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Voorwoord 
De bedrijvigheid in Nederland stond nog op een laag pitje, toen, midden in 
die vakantiepiek, de redactie druk bezig was dit septembernummer van het 
Kringblad voor u samen te stellen 

In de periode die aan het inleveren van de kopij bij de drukker vooraf gaat, 
lijkt het er met op dat we een organisatie zijn die draait op vrijwilligers 
Planning, deadlines, inzet van uren (voor degenen onder ons die overdag 
nog een drukke baan hebben, zijn dat avonduren en uren in het weekend, 
dus overuren), kwaliteitscontrole en organisatie van de distnbutie zijn daarbij 
aan de orde, kernwoorden die je eerder in verband brengt met het productie
proces van een onderneming Toch zijn die begrippen ook nadrukkelijk van 
toepassing als het er om gaat een product als dit Knngblad bij u, onze 
afnemers, te brengen En dat op het aangekondigde tijdstip, in de gangbare 
omvang en met de verwachte inhoud Met voldoende variatie in de onder
werpen, gemakkelijk leesbaar, goed geïllustreerd en -laten we het hopen-
door de drukker met te donker of te licht afgedrukt 

Natuurlijk gaat zo'n vergelijking met het bedrijfsleven met helemaal op Waar 
we ons bijvoorbeeld onderscheiden van het bedrijfsleven zijn zaken als 
salaris, gratificatie en auto van de zaak En als Omroep Gelderland daarom 
vraagt, dan zullen we wel eerst goed moeten zoeken maar we laten met een 
gerust hart ook onze onkostendeclaraties zien De vraag dnngt zich hier dan 
ook haast als vanzelf op waarom doen we dit eigenlijk'^ 

Wat ons drijft, is de gezamenlijk gevoelde verbondenheid met deze streek, 
onze interesse in hoe onze voorouders leefden, woonden en werkten Dit in 
de overtuiging dat ons gemeenschappelijk verleden in belangrijke mate heeft 
bepaald wat we nu zijn en waar we nu staan, wat ons vertrouwd en dierbaar 
IS Het IS het besef dat de verandenngen in onze tijd zo snel gaan, dat de in 
het verleden gegroeide werkwijzen en ontstane instituties, tradities en 
waarden onder onze ogen verdwijnen We willen in dit Kringblad nog gauw 
vastleggen wat er was, voordat het helemaal weg is Dat hoeft met te 
worden geduid als een gewichtige missie, noem het gerust nostalgie Het zit 
in kleine dingen, zoals het Heilig Hartbeeld in de goeie kamer, de heeroom, 
het geslachte varken op de 'leer', het zingen met de schoolklas of de foto 
van de verdwenen school en de gevoelens die daardoor opgeroepen 
worden 

En uiteraard drijft ons dat ons Kringblad door u als lezer wordt gewaardeerd 
Namens alle medewerkenden wens ik u toe dat u ook door de inhoud van dit 
55® nummer weer wordt geraakt 

Gerard Sommers 
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De familie De Beijer van de Teselaar 

BIJ de voorbereiding van een artikel over een familie kijk je altijd even of de 
betreffende familienaam al eens ergens naar voren is gekomen Zo kamen we 
de naam De Beijer in het vorige Knngblad, op bladzijde 67, in een artikel van 
Maria Janssen over de Kinkelenburglaan op een tekening de naam De Heer 
Borgermeester J De Beijer Xegen De tekening dateert uit 1753 Deze heer is 
burgemeester van Nijmegen geweest Daarnaast komen we op verschillende 
tekeningen van kerken en kastelen in en om Bemmel de naam De Beijer 
tegen Adn Stuart, onze genealoog, is nagegaan of het hier misschien verre 
voorvaderen betrof, maar hij heeft geen familiebetrekking gevonden tussen de 
genoemde heren en de familie De Beijer, die aan de Teselaar heeft gewoond 
Het resultaat van de genealogische naspeunngen vinden we terug in de 
kwartierstaat die als bijlage achter dit artikel is opgenomen 

De eerste De Beijer van 'onze' familie De Beijer die zich met zijn gezin op de 
Teselaar vestigde was Hendnk de Beijer Hendnkus (Hendnk) de Beijer, 
warmoezenier, was in 1872 in Lent geboren als vijfde kind in een gezin met elf 
kinderen Zijn vader was Andreas de Beijer, geboren in 1841 Andreas werkte 
eerst als strodekker en rietdekker en werd later warmoezenier 

In Lent noemde men vader Hendnk 'Hent de Beijer van de berg' De toe
voeging 'van de berg' achter de familienaam stamde uit het midden van de 
negentiende eeuw Bij de dijkdoorbraak in 1799, waarbij het dorp Doornik in 
het water verdween, was door de stroming door het gat in de dijk een ver
hoging van zand in het achterliggende terrein ontstaan Die verhoging, over-
slaggrond genaamd, bevond zich aan de Vossenpels en daarop had Jacobus 
de Beijer, de grootvader van Hendrik, in de eerste helft van de negentiende 
eeuw een kwekerij met een woonhuis gevestigd En zijn kleinzoon, Hendnk de 
Beijer 'van de berg', woonde daar dus ook nog een flink deel van zijn leven 

In 1901 trouwde deze Hendnk de Beijer in de gemeente Eist, waartoe Lent 
behoorde, met Wilhelmina van Haeren, die in 1876 in Bemmel geboren was 
In dit gezin werd op 5 juni 1902 in Lent als enige zoon Johannes Hendnkus 
(Jo) de Beijer geboren 

Omdat er onenigheid was ontstaan over de verdeling van de grond onder de 
gebroeders, zocht Hendrik een stuk grond, waarop hij kon bouwen en een 
kwekerij kon beginnen Dat vond hij in Bemmel, waar zijn echtgenote vandaan 
kwam In 1925 kocht Hendnk een stuk grond van circa 21/2 hectare aan de 
Teselaar in Bemmel Op dat perceel het hij in 1926 een huis bouwen voor 
ƒ 6 700 Om dat te kunnen betalen, sloot hij een hypotheek af bij de heer 
J J Hoppenreijs, landbouwer Het gebeurde in die tijd wel vaker, dat een 
lening afgesloten werd met een welgestelde boer in plaats van met een bank 
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Waarschijnlijk waren de procedures eenvoudiger en was het een hele stap om 
naar een bank te gaan en schulden te maken En wat zouden kennissen er 
wel van denken 

Het woonhuis van De Beijer, aquarel van F van de Heuvel uit 1997 

De hofstede, genaamd 'Kuipersweide', lag aan de Teselaar en kreeg als huis
nummer A 70 Hendrik vestigde daar een tuinderij Hij stond dus te boek als 
warmoezenier Maar in feite was het een gemengd bedrijf Hij had een paar 
koeien, een stel varkens en kippen, naast fruit en tabak In een achter het huis 
gebouwde kas kweekte hij druiven 

De tabaksplanten groeiden naast de schuur Toen ze jong waren hielpen de 
kinderen van Jo als de tabak rijp was met het aanrijgen van de tabaks
bladeren aan stukken dik ijzerdraad De bladeren werden dan op zolder te 
drogen gehangen Opa Hendrik gebruikte de tabak hoofdzakelijk voor zichzelf 
om te pruimen 

Groente werd gekweekt in een groot aantal 'Lentse ramen', plat glas, die ze 
'de bakken' noemden In de winter werden deze afgedekt met stromatten, die 
door Hendrik en later door Jo en de kinderen zelf gevlochten werden in de 
'bakkenschuur' 
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Bij de bakkenschuur kort na de oorlog We zien Henk met Cor op zijn knie. 

In de schuur naast het achterhuis 
stonden verschillende wagens: een sier-
koets, die alleen 's zondags of op andere 
hoogtijdagen gebruikt werd om naar de 
kerk te gaan. Kleinzoon Willie moest dan 
zijn opa Hendrik en oma Wilhelmina 
rijden. Opa en oma zaten dan in de koets 
en Willie zat op de bok. Hij reed dan tot 
midden voor de kerkdeur, waar opa en 
oma, pontificaal gekleed en met een 
grote hoed op, uitstapten. Wilhelmina 
wilde graag gezien worden. Na de dienst 
ging Willie het stel weer ophalen. Verder 
stonden in de schuur een stutskar, dat 
was een kar op twee hoge wielen, en 
een lange wagen op vier wielen. 

Jo trouwde in 1931 met Cornelia Maria 
(Corrie) Zegers, die op 9 augustus 1906 
in Bemmel geboren was. Jo en Come 
trokken in bij vader en moeder aan de 
Teselaar. 

Trouwfoto Jo en Corrie. 
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Als enig kind was Jo nogal kort gelnouden door zijn moeder Wilhelmina. Die 
was altijd duidelijk aanwezig en bleef ook na het huwelijk van Jo en Corrie het 
huishouden sturen. Vader Hendrik was een zachtaardige man. 's Avonds zat 
hij vaak met zijn brilletje op in zijn 
rookstoel te lezen. Als je langs hem 
liep en je schaduw viel over het 
boek, keek hij over zijn brilletje 
heen en zei: "Loop je er weer voor 
langs! Kan ik niet meer verder 
lezen!" 

Hendrik was heel goed in het 
vangen van mollen. Als hij bij een 
molshoop of mollengang beweging 
zag, pakte hij de greep', liep op de 
sokken naar buiten -heel voor
zichtig- en wachtte tot er weer iets 
bewoog. Dan stak hij toe. 

Hendrik kreeg echter aderver-
kalking met alle problemen van 
dien en zo langzamerhand nam Jo 
het bedrijf over. In 1939 kreeg hij 
het bedrijf op zijn naam. 

Bij de achterdeur zien we Koos, 
moeder Come, oma Wilhelmina en 
Henk. 

In de akte, die was opgemaakt door notaris Roes stond: Alle roerende en 
lichamelijke goederen en levende have, zich in- en op de hofstede 
bevindende, waaronder de broeiramen, een varken, een koe, een rund, een 
hit en zes en dertig kippen. 

In het Kringblad van mei 2006 beschrijft Ron van Maanen het totale bezit van 
Jo de Beijer in de jaren dertig: bedhjfsoppervlakte 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 

De oorlogsperiode 
Over de eerste vier oorlogsjaren is niet veel te vertellen. Er is een herinnering 
van Duitse militairen, die stomdronken op de fiets het ert op kwamen. Maar 
verder gebeurde er nauwelijks iets wat aan de oorlog gerelateerd was. 
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Ondertussen moest wel het gezin van Jo en Corrie met 7 kinderen, 5 jongens 
en 2 meisjes, waarvan de laatste in de evacuatietijd geboren werd (Cor werd 
na de oorlog geboren), verzorgd worden. Omdat daar de verzorging van opa 
Hendrik en oma Wilhelmina nog bij kwam, had Corrie de handen vol. Gelukkig 
was voedsel op de kwekerij geen probleem. 

Regelmatig kwamen mensen uit de stad om bij de verschillende kwekers in de 
Betuwe groente te halen, vaak voor een week. Bij de kwekers was alles 
goedkoper dan bij de winkels in de stad en men had in die tijd niet veel geld. 
De kinderen hielpen dan wel slepen. Bepakt en bezakt gingen de klanten dan 
met de bus terug naar Nijmegen. 

Foto ter gelegenheid van het 12V2-jahg huwelijk van Jo en Corrie. We zien behalve het 
koperen paar: Willie, Henk, Jan, Gerard, Koos en Gerrie. Mientje (Mieke) en Cor waren 
nog niet geboren. 

Eind september 1944 brandde echter in de Betuwe de strijd los. Bemmel werd 
frontgebied en het werd gevaarlijk. Het gezin vond het raadzaam om te 
vluchten. De pas één jaar oude Gerard werd door zijn oom Gijs Zegers, een 
broer van moeder Corrie, op de schouders gezet en men vluchtte met wat 
men mee kon nemen in oostelijke richting, voor het front uit. Het gezin kwam 
in eerste instantie terecht bij Vernooij in Haalderen, waar in de grote schuur 
gebivakkeerd mocht worden. Daar zaten meer gezinnen. In totaal waren daar 
± 300 personen ondergebracht. Gerard werd in een veilingkist te slapen 
gelegd. Door een granaatinslag liepen meerdere mensen verwondingen op. 
Moeder Corrie, die zwanger was, kreeg een scherf in haar hoofd, evenals de 
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zoon van veldwachter Huisman. Beiden werden in een Engelse ambulance zo 
snel mogelijk naar Nijmegen naar het ziekenhuis vervoerd. Op dat tijdstip 
zaten de geallieerden nog in Haalderen. Theo Huisman overleefde het helaas 
niet. Vrijwel direct na dit voorval moest het gezin weg uit Haalderen, gelukkig 
vluchtte men nu de goede kant op. 

Ze werden naar de omgeving van Eindhoven gestuurd, waar ze bij verschil
lende gezinnen werden ondergebracht. Vader wilde zijn gezin echter graag bij 
elkaar houden. Op de fiets trok hij er op uit om een plek te vinden waar nog 
plaats was voor het gehele gezin. Dat viel niet mee, want Brabant was 
overspoeld met vluchtelingen. Uiteindelijk vond hij een boerderij in Lieshout 
waar nog ruimte was. Daar woonde de familie Brouwers. Ze waren daar van 
harte welkom. 

Natuurlijk ging Jo ook regelmatig op de fiets vanuit Lieshout naar het 
ziekenhuis in Nijmegen, waar zijn vrouw lag te herstellen van haar 
verwonding. De granaatscherf was uit haar hoofd verwijderd en nog vele jaren 
nadien heeft die scherf als aandenken op de schoorsteenmantel gestaan. Nog 
in die evacuatietijd werd een dochter geboren: Mientje (later Mieke). 

Samen met de familie Brouwers uit Liestiout, waar hiet gezin De Beijer geëvacueerd 
geweest was, voor tiet besctiadigde tiuis in Bemmel. 
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Terugkomst 
Toen de vijandelijkheden voorbij waren en er een nnogelijkheld kwam om de 
Betuwe weer in te komen, trok men op huis aan, in de hoop, dat men nog iets 
goeds terug zou vinden. Maar de vrees voor het ergste nam toe, naarmate 
men dichter bij huis kwam en overal de vernielingen zag. Die vrees werd nog 
overtroffen door wat men thuis te zien kreeg. Alles was kapot. Het vee was 
weg. Het paard lag dood bij de bakker op straat. Het huis was onbruikbaar, het 
dak lekte aan alle kanten en overal was het glas kapot. 

Het gezin vond tijdelijk onderdak aan de overkant van de straat, in de garage 
van dokter Poell. Daar hebben ze een half jaar gewoond en ondertussen werd 
met alle kracht die men had gewerkt om het huis weer enigszins bewoonbaar 
te maken. Terugkijkend hebben de kinderen een enorm respect voor de 
manier waarop hun ouders Jo en Corrie in deze zeer zware periode het gezin, 
aangevuld met opa en oma, verzorgd hebben. Het leven was primitief en het 
was hard werken om weer iets op te bouwen. 

Aan de westkant van het huis. Staand: Gerhe, moeder Corrie, een onbel<ende vrouw, 
Willie, opa Hendrik. Zittend: Jan (met hond), Cor, Henk en Gerard. 

Na de oorlog 
Het bedrijf werd weer opgestart. Tenslotte moest er iets verdiend worden. Jo 
kocht er nog een stuk grond van 2 ha bij, achter de Algemene Begraafplaats 
aan de Teselaar: de 'Zoere Wei'. Daar werd vooral graan verbouwd. Dat werd 
later gedorst en voor het eigen bedrijf gebruikt. 
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Er werd zo zorgvuldig op de kleintjes gelet, dat de kinderen na het maaien van 
het koren aren moesten lezen, zodat er mets overstuur ging Naast graan 
werd er veel maïs en fruit gekweekt Toen op een zeker moment het fruit te 
weinig opbracht, werden de bomen gekapt en werd rode en witte kool 
verbouwd Als er gewerkt werd op de 'Zoere Wei', kwam moeder Corrie 
geregeld koffie en brood brengen en dan werd daar gegeten Dat was altijd 
een heel gezellig rustmoment Later nam Koos de 'Zoere Wei' over Als zijn 
kinderen iets wilden bijverdienen, bijvoorbeeld voor de kermis of een zakcentje 
voor de vakantie, dan klonk het "Ga maar naar de 'Zoere Wei' en ga daar 
maar koolstronken uittrekken" 

Op de Zoere Wei Achter staan vader Jo en opa Hendrik Voor Koos Henk Gerard 
Willie en Jan 

De kinderen van Come en Jo waren naar de jongensschool aan het 
Meestersplein gegaan Na de lagere school moesten de drie oudste zoons 
naar de lagere land- en tuinbouwschool in Huissen Na schooltijd werkten ze 
al mee in het bedrijf Nadat ze de opleiding hadden afgemaakt, kwamen ze 
volledig in het bedrijf Daarvoor kregen ze alleen zakgeld als beloning tot ze 
trouwden of het bedrijf overnamen De beide meisjes gingen naar school op 
de R K -Meisjesschool aan de Dorpsstraat 

Zodra er weer groente te verkopen was ging vader Jo met enkele van de 
jongens wekelijks met paard en wagen, volgestouwd met veilingkisten met 
allerlei soorten groente, naar de markt in Nijmegen Die werd toen gehouden 
op Plein '44 In de vroege ochtend, om kwart voor vier, vertrok men dan met 
een rode en een witte carbidlamp op de wagen Later werden dat olielampen 
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Jo de Beijer met een klant op de markt op Plein '44 in Nijmegen 

Op de markt groeven Nijmeegse vrouwen in de groente om te zien of de 
onderste uit de kisten met beter was dan de bovenste. Ze stonden dan diep 
voorovergebogen te zoeken en de jongens vonden het heel interessant om in 
het decolleté van de dames te kijken.... 

