29 december 1932 werd een erfpachtcontract gesloten voor het terrein in 
Ressen. Er kon gebouwd worden. Architect was de heer J.J. Stoffels uit 
Bemmel. De bouwer was de firma Meurs & Zn te Oosterhout. De staal
constructies werden geleverd door de Scheepswerf en Machinefabriek 
N.V. Vahali te Hulhuizen. De bouwkosten beliepen ƒ 18.058,68. In 1933 
werd het nieuwe veilinggebouw opgeleverd. De opening werd verricht op 
15 juni. De riikstuinbouwconsulent voor Gelderland, Ir. v.d. Veen roemde de 
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plaats, die men voor de veiling had uitgekozen, schreef De Betuwe in een 
verslag over de opening Spr achtte het met raadzaam de vestigingen zo 
dicht bij elkaar te hebben Thans kan de E KV zich een eigen terrein 
verschaffen, waartoe de gunstige plaats die men gekozen heeft, zal 
medewerken Verschillende andere sprekers volgden Ds Pierson maakte 
zich tolk van de bevolking van Ressen om de E K V in dit dorp welkom te 
heeten en een goede toekomst te wenschen Namens het personeel zei 
J W Lamers onder meer Wij als personeel hebben medegeleefd en zijn 
uitermate verblijd met de gang van zaken Namens het personeel dachten 
wij het daarom juist een uiting te geven van onze blijdschap door aanbieding 
van een elektrisch uurwerk, hetwelk zich bevindt aan de zijgevel van dit 
gebouw Tenslotte stelde burgemeester Herckenrath het nieuwe elektnsche 
afmijntoestel in werking, waarmee de veiling officieel geopend was 

De Ressense bevolking was ook enthousiast De officiële opening van het 
nieuwe Veilinggebouw der E KV nabij het station alhier, had de bevolking 
aanleiding gegeven aan de vestiging van deze veiling hier ter plaatse door 
het uitsteken van vlaggen en het oprichten van eenige bogen, hare 
instemming te betuigen, schreef De Betuwe op 16 juni 1933 

Oud en nieuw personeel 
G H M van Huet uit Bemmel kwam bij de administratie werken en werd na 
enige tijd kassier Keurmeester Kersten had nog enige andere 
werkzaamheden in Eist en was lichamelijk met goed in orde, zodat hij er 
voor koos in Eist te blijven Als nieuwe keurmeester werd F P J Derksen uit 
Eist aangesteld Als loodspersoneel vinden we in Ressen H Jansen, 
mandenbaas, B Polman, BJ Evers, Joh Volmeijer en Chr Jansen De 
kantine werd verzorgd door de familie Van Beek, uit het stationskoffiehuis 

De aansluiting op het spoorwegnet 
Het station Ressen-Bemmel was een redelijk belangrijk station, omdat er 
twee spoorlijnen bij elkaar kwamen de lijn Arnhem-Nijmegen met 
mogelijkheden richting Limburg en Duitsland en het Betuwespoor vanuit 
Dordrecht, dat in Kesteren aansloot op de lijn vanaf Amersfoort en 
Amsterdam In 1934 werd ten behoeve van de veiling een extra spoor 
aangelegd Het station Ressen-Bemmel had dne sporen De eerste twee 
sporen, gerekend vanaf het stationsgebouw liepen aan weerszijden langs 
een eilandperron Aan de westzijde was een derde spoor aangelegd, opdat 
een sneltrein kon omlopen als een perronspoor bezet was In dat derde 
spoor waren twee wissels gelegd voor een spoor naar de veiling en voor 
een laad- en losspoor op het terrein van de spoorwegen Het grondwerk 
voor het veilingspoor werd uitgevoerd door het veilingpersoneel Ze groeven 
het trace 60 cm diep uit De firma Heijting zorgde voor het zand Heijting mat 
voor de prijsopgave de benodigde hoeveelheid zand, door zijn wandelstok 
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op de grond te zetten en zo de hoogte te meten Maar die stok had een 
scherpe punt, die meerdere centimeters de grond in zakte Directeur 
Ederveen zag dat en haalde een wandelstok met een stomp uiteinde Die 
zakte met weg in de ondergrond, waardoor de hoeveelheid verwerkt zand 
lager werd geschat en het werk dus goedkoper werd 

Een gebouw op het veilingterrein stond zo dicht bij het spoor, dat in de 
noordwesthoek een gedeelte van de overstekende kap moest worden 
verwijderd (Zie voor een artikel over het station Ressen-Bemmel het 
Knngblad van mei 2003) Het spoor liep aan de zuidkant langs de grote 
loods Toen later meerdere nieuwe loodsen naast de eerste loods gebouwd 
werden, kwam het spoor binnen te liggen 

De eerste jaren in Ressen 
In 1934 was de aanvoer een stuk beter dan het jaar daarvoor Maar omdat de 
prijzen laag waren, was de omzet in geld nauwelijks hoger Er werd voor 
ƒ 8 000 aan emballage (kisten, bussels, manden, bakjes) bijgekocht Daar
door werd de in 1933 gebouwde emballageloods meteen al te klem, zodat die 
moest worden uitgebreid De emballage, fusten genoemd, was eigendom van 
de veiling en werd aan de kwekers uitgegeven tegen statiegeld Ook de koper 
betaalde statiegeld Dat was iets hoger dan de aanschaffingsprijs Het werd 
terugbetaald als de emballage werd teruggebracht Doordat het statiegeld iets 
hoger was dan de aanschaffingsprijs, was er geld voor reparatie en 
afschrijving Later werd de hoogte van het statiegeld landelijk bepaald door het 
Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen Er kwamen in 1934 ongeveer 200 
nieuwe aanvoerders bij en ook verscheidene nieuwe afnemers 

In 1935 werden fruitbewaarplaatsen gebouwd Op de luchtfoto op de volgende 
pagina zijn de beide gebogen daken te zien, die door de architect bedacht 
waren Nu was het maken van zo'n gebogen, houten dak best moeilijk Maar 
aannemer Arend Koenders bedacht een oplossing Hij boog ontelbare 
panlatten en lijmde die aan elkaar Dat bleek zo sterk te zijn, dat de 
constructie er vandaag de dag nog zit De vloeren moesten met trottoirtegels 
bestraat worden en Herman Demon klopte ze een voor een op de juiste 
hoogte met een rubber hamer Koenders bedacht, dat het reien van het zand 
met een brede lat sneller ging Daarna kon je de tegels er zomaar in vlijen 
Van die fruitbewaarplaatsen konden telers gebruik maken Ze moesten dan 
bewaarloon betalen 

Toen begin 1937 de jaarvergadenng gehouden werd, sprak men over de 
oogstverwachting voor dat jaar Een van de aanwezigen. Wouters van den 
Oudenweijer, meende dat het lopende jaar wel een goed fruitjaar zou worden, 
gezien allerlei tekenen in de natuur De voorzitter het directeur Ederveen 
daarop antwoorden "Ik hoop het met de heer Wouters van den Oudenweijer 
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eens te kunnen zijn," zei hij, "maar waar hij over praat, dat hangt wel 
buiten....". Het jaar 1937 werd gelul<kig een rijk fruitjaar. Vooral appels en 
peren waren er in overvloed. Er werd dat jaar drie miljoen kg appels en een 
miljoen kg peren aangevoerd. 

Aan de zuidzijde van de straat zien we de veilinggebouwen. Duidelijl< zichtbaar is de 
aftai<l<ing van het spoor vanaf Station Ressen-Bemmel naar het veilingterrein. Detail 
luchtfoto 12 september 1944, Afdeling Speciale Collecties van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen. 

Een ernstig ongeval 
Directeur H.P. Ederveen woonde tegenover de veiling in Ressen, samen met 
zijn vrouw en drie kinderen. Hij was een liefhebber van jagen Dat deed hij 
regelmatig op het terrein van boerderij 'De Haar' 
aan de Rijksweg-Zuid. Op 2 november 1938 was 
hij weer eens van huis vertrokken om te gaan 
jagen. Hij reed weg op zijn lichte motor, met het 
geweer op zijn rug en draaide de Rijksweg-Zuid 
op nchting Eist. Bij halte 'Reethse Brug' 
passeerde hij een bus van de GTW. Toen hij 
even later linksaf wilde slaan, de inrit van 
boerderij 'De Haar' op, hoorde hij de bus met die 
achter hem aan was gereden en hem net wilde 
inhalen. De veilingdirecteur werd door de bus 
gegrepen en dat ongeluk kostte hem het leven. 