Als de markt voorbij was, werd thuis al het ontvangen geld op tafel gedepo
neerd en dan moest er geteld worden. Corrie kwam dan met een stel glazen 
potten, waarin het verschillende muntgeld werd gesorteerd en opgeborgen. 
Papiergeld was er maar weinig bij. Uit die potten werden vervolgens de 
bakker, de slager, de kruidenier, enz. betaald. 

Het gezin 
Het gezin van Jo en Corrie groeide uit tot een gezin met acht kinderen, zes 
jongens en twee meisjes. De oudste jongens, Henk, Koos en Willie, waren 
voorbestemd om later het bedrijf van vader over te nemen. De meisjes 
moesten, zoals in die tijd gebruikelijk, huishoudelijke taken op zich nemen, en 
de overige broers moesten via een goede opleiding, andere beroepen gaan 
uitoefenen. 

Niet meegerekend dat er nu en dan nieuwe kleren werden gekocht bij Peek & 
Cloppenburg in Nijmegen, waren er voor de kinderen eigenlijk maar twee 
uitjes per jaar. Men ging een keer naar speeltuin 'Erica' in Berg en Dal. En 
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verder was er 
natuurlijk de Bem-
melse kermis. Dan 
kwam tante IVlieneke, 
een zus van Corrie, 
met haar iieie gezin 
naar Bemmel om 
kermis te vieren. Dat 
was voor de kinderen 
toch wel het hoogte
punt van het jaar. Jo 
en Corrie gingen ook, 
hoogst zeldzaam, wel 
eens een dagje 
samen uit. 

Naar de kermis. Tante 
Mieneke en moeder 
Corrie met de kinderen. 

Een grote zeldzaamtieid: Jo en Corrie 
gingen een keer een dagje uit. Hier in 
Amsterdam 

Vliegeren was ook een feest. IVIet 
gebruik van latten en 'tommydraad', 
dat door Engelse militairen in grote 
hoeveelheden was achtergelaten, 
werden enorme vliegers gemaakt. 
Als je die opliet, moest je ze, af
hankelijk van de kracht van de wind, 
soms met drie man vasthouden. Op 
een keer was er geen houden meer 
aan en kwam de vlieger terecht op 
de toren van de protestantse kerk. 
Losmaken bleek niet mogelijk, dus 
maar laten zitten. Later, bij ver
anderde windrichting, viel het ding 
vanzelf naar beneden. 

Omdat er na de oorlog redelijk 
gemakkelijk aan lege 'jerrycans' 
(benzineblikken van het leger) te 
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komen was, maakten de jongens daarvan wel een vlot om te gaan varen op 
het zandgat in de polder. 

r4y& 
De bakken moeten sneeuwvnj gemaakt worden We zien Willie, vader Jo, Koos, Jan, 
Henk, Cor (vooraan) en neef Jan 

De jongens mochten geen bal hebben om mee te spelen, omdat daarmee te 
veel vermeld werd Er was nu eenmaal veel glas op het bedrijf. 

Kaarten Meestal in de keuken, maar nu in de goeie kamer We zien Gerard, Gerrie, 
Henk, Theo (verloofde van Gerrie), een broer van Theo, moeder Corrie en vader Jo 
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Maar omdat ze geen bal kregen, maakten de jongens zelf ballen van een 
krant, omwikkeld met elastiek. Als er dan tussen de middag rond het eten 
even tijd over was, werd door de jongens snel nog een balletje getrapt. Dan 
kwam vader Jo naar buiten: "Waarom moeten jullie meteen maar weer 
voetballen? Het is tijd om te rusten!" Als Jo de kans kreeg, pakte hij de bal af 
en stopte die weg. De broers duwden dan Cor als kleinste door het half 
opgeschoven slaapkamerraam om de bal weer op te zoeken. 

Het was altijd een komen en gaan van vriendjes en vriendinnetjes in huize De 
Beijer. Er werd veel gekaart en monopoly gespeeld, niet alleen met andere 
kinderen maar ook met buren en bekenden. In die ouderwets grote keuken 
met een heel groot aanrecht en een apart staande kachel, waar moeder 
Corrie vaak zat te breien, stond een enorme tafel met een heleboel stoelen er 
omheen. Vader Jo speelde graag mee. Bevriende kinderen mochten soms 
mee-eten. Er was altijd genoeg en altijd vers uit eigen kwekerij. Heerlijk! 

De schaal met oliebollen op tafel in de goeie kamer 

Als op dinsdagavond 'De bonte dinsdagavondtrein' op de radio te beluisteren 
was, en het wat rumoerig was door alle jongelieden in huis, ging Jo bij de 
radio staan, die op een schap aan de wand stond, met zijn oor tegen de 
luidspreker, om maar niets te missen. Nadat de televisie haar intrede had 
gedaan, werd er minder gekaart. Er was al vrij snel een tv-toestel in huize De 
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Beijer. Vooral op zaterdagavonden kwamen jongelui uit de iiele buurt om mee 
te kijl<en. Maar als Corrie Brokken op de tv was en een nogal open bloes aan 
had, legde moeder een doek over het toestel, want dat mochten de jongens 
niet zien.... 

In die tijd kwam Mimi van 't Hullenaar ook regelmatig in huize De Beijer, omdat 
zij bevriend was geraakt met dochter Gerrie. Op dansles in Lent hadden ze 
elkaar leren kennen. Langzamerhand groeide er echter iets moois tussen haar 
en Koos. Toen Jo en Corrie 25 jaar getrouwd waren, werd Mimi ook uitgeno
digd. Ze maakte het hele zilveren feest mee tot laat in de avond. Toen bracht 
Koos haar naar huis. Die avond begon tussen Mimi en Koos de verkering. 

7956; de 25-jarige bruiloft van Corrie en Jo. Staand: Willie, Koos, het zilveren paar en 
Henk. Zittend: Gerrie, Car, Mieke, Gerard en Jan. 

Een ernstig ongeluk 
Op een dag, rond 1960, werd de wagen van Jo op de Waalbrug van achteren 
aangereden door een vrachtwagen, beladen met boomstammen. Door de klap 
werd Jo naar voren gesmeten, over het paard heen. Daarna kwam hij op de 
brugleuning terecht. In allerijl werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Naast 
diverse botbreuken bleek hij een zuurstoftekort te hebben gehad in de 
hersenen. Daardoor kreeg hij een hersentrauma. Dit had grote gevolgen voor 
hem. Hij kon het bedrijf zowel lichamelijk als geestelijk niet meer aan en moest 
er mee stoppen. Moeder Corrie zette met de drie oudste jongens, Henk, Koos 
en Willie en met dochter Gerrie het bedrijf voort en hield het gezin overeind. 
Dat was echt een zware opgave. 
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Bewijs van erkenning als kleinhandelaar in groenten en/of fruit, afgegeven in 1951 

De jongens probeerden het bedrijf te moderniseren Maar vader Jo was erg 
behoudend en had nooit voorop gelopen om vernieuwingen door te voeren 
"Zodra iedereen waterleiding heeft, wordt het water natuurlijk een stuk 
duurder," meende hij, "en de pomp doet het nog goed " Ook de aanschaf van 
een tractor bracht moeizame onderhandelingen "Je moet eerst geld hebben, 
voordat je het kunt uitgeven," meende Jo Men had ook geen modern toilet, 
maar nog een ouderwetse 'poepdoos' achter op de deel Wassen kon prima in 
een teil, meende vader Op die manier vorderde de modernisenng maar 
mondjesmaat 

Heeroom 
Een broer van moeder, pater Gerard Zegers, was het gezin vaak tot steun Hij 
kwam dikwijls langs vanuit Baario, waar hij woonde Daar was hij rector van de 
MSF-missiezusters, gevestigd in kasteel 'De Raay' Verschillende jeugd
verenigingen vanuit Bemmel gingen in die tijd wel in Baario op vakantie Dank
zij pater Zegers kwamen er regelmatig geestelijken over de vloer en ook 
Gerard, die naar de pater vernoemd was, was voorbestemd om pnester te 
worden Hij zou naar het seminarie in Kaatsheuvel gaan teneinde missionaris 
te worden en op twaalfjarige leeftijd bracht moeder hem weg naar die 
opleiding Vanaf dat moment werd zijn leven anders Als hij thuis was, werd hij 
binnen het gezin met 'u' aangesproken en men noemde hem 'heerbroer' 



- 1 6 -

Twee jaar heeft hij op het seminarie 
gezeten Daarna is hij overgestapt naar 
een andere opleiding 

Kerk en geloof speelden in het gezin De 
Beijer een grote rol Het hele gezin ging 
iedere morgen naar de mis en de 
kinderen waren regelmatig misdienaar 

Een bijzonder hoogtepunt in het gezin 
was wel de jaarlijkse kerstnachtmis Daar 
ging iedereen naar toe Moeder Corrie 
bleef dan thuis en zorgde voor een 
feestelijk gedekte tafel met heerlijke 
zelfgemaakte balkenbrij De kinderen 
kunnen zich met herinneren ooit ergens 
anders balkenbrij gegeten te hebben die 
nog lekkerder was 

Pater Zegers met zijn zus Corne 

Wat er van de kinderen geworden is 
Henk (1932-1969), Koos (1933-1999) en Willie (1936-2007) werkten op het 
bedrijf van vader Jo Toen Jo het met meer aankon, werd op 31 december 
1963 het bedrijf door Henk en Willie overgenomen De jongens wilden graag 
het bedrijf uitbreiden met een grote kas Vader Jo zag dat eerst met zitten, 
maar de zonen dreigden, dat ze uit het bedrijf zouden stappen als die kas er 
met kwam Met een vertegenwoordiger van een kassenbouwbedrijf zijn de 
jonge mannen samen met vader in het Westland gaan kijken De keus viel op 
een warenhuis met betonconstructie, dat achter de druivenkas geplaatst werd 

Koos was inmiddels voor zichzelf begonnen en wilde voor hem en Mimi een 
huis bouwen bij het nieuwe warenhuis Dat warenhuis kreeg hij van vader met 
een stukje grond voor een woning er bij Maar de gemeente verleende geen 
medewerking voor woningbouw op die plaats 

Ondertussen was er een warenhuis met een houten constructie gebouwd ten 
oosten van de boerderij Daarbij was plek voor een huis Koos trouwde met 
Mimi van 't Hullenaar en liet een woning bouwen door zijn schoonvader, de 
aannemer, naast de oude boerderij Mimi en Koos woonden toen met meer 
aan de Teselaar, maar aan de Dorpsstraat De houten kas bij het huis van 
Koos en Mimi was eigendom van Henk en Willie De kas van Koos lag een 
stuk bij zijn huis vandaan Dat was onpraktisch Daarom ging de betonnen kas 
terug naar de broers Henk en Willie Koos nam de nieuwe kas over, 

43 U ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ — W 1 I 
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waamaast intussen nog een extra 
kas was gebouwd. Hij ging verder 
met bloementeelt. Er werden veel 
bloemen aan huis verkocht, vooral 
door Mimi. 

Koos was een fanatiek voetballer 
bij S.C.B., waar hij in het eerste 
elftal speelde. Vader Jo had niks 
met voetballen. Hij vond het tijdver
spilling. Op een dag ging vader 
toch bij een wedstrijd kijken. Toen 
Koos op een zeker moment een 
bal wilde koppen en een tegen
stander tegelijkertijd ook zijn best 
deed, kwamen hun hoofden zo 
hard tegen elkaar, dat Koos er een 
zware hersenschudding aan over
hield. Vader is nooit meer wezen 
kijken.... 

Bij de drulvenkas. We zien een neef, 
Henk, Opa Hendrik en Willie. 

Henk zette samen met Willie de kwekerij voort. Henk was een heel zorgzame 
man. Toen Mimi in verwachting was van haar eerste kind, kwam hij iedere 
avond, als hij uit de kas naar huis ging om te gaan eten, even bij zijn 
schoonzuster Mimi aan om te kijken, hoe het ging. Helaas kreeg Henk een 
tumor in het hoofd. Op een dag moest hij, heel ernstig ziek, per ambulance 
naar het Nijmeegse ziekenhuis. Mimi stond bij de ambulance om hem wat tot 
steun te zijn. "Mimi," zei Henk, zo ziek als hij was, "haal dat menneke nog 
efkes." Mimi begreep wat hij wilde en haalde haar jongste zoon Mark snel nog 
even uit de wieg. Henk heeft hem nog een moment in de arm gehad. Toen 
moest de ziekenwagen vertrekken. Henk is niet meer thuisgekomen. Hij 
overleed in 1969. Hij is nooit getrouwd geweest. 

Willie, getrouwd met Annie van Zagten uit Gendt, koos er niet voor het bedrijf 
alleen voort te zetten. Hij bleef actief in het verzorgen van tuinen bij andere 
mensen. Hij was echt een buitenmens. Hij had ook een hele serie hokken met 
konijnen, die hij fokte voor de slacht. Daarnaast ging hij ook heel graag vissen. 

Gerrie (geboren in 1938) heeft moeder altijd bijgestaan met de huishouding. 
Moeder Corrie zorgde voor het eten, Gerrie verzorgde het afwassen, de was, 
het strijken, enz. Gerrie was, zeker voor de jongere broers en voor haar zus, 
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een tweede moeder Ze werd door hen op de handen gedragen Koos zei later 
eens tegen Mimi "Natuurlijk ben ik gek op je, maar je komt toch op de tweede 
plaats, na Gerrie" Wat er ook gebeurde, altijd was eten, koffie, thee, enz op 
vaste tijden klaar Gerrie hield nu eenmaal van regelmaat Ze trouwde later 
met Theo Meeuwsen, bloemist te Lent 

En zo bleef moeder alleen achter in het grote huis, vader was in 1968 
overleden Nog enige tijd woonde Cor bij haar, maar hij had trouwplannen Er 
was geen reden meer om het huis aan te houden en moeder is toen in de 
Kastanjelaan gaan wonen Come de Beijer-Zegers is in 1997 overleden 

Jan (1941-2002) was getrouwd met Annie van den Bnnk uit Doornenburg 
Drie oudere broers waren al in het bedrijf opgenomen, zodat er voor hem 
geen plaats meer was Hij heeft toen een opleiding voor boekhouder gevolgd 
en IS in Gendt gaan wonen 

Gerard (geboren in 1943) zag na twee jaar opleiding het priesterschap toch 
met zitten en haalde zijn onderwijsakte Na een poos in het onderwijs gewerkt 
te hebben, werd hij stafmedewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen 
HIJ huwde met Mely Evers uit Lent Helaas overleed zij en enige tijd later 
ontmoette hij Gerda Creuels uit Heerlen en trouwde met haar Via allerlei 
promoties werd hij hoofd 'personeel en organisatie' van de sociale 
werkvoorziening Noord- en Midden-Limburg Na een penode als algemeen 
manager Psychiatrisch Centrum Venray sloot hij zijn carrière af als directeur 
van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (C G G Z) in Oost 
Brabant 

Mieke (1945-2008) koos voor een verzorgend beroep Ze werkte bij een 
reuma-vakantiecentrum in Bussum Daar leerde ze Wim Schiltmans uit Tiel 
kennen, met wie zij trouwde Later zijn ze in Wijchen gaan wonen, waar Wim 
een kraanbedrijf heeft opgebouwd 

Cor (geboren in 1947) was het nestdotje van de familie Toen hij uit huis ging, 
begon hij zijn loopbaan als jongste bediende bij de Vihamij te Nijmegen Bin
nen dat bedrijf klom hij op via verkoper, vertegenwoordiger tot verkoopleider 
Ondertussen trouwde hij met Thea van der Veer uit Nijmegen Via een 
commercieel-directeursschap bij Isoplan en de functie van algemeen directeur 
bij groothandel Syntec, werkte hij de laatste zes jaren voor zijn pensioen bij de 
Nemef-slotenfabriek in Apeldoorn als directeur 

Je ziet vaak dat de oudste jongens in het beroep van vader terechtkwamen en 
de meisjes thuis in de huishouding en in een ander verzorgend beroep De 
jongere zonen vlogen uit en hadden uiteindelijk heel andere beroepen Zo 
ging het ook bij dit gezin 
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Foto uit 1997 Het is de laatste foto waar alle kinderen van De Beijer met uitzondering 
van de in 1969 overleden Henk op staan 

Hoe het verder ging 
In oktober 1970 kocht de gemeente Bemmel het woonhuis met de daar toen 
nog bij behorende grond, ter grootte van 1 21 08 hectare -een gedeelte was 
bij Koos de Beijer in gebruik- voor ƒ 90 000 
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GEMEENTE BEMMEL 
KOOPT WOONHUIS 