H.P. Eden/een, directeur van 1926-1938. 
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De verslagenheid onder het personeel van de veiling was groot, want 
Ederveen was zeer gezien De begrafenis werd geregeld door Van Baak Ook 
burgemeester Herokenrath was bij de begrafenis aanwezig en hij noemde 
Ederveen in zijn toespraak 'een man met een groot natuurlijk verstand' 

In het voorjaar van 1939 werd uit 80 sollicitanten P H Evers uit Westervoort 
benoemd tot nieuwe directeur Er werd besloten een nieuwe directeurswoning 
te bouwen tegenover de veiling, op grond van de veiling, naast het huis van 
de familie Ederveen Het gezin van Ederveen kon er dus blijven wonen Voor 
de familie Evers was de nieuwe woning een ongekende luxe Op de oude 
boerderij in Westervoort, waar ze voorheen gewoond hadden, was het wonen 
nogal pnmitief geweest Ze hadden daar geen centrale venwarming, geen 
badgelegenheid (wassen in een teiltje) en een buitenpandige wc zonder 
waterspoeling Het nieuwe huis was een openbanng, vertelde hun zoon Geert 

Hoe ging het veilen in zijn werk 
in de grote veilingruimte was een klok aangebracht van 2 meter doorsnee 
Daarop stonden de cijfers van 1 tot 200 Het maximum voor een keer rond
draaien was ƒ 2 BIJ eik cijfer was een vierkantje aangebracht De wijzer werd 
op een bedrag gezet dat hoger was dan de vermoedelijke prijs en liep dan 
terug Van de koopwaar werd een kist, mand, etc getoond als voorbeeld Bij 
elke klant op de tnbune tegenover de klok was een knop aangebracht Het 
nummer van de koper die het eerst drukte, lichtte op in het vierkantje op de 
schijf Het nummer van de klant en de prijs werden op de aanvoerbnef van de 
teler geschreven en die bnef ging via een vernuftig mechanisch systeem naar 
de administratie Daar werd de totaalprijs berekend en op de kopersnota 
gezet Na afloop van de veiling werden de kopersnota's per koper bij elkaar 
geteld en gefactureerd De veilingkosten werden door de aanvoerder (kweker) 
betaald De huurprijs voor de emballage was voor rekening van de koper en 
werd mede gefactureerd In het hoogseizoen werd dagelijks en soms zelfs 
twee maal daags geveild In het voor- en naseizoen was dat een keer of drie 
per week en buiten het seizoen eens per week 

Tijdens de oorlog 
In 1940 was van de oorlog als zodanig weinig te merken De bezetter 
bemoeide zich nog weinig met het veilingwezen In 1941 werd vooral het 
expeditieprobleem steeds nijpender Spoorwagens waren nauwelijks meer 
beschikbaar, meerdere auto's werden gevorderd door de bezetter, terwijl het 
voor de overblijvende transportmiddelen steeds moeilijker werd aan de 
benodigde benzine te komen Zoveel mogelijk werd van de veilingkosten 
terugbetaald, omdat de veiling anders toch de helft aan belasting kwijt was 
en dat wilde men in die tijd, waar belastinggeld naar de vijandelijke overheid 
ging, zoveel mogelijk vermijden 
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Uitbreiding van de gebouwen leek in de naaste toekomst noodzakelijk en men 
besloot, hoewel bouwen in deze tijd met mogelijk was, te proberen de 
benodigde grond alvast te verwerven De aangrenzende boomgaard met 
woonhuis van de familie Oly werd daartoe aangekocht 

De veiling werd in deze tijd ook verplicht tot exporteren naar Duitsland 
Uiteraard was daarvoor wel spoorwegmateneel beschikbaar Natuurlijk werd 
zoveel mogelijk geprobeerd mindere kwaliteit naar Duitsland te exporteren En 
zo mogelijk werd geprobeerd een spoonwagen 'om' te rangeren, zodat die in 
een trein naar het westen van eigen land terecht kwam Vanaf 1943 werden 
de voorschriften betreffende export naar Duitsland steeds strenger Zelfs 
grossiers die fruit hadden opgeslagen, moesten dat grotendeels afstaan aan 
de Wehrmacht In de loop van 1944 werden de moeilijkheden voor de veiling 
groter en groter Er was een voortdurend en toenemend gebrek aan transport
middelen. Het luchtgevaar was aan de orde van de dag Geallieerde vlieg
tuigen schoten op alles wat ze maar aanzagen voor een eventueel Wehr-
machtstransport Voerman R L Cornelissen uit Gendt kwam in zo'n lucht
aanval terecht toen hij van de veiling kwam Zijn paard werd voor de wagen 
doodgeschoten en ook een van de begeleiders kwam om het leven' 

September 1944 
Op 17 september brandde de slag om de bruggen bij Nijmegen en Arnhem los 
en de veiling kwam midden in het strijdgebied te liggen Meteen de volgende 
dag werd door de Duitsers een deel van de veilinggebouwen gevorderd voor 
de opslag van munitie Die was bedoeld voor de bevoorrading van Duitse 
troepen, die de geallieerde strijdkrachten in Nijmegen moesten bestrijden Al 
spoedig begonnen geallieerde vliegers en ook geschut vanuit Nijmegen de 
Betuwe onder vuur te nemen 

Directeur Evers begaf zich na een angstige nacht naar het veilingcomplex om 
te proberen de Duitsers te overreden weg te trekken en zo het gevaar voor de 
directe omgeving te verminderen Een Duitse officier joeg hem echter met het 
pistool in de vuist naar huis terug Tegen de middag kwam de boodschap 
Evers met zijn gezin en het er naast wonende gezin Ederveen moesten 
verdwijnen Evers leende bij Van de Pol op boerderij 'De Hoek' een paard en 
wagen Die wagen werd volgeladen en toen toog men naar 'De Hoek', waar 
men de nacht doorbracht 

De volgende morgen, het was inmiddels dinsdag, moesten de vluchtelingen 
verder trekken Via Bemmel kwam men op Baal bij de familie Van Oppenraaij 
terecht De daaropvolgende donderdag werd de munitie in de veiling en 
daarmee voor een goed deel de veilinggebouwen, door de Duitsers 
opgeblazen De vuurgloed was op Baal te zieni 
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De droeve resten van de veiling na september 1944. 

Op 26 september stelden de Duitsers geschut op rond Baal. Alle vluchtelingen 
die daar zaten, moesten weg. Evers riep iedereen bij elkaar en zei: "Wat jullie 
willen moet je zelf weten, maar ik heb geen zin om voor het front uit te blijven 
vluchten in oostelijke of noordelijke richting. Ik ga terug naar Ressen. Laten we 
proberen tussen de linies door te komen." Tenslotte vertrokken 105 mensen, 
bewoners en vluchtelingen van de naast elkaar gelegen boerderijen van de 
gebroeders Jo en Wim van Oppenraaij, op 6 wagens met paarden. Over alle 
wagens werden witte lakens gespannen in de hoop, dat geallieerde vliegers 
hen geen kwaad zouden doen. Via de Heuveisestraat en de Vergert reden ze 
richting Ressen. 

"Het was benauwend stil," vertelt Geert Evers, "maar overal staken Duitse 
helmen net boven het maaiveld uit." Uiteindelijk stopte de colonne boeren-
wagens op de Groenestraat, omdat daar een boom dwars over de weg lag. 
Men probeerde de boom te venwijderen. Plotseling kwam een Britse soldaat 
uit de sloot omhoog. Met de vinger op de lippen gebaarde hij dat één man 
mee moest naar zijn commandant. Dat deed dierenarts Van den Bom. Toen 
hij terug kwam, hadden de anderen de weg intussen vrij gemaakt en kon men 
verder langs 'Buitenzorg' richting Ressen. 

Het huis van de familie Evers in Ressen was door granaatvuur in een chaos 
veranderd. Met man en macht werd het huis slaapklaar gemaakt. Toen wilde 
Evers zijn verjaardag vieren. Hij was juist op die dag, 26 september, jarig, 
maar daar had natuurlijk niemand aan gedacht. Onder een geheim luik in de 
kamervloer had hij een grote buikfles jenever verborgen. Die lag er nog 
steeds. Met behulp van de inhoud van die fles werd er stevig feest gevierd, 
samen met een paar in het huis gelegerde Engelse militairen. 



- 54 -

Op 28 november 1946 had de officiële opening van de nieuwe gebouwen 
plaats. Iemand van het Ministerie van Wederopbouw was daar ook aanwezig. 
Hij verbaasde zich over de enorme hoeveelheid hout, die door zijn ministerie 

was toegewezen.... In 
1948 werd naast het 
veilinggebouw een mo
dern koelhuis gebouwd. 
Een zestigtal leden had 
door een lening voor de 
helft van het benodigde 
geld gezorgd. Voor de 
rest werden obligaties 
uitgegeven. 

Het nieuwe koelhuis. 

Uiteindelijk, toen de veiling in 1950 haar vijfentwintigjarig jubileum vierde, was 
er een bezit van ruim vier ton. De ongeveer 200 leden waren volgens de 
statuten nergens voor 
aansprakelijk, maar ze 
hadden ook geen deel 
meer aan het kapitaal. 

Ter gelegenfieid van het 
25-jahg bestaan van de 
veiling in 1950 werd 
tussen het veilinggebouw 
en de koelruimte een f 
feestelijke toegangspoort 
van emballagemateriaal 
opgericht. 

De Fruterna 
De Firma Wolff en Semeijn had in Den Haag een fruitconservenbedrijf. Ze 
maakte vruchtenwijnen, vruchten op sap, jam, appelmoes, enz. Teneinde zo 
veel mogelijk transportkosten te vermijden, zocht men een plek in de Betuwe 
om een fruitverwerkingsbedrijf te starten, liefst in de buurt van een veiling. Het 
oog viel op een plek bij de Ressense veiling: vlak bij de veiling, dicht bij de 
veilingen Eist en Nijmegen en een spooraansluiting direct naast de deur. 
Frans de Nennie uit Den Haag werd aangesteld als bedrijfsleider en Geert 
Evers, zoon van de veilingdirecteur kreeg een aanstelling als mede
bedrijfsleider. De nieuwe fabriek kreeg de naam 'Fruterna' en werd gebouwd 
aan de zuidzijde van het veilingterrein. Dicht bij het laad- en losspoor van de 
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Spoorwegen werd een rijtje van drie woningen gebouwd. De noordelijke 
woning was bestemd voor de familie De Nennie. In de zuidelijke woning kwam 
de onderhoudsmonteur van de fabriek te wonen en de middelste woning werd 
gereserveerd voor het geval de heer Semeijn uit Den Haag een keer kwam. 

Luchtfoto uit 1956 van de veiling in Ressen. We l<ijl<en in westelijl<e rictiting. De 
actiterste drie ioodsen, waarvan twee met een wit dal<, zijn liistenloodsen. Reclits daar
naast staan de i<oeltiuizen. De in noord-zuidrictiting gebouwde loodsen met gebogen 
daken zijn gedeeltelijk koel- en gedeeltelijk sorteerruimten. De reeks gebouwen 
daarvóór zijn van links naar rechts de Fruterna en dan grote loodsen voor aan- en 
afvoer Aan het einde van die rij rechts het hoofdgebouw met het veilinglokaal en de 
administratie. Op de voorgrond links de drie huizen, waar de onderhoudsmonteur en de 
bedrijfsleider van de Fruterna woonden. Het pand midden op de foto met de gebroken 
kap hoorde niet bij de veiling. Daar woonde de familie Arnoldussen. 

Coöperatieve Veilingvereniging 
Op 18 december 1953 werd ten overstaan van notaris H.F. Jansen te Bem-
mel een coöperatieve vereniging opgericht onder de naam 'Coöperatieve 
Veilingvereniging E.K.V.' g.a. (gewijzigde aansprakelijkheid), gevestigd te 
Ressen, gemeente Bemmel. Aanwezig waren het bestuur van de Eister 
Kweekersveiling E.K.V.: G. Witjes, voorzitter, J. Hoogveld, secretaris, 
G.H.J.V. Wouters van den Oudenweijer, penningmeester, J.D. den Hartog, 
G.J. van Oppenraaij, H.S. Meijs en R.L. Gornelissen, alsmede de kwekers 
M.A. Swellengrebel, H.J. Wolters, A.F. Houterman en G.G. Meijs. 
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Fruitsoorten 
In december 1948 werd voor het eerst in de geschiedenis van de E.K.V. een 
kerstveiling gehouden. Deze kerstveilingen waren een soort feestelijke 
afsluiting van het oogst en veilingjaar waar de fruittelers zich met hun beste 
producten presenteerden. Aan de kerstveilingen in Ressen was jaarlijks een 
expositie van het te 
veilen fruit ver
bonden, waarvoor 
door een jury per 
soort bedrijf en per 
fruitsoort prijzen 
werden toegekend. 

Het fruit ligt uitgestald 
ter beoordeling door 
de jury en de daarop
volgende verkoop op 
een van de jaarlijkse 
kerstveilingen. 

In een boekje, uitgegeven te 
bedoeld voor de kopers en die 
we verschillende fruitsoorten 
sprake is: Légiponts, Beurré 

.«■V

E.K,V. 

( PflKSTATlON ) 

KLASSE - EXTRA 

?7 •"■ ; 

r gelegenheid van de veertiende kerstveiling, 
gehouden werd op 12 december 1960, komen 
tegen, waarvan inmiddels nauwelijks meer 
Anjou, Beurré Clairgeaux, Beurré Alexander 
Lucas (komt de laatste tijd weer wat op, vooral 
voor export naar Rusland), Bellefleur, Laxton 
Superbe, Ingrid Marie (voorloper van de 
Elstar), Glorie van Holland, Sterappel, Ellison 
Orange, Lobo, Winston, Bonne Louise, 
Princesse Noble, Present van Engeland, 
Lombarts Calville, IJsbouten, Brederode, 
Zoete IJsbout, Gieser Wildeman, Dubbele 
Winterjan, Comtesse De Pans, fijn en grof 
Brederode, Stark Earliest, Yellow Transparant, 
Zigeunerin, Manks Codlin, Transparant Cron
sels, Bramley Seedling (weer terug van lang 
weggeweest). Early Victoria en Bloemee. 

H. Janssen uit Haalderen kreeg een eerste prijs met 
lof van de jury 

Allerlei perikelen 
Vanzelfsprekend wisselden ook bij de Coöperatieve Veiling E.K.V. goede en 
slechte tijden elkaar af. In het jaar 1962, zo lezen we in het jaarverslag van dat 
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jaar, waren er problemen tussen de bestuursvoorzitter, Ir. R. van Haaren, en 
de directeur P.H. Evers. De voorzitter was het niet eens met de directeur, die 
door overal fruit op te l<open en dat in de koelhuizen op te slaan, de veiling 

groter trachtte te maken. De 
directeur werd van onrechtmatig 
handelen beschuldigd en op non-
actief gesteld. Zijn zoon Geert, die 
intussen van de Fruterna naar de 
veiling was overgestapt en als 
adjunct-directeur werkzaam was, 
nam tijdelijk de leiding over. Het 
bestuur liet een onderzoek instellen 
naar mogelijke onrechtmatigheden. 
Na maanden van onderzoek was 
niets ten nadele van wie dan ook 
gevonden. 

Directeur P.H Evers. 

Een extra ledenvergadering leidde tot het attreden van de voorzitter. 
Uiteindelijk werd, onder leiding van burgemeester Van Elk, een nieuwe 
bestuursverkiezing voorbereid. In februari 1963 werd een nieuw bestuur 
gekozen. Men wilde graag weer normaal kunnen werken, omdat er gewerkt 
werd aan een samengaan van de drie Overbetuwse veilingen Eist, Ressen-
Bemmel en Zetten. Die samenwerking zou uiteindelijk geen doorgang vinden. 
In 1964 ging de heer P.H. Evers met pensioen en hij werd als directeur 
opgevolgd door zijn zoon Geert. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

Ook in financieel opzicht wisselden goede en slechte jaren elkaar af. Was op 
een jaar de aanvoer van fruit ovenweldigend, zoals in 1964, dan werden 
daarvoor meestal zeer lage prijzen betaald. Was er een matige oogst, dan 
liepen de prijzen op. Zo was er altijd wat. Maar toen er geïnvesteerd moest 
worden in verharding van de terreinen, uitbreiding van de gascellen, aanschaf 
van een nieuwe telefooncentrale, twee boekhoudmachines en 20.000 
fruitkisten, ten bedrage van ƒ 245.000, kon dat uit direct beschikbare middelen 
gefinancierd worden! 