BEMMEL — Burgemeester en wethouders van Bemmel stellen de gemeenteraad, die vanavond om 
xalj acht m openbare vergadering b\)eenkomt, ondermeer voor het woonhms van de Erven de Beijer 
aan de Teselaar m het dorp Bemmel — ter groott e van l 21 OS hectare — aan te kopen voor de totale 
som van f 90 000,— 
De grond is volgens het college gun-
Btig gelegen binoen het twstemmlnfiB-
plan voor het dorp Bemmel 1968 
waarin het in aoordzuidelijke rich
ting bezien de volsende beslemmin
gen heeft weg - voorerf klasse A - j 
open bebouwing klasse B - achtererf' 
lcla<isc A - agran^ch gebied zonder 
bebouwing klasse TW - achtererf 
klasse A - gemengde bebouwing -
vooier( klasse A Met belrekking tot 
de realisering van deze bestemmin 
gen beraden B en W zich thans 
nog 

Verkferswaarde 
De koop van oon en andei Is aange
boden via bemiddeling van het make

laarskantoor V h Strijboflch-Thunls 
sen te Nijmegen In de totaalprijs \ in 
ƒ00000.— zijn de «ommen voor hel 
woonhuis de inkomsten- en eventue
le nevenschadc opgenomen BIJ de 
waardebepaling IE rekening gehouden 
met hot feit, dat het hier een be-
diijfabeeindigmg betreft waardoor de 
aankoop geschiedt tegen verkcera 
waarde en niet op liquidatie-basis 

Voorbereiding 
Voort* moet de vroedschap vanavond 
besbsMn over Mn tweetal voorbcrel-
dingabAaluiten in vérband met bouw-
aanvragen \aor een tasuchuur aan 
de Leutscstraat te Angeren en voor 

een woonhuis aan het Bosch Ie Bem
mel De bouwvergunningen rijn res
pectievelijk aangevraagd door de 
heren A C Piela. Leutseatraat 17 te 
Angeren en G W Koendcrs te Elat 
Aangezien belde plannen m strijd 
zijn mot hot vigerende plan in 
hoofdzaken kunnen deze bouwaan-
vragen slechts met toepassing van ar 
tlkel 19 van de Wet op de Rulmte-
lijko Ordening worden ingowlülgd 
Deze procedure kan echter alleen 
worden gevolgd. Indien ter plaatse 
een voorbereidlngabesloit vfin het v) 
gerende bestemmingsplan tel inzage 
is gelegd, terwijl voorts van G S een 
verklaring van ge«n bezwsvr dient te 
worden verkregen 

De mededeling in de krant van de aankoop door de gemeente. 
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Later dat jaar bleek de Stichting Katholiek Instituut Maatschappelijk Dienst
betoon (K.I.M.D.) belangstelling te hebben voor het gebouw. Het K.I.M.D. 
gebruikte een ruimte in het Witgele Kruisgebouw in Gendt, maar daar moest 
de stichting weg. De gemeente Bemmel vroeg ƒ 200 huur per maand, 
verhoogd met een bedrag voor het aanbrengen van noodzakelijke 
voorzieningen. Teneinde als kantoorruimte te kunnen dienen, werd een en 
ander verbouwd. Aan de westzijde werd een vleugel aangebouwd, waardoor 
de ongeveer op die plek staande schuur kwam te vervallen. De stenen van die 
gesloopte schuur lagen er enige tijd ongebruikt en toen de heer Jan Koops op 
het grasveld tegenover zijn huis terwille van Bemmel-800 als straatversiering 
een ronde put metselde, werden daar stenen van die oude schuur voor 
gebruikt. Die put staat er nog steeds. 

Het K.I.M.D. heeft van het pand gebruik gemaakt tot 2004. Toen ging het op in 
'Thuiszorg Midden-Gelderland'. Daarna wilde zich daar een medische groeps-
praktijk vestigen, omdat die uit het gebouw aan de Deken Dr. Mulderstraat 
gegroeid was. Die liet het geheel drastisch verbouwen. Ten westen van het 
oude gebouw werd een vergelijkbaar nieuw gebouw opgetrokken, verbonden 

met een tussengedeelte. 
In 2005 was de ver- en 
nieuwbouw gereed. De 
voormalige boerderij 
was beneden ingericht 
als apotheek, terwijl de 
bovenverdieping werd 
bestemd voor diverse 
medisch gerelateerde 
activiteiten. Helaas is de 
oude boerderij als 
zodanig nauwelijks meer 
te herkennen. Van de 
oude perenbomen staan 
er nog steeds enkele. 

De huidige situatie. 

Met dank aan Mimi, Gerard en Oor de Beijer voor hun verhalen en docu
mentatie en Adri Stuart voor het uitzoeken van de genealogie. 

Joop Verburg 

Bijlage: Kwartlerstaat Jo de Beijer. Op de volgende twee bladzijden is de kwartlerstaat 
opgenomen van Jo de Beijer. Op de linkerpagina zijn de voorouders van zijn 
vaderskant weergegeven en op de rechterpagina die van zijn moederskant. Daarna 
volgt nog een korte toelichting op de kwartlerstaat, geschreven door Adri Stuart. 
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Toelichting kwartierstaat De Beijer - Zegers 
Als achtergrondinformatie bij het artikel over de familie De Beijer heb ik de 
voorouders van het gezin De Beijer-Zegers in kaart gebracht Hierbij heb ik 
gebruik gemaakt van de gegevens die de familie De Beijer aangereikt heeft en 
vervolgens heb ik deze aangevuld met gegevens uit het bevolkingsregister 
van Bemmel, de burgerlijke stand (via internet www genlias nl), kerkboeken 
en het rechterlijk en notarieel archief 

Om de genealogische gegevens weer te geven, heb ik gekozen voor de 
kwartierstaat Dit is een overzicht van alle voorouders van een persoon zowel 
in mannelijke als in vrouwelijke lijn Zie voor andere vormen van presentatie 
(genealogie, parenteel) de uitleg en voorbeelden op onze website Om te 
begrijpen hoe de kwartierstaat gelezen moet worden volgt hier een uitleg van 
de genealogische begnppen en de gebruikte symbolen. 

Zoals gezegd bevat een kwartierstaat de voorouders van een persoon (ook 
wel proband genoemd) Dat geldt dan uiteraard ook voor de eventuele broers 
en/of zusters van de proband Alle personen worden in de kwartierstaat 
volgens een bepaald systeem genummerd Hiervoor wordt meestal het 
Kekule-systeem gebruikt, genoemd naar Stephan Kekule von Stradonitz Bij 
dit systeem krijgt de proband nummer 1, de vader 2, de moeder 3, grootvader 
van vaderskant 4, grootmoeder 5, grootouders van moeders kant 6 en 7, de 
overgrootouders 8 t/m 15, enzovoort De mannelijke voorouders krijgen dus 
even nummers en vrouwelijke voorouders oneven nummers Per persoon 
worden gegevens weergegeven zoals geboorte of doop, huwelijk, overlijden of 
begraven Om het (grafisch) overzicht beknopt te houden, wordt hierbij vaak 
gebruik gemaakt van symbolen Als het overzicht als tekstdocument wordt 
weergegeven, dan gebruikt men meestal de betekenis in plaats van de 
symbolen De meest gebruikte symbolen zijn 

Symbool 
* 
~ 
+ 
D 

X 

& 
oo 

Betekenis 
Geboren 
Gedoopt 
Overleden 
Begraven 
Wettelijk getrouwd 
Ondertrouwd 
Kerkelijk getrouwd 

In de kwartierstaat van De Beijer-Zegers is de proband weggelaten omdat 
deze precies in het midden tussen de twee delen geplaatst zou worden en dit 
in de vouw van het blad met goed leesbaar zou zijn Als proband gelden alle 
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acht kinderen uit het gezin, namelijk Henk, Koos, Willy, Gerrie, Jan, Gerard, 
Mientje (Mieke) en Cor Het genealogieprogramma (PROGEN), waarmee de 
kwartierstaat gemaakt is, gebruikt de bovenstaande symbolen en geeft tevens 
de mannelijke voorouders een dikkere omlijning dan de vrouwelijke voor
ouders Daar waar geen verdere voorouders bekend zijn, wordt dit aangeduid 
met een dikke punt boven de omlijning van een voorouder 

Wat verder nog opvalt, is dat de schrijfwijzen van de namen met eenduidig 
zijn Bijvoorbeeld Zegers of Zeegers, of Nuij of Neuij, maar ook voornamen als 
Everdina of Everarda Dit komt doordat men in de negentiende eeuw en 
daarvoor met altijd precies wist hoe een naam geschreven moest worden De 
ambtenaar van de burgerlijke stand ging dan af op wat hij hoorde En de 
pastoor maakte er een wel eens een Latijnse naam van Het komt zelfs voor 
dat in een akte twee verschillende schrijfwijzen van dezelfde naam staan 

Genealogische naspeuringen familie De Beijer 
Zoals in het artikel hiervoor van de familie De Beijer van de Teselaar is 
aangegeven, heb ik ook gekeken naar de oorsprong van deze familie en 
gezocht naar een mogelijke relatie met Justinus de Beijer, burgemeester van 
Nijmegen, die woonde op 'De Kinkelenburg' 

De oudst gevonden voorouder is Andreas de Beijer, vader van Jacobus de 
Beijer die in de kwartierstaat staat als nummer 16 Andreas is geboren rond 
1760 en in 1788 te Eimeren getrouwd met Theodora Bloem, geboren in 1762 
te Eist Andreas en Theodora wonen in Ressen en laten kinderen (katholiek) 
dopen in Eimeren Aan de hand van de doopnamen van de kinderen kan vaak 
afgeleid worden welke familierelaties er zijn Hieruit volgt dan dat zijn vader 
waarschijnlijk Johannes de Beijer heette Beroepen die de verschillende 
personen van de Bemmelse De Beijer familie uitoefenden zijn net- en 
strodekker en vooral warmoezeniers (tuinders) 

Justinus de Beijer (1705-1772) was enig kind van de vermogende protestante 
regentenfamilie Jacobus de Beijer en Geertruida Cuper (1681-1751) Hij 
volgde in Utrecht de rechtenstudie, promoveerde in 1724 en reisde daarna 
door heel Europa Justinus trouwde in 1734 met de Utrechtse regentendochter 
Maria Elisabeth de Casembroot Hij werd in 1743 schepen en in 1746 burge
meester van Nijmegen 

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er nog geen relatie gelegd kan worden 
met Justinus de Beijer en dat een mogelijke relatie ook met voor de hand ligt, 
gezien de verschillende achtergronden van beide families 

Adri Stuart 
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Historie van Bemmel, Haalderen en Ressen uit 1741 

Soms lacht het geluk je toe, als lid van een historische vereniging Bij mij 
kwam mevrouw Flohil-de Bruin met een heel oud, geïllustreerd boekje, 
getiteld Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van alle volkeren 
Xlllde deel Vervolgende beschrijving der Vereenigde Nederlanden, en 
vervattende bijzonderlijk die der Provincie Gelderland Met naauwkeurige 
Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd Het boek is uitgegeven in 
Amsterdam in 1741 en was opgedragen aan de Hoog-welgeboren, 
gestrengen Heere, den Heere Frans Jan, vnjheere van Heeckeren 

Helaas waren de kaarten en tekeningen op één na uit het boekje gesneden, 
zodat we u die met kunnen laten zien De enig overgebleven prent drukken we 
hierbij af De verhalen over onze dorpen zijn echter heel interessant, zodat ik 
die hierbij onverkort weergeef Voor de leesbaarheid heb ik op een aantal 
plaatsen de schrijfwijze aangepast 

Bemmel 
Bemmel is een vermakelijk dorp, tegenover Angeren, aan de Waaldijk, in 't 
geboomte gelegen Het heeft fraaie wandelwegen en korenlanden rondom 
zich Men ontmoet, in en omtrent dit dorp, verscheidene adellijke huizen als 
het HUIS te Bemmel, dat rondom in zijn grachten staat en, behalve 
verscheidene trapgevels, een vierkante toren heeft met een spits dak Het is 
een aloud gestigt 
Voorts heeft men hier het oud adellijk huis de Pollenbeering, in de kaarten 
bekend onder de naam van Bronkhorst, omdat er de heren Van Bronkhorst 
voorheen eigenaars van waren Men ziet het wapen van dit geslacht, boven 
de namen van Kornelis van Bronkhorst en Agneta van Aeswyn, en het jaartal 
van 1646, in steen uitgehouwen en tegen de toren van 't gebouw geplaatst 
Het huis IS met fraaie hoven en lange dreven van zware eikenbomen omplant 
Het heeft een zware vierkante toren, rondom in het water staande De hof is 
met dubbele grachten omnngd Op de voorhof heeft men ruime stallingen, 
koetshuis, oranjene, tuinmanswoningen, bak- en brouwhuizen De Pollen
beering werd nevens een veer op Nijmegen en tienden, welke er onder 
behoren, in het jaar 1724 te koop geveild In 't jaar 1730 is het in eigendom 
gekomen van de heer Adriaan van Lynden, burggraaf des Rijks van Nijmegen 
Het slot of adellijk huis Kinkelenburg ligt mede te Bemmel in diepe grachten 
't Is een oud gebouw, dat met lommerrijk geboomte omplant is Ook staat in 
't dorp het adellijk huis de Plak, door sommigen Randwyk genoemd, omdat 
dat lang door dit aanzienlijk geslacht bewoond geweest is Het is nieuw 
opgetimmerd en heeft dertig morgen land onder zich 

Voorts vindt men hier nog de huizen Leemkuile en Brugdijk, die met lustige 
plantages omringd zijn 
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Het oorspronkelijke onderschrift bij de tekening van J C Philips uit 1741 luidt 
GELDERLAND, verbeeld door een zittende Vrouw, die, ten teken van Oppermagt, een 
Scepter en het Wapen der Provincie in haar Regterhand houdt, en de Hertogs- en 
Graavenkroon van GELDER en ZUTFEN op de schoot heeft wordt verzeld van een 
'gewapend Ridder de RIDDERSCHAP, en van eene vrouw met eene IVIuurkroon op 't 
hoofd en eene Grondtekening eener Stad in de hand, de Stemmende Steden der 
Provincie verbeeldende De Wapens der dertien Stemmende Steden, in drie 
Kwartieren verdeeld, worden, bij die van KUILENBURG en BUUREN, door twee 
Kindertjes, aan een praalzuil vastgemaakt Op den Voorgrond ziet men eenige 
Geldersche Waaren, Kooren, Tabak, Papier enz, een Kindje met de Kaart der 
Provincie en het Zinnebeeld der Geldersche Rivieren In 't verschiet stroomt de Waal 
voorbij de Stad NIJMEGEN 

De Gereformeerde Kerk, die oud en met een lage kap gedekt is, wordt er ook 
door een predikant bediend De Roomsgezinden hebben te Bemmel een 
Statie, in welke de dienst door een wereldlijk priester verricht wordt Bij de 
Gereformeerde Kerk staat een zeer zware lindeboom, die hier als iets 
bijzonders wordt aangewezen 

Haalderen 
Halderen ligt een weinig bezuiden van Bemmel Hier is geen Gereformeerde 
Kerk, noch predikant 

Doornik 
Doornik ligt tegenover Nijmegen, met ver van Lent De Heren van Doornik zijn 
in de Gelderse geschiedenissen zeer vermaard Men had hier vanouds een 
slot, dat al in de veertiende eeuw verwoest geworden is 

Rassen 
Rassen ligt bij de Vaart tussen Nijmegen en Arnhem, en heeft een 
Gereformeerde Kerk, welke door een predikant bediend wordt Bij Ressen is 
een herenhuis, 't Huis te Ressen genaamd, 't welk met zeer oud is, doch 
voorheen heeft er een zwaarder slot gestaan (zie Annal Geneal de la 
Maison de Lynde) De plantages van dit huis zijn zeer fraai Jozef Hendrik, 
baron van Lynden, is er tegenwoordig eigenaar van 

Opmerkingen 
In de tekst wordt steeds gesproken over gereformeerde kerken In die dagen 
werd 'hervormd' nog met gebruikt Daarna is er een tijd geweest, dat beide 
benamingen door elkaar gebruikt werden, tot ze uiteindelijk twee verscfiillende 
kerkgenootschappen aanduidden Na de Unie van Utrecht in 1579 was binnen 
de 'Republiek der Verenigde Nederlanden' alleen de gereformeerde gods
dienst toegestaan Katholieke gelovigen uit onze streek gingen ter kerke in de 
Duitse enclaves Huissen en Hulhuizen, waar godsdienstvrijheid heerste 
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De dijkdoorbraak bij Doornik had in 1741 nog niet plaats gevonden, zodat 
daar een volwaardig dorpje lag. 

Met dank aan mevrouw Flohil-de Bruin. 
Joop Verburg 

Reacties op onze oproep 
Onder de kop 'Wie kan deze jongens tinuisbrengen?' plaatsten we in het 
vorige Kringblad (zie pagina's 54 en 55) een oproep om ons de namen aan te 
leveren van de leerlingen die te zien zijn op een klassenfoto van omstreeks 

1925. De foto werd ons 
aangeleverd door ons lid 
de heer Eef Damen. De 
namen van twee van de 
afgebeelde jongens waren 
bekend: dat waren Bertus 
van Meegen en Hendrik 
Damen, de vader van Eef. 