Afscheid van een boekhouder 
In 1965 bestond de veiling E.K.V. 40 jaar. Dat was reden voor een bescheiden 
feestje. Voor boekhouder G.W. Koenders was het feest heel bijzonder. Hij was 
vrijwel vanaf het begin aan het bedrijf verbonden geweest en nam nu 
afscheid. Tijdens een receptie ontving hij, te midden van zijn familieleden en 
het bestuur, de gouden eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-
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Nassau. De burgemeester van de gemeente 
Eist kwam hem de bijbehorende medaille 
uitreiken. De koninklijke onderscheiding 
werd Koenders door iedereen van harte 
gegund, vooral omdat hij op zijn bescheiden 
wijze zoveel voor de E.K.V. en voor de 
gemeenschap had gedaan. Hij was een man 
van weinig woorden, maar stond met vrijwel 
alle telers en handelaren op zeer 
vriendschappelijke voet en was ook voor zijn 
personeel veeleer een vriend dan een baas, 
zo staat te lezen in het jaarverslag van de 
E.K.V. van 1965. 

De heer G W Koenders. 

Tot opvolger van Koenders werd 
G. van Huet benoemd. Van Huet 
was in 1933 bij de nieuw geopende 
veiling in Ressen begonnen, na 
afronding van zijn middelbare 
schoolopleiding. In 1958 vierde hij 
daar zijn zilveren jubileum. Hij zou 
nog tot eind 1968 zijn krachten aan 
de E.K.V. in Ressen geven. 

De heer Van Huet wordt gefeliciteerd 
met zijn 25-jarig jubileum door de heer 
H. van de Horst Op de achtergrond zijn 
echtgenote en zijn dochter Gerda. 

De nieuwe veilingvereniging 
Op initiatief van het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen werd een poging 
ondernomen om een coöperatie op te zetten met de veilingen van Eist en 
Zetten, samen onder de nieuwe naam 'Centrale Coöperatieve Betuwse 
Fruitveiling G.A.', gevestigd te Eist. Het feit dat Eist als vestigingsplaats wordt 
genoemd, vloeit voort uit de regel dat een vereniging nu eenmaal een 
gemeente van vestiging moet hebben. Het doet er niet toe of zij daar ook 
daadwerkelijk haar bedrijf heeft. Eist komt alfabetisch het eerst en werd dus 
gekozen. Er waren nogal wat investeringen noodzakelijk: nieuwe, grotere 
veilingkisten, nieuwe sorteermachines, heftrucks, enz. Daar was Ressen 
eigenlijk te klein voor. Maar als door die investenngen nieuwe en vooral 
grotere kwekers konden worden aangetrokken, zou het waarschijnlijk wel 
lukken, meende directeur G. Evers. 

I 
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Grote drukte bij het 
verladen, gezien de rij 
vrachtauto's bij de 
veiling. 

De Eister V.V.O.B. 
en veiling Zetten 
zagen niet zitten dat 
al die investeringen 
rendabel te maken 
zouden zijn. Maar 
toen kwam de Nij
meegse veiling over 

een eventuele fusie praten. In een mum van tijd was dat rond. De kisten 
werden aangeschaft. In 1967 was de E.K.V. de derde veiling in Nederland, die 
begon met het gebruik van 'stapelkisten'. Zoals de ervaringen tot dusver zijn, 
schreef 'De Gelderlander' op 16 oktober 1967, zijn zowel de telers als de 
mensen van de veiling uitermate tevreden over dit experiment. De nieuwe 
fruitkist zal alleen financieel voordeel opleveren voor fruitteeltbedrijven van vijf 
hectaren en groter, daar fiet gebruik ervan nogal wat investeringen van de 
fruitteler vraagt. Maar voor de grote bedrijven belooft de stapelkist -voor wat 
de appelen betreft- het fust van de toekomst te worden. De afmetingen waren 
1,14 m bij 1,14 m met een diepte van 75 cm. Inmiddels is het 'oude' formaat 
fruitkist vrijwel verdwenen. 

De Nijmeegse direc
teur drs. P. Jacobs 
werd directeur van de 
nieuwe veiling en de 
Ressense directeur 
G. Evers werd adjunct. 
Beide locaties bleven 
als veiling actief. In 
Nijmegen werden 
hoofdzakelijk groenten 
en bloemen geveild en 
in Ressen fruit. 

Het kantoor van de 
Nijmeegse veiling. 

De administratie verhuisde, op enkele mensen na, naar Nijmegen. Voor de 
heer Van Huet betekende dat het afscheid van zijn vertrouwde kantoor in 
Ressen. Hij begon op 1 januari 1969 in het kantoor in Nijmegen. Daar vierde 
hij in 1973 zijn 40-jarig dienstverband. Vanwege zijn vele activiteiten voor 
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diverse verenigingen werd hij op die dag geëerd met een koninklijke 
onderscheiding Van Huet werkte nog tot september 1974 in Nijmegen 
Daarna werd het kantoor naar de nieuwbouw op het industneterrein Huissen 
verplaatst Daar bleef hij vervolgens werkzaam tot zijn pensionering in 1978 

V.V.70 
Het schaalvergrotingsproces was met meer te stuiten In 1970 trad de Eister 
veiling W O B toe en vanaf toen werd de naam VV 70 gebruikt Korte tijd 
later kwam ook de Huissense veiling in beeld De Ressense veiling had een 
terrein aangekocht voor uitbreiding, maar de 
Huissense veiling wilde graag een gezamenlijke 
vestiging dichter bij Huissen Daarom werd het 
nieuwbouwterrein in Ressen overgedaan aan de firma 
Barenbrug en in 1974 werd op het industneterrein bi] 
Huissen, op Bemmels grondgebied, een nieuwe veiling 
gebouwd De Huissense directeur Linsen werd daar 
directeur en de heer Evers aanvaarde in dat jaar een 
benoeming als directeur aan de veiling in Roermond 
De gebouwen in Ressen werden verkocht 

Directeur G Evers 

Tot slot 
Wie nu in Ressen komt, vindt nog slechts weinig terug van wat eens de veiling 
was Het station Ressen-Bemmel is met meer in gebruik en afgebroken De 
sporen naar zowel de laad- en losplaats als naar de veilinggebouwen zijn 
verdwenen De gebouwen zijn in gebruik genomen door andere bedrijven en 
gedeeltelijk verbouwd, gedeeltelijk afgebroken De twee woningen er 

tegenover waar vroeger de twee 
directeuren woonden, die de veiling 
aansluitend hebben bestuurd en groot 
gemaakt, staan er nog Het hoofdgebouw 
wordt momenteel verbouwd en zal dus ook 
in de toekomst beeldbepalend blijven 
Binnen kwam nog een grote gedenksteen 
met de namen van het bestuur uit 1950 
tevoorschijn En op de middengevel prijken 
nog trots de uitgebeitelde letters E K.V. 