Naar aanleiding van de 
oproep ontvingen we één 
reactie, van ons lid de 
heer Henk de Man. Hij 
wist ons te vertellen dat de 

leerkracht op de foto de heer Piet Akkermans was. Uit verhalen van 
verschillende ouderen was ons al bekend dat Akkermans geen gemakkelijke 
man was. Hij zou echter wel een fijne ondenwijzer zijn geweest. De jongens 
noemden hem 'de kale Akker'. Akkermans was volgens de heer De Man een 
vrijgezel, die indertijd met zijn zuster heeft gewoond in het huis 'Rots ter Zand', 
op de plaats waar het Vossenhol overgaat in de Zandsestraat. Hij was 
geboren in 1875 en ging in januari 1940 met pensioen. Overigens wil het 
toeval, dat de familie Damen vanaf 1953 nog ongeveer 10 jaar in 'Rots ter 
Zand' heeft gewoond. 

Met deze ene reactie, waarvoor overigens ook op deze plaats onze dank, 
heeft de oproep niet het gehoopte resultaat opgeleverd. We zullen het 
informatieverzoek nu opnemen op onze internetsite. Mocht de publicatie daar 
of die in ons blad in de toekomst toch nog aanvullende informatie opleveren, 
dan zullen wij u hierover informeren. 

Gerard Sommers 



- 30 -

Nieuws uit de krant van 100 jaar geleden 
De feestelijke opening der Betuwsche Stoomtram 

Reeds voor jaren wenschten de vooruitstrevende Betuwnaren zich een beter 
vervoermiddel met de dorpen onderling en met de beide steden Arnhem en 
Nijmegen 
De opening van den spoorweg Arnhem-Nijmegen in 1879 bracht hier wel 
grootelijke verbetering in, welke verbetering nog aanmerkelijk vergroot werd 
door de totstandkoming van de lijn der Hollandsche Spoorwegmaatschappij 
van Nijmegen en Arnhem via de Vork en Kesteren naar Amsterdam en 
Rotterdam Evenwel de Over-Betuwe, de dorpen Bemmel, Gendt, 
Doornenburg, Huissen en Angeren hadden aan deze verkeerswegen 
betrekkelijk nog zeer weinig, men woont te ver van de naaste stations 
verwijderd Voor deze plaatsen was een locaal verbindingsmiddel een 
hartewensch 
Op allerlei wijzen werd aan dezen wensch uiting gegeven In couranten
artikelen, op vergaderingen, overal werd 'de tram' besproken en het grootste 
struikelblok, de kosten, van alle kanten bekeken 
Een schoone toekomst doemde op toen de maatschappij 'Helios' op het 
Betuwsche tooneel verscheen Deze zou de zaak geheel alleen uitvoeren 
Het zou den bewoners der Betuwe mets kosten 
Het was echter te mooi, het resultaat was mets 

En daar zat de Over-Betuwe weder te staren in de toekomst, tot een lichtend 
sterretje verscheen Een nieuwe commissie was in 't leven geroepen, 
waarvan de heer van Visser de ontwerper was en tevens van een nieuw 
plan tot den aanleg van een Over-Betuwschen tram Evenwel de ontwerper 
wilde het bovengedeelte van de Betuwe voorloopig laten rusten en 't gevolg 
was dat het geheele plan bleef rusten 
In Huissen wilde men nu zich zelf helpen door den aanleg van een 
paardentram Intusschen vormde zich toen een derde commissie tot aanleg 
van een stoomtram, van welke commissie voorzitter was de heer G W A W 
baron van der Feltz, de voor deze streek zooveel gevoelende burgemeester 
van Eist 
Energiek werd toen door deze commissie gewerkt De namen dezer mannen 
zullen steeds met eere genoemd worden, als zijnde van mannen waaraan 
de Betuwschen vooruitgang veel zal te danken hebben 
't Waren de heeren G W A W baron van der Feltz, voorzitter, P W P van 
Bunge, notans te Bemmel, secretaris, H H G Langemeyer, W Breumssen, 
C H Rijssenbeek, wijlen den oud-notans G Stolk, deze allen uit Bemmel en 
G A G Erdkamp uit Eist, A H Knipping te Lent en J S Pruyn te Elden 
Eere aan deze mannen' 
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De heer Langemeyer, die de eerste stoot heeft gegeven aan de 
totstandkoming van het comité, mag met genoegen terugzien op zijn pogen 
Toen Huissen 't plan had opgevat om een paardentram te leggen, was het 
de heer Langemeyer die de commissieleden bij elkaar bracht, zoodat den 28 
October 1903 de eerste bijeenkomst plaats had 
Had de heer Langemeyer den eerste stoot gegeven, 't werk, 't zware werk 
was toen verder weggelegd voor den voorzitter en den secretaris, - den 
voorzitter, die zooveel moeilijkheden en zooveel tegenkanting had te 
overwinnen, den secretaris, die zooveel schrijfwerk en berekeningen moest 
maken Nogmaals een eeresaluut aan deze baanbrekersi 
Jammer dat dit comité in vergetelheid is gebracht, toen zij haar rechten en 
verplichtingen overdroeg aan de later gevormde maatschappij We zagen 
deze commissie althans met bij de feestelijke opening en we misten haar 
zoo ongaarne 

Dat er hard gewerkt is, bewijst het feit dat binnen 6 jaar het eerste gedeelte 
in exploitatie kon worden genomen ondanks de vele tegenkantingen en 
moeilijkheden, welke overwonnen moesten worden Maar eindelijk waren 
alle concessien verleend, was alles gereed tot aanbesteding 
Den 25en Juni 1907 werd in cafe de 'Vereeniging' te Eist door de firma van 
Hasselt en de Koning aanbesteed het bouwen van locomotief- en 
wagenremisen, koienloodsen enz te Bemmel Aannemer werd de firma 
Gebr Kinkelder te Arnhem voor ƒ 59 596 
Den 10en Dec d a v werd door genoemde firma in Hotel Lent aanbesteed 
het maken van den aarden baan en kunstwerken benevens het leggen van 
sporen en wissels voor de lijnen Lent-Elden en Elst-Bemmel Thans werden 
aannemers de heeren Zandstra en W Visser te De Lemmer voor ƒ 137 000 
Het werk vorderde zoo goed, dat den 19en September 1908 de eerste 
locomotief te Eist aankwam Deze locomotief droeg den naam van den 
voorzitter van het comité, den heer G W A W baron van der Feltz 
Verschillende proefritten werden in 't najaar gehouden tot den 14den 
December 1908 het eerste gedeelte in exploitatie kon genomen worden 
Vier dagen voor deze in gebruikneming, werd het 2^ gedeelte door de firma 
Van Hasselt en de Koning in Hotel 'Lent' aanbesteed Aannemer werd den 
heer W F Hoyinck te Westervoort voor ƒ111 544 

Na veel tegenspoed is thans weer een gedeelte van de 2'̂® besteding 
gereed Druk is in de laatste dagen gereden, veel proefritten zijn gehouden 
tot in de allerlaatste dagen de geregelde dienst is gereden Zeer velen 
hebben van de vrijheid, om mede te mogen rijden, gebruik gemaakt om een 
extra-uitstapje te maken Deze kostelooze gelegenheid om te toeren is thans 
weder voorbij, want heden is de feestelijke opening voor de genoodigden en 
overmorgen wordt het nieuwe gedeelte in gebruik genomen voor het publiek 
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Toen uw verslaggever zich heden morgen naar Arnhem begaf om de 
feestelijke opening bij te wonen, was hij weder voor de zooveelste maal in 
de gelegenheid om de flinke en vlugge bediening van het personeel op te 
merken 't Is den mannen aan te zien, dat zij met alleen hun werk met 
genoegen vernchten, maar dat zij ook goed geoefend zijn Wel het bewijs 
dat iemand aan het hoofd staat, die ernstig werken wil in 't belang van de 
tram 't Is een man, dien wij allen reeds lang kennen en die zeer zeker ook in 
de toekomst zal toonen, dat het directeurschap hem goed is toevertrouwd 
De heer Nepvue zal ongetwijfeld de tram in letterlijken en figuurlijken zin in 
goede banen leiden 't Blijkt reeds nu, dat de keus op hem een gelukkige is 
geweest 

En thans 
De f e e s t t o c h t 

De feesttram bestaat uit een versierde locomotief (dezelfde welke wij boven 
reeds genoemd hebben, die het eerst in de Betuwe is gekomen en den 
naam draagt van baron van der Feltz) twee versierde personenrijtuigen en 
een geïmproviseerde muziekwagen voor de Huissensche muzikanten Het 
Huissensche muziekgezelschap luistert namelijk de tocht met muziek op 
Deze wagen is een keung met doek overkapte kolenwagen De wagen en 't 
geraamte waar de bloemen en emblemen op zijn aangebracht, zijn wit 
geschilderd en 't geheel levert een zeer mooi gezicht op 

Ook de beide rijtuigen zijn smaakvol versierd Voor tegen een der balcons is 
het wapen van Eist aangebracht terwijl verder vlaggen en tropeeen 't geheel 
voltooien Kwart over tien hebben allen plaatsgenomen en wordt de 
feestelijke tocht aanvaard 
Onder zeer groote belangstelling van de zijde van het publiek, dat in grooten 
getale was opgekomen en terwijl de muziek speelde, zette de tram zich in 
beweging Verscheidene fietsrijders volgden 
Enthousiastische ontvangst in Eist De schoolkinderen zongen een 
welkomstlied, waarna baron Van Doorn van Westcapelle, president
commissaris, den kinderen en onderwijzers dank zeide 
Onder een daverend "lang zullen ze leven" ging de tocht verder 
Terwijl de muziek speelt stoomen wij langs den Eldenschen dijk naar Elden, 
waar veel belangstelling wordt getoond van de zijde der inwoners Overal is 
het dundoek ontplooid, overal zien we blijde gezichten 
Te Elden, waar wij 10 25 aankwamen, stonden de kinderen opgesteld 
tegenover het cafe Voorthuizen Nadat de kinderen een lied gezongen 
hadden ging de tocht onder uitbundig gejuich van Elden's ingezetenen door 
de schoone Betuwe naar Huissen 
Een schel gefluit van de locomotief en we staan voor de poorten van het 
oude stadje Huissen De tocht door Huissen was voor de tram een ware 
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zegetocht. Alles was uitgeloopen. Oude vrouwtjes, niemand bleef in huis. 
Aan de andere zijde van Huissen en op 't Zand, waren een drietal 
eerebogen opgericht. 

Onder 't gedonder van 't geschut ging vervolgens de tocht naar Bemmel 
alwaar we ongeveer kwart over elf aankwamen. De gebouwen en 
werkplaatsen, de remise en het administratiegebouw zijn mooi versierd, 
overal de vaderlandsche driekleur. Voor bezichtiging der gebouwen en 
werkplaatsen was een half uur bepaald. 

Eenige ververschingen werden aangeboden waarna de tocht door het dorp 
Bemmel waar menige vlag wapperde en de notaris, de heer Van Bunge een 
mooie versiering in zijn tuin had aangebracht, werd voortgezet. 
Toen langzaam door het dorp gereden was, ging het eenigszins vlugger 
langs Doornick en door de Vossenpels naar Lent. Bij den wissel aan de 
Modderstraat stonden de schoolkinderen opgesteld welke een lied zongen. 
Toen reden we door het dorp Lent naar het eindpunt op den Dijk. 
In Hotel Lent werden weder ververschingen aangeboden. 
Even over halfeen namen de genoodigden weder plaats en ging de tocht 
naar Eist. 

Aan de Praets, waar de genoodigden werden ontvangen, weerklonken 
telkens wanneer eenige hooggeplaatste personen aankwamen 
kanonschoten. 

Onder de hooge gasten zagen we zooals we boven reeds opmerkten, 
minister Régout, de commissaris der Koningin in Gelderland, Jhr. S. v. 
Citters, verschillende afgevaardigden van de Staten Generaal, de leden van 
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Ged.-Staten, de heeren H.O. van Os en jhr. Dommer van Polderveldt, de 
hoofdingenieur van den Prov. Waterstaat, de vertegenwoordiger van de 
Tweede Kamer voor tiet district Eist, mr. baron Van Wijnbergen en den 
burgemeester van Nijmegen en die van de Betuwsctie dorpen Eist, Bemmel, 
l-iuissen, Gendt, Pannerden en Vaiburg. 

I oio) Autonleiten en oenoodigden bi] de o i de Beluwsche Stoomlram. {Meyknk. 
I. Z. Exc. de Minister van Walerstaal, Mr. Regou! 2. De Commissaris der Koningin in Gelderiand, 
Jhr S. van Cillers. 3. De heer O. W A. W. Baron van der Feltz, burgemeester van Eist. 4. De heer 
D. Nepueu (e Eist, direcleur van de Beluwsclie Iram. 5. De heer H. 1. Baron van Doorn van West-
capelle Ie Wagcningcn, Prcsident-Commissaris. 6 Mr. Baron van Wijnbergen, lid van de Tweede Kamer 
voor het district Eist. 7. Generaal Eland, lid van de Tweede Kamer vpor Arnhem. 8. ]hr. Mr. O. F. 

A. M. van Nispen lot Sevenaer, lid van de Tweede Kamer voor Nijmegen 

Voor de remise was een eerepoort opgericlit. Dadelijl< na aankomst gingen 
de bezoel<ers de verscliillende gebouwen in oogenschouw nemen. 
Algemeen betuigde men zijn bewondering voor deze eerste klas inrichting. 
Tenslotte gingen de genoodigden naar het administratiegebouw waar eenige 
ven/erschingen werden aangeboden. 
Keurig was de vestibule met groen en bloemen versierd aangeboden door 
het personeel van de administratie en beweging. Eveneens zagen we een 
mooi bloemstuk in de directeurs-kamer. 
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De tram zette zich weer in beweging doch spoedig werd weder halt 
gehouden bij de woning van den oud-burgemeester den heer W.L.H.A. v.d. 
Monde, ten einde deze te begroeten daar hij juist heden 77 jaar wordt. Zijn 
tuin was keurig versierd. 
Toen Bemmelsch voormalige burgemeester geluk werd gewenscht was het 
hem aan te zien, dat hij voor deze lieve attentie zeer gevoelig was. Weder 
ingestapt ging de tocht door het dorp Bemmel. Zeer veel menschen waren in 
de Dorpsstraat om den doorrit te zien. In den tuin van den notaris, den heer 
Van Bunge was een mooie versiering aangebracht. 
Langs Doornick en de Vossepels ging de tocht naar Lent waar boven op den 
dijk een mooie eereboog was opgericht. 
Onder 't gedonder van 't geschut hield de tram stil om een half uurtje 
oponthoud aan de gasten te verschaffen. 

Bij Hotel Lent stonden de schoolkinderen opgesteld met hun onderwijzers. 
De heer Zeegers, hoofdonderwijzer, richtte tot de hooge gasten eenige 
woorden van welkom en waardering inzake de tram, waarna de kinderen 
een welkomstlied zongen. 
Hierna bedankte de voorzitter der commissarissen, baron van Doorn tot 
Westcapelle, de onderwijzers en de kinderen. 