Met dank aan de heren G H M van Huet en G Evers 
Joop Verburg 

Bronnen naast de hierboven genoemde uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig 
jubileum van de E KV en diverse jaarverslagen 
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Druiven- en bloemenkwekers in Bemmel rond 1938 

In een eerder artikel ben ik aan de hand van jaarlijkse verslagen van de burge
meester ingegaan op de tuinbouw en fruitteelt tussen 1929-1941 in Bemmef' 
In de jaren dertig van de twintigste eeuw verkeerde de wereld in een econo
mische cnsis Dit had vanzelfsprekend grote gevolgen voor de Nederlandse 
land- en tuinbouw die voor een deel steunde op de export Exportbelem-
merende maatregelen door buitenlandse overheden overproductie en achter
blijvende afzet in eigen land dwongen de Nederlandse rijksoverheid tot in
grijpen Het gevolg was een strakke crisiswetgeving waarbij bedrijfstakken als 
de bloembollensector gesaneerd werden Door het afgeven van teeltvergun-
ningen werd de productie verkleind Het gevolg was wel dat met name de 
kleine boeren en tuinders financieel dermate achteruitgingen dat het water 
hen aan de lippen kwam te staan Dit werd uiteindelijk door de regenng erkend 
en vanaf eind jaren dertig konden kleine boeren en later ook de kleine tuinders 
op geldelijke steun rekenen Bij toeval zijn voor een deel van de gemeenten 
de aanvragen om steun bewaard gebleven Uitgaande van deze steunaan
vragen wordt het mogelijk mijn eerdere artikel een meer menselijk aanzien te 
geven door het benoemen van personen die de economische malaise aan het 
lijf ondervonden De beroerde situatie waann de tuinders en kleine boeren 
verkeerden, had ook gevolgen voor hun politieke voorkeuren in de jaren 
dertig De politieke partij Lijst Actie Bouwman, die opkwam voor hun belangen, 
kreeg aanvankelijk dan ook veel stemmen, onder meer uit Bemmel 

Er werden bij de steunverlening drie categorieën onderscheiden Afhankelijk 
van de bedrijfsinkomsten waren dit minder dan ƒ 4, tussen de ƒ 4 en de ƒ 7 
en tenslotte boven de ƒ 7 per week Bij het berekenen van de eventuele steun 
werd eerst het bedrag van de theoretische netto-inkomsten van het bedrijf 
vastgesteld Hierbij werd per product de in gebruik zijnde oppervlakte met een 
vooraf vastgestelde factor vermenigvuldigd De omrekeningsfactor bestond uit 
een bedrag per are, bijvoorbeeld aardappelen 2 cent en nateelt groenten 2Vz 
cent De zo verkregen bedragen werden bij elkaar opgeteld en vormden de 
inkomsten Vervolgens ging men uit van een basisinkomen (ƒ 9), aangevuld 
met een bedrag per inwonend gezinslid -waarbij de eerste twee gezinsleden 
met meetelden- en, in 1940, een duurtetoeslag Van het dan verkregen bedrag 
werden afgetrokken de bedrijfsinkomsten, eventuele neveninkomsten en 
inkomsten met afkomstig uit arbeid (bijvoorbeeld rente) Het positieve verschil 
werd als steun uitgekeerd Als de genoemde inkomsten bij de kwekers 
inderdaad betrekking hebben op netto inkomsten per week, dan geeft dat een 
indicatie hoe slecht deze mensen het gehad moeten hebben 

Voor de gemeente Bemmel zijn tientallen steunaanvragen bewaard gebleven, 
een veeg tekeni Ik heb er voor gekozen om slechts een deel hiervan te 
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behandelen, namelijk die tuinders die druiven en/of bloemen teelden. Op
vallend was dat ik nergens een vermelding tegen kwam van het bestaan van 
komkommerkassen in Bemmel. Op de aanvraagformulieren kon een aparte 
rubnek ingevuld worden voor komkommerkassen. De aanvraagformulieren 
Zijn door mij alfabetisch gerangschikt per dorp. Per tuinder zijn voor- en 
achternamen, adres, wekelijkse inkomsten, totale bednjfsoppervlakte en de 
samenstelling van het bedrijf vermeld. Deze en de met behandelde 
formulieren geven een triest beeld van de omstandigheden van deze kleine 
tuinders in de crisisjaren. 

Tenzij anders vermeld waren zowel het platglas als de kassen steeds 
onvenwarmd oftewel koud. Dit houdt met in dat er geen verwarming aanwezig 
was, maar het is bekend dat naarmate de jaren dertig verstreken, bij gebrek 
aan middelen en brandstoffen, de verwarming uitgeschakeld werd en men 
'koud' verder ging. De groenteteelt vond in pnncipe op de volle grond plaats. 
Wanneer in de tekst sprake is van platglas, was dat bestemd voor 
groenteteelt, tenzij anders vermeld. De oorspronkelijke gegevens van de 
gemeente Bemmel omvatten ook Angeren en Doornenburg. In het bestek van 
dit artikel beperken we ons tot Bemmel en Haalderen De gegevens van 
Angeren en Doornenburg zijn ovengens wel beschikbaar. 

Bemmel 
Johannes Hendrikus de Beijer, adres A70, inkomsten ƒ 7,99. Bednjfs
oppervlakte 2.22.51 ha: 15 are haver, 8 are aardappelen, 10 are bieten, 
30 are groenten, 320 m^ druivenkas, 335 ramen = 431 m^ platglas, 1.43.20 ha 
fruit, kippen, 2 loopvarkens, een koe en een kalf. 
Melchior Hendrikus Johannes Boerboom, adres Al89, inkomsten 1939 
ƒ 8,87. Bednjfsoppervlakte 2.99.00 ha. waaronder 260 are fruit, 7 are 
bloementeelt op de volle grond, 22 are voederbieten, 100 kippen, 
3 melkkoeien, 1 rund, 2 fokzeugen en 4 mestvarkens. 
Petrus Jacobus Bouwmeester, adres A411 (Schiphol), inkomsten in 1939 
ƒ 8,78. Bednjfsoppervlakte 1.24.64 ha' 95 are groenten, 720 m^ tomatenkas, 
240 m^ druivenkas, 290 ramen = 584 m^ platglas, 4 are fruit en 2 varkens. 
Hermanus Bernardus Cornelissen, adres A407a, inkomsten in 1939 ƒ 7,86. 
Bednjfsoppervlakte 1.45.24 ha 25 are fruitbomen, 27 are bessen, 75 are 
groenten, 84 m^ platglas, 320 m^ tomatenkas en 320 m^ druivenkas 
Hendrikus Derksen, adres A69, inkomsten ƒ 4,10. Bednjfsoppervlakte 77 04 
are: 30 are groenten, 24 m^ platglas, 480^ m druivenkas, 10 are aardappelen, 
10 are bieten, 5 are fruit, 2 fokzeugen en 8 biggen. 
Christiaan van Duren, adres A276, inkomsten ƒ 5,40. Bednjfsoppervlakte 
64.16 are: 28 are groenten, 28 are fruit, 125 ramen = 150 m^ platglas voor 
groenteteelt, 66 m^ platglas voor bloementeelt, 1 koe en 1 paard. 
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Op dit detail van een luchtfoto zien we twee van de op de voorgaande pagina genoem
de bedrijven. De pijlen bij H. Derl<sen en J.l-I. de Beijer wijzen naar de druivenl<assen. 
Ten westen (links) van de druivenkas van De Beijer zien we tiet platglas. Luctitfoto van 
12 september 1944, Afdeling Speciale Collecties van de Landbouwuniversiteit 
Wageningen. 

Hendrikus Ebben, adres A257, inkomsten ƒ 11,48. Bedrijfsoppervlakte 
4.03.20 ha: 105 are groenten, 400 m^ warenhuis, 100 ramen = 120 m^ 
platglas, 2.50.00 ha grasland, 28 are bieten, 7 koeien, 2 jongvee en 5 varkens. 
Albertus Hermanus Evers, adres A314, inkomsten ƒ 7,80. Bedrijfs
oppervlakte 1.18.85 ha: 90 are groenten, 1.000 m^ tomatenkas, 744 m^ 
warenhuis, 100 ramen = 167 m^ platglas, 174 m^ druivenkas en 3 are fruit. 
Jan Willem Evers, adres A413, inkomsten ƒ 6,43. Bedrijfsoppervlakte 95.94 
are: 73 are groenten, 960 m^ tomatenkas, 200 ramen = 334 m^ platglas en 5 
are fruit. 
Johannes Gerardus de Haas, adres Al 21, inkomsten ƒ 3,16. Bedrijfsopper
vlakte 50.08 are: 38 are groenten, 224 m^ druivenkas, 70 ramen = 84 m^ 
platglas, 2 are zaal-uien en 2 varkens. De Haas was tuinder met als neven-
beroep arbeider. 
Petrus Adolphus Hofs, adres A60, inkomsten ƒ 4,35. Bedrijfsoppervlakte 42 
are groenten, 320 m^ druivenkas, 6 ramen = 7,2 m^ platglas, 12 are fruit en 
3 varkens. 
Rutgerus Houterman, adres Al 07a, inkomsten ƒ 4,70. Bedrijfsoppervlakte 
81.28 are: 57 are groenten, 110 m^ warenhuis, 210 m^ druivenkas, 90 ramen 
= 108 m^ platglas, 1 are fruit, 1 fokzeug en 7 biggen. 
Theodorus Wilhelmus Knuiman, adres A402, inkomsten ƒ 11,52. Bedrijfs
oppervlakte 6.21.84 ha: 240 m^ druivenkas, 120 ramen = 144 m^ platglas, 4 
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are fruit, 5,5 ha grasland, 15 are bieten, 20 are aardappelen, 8 melkkoeien, 
3 varkens en 10 kippen. Tuinder nevens landbouwer. 
Jan Moed, adres A67, inkomsten ƒ 13,28. Bed rijf soppervlakte 7.25.90 ha: 
40,5 are groenten, 120 m^ onverwarmd en 120 m verwarmd platglas, 2 are 
fruit, 17 are bieten, 7 are koolrapen, 2 are aardappelen, 6,5 ha grasland, 
6 melkkoeien, 4 stuks jongvee, 1 paard, 2 varkens en 22 kippen. 
Johannes Hermanus van de Pas, A414, ƒ 6,34, oppervlakte 83.50 are: 53 
are groenten, 480 m^ tomaten- en groentekas, 480 m^ druivenkas, 270 ramen 
= 450 m^ platglas, 4 are fruit en 2 biggen. 
Martinus Everardus Peters, A415 (Schiphol), in 1939 ƒ 5,61, oppervlakte 
75.60 are: 59 are groenten, 164 ramen = 200 m^ platglas, 480 m^ tomatenkas 
en twee druivenkassen totaal 480 m .̂ 
Wilhelmus Albertus Peters, A364 (Plak), ƒ 11,07, oppervlakte 3.09.50 ha: 70 
are groenten, 400 m^ tomatenkas, 40 ramen = 50 m^ platglas, 160 are fruit, 65 
are grasland, 1 melkkoe, 1 hit, 5 varkens en 80 kippen. 
Hendrik Johannes 
Roelofs, Al 69, ƒ 5,62, 
oppervlakte 1.11.92 ha: 
40 are groenten, 296 
m^ druivenkas, 70 ra
men = 116 m^ platglas, 
40 are fruit, 10 are 
aardappelen, 7 are 
knollen, 2 are uien, 1 
are wortelen en 1 fok-
zeug. 

Rechts het noordelijke 
deel van de Dorpsstraat. 
Op A257 had Hendrikus 
Ebben zijn bedrijf. De pijl 
wijst naar zijn warenhuis. 
Geheel rechtsonder zien 
we ten noorden van het 
huis 'De Klappenburg' ook 
nog twee grote kassen. De 
toenmalige eigenaar Ce-
sar Pauwels komt niet 
voor in de lijst, die ook 
geen volledig overzicht 
van tuindersbedrijven is. 
Luchtfoto van 12 sep
tember 1944, Afdeling 
Speciale Collecties van de 
Landbouwuniversiteit Wa-
genlngen. I 
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Hermanus Jacobus Roelofs, A409, ƒ 12,89, oppervlakte 1 15.21 ha: 39,37 
are groenten, 480 m^ tomatenkas, 240 m^ druivenkas, 300 ramen = 360 m^ 
platglas voor groenteteelt, 2,8 are bloementeelt op de volle grond, 240 m^ 
venwarmde potplantenkas, 120 m^ platglas voor bloementeelt, 7 are bieten, 
3 are witlof, 4 are kool, 37 are spruiten, 7,41 are fruit, 1 melkkoe, 1 rund en 
2 varkens. 
Gerardus Johannes Scholten, A408, ƒ 5,68, oppervlakte 87.44 are 54 are 
groenten, 600 m^ tomatenkas, 360 m^ druivenkas, 230 ramen = 384 m^ plat
glas, 6 kippen en 1 varken. 
Wilhelmus Scholten, A408, ƒ 8,82 Bedrijfsoppervlakte 1 45 80 ha 94 are 
groenten, 450 ramen = 750 m^ platglas, 480 m^ druivenkas, 480 m^ tomaten
kas, 42 are fruit en 7 are wortelen en uien 
Theodorus Wilhelmus Spanbroek, A27, ƒ 4,53, oppervlakte 1.47.64 ha- 73 
are groenten, 120 ramen = 200 m^ platglas, 45 are fruit, 320 m^ tomatenkas, 
1 fokzeug en 10 biggen 
Willy Henry Terstegen, A324, in 1939 ƒ 5,94, oppervlakte 35.70 are 240 m^ 
druivenkas, 4 are fruit, 15 are bloementeelt op de volle grond, 143 m^ 
verwarmde DOtOlantenkaS en 212 m imniiiiiBMiimitiiiiimiiniaiffirtMiiiiBunWWHnnwoui^iigDiiiMflIinimronaiiiiiiiMimii)BHmnHi]miiiwmni 

verwarmd platglas voor IILBI GIJ AL ti.NS BLOEM RN GEKOCHT BFJ 
bloementeelt. In 1938 was op dit A. TERSTEGEN adres de 70 jaar oude Antonius 
Johannes Cornells Terstegen actief BLOEMIST - VOSSENHOL - BEMMEL 
als tuinder annex bloemist. 

HiiiiHiiïiiiiBiBiiiiisflinHiniminiitiiiiiittHuiihinniiiinnminiuiinnniiiiiniinBNniB)^ 

Haalderen 
Hermanus Johannes Peek, BI 34, ƒ 7,51. Bedrijfsoppervlakte 1.29 40 ha: 
30,3 are groenten, 125 ramen = 150 m^ platglas voor groenteteelt, 204 m^ on
verwarmd platglas voor bloementeelt, 32 are fruit, 20 are aardappelen, 
15 are aardappelen, 2 melkkoeien, 1 kalf en 6 varkens. 
Theodorus Johannes Roelofs, 8135, ƒ 10,18. Bedrijfsoppervlakte 3 09.08 
ha: 18 are groenten, 240 m^ tomaten- en groentekas, 240 m druivenkas, 110 
ramen = 128 m^ platglas, 150 are fruit, 1.25.00 ha grasland, 3 melkkoeien, 
2 stuks jongvee, 2 fokzeugen, 4 loopvarkens en 1 paard. 

Ron van Maanen 

Noot 
1) Ron van Maanen, "De tuinbouw en fruitteelt in Bemmel tijdens de cnsisjaren 

1929-1941", Knngblad Histonsche Knng Bemmel, 2006-1, p 22-33 

Bronnen 
• Archief Directie voor de Landbouw Tuinbouw 1882-1957 invnr 238 (Nationaal 

Archief) 
• De Betuwe Nieuws- en advertentieblad - Familie Herberts, Eist. 
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Straatnamen in Bemmel 

Cuperstraat 
De Cuperstraat in Bemmel loopt in noord-zuid richting van de Herckenrathweg 
naar de Teselaar. In het verleden heette het gebied de Cuperswei. Al snel na 
de Tweede Wereldoorlog kocht de gemeente Bemmel grond om nieuwe 
wijken te bouwen. Gemeentearchitect Charles Estourgie maakte het ontwerp 
voor de woningen. Deze zijn nog steeds te bewonderen in de Bosweistraat en 
een gedeelte van de Cuperstraat (vanaf de Teselaar). 

De Cuperstraat gezien vanaf de Teselaar. De bebouwing loopt nog tot de Bosweistraat. 

In het straatnamenarchief van de voormalige gemeente Bemmel vinden we 
een 'Uittreksel uit notulen van de vergadering van de raad der gemeente 
Bemmel gehouden op 18 maart 1948'. En daarin lezen we; 
Straat en Wiiknamen. 
Burgemeester en Wethouders stellen vervolgens voor, nieuwe wijknamen te 
geven voor de nieuwgebouwde woningcomplexen in de verschillende dorpen. 
Zoveel mogelijk wensen Burgemeester en Wethouders historische namen te 
laten voortleven. Voor de woningwetcomplexen te Bemmel stellen Burge
meester en Wethouders daarom voor de van oudsher gebruikte namen: 
Kuiperswei en Boswel. 