Gerard Sommers 
Bronnen: 
Tekst: Regionaal Archief Nijmegen - Gelderlander Online, 31 augustus 1909pag. 2; 
Foto's: Geïllustreerd weekblad De Prins van 11 september 1909 en Ansichtencollectie 
J.H.J.M. Janssen. 
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De inboedel van de familie Van Randwijckvan 'De Poll' 

BIJ het onderzoek door Bureau Archeologie van de gemeente Nijmegen naar 
het leengoed 'De Poll' is ook gekeken naar de materiele cultuur en de 
gebruiken van de bewoners Hiervoor zijn de afvalputten en de gracht rondom 
het kasteel onderzocht Dit heeft een groot aantal vondsten opgeleverd die zijn 
beschreven in het rapport Opkomst en Ondergang van het Leengoed De Poll 
en Benyngen door Jan Thijssen en Jeroen Wildenberg e a 

Kort voordat het kasteel verwoest werd (1805-1806), overleed Steven 
Walraven van Randwijck, heer van 'De Poll' Na zijn dood is ten behoeve van 
de verdeling van de nalatenschap een boedelbeschrijving opgemaakt Hierin 
IS een groot aantal gebruiksvoorwerpen opgenomen en daardoor is het 
mogelijk en tevens interessant om te zien of er een relatie gelegd kan worden 
met de vondsten uit het archeologisch onderzoek 

Bewoners van 'De Poll' 
Door de eeuwen heen hebben verschillende, meest adellijke, families het 
leengoed of kasteel 'De Poll', ook wel 'De Poll en Bering' of 'Pollenbeenng' 
genoemd, bewoond De oudste vermelding is van Derick van Ambe die het 
leen in 1402 overdraagt aan Johan van Bylant Daarna zien we verschillende 
generaties van de families Van Bylandt, Van Bronckhorst, Van Lynden en als 
laatste de familie Van Randwijck Van al deze families is wel wat in de gracht 
beland, gezien de datering van het gevonden materiaal (vanaf de 13® tot en 
met eind 18® eeuw) 

Familie Van Randwijck in Bemmel 
De familie Van Randwijck is van oorsprong een invloedrijke Betuwse familie 
Rutger van Randwijck was in 1389 al ambtman van de Over-Betuwe In 
Bemmel bezaten leden van de familie Van Randwijck, naast een aantal 
landerijen en hofsteden, de adellijke huizen 'De Kinkelenburg', 'De Plak' en 
'De Poll' Ook bezat de familie Van Randwijck meerdere huizen in Nijmegen 
De huizen in Bemmel gebruikte men vooral als zomerverblijf 

In figuur 1 is een deel van de stamboom van de familie Van Randwijck 
weergegeven, waarbij met arcenng is aangegeven wie eigenaar is geweest 
van 'De Plak' en wie van 'De Poll' Otto Dirk van Randwijck werd in 1739 als 
eerste beleend met 'De Poll' Tussen 1755 en 1758 was 'De Poll' voor korte 
tijd in handen van andere families Godaard Adnaan van Randwijck kocht het 
kasteel en ruilde het in 1765 met Steven Walraven Steven Walraven van 
Randwijck bleef tot zijn overlijden in 1805 eigenaar Carel Willem Hendrik 
werd ook 'heer van de Poll' genoemd, maar voor zover na te gaan is, is hij 
geen eigenaar geweest Verschillende familieleden hadden wel een eigen 
kamer in 'De Poll' 
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Boedelinventaris 
Na het overlijden van Steven Walraven van Randwijck op 20 juli 1805 werd 
een boedelbeschrijving opgesteld. Deze boedelbeschrijving wordt bewaard in 
het familiearchief van Van Randwijck dat zich bevindt in het Gelders Archief te 
Arnhem. Dit familiearchief beslaat ruim 100 pagina's met de inventarissen van 
de kamers, vaak met de taxatiewaarde erbij en in sommige gevallen ook met 
vermelding van het bedrag dat men ervoor betaalde en de naam van degene 
die het kocht. Dat waren meestal directe familieleden zoals Otto van Rand
wijck, George van Randwijck, mevrouw Zitswitz-van Randwijck, Stephanie van 
Randwijck, mevrouw Rau-van Randwijck, Gertrude van Randwijck en de heer 
J. Bigot, de schoonvader van Steven Walraven. 

Er is ook een lijst voor de vendumeester die aangeeft dat de inboedel, die de 
familie niet wilde overnemen, verkocht zou worden. 

Figuur 2. De Pollenbeering, een tekening van Cornelis Pronl< uit 1641. 

De boedelbeschrijving geeft niet alleen de inboedel van 'De Poll' weer, maar 
ook van een nieuw huis bij 'De Poll' en een huis in de Houtstraat te Nijmegen. 
Er was dus in 1805 al sprake van een nieuw gebouwd huis. Dat is het huis dat 
in 1864 door het R.-K. Kerkbestuur werd gekocht en ingericht werd als 
pastorie. Mogelijk was het kasteel al in slechte staat geraakt. 

Helaas zijn de papieren van de boedelbeschrijving in de war geraakt waardoor 
het niet helemaal duidelijk is welke kamers bij 'De Poll' horen en welke kamers 
van het nieuwe huis zijn. 
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In de beschrijving worden ook transportakten genoemd van de volgende 
onroerende goederen 

1 De Houtakker 
2 Den Usseling 
3 Middelweert 
4 De Bredelaar 
5 Hofstede bij de kerk te Bern mei 
6 De laage weide (naast de Brouwerij 't Hoog) 
7 't Eijland (op de polder) 
8 Hofstede Polsigt 
9 Phihpskampen 

10 Visserij in de Bemmelse Strang 
11 Een stukje gemeente 
12 Goederen in de Heerlijkheid Homoet 
13 Het kleine huis in Nijmegen 

Inventaris van 'De Poll' 
De inventans is keurig onderverdeeld in 
• metaal (zilver, koper, tin, ijzer en blik), 
• keramiek (porselein, aardewerk), 
• glaswerk, 
• beddengoed, 
• meubels, 
• de wijnvoorraad. 

Om een indruk te geven wat er zoal op 'De Poll' aanwezig was, volgt hier een 
gedeeltelijke opsomming van de genoemde voorwerpen 

Zilver 
Dit betreft met name bestek, zoals 3 dozijn lepels, 3 dozijn vorken en 23 
messen, 24 theelepeltjes, verder een 'moster pot', een 'coffij kan', een 
'presentoer' (presenteerblad), 9 kandelaars, een koelvat (voor de wijn) en een 
inktkoker Van het zilver is geen taxatie in de inventaris gevonden 

Koper, tin, ijzer en blik 
Het gaat hier vooral om huishoudelijk gebruiksvoorwerpen, zoals de koperen 
VIS-, ham- en waterketels, de schuimspaan, braadpannen, diverse kannetjes 
en een poffertjespan Deze koperen poffertjespan moet een vroeg exemplaar 
zijn want in 1805 werden nog met zoveel poffertjes gebakken Er worden 
tinnen borden, bekers, bierkannen en waterpotten vermeld en ook blikken 
taartvormen, stroopkannen, trechters, comfoors en blakers alsmede een 
'machiene om borden te verwarmen' 



-42 -

Een 'machtene om borden te venAfarmen' bestond uit een blikken doos of 
koffertje waar onderin gloeiende kooltjes gestopt konden worden en waar 
bovenin de borden op zijn kant gezet werden zodat die verwarmd werden 
Tegenwoordig adverteert Miele met iets nieuws een ingebouwde 
'warmhoudlade' om het servies vooraf op te warmen Nu een luxe die 
verkrijgbaar is vanaf € 500' Niet iets voor een doorsnee huishouden 

Keramiek 
Het zogenaamde 'Doorniks' eetservies werd getaxeerd op ƒ 90 Verder waren 
er diverse schalen en borden, waaronder Japanse, een tweetal theeserviezen, 
een nnet vogels en een met bloemen Dan nog twee Oost-Indische serviezen 
in blauw en wit ter waarde van ƒ 65 elk En een wit Saksisch of Berlijns 
servies ter waarde van ƒ 75 Verder nog de nodige kommetjes en potjes en 
ook beeldjes voor op de schoorsteen 

Glaswerk 
Het glaswerk bestaat onder andere uit circa 150 wijn- en champagneglazen in 
diverse soorten en maten, ruim 30 bierglazen, bokalen, karaffen, likeurglazen, 
confituurglazen, een grote azijnfles en een goudviskom voor ƒ1,10 

Opvallend is de goudviskom De goudvis werd in Nederland voor het eerst 
gekweekt door de Zeeuwse arts Job Baster Hij kreeg in 1758 en de daarop
volgende jaren de eerste goudvissen uit Engeland Het lukte hem om deze 
vissen te kweken en spoedig had hij er duizenden Toen hij in 1775 overleed 
brachten zijn vissen bij elkaar bijna f 700 op 

Inboedel per kamer 
'De Poll' kende, naast enkele algemene kamers, een kamer van Steven 
Walraven, heer van 'De Poll' en kamers voor verschillende familieleden 

De kamer van 'Mijnheer van de Poll' 
De grote kamer 

14 stoelen groen geverfd, 10 fauteuils en 1 canapé, getaxeerd op ƒ 150 
Een Ijzeren schoorsteen met pijpen, 3 speeltafels, een grote spiegel met 
vergulde lijst op ƒ 60, een speeltafel op ƒ 7 en een koperen kachel op ƒ 26 
getaxeerd 

De qnize kamer 
Bevat onder andere 19 'rotting' (rotan) stoelen voor ƒ 60, een geel faience 
servies (faience is een type aardewerk van hoge kwaliteit dat met een 
ondoorzichtige witte laag geglazuurd is om het op Chinees porselein te laten 
lijken) met dessert voor ƒ 70, 1 paviljoen (soort hemelbed) voor ƒ 15 en een 
spiegel voor ƒ 14 
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Figuur 3 Een pagina uit de beschnjving 

De eetkamer 
Bevat onder andere een eettafel met losse stukken voor ƒ 36, een cilinder-
buffet voor ƒ 46, 12 rotan stoelen voor ƒ 24, een koperen kachel voor ƒ 12, 
een spiegel voor ƒ 30, een tafelkleed voor ƒ 10, een tafelkleed voor ƒ 2,10 
en een tapijt voor ƒ 10. 
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De voorkamer 
12 rotan stoelen voor ƒ 36, tafels voor ƒ 22, ƒ 16 en ƒ 8, een spiegel voor 
ƒ 60 en een Spaanse nnat voor ƒ 10. 

Opvallend in de beschrijving, zie figuur 3, is de 'Electrisiteit met Zijn 
toebehooren'. In 1805 was er nog geen sprake van elektriciteit in huis als 
bron van energie (de gloeilamp werd pas in 1879 uitgevonden). Wel kende 
men statische elektriciteit en men had elektriseermachines waarmee 
experimenten met statische elektriciteit konden worden uitgevoerd. Mogelijk 
dat dit apparaat gebruikt werd om mee te experimenteren. 

Figuur 4. De elektnseermachine, die Van Marum in Groningen met Gerhard Kuyper 
construeerde en die hij opgedragen heeft aan prins Willem V. De schijf van schellak 
draaide door een kwikbad en door de wrijving werd statische elektriciteit opgewekt 
Van Marum verkocht dit apparaat in 1790 aan het Teylers Museum, waar het nu nog 
is. 

Daarnaast zijn er nog kamers van mejuffrouw Galmische, Francois (neef), 
mevrouw Stephania (nicint), de kamer van de kamenier, de meidenkamer, de 
knechtenkamer en dan nog de gang, de zolder, de kelder en een 'dessert hok'. 
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De wijnvoorraad 
Deze bestaat uit 269 flessen Graafse wijn, 35 flessen Bourgogne, 24 flessen 
witte wijn, 6 flessen oude rode wijn, 5 flessen Rijnwijn, 3 flessen Malaga wijn, 
3 flessen Arak, 1 fles soja, 2 flessen linnoensap, 2 flessen olie, 1 fles azijn en 
nog enige flessen gewone rode wijn Ook hiervan is geen taxatiebedrag aan
gegeven 

De relatie van de inboedel met het archeologisch onderzoek 
Voor de relatie van de inboedel met het archeologische onderzoek (zie het 
rapport 'Opkomst en Ondergang van het Leengoed De Poll en Benyngen' 
door Jan Thijssen en Jeroen Wildenberg e a , Nijmegen 2007) kijken we met 
name naar keramiek en glas aangezien dat ook in de inboedel uitgebreid aan 
bod komt 

Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat er grote aantallen borden en kopjes 
uit Europa en Azie gevonden zijn Deze stammen ook uit de periode dat de 
familie Van Randwijck op 'De Poll' verbleef In de inboedel zien we diverse 
serviezen, maar ook borden, kopjes en schoteltjes, kommen, schaaltjes 
Vergelijken we dit met het resultaat van het archeologisch onderzoek dan zien 
we zeker overeenkomsten De inboedel beschrijft onder andere Doornikse, 
Saksische, Oost-Indische en Japanse serviezen en het archeologisch onder
zoek classificeert vondsten als Aziatisch en Europees porselein 

Ook de glaswerkvondsten zoals kelkglazen, spiraalglazen, bokalen en bekers 
en flessen (azijnfles) lijken overeen te komen met de beschrijving in de 
inboedel een veelvoud aan (geslepen) bier-, wijn- en likeurglazen, flessen, 
bokalen. 

Adri Stuart 

Literatuur 
1 'Opkomst en Ondergang van het Leengoed De Poll en Benyngen' door Jan 

Thijssen en Jeroen Wildenberg e a, Bureau Archeologie van de gemeente 
Nijmegen, Nijmegen 2007, 

2 Register op de Leenakteboeken 
3 Familiearchief Van Randwijck, Gelders Archief inventaris nummer 0609, 
4 Een elektriserend geleerde Martinus van Marum 1750-1837, A Wiechmann, 

L C Palm e a, Haarlem 1987 

Naschrift redactie 
Van het hierboven aangehaalde rapport 'Opkomst en Ondergang van het 
Leengoed De Poll en Benyngen' zijn nog enkele exemplaren bij de kring 
verkrijgbaar De prijs bedraagt € 25 Indien u geïnteresseerd bent, kunt 
hiervoor contact opnemen met onze secretans Gerard Sommers 
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Houtakker 
in handen 
Bemmel 
Grondaankoop,voor 2,6 miljoen 
Door om» verslsggaver 
BEMMEL - Voor exact 
2.625.000 gulden is de ge
meente Bemmel de afgelo
pen week eigenaar geworden 
van de percelen, waar de ko
mende Jaren het bedrijfster
rein De Houtakker wordt uit
gebreid. Ook een aantal ruU-
gronden voor het glastuin
bouwgebied Bergerden zijn 
bij de deal betrokken. 

Bemmel aast al een jaar of tien 
op de gronden m de hoek van de 
Van Eikweg en het emde van de 
A15 Het huidige bedrijfsterrein, 
in de hoek Van Elkweg-Papen-
straat, meet nu zo'n tien hectare 
en zal verdubbeld worden 
Bemmel bereikte pas vorig jaar 
zomer overeenstemming met de 
agrariër die ter plekke woonde 
en z'n bednjf op pachtgrond uit
oefende De boerderij werd toen 
gekocht en de agraner kon ver
der boeren in Zeeuws-VIaande-
ren De landenjen bleven echter 
in handen van de in Deventer 
gevestigde Stichting IJsselland-
schap Wethouder Cnjns ver
wachtte in augustus vong jaar 
dat het nog een hele klus zou 
worden om de gronden daad
werkelijk aan te kopen, te meer 
omdat de Süchting bezwaar had 
gemaakt tegen het gemeentelijk 
voorkeursrecht 
Toch is Bemmel er m geslaagd 
om de tien hectare binnen negen 
maanden te verwerven Ook is 

3,7 hectare grond aan de oost
kant van de Van Eikweg bij de 
deal inbegrepen Die percelen 
worden gebruikt als ruilgronden 
voor Bergerden Volgens Crijns 
zal deze 'overklap' niet op ter
mijn worden mgezet als extra 
uitbreiding van De Houtakkers 
Wethouder Cnjns kondigde vorig 
jaar al aan dat de bednjfsgrond 
op deze zichüocatie straks ver
moedelijk voor zo n 140 g\ilden 
per vierkante meter aan onder
nemers wordt verkocht Omdat 
de bestemming nog moet wor
den gewijzigd, zal het naar ver-
wachtmg nog zeker een jaar du
ren voordat met de uitbreiding 
van De Houtakker een begin kan 
worden gemaakt 
Ovengens moet Bemmel nog een 
laatste stukje wei in de uiterste 
punt van de twee wegen van een 
particulier kopen Op die plek 
moet met name een talud ko
men omdat de Van Elkweg/Kar-
straat óver de Betuweroute heen 
moet en Bemmel ook graag een 
rotonde wil maken met het eind
punt van de A15 
Tenslotte zal Bemmel 21 hectare 
landbouwgrond nabij de hoek 
Lingewal/Heuvetsestraat niet 
verkopen Die percelen waren ei
genlijk bedoeld als nieuwe loca
tie voor de agraner die nu naar 
Zeeland is vertrotken Uit 'stra
tegische overwegingen', dus ook 
als ruilgrond voor Bergerden, 
houdt Bemmel deze lappen 
grond achter de hand. 
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Uut de ouwe deus 

De Houtakker 

Tien jaor gelejen wier de gemeente Bemmel vur 2,6 miljoen gulden eigenaor 
van de boerderij en gronden De Houtakker aon de Karstraot 

De wethouwer nuumde t n hele stap korterbij, want bedrijventerrein De 
Houtakker kon worden uutgebreid De plannen urn t bedrijventerrein daor uut 
te breien hepen al jaoren D r viel heel wat te bakkelijen vurdat alles vur 
mekaor was mit de grondaonkoop 

len december vurrig jaor wier t hele complex van boerderij en stallen 
gesloopt Toch jammer van zo n ouwe plaots t Lótste huus was nor de oorlog 
gebouwd umdat de ouwe boerderij bij oorlogshandelingen kapot geschoten 
was Al heel lang daorveur was er op die plek n boerderij 

Op t terrein stön ok nog drie kazematten en d r wurd n hoop gerikraojd over 
die dingen Laoten staon, afbreken of verplótsen"? 

Wurrum blieven ze met gewoon staon"? As je ze verplóts sleet t ok ners mer 
op Dan motten ze ers afgebroken worden en dan wer opgebouwd Dan zien 
ze wer as nij 

Mar dat mot nou juus met n Bitje schónmaken zou met verkeerd zien, mar je 
mot nog wel kunnen zien dat ze al oud zien 

Dezer dagen lees je wer len de krant dat de bewoners van de straoten 
rondum len opstand kommen want volges de wethouwer mot de nije weg dur 
de woonwiek Tien jaor gelejen wier d r gesproken over n nije ontsluutings-
weg via de Van Eikweg 

De gemeente wil dat ok nog steeds, mar de provincie Gelderland, die 
eigenaor is van de Van Eikweg, blief dwars liggen De wethouwer wil de weg 
nou dur de woonwiek laoten lopen, mar de bewoners zien daor tegen want ze 
vrezen veul overlast 

len t artikel dinken ze dat de uutbreiing nog wel n jaortje zal duren, mar we 
zien alwer tien jaor verder en t is nog n kaole boel De Houtakker is n plan 
van lange aojem 

Maria Janssen 
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De distributie 
Inleiding 
In het Kringblad jaargang 1997, nummer 2 stond op bladzijde 7 de hierna 
opgenomen foto met daarbij de vraag om meer informatie over de distributie 
van goederen en het distributiekantoor. Het antwoord heeft even op zich 
laten wachten, maar met onderstaand artikel, heb ik geprobeerd de vraag zo 
goed mogelijk te beantwoorden. Ik heb voornamelijk gebruik gemaakt van 
materiaal afkomstig uit het archief van de gemeente Overbetuwe. Verder 
heb ik veel profijt gehad van de kennis en verzameling krantenartikelen van 
de heer Henk Klaassen van de Historische Kring Gente. 

Distributiekring nummer 462 tussen 1939 en 1949 

De voorbereiding 
Al op 1 april 1937 was het Rijksbureau voor de Voorbereiding van de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd ingesteld. Aan het hoofd stond ir. S.L. Louwes. Hij 
had tijdens de Eerste Wereldoorlog ervaring opgedaan met voedseldistributie 
als landbouwconsulent. Het sterk oplopen van de prijzen moest worden tegen 
gegaan. De organisatie van de voedseldistributie werd zowel aan de pro-
ductiekant als aan de consumptiekant aangepakt. De bedoeling was om 
Nederland in oorlogstijd zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken. Dat hield 
in de praktijk in dat er bijvoorbeeld meer akkers met graan en aardappels 
moesten worden bebouwd en dat daar grasland voor werd opgeofferd. In de 
regulering van de consumptie voorzag het stelsel met behulp van bonkaarten. 
Toen de bezetting begon, was in principe alles al bedacht en er was zelfs al 
mee geëxperimenteerd. De bonkaarten lagen klaar en de pakhuizen waren in 
de voorgaande jaren goed gevuld door extra inkopen. 

Organisatie van de distributie 
In Den Haag was het Centraal Distributiekantoor (CDK) gevestigd. Hieronder 
ressorteerden enkele rijksbureaus en meer dan 500 distributiekringen. Ge
zamenlijk moesten zij het distributieapparaat draaiende houden. Dit was een 
omvangrijk administratief gebeuren, zoals we dat verderop in dit artikel zullen 
zien bij de verdeling van hout voor het maken van klompen. 

Distributiekring nummer 462 
De distributiekring waartoe Bemmel behoorde, werd ingesteld op 26 septem
ber 1939 door vaststelling van de 'gemeenschappelijke regeling inzake de in
richting van den distributiedienst voor de gemeenten Eist, Bemmel, Dode-
waard, Gendt, Heteren, Hemmen, Huissen en Valburg'. Bij Koninklijk Besluit 
van 29 augustus 1939 nummer 7 waren deze gemeenten aangewezen om 
samen een kring te vormen ingevolge de distributiewet van 24 juni 1939 
(Staatsblad 633). Distributiekring Eist had nummer 462. 
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ledere gemeente binnen de kring had een eigen gemeentelijk distributie
kantoor. De gemeentelijke overheden waren en bleven direct verantwoordelijk 
voor het goed verlopen van de distributie binnen de eigen gemeentegrenzen. 

Het Bemmelse agentschap van de distributiekring was in 1942 gevestigd in het café 
van de weduwe VenA/eijen op de hoek van de Dorpsstraat en de Loostraat. Daar werd 
deze -helaas onscherpe- foto gemaakt. Vanaf links: onbekende man, Mientje 
Schaeffer, Leida Koenders, onbekende man, Sibilla Stoffels, onbekende vrouw en 
mejuffrouw Derksen. Zittend: de dames Stevens, Van Kerkhof en Knipping. 
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Overlijden van burgemeester Herckenrath 
De nauwe relatie van de distributiekring met het gemeentebestuur blijl<t ool< 
bij tragische gebeurtenissen in de privésfeer. In de eerste vergadering van 
de distributiekring van 26 september 1939 werd 
stilgestaan bij het plotseling overlijden van de ^^^, 
heer Herckenrath. In de notulen is het als volgt 
vastgelegd: De voorzitter opent de vergadering 
en wijdt, terwijl alle aanwezigen zich van hun 
zetel verheffen, eenige gevoelvolle woorden aan 
de nagedachtenis van de heer Herckenrath, 
Burgemeester van Bemmel, wiens vrij plotseling 
verscheiden allerwegen een diepen indruk heeft 
gemaakt, hetgeen mede een gevolg is van de 
omstandigheid dat de samenwerking en de 
verstandhouding met en de vriendschap van den 
Heer Herckenrath bij allen steeds zeer gewaar
deerd werd. 

De distributiestamkaart 
In september 1939 werden alle gezinshoofden of zelfstandig levende per
sonen opgeroepen om de distributiestamkaarten in ontvangst te komen 

nemen op het gemeentehuis, op 
vertoon van een legitimatiebewijs en de 
oproepkaart. 

B on 6 is uit de bus 
gekomen 

en dus gauw naar 

schoentiandel LuKassen 
Doornenburë 

voor luxe degelijke Swiff- Dames 
en Kinderschoenen, Robinson-
longens- en Nimcokinderschoe-

nen. Verder alle sooffen 
Schoenwerk voorradig. 

Met deze distributiestamkaarten kon 
men iedere maand de bonkaarten 
ophalen bij het distributiekantoor. 
Vervolgens was het van belang de 
krant bij te houden om te zien welke 
nummers werden toegewezen. 

In de krant werd aangegeven dat bon 
nummer 6 werd vrijgegeven. Dit betekende 
dat er schoenen konden worden gekoctit 
Schoenwinkels speelden hier vervolgens 
direct op in. 

De distributiestamkaart raakte al snel vol. Vervolgens werden er (fraude
gevoelige) inlegvellen gebruikt. 

De distributie was er niet alleen om een zo rechtvaardig mogelijke verdeling 
van de schaarse levensmiddelen en goederen te verkrijgen. Na mei 1940 
werd het bovendien een Duits wapen, om iemand te dwingen op zijn officiële 



-51 -

adres, in zijn normale milieu, onder eigen naam te leven. Voldeed men 
hieraan niet, dan was men dus ook van dit distributiesysteem uitgesloten. Dat 
betekende geen bonkaarten, dus geen levensmiddelen, geen textiel en geen 
andere zaken die men nog meer nodig had. Onderduikers woonden niet op 
het adres waaronder ze in de bevolkingsadministratie voorkwamen. Zij konden 
daardoor geen bonnen krijgen en waren aangewezen op hulp van het verzet. 
Het verzet bracht vervalsingen in omloop, maar pleegde ook overvallen op 
distributiekantoren. 

Tweede Distributiestamkaart 
In het begin van 1944 kwamen door vervalsingen en diefstallen uit distributie
kantoren zoveel valse persoonsbewijzen, distributiekaarten en andere pa
pieren in omloop dat de registratie voor de Duitsers vrijwel waardeloos was 
geworden. Dit was de reden dat er een nieuwe distributiestamkaart werd 
ingevoerd. Dit veroorzaakte paniek bij het verzet. De nieuwe stamkaart was 
alleen geldig in het eigen district, dus de woonplaats die officieel op het 
persoonsbewijs stond aangegeven. De stamkaart moest door ieder persoonlijk 
in zijn woonplaats worden afgehaald. Op het persoonsbewijs werd dan een 
zegel geplakt, waarvan het nummer correspondeerde met dat op de nieuwe 
stamkaart. Bij de uitreiking hielden Duitsers en NSB'ers toezicht; zij hadden 
lange registers van gezochte personen. 

De Tweede Distributiestamkaart van de heer Klein uit Gendt. We zien hier de buiten
kant van dit bruingekleurde document, rechts de voorzijde en links de achterzijde. 
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Het afgeknipte hoekje van de stamkaart 
De nieuwe distributiestamkaart werd uitgereikt als men een oproepingskaart 
hiervoor inleverde Daarbij werd er van de oude distributiestamkaart een 
hoekje afgeknipt en bovendien werd op het persoonsbewijs een controlezegel 
geplakt 

Wanneer gingen welke goederen op de bon? 
Het artikel waarmee op 16 oktober 1939 de distnbutie begon was suiker Uit 
het persbericht van de minister van Economische Zaken komt het volgende 
citaat Vanaf dien datum zal men in den winkel slechts suiker kunnen koopen 
tegen inlevenng van een nader aan te wijzen bon der Rijksdistnbutiekaart Het 
rantsoen, dat men op dien bon, die geldig is van 16 October t/m 29 October 
kan verkrijgen, bedraagt y2 kg Suiker 

Het was winkeliers verboden vanaf 12 oktober suiker aan consumenten af te 
leveren Consumenten werd verzocht met allemaal te gelijk op 16 oktober de 
bon in te wisselen, omdat men er absoluut zeker van kon zijn dat men de 
toegewezen hoeveelheid suiker in 
de betreffende periode zou kunnen 
krijgen 

Berekend was dat V2 kg suiker 
voldoende moest zijn voor normaal 
huishoudelijk gebruik Er werden 
regelingen getroffen voor zieken, 
militairen met zaken- of ziekteverlof 
en hier te lande verblijvende 
vreemdelingen, die met in het 
Bevolkingsregister staan inge
schreven Ook voor hotels, cafes en 
restaurants werden aparte 
regelingen ontworpen Winkeliers 
kregen, gebaseerd op hun omzet, 
toewijzingen waarmee zij suiker 
konden inkopen bij de grossier of 
fabrikant 

Slotzin van het persbericht 
Indien ieder medewerkt en de op 
hem betrekking hebbende 
voorschriften ten aanzien van de 
distnbutie nauwkeurig opvolgt, is 
het mogelijk dat zelfs een 
onaangename noodzakelijkheid. 

THEE EN KOFFIE OP 
DE BON. 

IN ^ AFWACHTING VAN 
DISTRIBUTIE-REGELING 
VERKOOP VERBODEN. 

•S-qilAVENHAOB, 27 »Icl. _ Het 
Oeparlcinelit Min Ilnndcl, NUverheIct 
en SrhPC|i\aurl mniikt iK'kriid, dat In 
>rrbuii(l met do ht-M-hlUbiir» hofvtfl-
hrdrn knffto rn thee binnenkort tot 
«lintrlbiitle \nn dcxe artikelen xal rtor-
den overfctKiin. 

Ten einde er \iiOr te kunnen ior(j-
drugeii. dat b\\ den nnnianc Mn de 
dlblrlbtitle de ulnkeller» o\er voldoen-
Ie \oorradcn benchlkkcn. U dr nfleve- i 
rlnf en %-erkoop vnn thee en koffta 
iinn den eoniunirnt nnet> IntanK \an 
DIniidiiK 18 Mei (eheel verboden. 

Mei IngRiip M<n fenoemden dntum U 
voorti f>ck het koopen en het verkoopcn en 
aflcveicn aan den handel \crbo<len zonder 
de danivoor vciclschtc schnftciyke verjun-
ninc Deze vci bodabcpalinsen relden ook 
voui het uitvoeren van lecil» gedane bc»tel-
llncen 

N'adcic mcilcUeolInjen lietrcffcndc een «n 
ander zullen ten «poedigalc nurden bektnd 
gemaakt 

file:///iiOr
file:///oorradcn


-53 -

als distributie der eerste levensbetioefte nu eenmaal blijft, met een minimum 
aan ongerief verloopt. 

Na suiker gingen 
juni 1940 
juli 1940 
augustus 1940 
september 1940 
oktober 1940 
november 1940 

januari 1941 
april 1941 

nog verschillende andere artikelen op de bon, zoals: 
Brood, bloem, koffie, thee, textiel, schoenen 
Grutterswaren, boter, margarine, spijsvetten 
Zeep 
Vlees en vleeswaren 
Kaas . w . ^ . 

|juli1941 
november 1941 
mei 1942 
september 1942 
december 1942 
jmei 1943 
augustus 1943 
september 1943 
juli 1944 

In 

Eieren, koek, gebak, aardewerk, glazen voorwerpen 
elektrische artikelen 
Lucifers ~ 
Melk en aardappelen 

I Jam en puree -v ■ ; 
s^Osis 

Cacao en cacaoproducten 
Tabaksproducten en versnaperingen 
Taptemelk 
Appelen en zuidvruchten 
Alle surrogaten 
Groenten en fruit 
Alle huishoudelijke gebruiksvoorwerpen 
Alle soorten vis 

het krantenartikel van 27 mei 1940, zie vorige pagina, werd 
aangekondigd dat thee en koffie op de bon zouden gaan. 

al 

Distributie van vlees en huisslachtingen 
Wie het geluk had zelf een klem stukje grond te bezitten dat groot genoeg was 
om voer voor een varken te verbouwen, kon een vergunning krijgen voor het 
houden van een zogenaamd thuisslachtvarken. De vleesbonnen van 4 
personen ouder van 4 jaar werden dan gedurende 1 jaar ingehouden. Een 
vleesbon gaf recht op het kopen van vlees, meestal 100 gram. 

Voor degenen die van deze mogelijkheid gebruik maakten, was een varken in 
die tijd een levende spaarpot. Als het varken goed was voor de slacht moest 
dat gemeld worden bij het distributiekantoor. Dat zorgde ervoor dat er een 
keurmeester langs kwam. Als de keurmeester constateerde dat het varken er 
goed uitzag, kreeg het dier alvast een oormerk en werd het gewicht geschat. 
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Aan de hand daarvan werd bepaald wanneer het gezin weer in aanmerking 
kwam voor het verstrekken van vleesbonnen. 

Een thuis geslacht varken met daarnaast slachter Jan Bekker uit Haalderen 

Distributie van klompen 
Stel er is een flink aantal mensen dat dringend klompen nodig heeft, er is hout 
en er zijn klompenmakers. Hoe moeilijk kan het dan zijn om dit probleem op te 
lossen? Best moeilijk, zo blijkt uit het onderstaande... 

In 1942 was het tekort aan klompen in plattelandsgemeenten groot. School
kinderen konden soms niet naar school door gebrek aan schoeisel en 
werklieden verrichtten graafwerkzaamheden met het enige paar schoenen dat 
zij hadden, zodat die schoenen binnen enkele dagen niet meer bruikbaar 
waren en zij dus zonder schoenen ook zonder werk zouden komen te zitten. 
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Ook al waren er klompenmakers en wilde de gemeente hout beschikbaar 
stellen, toch was dit met een-twee-drie geregeld 

De rayonleider van de klompenmakers -voor deze regio was dat de heer 
P J van Gelder, Dorpsstraat 255 in Bemmel- vroeg een aankoopvergunning 
aan bij het Distributiebureau Populierenrondhout in Amsterdam (voor de 
populieren die de gemeente Bemmel ter beschikking wilde stellen) Nadat de 
aankoopvergunning was verleend en de rayonleider de populieren had 
aangekocht, vroegen de klompenmakers bij het Rijksbureau voor Huiden en 
Leder toestemming voor het maken van klompen uit die bomen en het 
afleveren van die klompen aan de gemeente Helaas, de vergunning voor het 
verwerken van de populieren werd met verleend door het Districtsbureau 
Populierenrondhout, omdat de populieren waren opgenomen in het totale 
kwantum van het beschikbare populierenhout Het gemeentebestuur moest 
proberen bij het Rijksbureau voor Huiden en Leder klompen te krijgen uit de 
normale productie van klompen Pas 5 maanden na de aanvraag kreeg de 
heer Van Gelder uiteindelijk toch toestemming voor de aanschaf van de partij 
hout met de bestemming klompen en als extra mededeling dat er van deze 
stammen geen hout tioeft te worden afgestaan De winter van 1942 was 
inmiddels voorbij toen eindelijk met de productie van de benodigde klompen 
kon worden begonnen 

Distributie van schoenen 
In augustus 1945 kreeg de Distnbutieknng Eist voor de bewoners van dit 
gebied 33 000 paar schoenen toegewezen Maar na een staking in 
Rotterdam werden deze schoenen plotseling aan Rotterdam toegewezen 
Hierna werd een nieuwe indeling gemaakt, op basis waarvan de 
Distnbutieknng Eist als laatste aan de beurt zou zijn 

Het hoofd van de distnbutieknng, de burgemeester van Eist, stelde in zijn 
bnef van 8 oktober 1945, dat hij begreep dat het landsbelang voor het 
streekbelang moest gaan, maar hij vroeg, met het oog op de naderende 
winter en de zeer slechte staat van de wegen, om toch zo spoedig mogelijk 
schoenen toe te wijzen Het is met bekend wanneer de schoenen uiteindelijk 
zijn gearriveerd 

Beperl<ing benzineverbruil< 
Op 16 mei 1940 vaardigde de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht een 
bevel uit, waarbij alle verkeer met burgerauto's en motorrijwielen, anders dan 
voor beroep of bedrijf, verboden werd Op grond daarvan werd de aflevering 
van benzine aan particulieren door verschillende pompstations geweigerd 