Men wilde dus de oude namen wel behouden, maar er kwamen nieuwe 
straten bij in dat gebied, waardoor één naam niet meer genoeg was. In een 
brief van Burgemeester en Wethouders aan de Raad der gemeente Bemmel 
van 12 augustus 1954 stellen zij voor om de Cuperswei nu de naam 
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Cuperstraat te geven 'Genoemd naar een burgemeester te Nijmegen aan wie 
dit perceel grond in de 1^ eeuw in eigendom toebehoorde Vanaf de 
Herckenrathweg (garage Tap) tot aan de Teselaar (dokter Westerman)' 

Aldus besloten in de openbare vergadenng van de raad der gemeente 
Bemmel van 19 augustus 1954 
Vanaf de Noord-grens van het 
kadastrale perceel gemeente Bemmel, 
sectie H nr 241 in algemeen Zuidelijke 
richting tot de Zuid-grens van het 
kadastrale perceel gemeente Bemmel, 
sectie H nr 287 in algemeen Zuidelijke 
richting van het kadastrale perceel 
gemeente Bemmel, sectie H nr 377 

Deze nogal ambtelijke taal kan enige 
verwarring geven, maar met een kaartje 
van een deel van het huidige Bemmel 
zal duidelijk zijn waar de Cuperstraat is 
gelegen 

De Cuperstraat loopt in verticale richting 
vrijwel door het midden zie de pijlen 

Mana Janssen 

Oud archiefmateriaal 
We schrijven het jaar 1942 De Tweede Wereldoorlog is het derde jaar 
ingegaan Echt veel is daar met van te merken Nu en dan krijgen mensen 
inkwartienng van enkele Duitse militairen, maar meestal gaat dat slechts om 
een paar dagen, in een geval om een maand De gemeente vergoedt de 
kosten, die men daartoe moet maken Jachtgeweren moeten worden 
ingeleverd en veldwachter Koenders is druk in de weer met het schoonmaken, 
invetten, inpakken en overbrengen van die geweren naar het Gemeentelijk 
Slachthuis in Arnhem Ook buitenboordmotoren moeten worden ingeleverd 
De heer H Reijmers uit Haalderen krijgt van de gemeente een rijwiel ter 
vervanging van het exemplaar, dat door de Duitse Wehrmacht werd 
gevorderd De Nederlandse Arbeidsdienst wordt opgencht en de gemeente 
schaft daartoe de benodigde formulieren aan De (lagere) scholen moeten 
Duitse leerboeken aanschaffen Verder worden de grondstellingen van de 
eerste oorlogsdagen opgeruimd 
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H van Dijk, B J te Dorsthorst en A J A Poelen in Haalderen krijgen 80% 
uitbetaald van de geschatte geleden oorlogsschade Er is een gemeenschap
pelijke regeling met Eist, Dodewaard en Gendt voor de kosten van de 
distnbutie (Distributiekring Eist) De politie is druk met de 'gewone' gang van 
zaken Koenders gebruikt daarbij met regelmaat een huurauto Knipscheer 
schildert twee borden 'Politie' om op de auto aan te brengen De auto werd 57 
keer gebruikt in 1942 Het ging om diverse onderzoeken en het overbrengen 
van arrestanten Vijftien arrestanten worden voor kortere of langere tijd 
opgesloten Voor een arrestant lezen we, dat in de dertien weken, dat hij 
vastzat, voor 26 keer scheren a 15 cent en 3 keer knippen a 25 cent, in totaal 
ƒ 4,65 werd betaald 

De brandweer kreeg een nieuwe slangenwagen, die geleverd werd door 
Steenhof Naast de brandweer was ook de luchtbeschermingsdienst actief Zij 
bestond uit W S Hermsen (hoofd), J Reedeker, G J Bleekman, A Th Derks 
en P Hendriks, met als vervangers G A Gaertner en A A Derksen De 
brandweer stond onder leiding van gemeentearchitect Charles Estourgie We 
komen bij de diverse oefeningen en bij een grote brand bij Melchior Boerboom 
in Bemmel de volgende personen tegen J Hofman, B Francissen, J Verplak, 
W Gaertner, G J van Olst, H Geurts, G W Derksen, P S van Rossum, 
G van Rossum, BJ Mulder, C Derksen, W P Wieland, B Linsen, 
G H Lamers, N Lamers, D Hendnks, J Verplak,J Natrop, J Koenders, 
J P Derks, C W Lamers, G Schaeffer, J Bruins en H W Rijcken 

Het wegennet vroeg voortdurend om onderhoud en verbetering Zo werd de 
Plaksestraat beklinkerd en werd de Stationsweg in Ressen door de gemeente 
Valburg geteerd Bemmel betaalde mee voor het Bemmelse gedeelte Langs 
de weg van Bemmel naar Gendt werden in Haalderen sierbomen geplant Aan 
de Teselaarsestraat daarentegen werden zeven populieren gekapt Dat 
laatste werk werd uitgevoerd door G B Teunissen Voor verwerking op 
ovenge weggedeelten, die met met name werden genoemd, werd 896 kilo 
asfaltemulsie geleverd door de Koninklijke Shell Door de P G E M werd 
ƒ 12,16 per maand per elektrische straatlantaarn in rekening gebracht De 
gemeente Bemmel was 16 lantaarns rijk die in 1942 kennelijk nog brandden 

Op 17 januan begon het te sneeuwen en dat ging zo door tot midden februan 
Haast elke dag moest de sneeuwploeg er op uit en werd er tevens zand 
gestrooid Op 21 februan was het weer mis en op 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14 en 23 
maart was het ook sneeuwruimen, totdat op 24 maart de laatste sneeuwploeg 
naar Ressen reed De sneeuwploeg bestond uit een grote V van planken met 
wat dwarse verbindingsbalken, waarop enkele zakken zand waren gelegd om 
voldoende druk te hebben Met de punt naar voren en een paard er voor 
schoof het apparaat de sneeuw naar de zijkant van de weg 

Joop Verburg 
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Internetwetenswaardig heden 

Deze keer enkele websites waar CD's of DVD's te koop worden aangeboden 
met interessante informatie voor liefhebbers van geschiedenis, genealogie 
en/of archeologie 

Boek op CD 
Als eerste de website van Boek op CD Op deze website kunt u cd-rom's 
bestellen waarop (oude) boeken in digitale vorm zijn opgenomen De cd's 
bevatten de boeken in het digitale pdf-formaat Ze zijn te raadplegen met het 
vrij beschikbare programma Adobe Acrobat Reader Als voorbeeld hier een 
klem stukje uit het boek "Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden III 
Gelderland" waarin een beschrijving van de provincie Gelderland in het jaar 
1741 staat Zie http //www boekopcd nl/ 

Under hec Pander ampt \<)n Beramelbehoa-
ren zeven Kerspels Ikrainel,Angeren Door-
ncnbur,8;,HaJJerenDoornik, Rellen en Leut, nemmc-i 

Bcmmel is een Vs-rmaakolyk Dorp, tegen 
o\c! Angeren . aan den Wjalcl}k,rn 'i se-
boomte geleden. Hec heeft Traaic wandei-
wegen en Koorenianden londtoni- /ig Men 
iininuKi , m en omtrcncdit Dorp , vcrfchei-
den'AdelykeHuizen:ais tiei //«« tcBemmel, 
dat rondfom in '̂ yfieGrafcen ftaat en. beiiai-
ven vcrrciieidcn'"trapgevels. een'viericanten 
I ooien lieelt niei <̂-'n fpits dak 

Stichting Historie Future 
De Stichting Histonc Future stelt zich ten doel bronnen, die voor histonci, 
genealogen en heraldici van belang kunnen zijn, te ontsluiten en maakt daarbij 
gebruik van cd-rom en dvd-rom technologie Voor ons gebied zijn met name 
de cd's van de Vereniging Gelre van belang Zie http //www histoncfuture nl/ 

Centraal Bureau Genealogie 
Het CBG geeft verschillende cd-rom's uit met genealogische informatie 
• Nederland's Adelsboek (1903-1987) een cd-rom met de eerste 78 delen 

van deze reeks plus 7 extra boekjes die met de reeks samenhangen 
• Nederland's Patnciaat (1910-1997) een cd-rom met de eerste 80 jaar

gangen van de reeks, waann de genealogieën van circa 1750 families zijn 
opgenomen 