Het bevel werd echter al op 17 mei 1940 gevolgd door een meer ingrijpende 
regeling van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, waarbij 
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verboden werd motorbrandstof (benzine, benzol, dieselolie) af te leveren, 
behalve aan (groepen van) personen die uitdrukkelijk van dat verbod waren 
uitgezonderd Dit waren in de eerste plaats Duitse militairen en verder cate-
goneen als artsen, dierenartsen, verplegend personeel, zieken, brandweer, 
politie, posterijen en door Duitse autoriteiten gelast goederenvervoer Hoge 
ambtenaren konden door de directeur-generaal van Handel en Nijverheid of 
de directeur van het Aardoliebureau uitgezonderd worden van het verbod 
Burgemeesters kregen de bevoegdheid vergunning tot aflevering te geven 
voor het meest vitale vervoer van goederen zoals levensmiddelen, genees- en 
verbandmiddelen 

Als gevolg hiervan moest het aantal pompstations ook drastisch omlaag De 
Commissans van de Koningin in Gelderland de heer S van Heemstra 
verzocht in mei 1940 de gemeente binnen 2 weken een lijst aan te leveren 
van gehandhaafde en opgeheven benzinepompen Voor de gemeente Eist 
betekende dit in eerste instantie dat 17 pompen werden opgeheven en dat er 
maar 1 station openbleef namelijk het pompstation van Shell in Lent Auto
gebruikers in Eist en Elden moesten als gevolg daarvan steeds enkele liters 
benzine verbruiken voordat zij konden tanken, vandaar dat er alsnog 
toestemming werd verleend om ook in Elden en Eist een pomp te handhaven 

De Rijksinspectie controleerde ook het benzinegebruik van de lagere 
overheden Als de politie in een maand meer brandstof nodig had gehad 
omdat er meer diefstallen en opstootjes waren geweest, dan werd dit verbruik 
met gecompenseerd Er werd in dergelijke gevallen gebruik gemaakt van de 
voorraad van de brandweer of eventueel van de luchtbeschermingsdienst 

Om het gebruik van benzine nog verder te beperken werd boeren verzocht 
melk op een centraal punt aan te leveren Eigenlijk was het geen verzoek 
maar een bevel, want als de boeren met binnen een week met een voorstel 
kwamen waar het centrale punt zou moeten komen, dan werden er geen 
benzinebonnen meer verstrekt Artsen, vroedvrouwen en veeartsen mochten 
alleen in spoedgevallen gebruik maken van een auto, verder dienden 
bezoeken per rijwiel te worden afgelegd 

Tot 20 juni 1940 verleenden burgemeesters vergunningen voor het gebruik 
van motorbrandstof Na deze datum werd dit een taak voor de distnbutie-
kantoren Daar kon een aanvraagformulier worden opgehaald, het ingevulde 
formulier moest worden gestuurd naar de Rijksinspecteur voor het Verkeer 
in Arnhem in die gevallen waarbij de brandstof nodig was voor motor-
rijverkeer en binnenscheepvaart Degenen die brandstof gebruikten voor 
stationaire motoren ten behoeve van den land en tuinbouw dienden het 
ingevulde formulier op te sturen naar het Rijksbureau voor Voedsel
voorziening in Den Haag Zij die brandstof gebruikten voor alle andere 
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stationaire motoren en tractoren en voor andere doeleinden, stuurden het 
formulier naar het Rijksbureau voor Aardolieproducten 

Als het goed was werd vanuit de verschillende genoemde instanties dan een 
machtiging afgegeven, waarna het distnbutiebureau uiteindelijk een vergun
ning kon verlenen met daaraan de coupons die recht gaven op het kopen 
van brandstoffen De distnbutie was een enorm bureaucratisch gebeuren' 

Voorkoming prijsopdrijving 
In het begin van de oorlogsjaren controleerde de politie wekelijks enkele 
producten en vergeleek de prijs dan met de prijs die werd gehanteerd op 
9 mei 1940 Indien sprake was van prijsopdrijving, werden de goederen in 
beslag genomen en daarna verdeeld over andere winkeliers die de 
goederen verkochten De opbrengst werd gestort op de rekening van de 
Inspectie voor de Prijsbeheersing in Arnhem 

Kantoorruimten voor de distributiel<ring 
• Bemmel 
Op 27 november 1941 kreeg de Distnbutiekring Eist toestemming om het 
agentschap Bemmel te verbouwen voor ten hoogste ƒ 253 Voor dit bedrag 
zou er een scheidingswand worden geplaatst voorzien van drie schuif-
loketten en er zou een toegangsdeur worden aangebracht, zodat er een 
afzonderlijke wachtruimte voor het publiek ontstond en er tegelijkertijd 
minder warmte verloren zou gaan in de wintermaanden Tot dan toe stond 
het publiek op straat te wachten wat in de winter veel onvrede opnep Firma 
J A Verweijen heeft de verbouwing gerealiseerd 

• Gendt 
Het agentschap in Gendt zat oorspronkelijk in het gemeentehuis aan de 
Markt 22 Eind 1941 werd in de Providentia een grote kamer met kachel 
gehuurd voor ƒ 2,50 per week Ook werd een tweedehands schrijfmachine 
aangeschaft Voorheen deelden de gemeentesecretane en het distnbutie-
kantoor een schrijfmachine Dit verliep met altijd in goede harmonie In 
augustus 1944 werd toestemming verleend door het Centraal Distributie
kantoor in het Oosten des Lands om dit kantoor te verbeteren Er werden 2 
loketten aangebracht en de wachtruimte werd vergroot 

Personeel 
BIJ de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling werd voor ieder 
agentschap een ambtenaar aangesteld Omdat het daarbij in alle gevallen 
om gemeenteambtenaren ging, werd de bezoldiging uitgekeerd aan de 
afzonderlijke gemeenten In Bemmel werd de heer L A J M Ridder de van 
der Schueren aangesteld Voor de bekostiging van het agentschap kreeg de 
gemeente Bemmel ƒ 750 uitbetaald (ongeveer 10,5 et per inwoner) Verder 
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werd voor het centrale kantoor van de Distributieknng Eist een leider en een 
hulpkracht aangesteld 

In augustus 1940 werd duidelijk dat het personeel het werk met aan kon en 
dat er uitbreiding nodig was Het bedrag voor de bekostiging van de agent
schappen werd verdubbeld Agentschappen mochten aan de besteding 
daarvan zelf verder invulling geven Gekozen kon worden voor de aan
stelling van een tweede ambtenaar of voor meer hulppersoneel, 

Ook het knngkantoor in Eist was aan personeelsuitbreiding toe In 1942 had 
het kringkantoor 8 personeelsleden de leider, de plaatsvervangend leider, 
een chef afdeling verantwoordingen, twee ambtenaren, een chef afdeling 
rantsoenbonnen en bonnencontrole en twee reizend agenten 

Agentschap Bemmel had in 1942 een vacature voor agent van de agent
schappen Gendt en Bemmel gezamenlijk Verder waren er in Bemmel 2 
ambtenaren in dienst de heer Stevens en mejuffrouw Smijers Gendt had 2 
ambtenaren in dienst de heren H Verweijen en W J Brits In totaal was de 
dienst in twee jaar tijd gegroeid tot meer dan 30 personeelsleden Hierbij is 
nog geen rekening gehouden met de groep uitreikers, omdat dit mensen 
waren die geen contract hadden met de distributieknng, maar per keer 
werden uitbetaald Zij ontvingen hiervoor ƒ 0,40 cent per uur In oktober 
1942 maakte men getjruik van 21 mannelijke en 50 vrouwelijke uitreikers. 

Mijn moeder, Dineke Peren, was uitreikster en fietste hiervoor regelmatig 
door weer en wind van Bemmel naar Herveld, met matenaal van het 
distributiekantoor in haar tas een spannende aangelegenheid En dat voor 
ongeveer f 3 per werkdag' Wat ze er in ieder geval aan over heeft 
gehouden, is een deel van haar vnendenknng en dat is in het leven 
misschien wel meer waard dan het geld 

Piet van Hal 
Een van de personeelsleden die ik er in dit artikel nog speciaal uit wil lichten, 
IS Piet van Hal Hij werd op 7 mei 1918 in Bunde (Limburg) geboren Hij 
kwam op 21 maart 1941 in dienst van het agentschap Bemmel van de 
distributieknng, voor een bedrag van ƒ 600 per jaar 

Piet van Hal ontwikkelde zich snel binnen de organisatie van Distnbutieknng 
nummer 462 Per 1 januan 1942 werd hij, bij wijze van proef, belast met de 
leiding van het agentschap Bemmel Op 6 maart 1942 werd hij benoemd tot 
werknemer van de distnbutiedienst op het kringkantoor in Eist, met een 
salans ƒ 821 per jaar 
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Nog geen drie maanden later, op 
27 juni 1942, volgde zijn be
noeming tot leider van het agent
schap Gendt. Zijn salaris werd bij 
die gelegenheid vastgesteld op 
ƒ 1.200 per jaar. 

Piet van Hal en zijn vrouw Leentje 
de Haas. 

Het werk voor de distributiedienst was gevaarlijk, zeker als je daarnaast ook 
nog oog had voor degenen die ondergedoken waren. Piet werd lid van de 
afdeling Eist van de LO, de Landelijke Organisatie voor hulp aan onder
duikers. De LO zorgde voor onderduikadressen en distributiebonnen. Op 
18 november 1943 werd hij door de Duitsers gearresteerd. Het is nooit 
helemaal duidelijk geworden wat precies de aanleiding was. Heeft hij als lid 
van de LO bonnen beschikbaar gesteld aan onderduikers en is hij daarbij 
betrapt, is hij verraden of dachten de Duitsers dat hij namen wist van 
verzetstrijders? Piet van Hal heeft een nacht gevangen gezeten onder het 
gemeentehuis in Gendt. Daarna is hij naar de Koepel in Arnhem gebracht. 
Via Kamp Vught is hij in Buchenwald terecht gekomen. Daar is hij op 14 
maart 1945 overleden, krap twee maanden voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Als overlijdensoorzaak werd opgegeven algehele ver
zwakking. Hij had een longontsteking gekregen en is die door zijn verzwakte 
toestand niet meer te boven gekomen. 

Ter afsluiting 
Na de bevrijding kwam geleidelijk aan de productie van levensmiddelen, 
kleding, schoeisel en andere goederen weer op gang. Daarom kon op 
1 oktober 1949 de gemeenschappelijk regeling Distributiekring Eist formeel 
worden opgeheven. Inmiddels zijn we bijna 60 jaar verder en zijn er hier al 
weer enkele generaties opgegroeid in vrede en in een steeds groter 
wordende overvloed. 

Adi van Oijen-Brussen 

Bronnen: 
littp://www. nationaalarchief, nl; 
Gemeentearchief gemeente Eist (tegenwoordig gemeente Overbetuwe); 
Historische Kring Gente, de heer H. Klaassen; 
Distributiekring nr 462: 26 september 1939 (vaststelling gemeenschappelijke regeling), 
1 oktober 1949 (voltooiing liquidatie). 



Excursie 'Mea Vota' 

60 

Vota 

Op zaterdag 31 mei was het 
weer zover: onze jaarlijkse ex
cursie. Net als vorig jaar was 
de bestemming Huissen: 
ditmaal het tuinbouwmuseum 
'De Hofstèéj' op het voormalig 
tuinbouwbedrijf 'Mea Vota' van 
de familie Tonk. 

De 45 deelnemende leden 
werden om 14 uur met een 
kop koffie en een plakje cake 
ontvangen door de beheerder van het museum, de heer Henk Demont. Na de 
koffie en nadat ik de leden een hartelijk welkom had geheten, werden we in 
twee groepen opgesplitst. 

De deelnemers aan de excursie in de ontvangstruimte van 'Mea Vota' 

De ene groep kreeg eerst een uitleg met een filmpje over het ontstaan van de 
tuinbouw en de druivenkassen, met daarna het wijnproeven, dat deskundig 
werd begeleid door de heer Cor Smit en mevrouw Gertsen. De andere groep 
begaf zich naar het museum waar allerlei oude gereedschappen en machines 
staan opgesteld. Hier werd de rondleiding verzorgd door de heer Gertsen. Na 
een uur werden de groepen gewisseld. 



-61 -

In de inleiding en de daarbij getoonde filmbeelden werd ingegaan op het 
ontstaan van de tuinbouw in Huissen. Daarbij werd teruggegaan naar het 
begin van de negentiende eeuw, toen Huissen het grootste tabaksareaal van 
de Betuwe had. 

Later, toen de tabaksteelt niet meer loonde omdat de prijzen waren gekelderd, 
werd op grote schaal overgestapt op de open grondcultuur. In 1911 begon de 
teelt onder glas. De eerste 5 druivenkassen verschenen op het landgoed 'De 
Altena'. Deze kwekerij wees de Huissenaren de weg naar de kassenbouw en 
de teelt van druiven onder glas. Na 'De Altena' volgden de gebroeders 
Vermaas op 'Het Binnenveld' en de familie Tonk op kwekerij 'Mea Vota' aan 
de Bloemstraat. De teelt onder glas in Huissen groeide in de loop van de jaren 
uit van kleine kassen en platglas tot grote megakassen. De druif werd 
verdrongen door de tomaat, de komkommer en sla en nog weer later door 
bloemen. 

Op het erf van 'Mea Vota'. 

Vanaf 1920 runde de familie Tonk het tuinbouwbedrijf 'Mea Vota' (mijn wens). 
Bijna 90 jaar later is 'Mea Vota' uniek voor Huissen omdat dit het enige bedrijf 
in deze omvang is, waarvan de druivenkassen nog in redelijke staat zijn. 
Omdat het als een van de laatste druivencentra eigenlijk niet mag verdwijnen, 
werd eind vorige eeuw met succes het initiatief genomen om 'Mea Vota' te 



behouden voor de toekomst. In de kassen op het bedrijf worden de 
druivenrassen witte Emile, Black Alicante en Frankenthaler geteeld. 

Na deze lezing werden de wijnflessen ontkurkt en kon het wijnproeven 
beginnen. De heer Cor Smit en mevrouw Gertsen gaven uitleg van de 
wijntermen zoals afdronk (smaak die de wijn achterlaat in de mond na het 
doorslikken van de wijn) en bouquet (de fijne geuren die de wijn afgeeft bij het 
walsen in het glas). Na het doorlopen van alle wijntermen en dat bleken er 
heel wat te zijn, maakten we kennis met de wijnen die op dit moment bij 'Mea 
Vota' worden gemaakt: een witte wijn, een rode wijn en een rosé. Natuurlijk 
heeft ieder zijn voorkeur en werd er naar hartenlust geproefd. 

Het proeven van de wijn met mevrouw Gertsen en de heer Smit. 

Na het proeven wisselden de groepen en werd er door de groep waar ik in zat 
rondgekeken in het museum waar oude werktuigen en machines waren 
opgesteld. Daaronder waren oude machines als hako en bolder te zien, 
eigenlijk kleine tweewielige tractoren die de tuinders gebruikten om het land te 
bewerken (ploegen en frezen) en om, met de kar er achter, het fruit en de 
groente naar de veiling te brengen. Ook oude handgereedschappen als 
schoffels, rieken en dergelijke waren te bewonderen. 

Vervolgens werden we rondgeleid in de druivenkassen, waar de verschillende 
soorten druiven groeien. Er werd verteld over de temperaturen waarbij de 
druiven het best gedijen. Om zoveel mogelijk grote druiven aan een tros te 
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krijgen moeten de 
jonge druiven uit
gedund worden om 
ze de ruimte te 
geven om te 
kunnen groeien 
Men noemt dit in 
vaktaal het krenten 
van de druiven. 

De heer Gertsen gaf 
uitleg tijdens de rond
leiding door de 
druivenkas en kon 
daarbij meteen laten 
zien wat hij bedoelde 

Na een bezoek aan de wijnkelder waar de wijnen staan te rijpen en gebotteld 
worden, kwam iedereen weer samen in de ontvangstruimte. Hier werd onder 
het genot van een hapje en een glaasje wijn nog even nagepraat over de 
geslaagde middag. 

Nadat enkele deelnemers aan 
de excursie zich nog van een of 
meerdere flessen wijn hadden 
laten voorzien, gingen ook de 
laatsten om 17 uur weer vol
daan huiswaarts. 

Ons kringlid Rob Croes maakte 
tijdens de excursie een serie 
mooie foto's. Enkele daarvan 
zijn gebruikt bij dit artikel. 

Evenals in voorgaande jaren 
heeft Rob de foto's op internet 
gezet. Wilt u zijn volledige foto
verslag van deze excursie in 
kleur bekijken, ga dan naar zijn 
site: http://picasaweb.google.nl/robexcursies/KnngBemmelExcursieHuissen of 
gebruik de link op de website van de onze kring. 