• De Navorscher (1851-1960) een dvd met de complete jaargangen van dit 
tijdschrift 

Adri Stuart 
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Agenda 
Deze keer graag uw aandacht voor twee activiteiten van onze eigen kring 

Thema-avond dinsdag 23 mei 2006: Een jongen van het dorp - Honderd 
jaar Ingen. een dorp in de Betuwe, door Chris van Esterik 
Onze inleider deze avond is Chns van Estenk Hij schreef een boek over de 
veranderingen die zich in de twintigste eeuw voltrokken in zijn geboortedorp 
Ingen Het boek werd een groot succes 
Chns van Estenk zal in zijn lezing stil staan bij wat voor hem de meest op
merkelijke ontwikkelingen in honderd jaar dorpsleven waren Hij zal ons 
enkele daarop betrekking hebbende passages voorlezen Ook reacties die 
hij kreeg na het uitkomen van zijn boek komen aan de orde 
Degenen onder u die er nog met toe kwamen het boek aan te schaffen, kun
nen hiervoor deze avond terecht bij Frans Polman Hij zal er een aantal bij 
zich hebben En hoewel de toegang, alsmede uw kopje koffie of thee gratis 
IS, adviseren wij u dus wel uw portemonnee mee te nemen 
Deze avond wordt gehouden in Cultureel Centrum 'De Kinkel' te Bemmel, 
aanvang 20.00 uur Zie ook de uitnodiging die u tegelijk met dit blad ontving 

Excursie zaterdag 27 mei 2006: Stadswandeling Huissen 
Onze excursie voert ons dit jaar naar Huissen We verzamelen in cafe 'Het 
Moment' aan de Vierakkerstraat, waar u namens de kring een kop koffie of 
thee wordt aangeboden Daar zal de Huissense histoncus Piet Dnessen u 
vast iets vertellen over de stadswandeling, die we gaan ondernemen Hierna 
gaan we op weg langs verschillende historische gebouwen en bijzondere 
plaatsen We bezoeken onder meer de plaats waar ooit de Huissense burcht 
stond en we bekijken de restanten van oude stadspoorten De heer Dnessen 
loodst ons door het rijke verleden van de stad en vertelt op veel plaatsen heel 
interessante wetenswaardigheden De te lopen afstand zal met meer dan een 
kilometer bedragen We blijven binnen de oude stadsmuren Na afloop is er 
de mogelijkheid om het Stadsmuseum te bezoeken 
Deelname aan de excursie, die uitsluitend voor leden bedoeld is, is vanwege 
de maximale groepsgrootte alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding Bij 
dit Knngblad ontvangt u een uitnodiging met een aanmeldingsstrook 
Aanvang 14.00 uur in café 'Het Moment', Vierakkerstraat 28 te Huissen 

Boeken 
Nijmegen binnen en buiten de singels, een rondgang door de stad en 
het buitengebied 
De schrijvers Lemmens en Uitterhoeve, voeren de lezer mee langs de vele 
zichtbare en met zo duidelijk zichtbare histonsche of markante elementen uit 
de stad en haar omgeving Allereerst wordt de stad als vestingsstad onder de 
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loep genomen Wat daar nog van zichtbaar is in muren poorten en wallen 
komt aan de orde, een en ander geschetst in de histonsche context van het 
kleinere en grotere wereldgebeuren Vervolgens wordt de religieuze ontwik
keling besproken De bouw en het gebruik van kerken, kloosters, synagoge, 
scholen en de wisselingen van de wacht als gevolg van komen en gaan de 
(Gelderse, Spaanse of Franse) bezetters en de reformatie Op basis van de 
ontwikkeling van het stratenplan, verkennen we al wandelend de invloed van 
de geschiedenis op de "lijnen" in de stad En passant worden de bijzondere 
gevels genoemd en de betekenis ervan beschreven Leuk om zo door een 
stad te dwalenI 

De uitleg van de stad, door afbraak van wallen en poorten (helaas ) en de 
omsingeling met brede lanen, omzoomd door vaak prachtige negentiende-
eeuwse panden, wordt in beeld gebracht Als gevolg daarvan is een keur van 
architectonische stijlen toegepast en bewaard gebleven, onder andere neo
classicisme, neorenaissance en mengvormen daan/an, de Um 1800-stijl en de 
Amsterdamse stijl Rijk voorzien van dan weer speelse erker of een markante 
toren, dakkapellen met mooie constructies, chalet kappen en boogvormige 
fnezen Kortom prachtig in stijl De planvoenng van singels en het centrale 
Keizer Karelplein en zijn toegangswegen was toen een stimulans voor de 
opleving van handel en verkeer, thans is het de bottleneck van de stad, alles 
moet langs een punt 

De ontwikkeling van de buitenwijken met zijn mooie buitenhuizen en de 
universiteit op afstand van de oude kern, wordt uit de doeken gedaan in 
opgang naar Groot Nijmegen Het annexeren van kleinere dorpen uit de 
directe omgeving in dat grootstedelijk gebied, laat wel toe dat die 
oorspronkelijke dorpen nog steeds herkenbaar zijn De wijdere omgeving komt 
aan bod met op of onder de stuwwal gelegen Beek, Ubbergen en Berg en Dal 
Groesbeek, de Ooijpolder en Duffelt, het gebied tussen Maas en Waal worden 
in de beschrijving ook meegenomen De overkant, het Nieuwe Nijmegen 
gevormd door Lent en Oosterhout, komt er wat beperkter van af evenals de 
buitengebieden (onder andere Bemmel) Natuurlijk met vreemd dat een 
bewoner van Bemmel dat vindt, maar toch is ook dat het buitengebied voor 
Nijmegen en dat heeft ook zijn histonsche betekenis voor Nijmegen 

Het prachtige informatieve boek is voorzien van vele afbeeldingen en foto's 
waardoor verleden en heden in elkaar herkenbaar zijn Al wandelend kun je dit 
boek gebruiken bij de verkenning van de stad en haar buitengebied 

Het boek is te koop bij Boekhandel Polman prijs € 19,50, gebonden 

Frans Polman 
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Advertenties 1948 

Kanloomoehhandel en Reiioieuse-ariihelen 
anneK Tabah, Sigaren en s igare t ten 
Alle soorten Papier en Schrijfbehoeffen. Ook voor Feesfarlikelen 
hef aangewezen adres. De D O O P K A A R S alhier verkrijgbaar. 

P.P. V.BEEK, Dorpsstr. 238, Bemmel 

Nol van \ Hullenaar 
Levensmiddelen, fi jne Vleesworen 

Tabak, S igaren, 
Sigaref len 

S. J. IIAS, Bemmel 
m „DE ROSKAM" 
GOEDE Consumpties 

ALLE Roohartiheten 

Sigarenmaaiazijn. 'I'el. 205 

H. H. Rokers! 
Hestced Uw bon goed bij het kopen van L'w 
T t t l J a K s a r t i K e l e i l . Grote sortering 

Sigaretten, Shag, Rook- en Pruimtabak. 
Bij het besteden van één bon, 5 sigaren. 

y Zonder bon: Shag- en Rooktabak f 1.34'/', 
>k \ Pruimtabak (gesausd) f O 62. 

^ TH. A GRAVEN 
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Secretariaat 

Bankrekening 

Internetadres 

J Verburg, 
Teselaar 61, 
6681 BE Bemmel 

Rabobank Bemmel 10 57 26 443 

http//go.to/histonschekringbemmel 

Samenstelling bestuur 

Drs M H J M Koeken 
(voorzitter/archeologie) 

J Verburg 
(secretaris) 

G J Sommers 
(penningmeester) 

M J P Janssen-v Gelder 
(documentatie) 

A B P M Stuart 
(genealogie) 

Redactie 

Klem 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 Mana Janssen, Mare 
Koeken, Gerard Sommers, Adn Stuart en Joop Verburg Kopij en andere 
benchten voor de redactie kunnen worden ingeleverd bij de redactieleden 

Lidmaatschap Historische Knnq Bemmel 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de kring Wilt u ook 
lid worden, aanmelding kan plaatsvinden bij het secretanaat De contnbutie 
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 
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