Gijs Bouwman 

http://picasaweb.google.nl/robexcursies/KnngBemmelExcursieHuissen
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Het schoolgebouw aan de Teselaar afgebroken 
Inleiding 
In de tweede week van mei dit voorjaar werd de vanouds bekende hervormde 
school aan de Teselaar afgebroken. De school stond ook wel bekend als de 
christelijke school, maar boven de ingang van het gebouw stond tot 1984 in 
smeedijzeren letters 'School Ned. Herv. Gemeente'. Sedert 1984 was het 
gebouw al niet meer als school in gebruik, omdat er een nieuw schoolgebouw 
op Het Hoog werd gerealiseerd. Toen begin jaren tachtig de twee houten 
noodlokalen van de kleuterschool, die bij de kerk aan de dijk stonden, 
moesten worden vervangen, omdat ze bouwtechnisch in zeer slechte staat 
verkeerden, was het niet meer toegestaan een afzonderlijke nieuwe 
kleuterschool te bouwen. In geval van nieuwbouw moest in het kader van de 
Wet op het basisondenwijs van 2 juli 1981 worden uitgegaan van één 
schoolgebouw voor zowel kleuter- als lager ondenwijs. 

Het onderbrengen van de kleuterklassen in het schoolgebouw aan de 
Teselaar was geen optie, omdat daar dan lokalen bijgebouwd dienden te 
worden. Daartoe was geen ruimte en die verbouwingen waren uiteraard ook 
extra duur. Daarbij kwam dat de school in een oudere buurt met steeds 
minder schoolgaande kinderen stond. Daarom werd een nieuw schoolgebouw 
gebouwd op Het Hoog. Die school kreeg de naam 'De Borgwal'. 

Het oude schoolgebouw werd omgebouwd tot zogenaamde HAT-woningen, 
bestemd voor éénpersoonsbewoning, in elk voormalig lokaal twee woningen. 
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in totaal twaalf woningen. Aannemer was de firma Hendriks uit Doornenburg, 
opdrachtgever Woningbouwvereniging St. Joseph. 

Geschiedenis 
Na de Unie van Utrecht aan het eind van de zestiende eeuw, toen de 
kloosters het onderwijs niet meer verzorgden, werden vanuit de kerken koster
schoolmeesters aangesteld. Zij gaven les in de eigen vrij ruime woning. Zo 
ook in Bemmel. In 1878 werd een nieuwe school met meestershuis gebouwd 
aan het Oude Kerkhof. Dat gebouw staat er nog. Het schoolgedeelte is nu in 
gebruik als verenigingsgebouw voor kerkelijke activiteiten en het meestershuis 
is bewoonbaar gemaakt voor twee gezinnen. 

Het meestershuis, gezien vanaf de opnt naar de dijk 

Toen de school te klein werd, moest worden omgezien naar een andere loca
tie, omdat er aan het Oude Kerkhof te weinig ruimte was. Gekozen werd voor 
een plek aan de Teselaar, omdat een groot gedeelte van de leerlingen afkom
stig was uit Ressen. Daar was men overwegend protestants. Ooit had daar 
een school gestaan, maar die was in 1870 afgebroken en nadien ging het gros 
van de Ressense kinderen in Bemmel naar school. Aan de Teselaar zou de 
school zo dicht mogelijk bij Ressen, maar toch in Bemmel staan. 

In 1930 was de school, een ontwerp van gemeente-architect A.W. van 
't Hullenaar, klaar en konden de kinderen er gebruik van maken. Het was een 
drieklassige school geworden, die dwars op de Teselaar gebouwd was en 
daardoor kleiner leek dan hij was. 
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De school vanaf 1930. 

Tot in 1944 het oorlogsgeweld in deze streek losbarstte, werd aan de school 
gewoon les gegeven. Daarna was van schoolgaan geen sprake meer. 
Terugtrekkende Duitse militairen vernielden het gebouw dusdanig, dat 
complete nieuwbouw noodzakelijk was. 

Toen de Bemmelse bevolking na de evacuatie was teruggekeerd, moest weer 
lesgegeven worden in de oude school aan het Oude Kerkhof, die tot die tijd in 
gebruik was geweest als verenigingsgebouw, genaamd 'Gebouw voor 
Christelijke belangen'. Ook in Ressen op de pastorie, waar nu de familie 
Oenstra woont, heeft nog een tijdlang een klas gezeten. 

Ondertussen werd aan de Teselaar hard gewerkt. Na het puinruimen werd op 
de fundamenten van de oude school een nieuwe gebouwd, nog steeds 
drieklassig, maar met een wat modernere uitstraling. Architect was P. van 
Wezel. Het gebouw werd feestelijk geopend in 1950. 

De oude school bij de kerk werd weer verenigingsgebouw onder de naam 
'Koinonia' (afgeleid van het Griekse woord voor 'gemeenschap'; Eukoinos). 

De herbouwde school werd begin jaren zestig met een lokaal en bijbehorende 
andere ruimtes uitgebreid en dat gebeurde in 1968 nog een keer. 
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De school in 1950 met daarnaast het meestershuis De Teselaar is nog met klinkers 
bestraat 

Uiteindelijk vertrokken de kinderen in oktober 1984 naar de nieuw gebouwde 
school op Het Hoog. Voor ze vertrokken mochten ze wat ze maar wilden op 
de muren in de lokalen en gangen schilderen Die kans krijg je maar zelden en 
iedereen genoot Natuurlijk was eerst overlegd met de aannemer, die de 
verbouwing van de oude school zou realiseren. De kleuters waren al in 
augustus overgehuisd en de oude kleuterlokalen achter de kerk waren al 
afgebroken. 

Het is de bedoeling, dat op 
de plek waar de 
voormalige school stond 
door Stichting Lingewaard 
Wonen een apparte
mentengebouw gezet 
wordt met dne woonlagen, 
bestaande uit elk zes huur
woningen Erachter komt 
een parkeerterrein, dat 
verdiept wordt uitgevoerd. 
Hoe het er uit komt te 
zien? De tijd zal het leren. 

En nu 
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Van het oude gebouw is mets meer over en ook de bomen en struiken, die 
voor de school stonden, zijn op eén plataan na verdwenen Daarmee ook de 
prachtige paddenstoelen op de oude stam van een lindeboom 

"H 

ii 

' p n ' " V4N AlLtlEnFNVAMHET 
JU\i .i'rRS0NrFir.r7fRMH00L 

GEDURENDE Al. DIE JAREN. < 
DOOR DE MEDE BESTUURSIEIUN 

R.v„.POfSi:cR.J.lD[RV[[N A.JANSSEN 
K v O T N . P t N N . A.W. JANSEN H.J.TAP 
EN HET PERSONEEL 
( , ( | |R.K|}|VHnil i ,S..NJ.A.SriV|K!) 

■'i? 
. _ ^ . , 

Deze gedenksteen is door Stichting Lingewaard Wonen meegenomen om schoon te 
maken Wat hij daarna voor bestemming krijgt is nu nog onbekend 

Joop Verburg 
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Internetwetenswaardigheden 
Archeos 
Deze website gaat over de archeologie van Nederland U kunt hier zien hoe 
men vroeger leefde, van prehistone tot en met de Middeleeuwen, en hoe 
archeologen onderzoek doen naar sporen uit het verleden 
Zie http //www archeos nl 

Voorouders.net 
Denkt u erover om uw stamboom uit te gaan zoeken'? Of bent u nog met zo 
lang bezig en is het u nog met helemaal duidelijk hoe u uw onderzoek aan 
moet pakken"? Dan bent u bij deze website aan het juiste adres Hier wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe u stamboomonderzoek kunt doen 
Zie http //www voorouders net/stapvoorstap/index php 

Short Title Catalogue Netherlands 
De Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs het project STCN afgerond De 
STCN IS de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de 
penode 1540-1800, ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van 
Nederlandse (post-)incunabelen Incunabelen of wiegedrukken zijn boeken die 
gedrukt zijn tussen het begin van de boekdrukkunst (+ 1450) en het jaar 1500, 
post-incunabelen komen uit de periode 1500-1550 Het STCN-bestand bevat 
ruim 190 000 titels en meer dan 500 000 exemplaren van in Nederland ge
drukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlands
talige boeken (Belgische uitgezonderd) De STCN is samengesteld door de 
Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en 
buitenland Het gratis beschikbare bestand biedt wetenschapper, student en 
andere geïnteresseerden tal van geavanceerde zoekmogelijkheden 
Zie http //www kb nl/stcn/ 

Regionaal archief Nijmegen 
Het Regionaal Archief Nijmegen beheert onder meer de archieven van 
Nijmegen en omliggende gemeenten zoals Beumngen, Druten, Heumen, 
Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen Daarnaast 
bewaart het archief een grote collectie boeken en tijdschriften, foto's, kranten, 
landkaarten, (bouw)tekeningen, geluids- en videobanden en diverse collecties 
De website is onlangs uitgebreid met een zoekmogelijkheid om een groot deel 
van de zogenaamde 'nadere toegangen' online te raadplegen Deze nadere 
toegangen bevatten gedetailleerde informatie over personen, locaties etc 
vanaf + 1600 Deze informatie is onder meer afkomstig uit kerkelijke doop-, 
trouw- en begraafboeken van voor de invoering van de burgerlijke stand in 
1811, en bestektekeningen van bouwwerken uit de periode 1873-1941 
Zie http //www2 nijmegen nl/wonen/oudste_stad/Archief 

Adri Stuart 

http://Voorouders.net
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Intrekking aankondiging tinema-avond Meester Wierink 

In het vorige Kringblad trof u op pagina 71 onder 'Agenda' onder meer een 
aankondiging aan van de thema-avond Meester Wiennk, toen gepland op 
dinsdagavond 3 november aanstaande Op deze plaats willen we deze 
aankondiging echter intrekken 

Dit wil evenwel met zeggen dat het onderwerp 'Meester Wiennk' van tafel zou 
zijn, integendeel! In afwijking van wat gebruikelijk is bij een thema-avond, 
bestaat het voornemen deze lezing breder op te zetten door de gebruikelijke 
inleiding met beeldmatenaal te combineren met een tentoonstelling Bij de 
voorbereiding daarvan zijn we echter op enkele praktische problemen gestuit 

Hoewel zich inmiddels wel aftekent hoe de combinatie van deze lezing en de 
tentoonstelling zal worden vormgegeven, zijn wij, gelet op het moeten intrek
ken van de eerste aankondiging, nu terughoudend met het doen van een 
concrete nieuwe aankondiging In plaats daarvan verwijzen wij u graag naar 
de schriftelijke uitnodiging die wij u, zoals gebruikelijk, van tevoren zullen doen 
toekomen En wij verwijzen u naar de aankondiging die in Gemeente Nieuws 
zal worden opgenomen Voor de verwarring die wellicht ontstaat als gevolg 
van onze te voorbarige berichtgeving, bieden wij u onze welgemeende 
verontschuldigingen aan 

Gerard Sommers, secretaris 

Aanwinsten 
Van zijn zoon Jan kregen we een GD waarop Daan Meurs te horen is die 
oude liedjes zingt Volgens ingewijden is de a capella zang behoorlijk 
toonzuiver Uiteraard zijn we erg blij met deze aanwinst 

Na een telefoontje met Waterschap Rivierenland kregen we de recent 
verschenen publicatie 'Aan de Wieg van het Waterschap', bestaande uit de 
delen 'Inventansatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders 
nvierengebied' en 'Ontwerphandreikingen voor wateropgaven' gratis toe
gezonden Ook vanaf deze plaats onze dank hiervoor Ferdinand van 
Hemmen werkte er aan mee en het is dan ook met verwonderlijk dat we veel 
herkenbare onderwerpen terugvinden in dit 65 pagina's dikke boekwerk met 
veel kleurenfoto's en 4 losse kaarten 

Verder werd ons documentatiecentrum aangevuld met een aantal exem
plaren van het blad Gens Nostra, diverse bidprentjes, enkele boeken en een 
stapel bestaande uit onder meer een videoband Rivierfront Arnhem, de 
publicaties Lent lang vervlogen tijd in vogelvlucht deel 1 en 2, diverse 
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tijdschriften, jaarverslagen van Stichting Streekmuseum en twee jaar
kalenders 2007 van de knng Ook hiervoor onze dank 

Het bestuur 

Agenda 
Museum Het Valkhof Nijmegen - De wereld van Katherina 
Onderwerp van de miniaturententoonstelling 'De wereld van Kathenna 
Devotie, demonen en dagelijks leven in de 15*° eeuw' is het belangrijkste 15®-
eeuwse manuscnpt uit de Noordelijke Nederlanden het Getijdenboek van 
Kathenna van Kleef (circa 1440) Dit boek is eenmalig uit elkaar genomen 
zodat omstreeks 100 pagina's afzonderlijk kunnen worden getoond De 
prachtige miniaturen geven Bijbelse taferelen weer, heiligen, ambachten, 
planten en dieren Ze zijn gemaakt in opdracht van Katherina van Kleef, 
hertogin van Gelre, die leefde van 1417 tot 1476 Ook ander werk van de 
hand van dezelfde anonieme meester is tentoongesteld Het dagelijks leven in 
de Middeleeuwen wordt verder zichtbaar gemaakt aan de hand van kostuums 
en de onginele keukenhoeken van Kathenna van Kleef 
De tentoonstelling is te zien van 10 oktober 2009 tot en met 3 januari 2010 
Openingstijden dinsdag tot en met vrijdag van 10-17 uur, op zaterdag en 
zondag van 11 -17 uur Gesloten op 25 december en 1 januari 

Gelijktijdig met 'De wereld van Kathenna' vindt in De Stratemakerstoren in 
Nijmegen een tentoonstelling plaats over de reizen die Katherina maakte in 
het hertogdom Gelre De reizen van haar echtgenoot, hertog Arnold, naar het 
Heilige Land komen ook aan bod 

Boeken 
Liens Dagboek 1944-1945 
Vanaf 5 september 2009 is verkrijgbaar 'Liens Dagboek 1944-1945' Het is 
een mooi gebonden boekje, met gescande pagina's van het handschrift van 
Lien Rijkens-Jongman Zij schrijft in de schuilkelder bij het schijnsel van een 
olielampje over haar belevenissen in Eist, Over-Betuwe, tijdens de oorlog 
Daarnaast staat de gedrukte tekst In dit dagboekje, waarvoor een kasboek is 
gebruikt, staan ook oude foto's en documenten uit het verleden 
Bestelgegevens 
Uitgever www schrijverijmooimens nl 
ISBN 978-94-90352-04-2 
Prijs € 19,50 (incl verzendkosten) 
Bank 54 16 81 990 ten name van Schrijverij Mooi Mens te Eist onder 

vermelding van de titel 
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Advertenties 1950 

AAN ALLE OORLOGSGETROFFENEN 
Indien U ni«t tevreden i« met de aan U toegekende bedragen voor Huisraad- en 
Bedrüfsschftde. of Wederopbouw-moeilijkheden, Beheerstaken, enz. te behandelen 
h«elt i$ spoedige hulp van ter xake deakundigen onmisbaar, om tot een julsxe 
Uitk«in« «n afwikkeling te komen. InUchtingen worden geheel vryM«ven« ver
strakt door het Hooldkantoor te Arnhem en onze Contactkantoren, 

Discrete behandeling gegarandeerd. 

i M u i m m n m m uiiiiestEnoFFEKi jEgEiitiiD" 
Ho«rdk«nU>or: ARNHEM raitetraat 20 Telel. «K» 

Contactkantoren: 
te Bemmel: P. O. PETERS, Kuiper«wci 2 (voor Ressen, Bemmcl, Haalderen) 
Kwjrnenburg: W. B. J. JOOSTEN, Dijk E-261 (Oendt, Angeren en Doornenburg) 
Etden: Me). F. MERKX, p/a Coöp. Boerenleenbank. 
]EI,|. A. VAN DIJK, Aamscstraat 16 (voor El«t en Lent) 
Huissen: E. J. VLIEM. Helmichstraat E 47 A 
Valburg: C. TIMMERMAN, Ketkpjem 5 (voor Valburg, Sl̂ Jk-Ev̂ >yk, 

Oosterhout en Homoet) 

^ 

GEVONDEN : regenjas in de 
Dorpsstraat. Bemmel. Tegen 
adv.kosten terug te bekomen; 
A. Stuart, Oosterveldc, Bem
mcl. 

VERLOREN 1 heren rubber
laars, gaande van Haalderen 
naar Bemmel. Tegen beloning 
terug te bezorgen: B. Rik
ken, Kleinbaal 81. Haalderen 

Te koop lOD kg. TABAK, 
oogst J949. E. H. Roelof», 
droeneslraat 86, Bemmel 

Tc koop partij EBTAARD-
APPELEN. O. Buurman, 
Kleinbaal B 14, Haalderen 

FRUTERNA 
FABRIEK VAN VRVCUTENPRODUCTEN 

RESSEN-BEMMEL 
VRAAGT voor directe indienitlreding 
ENKELE NETTE VROUWEN 
MEISJES EN JONGENS 

TB KOOP; iwart email 
kolenfornuis. 2 tafels, grote 
hang- en legkasl. Wed. Duyf 
Oroenettraat B 150, Haalde-
ren. 

ATTENTIE ! 
P R I M A BEVEUNDERS 
van de Betuwse kl«i 
i ƒ 10.— per 100 KG. — I"r»nco ihul» 

PETERS ■ Aardappelhandel - BEMMEL 
No. 242 - Telefoon 276 

Te koop grote en Jtleïne par
tijen SCHRANSB0S8EN. 
J. V. Dreumel, B 46, Haalde

ren. 

OEVBAAOD 

2 vakbekwame 
Schilders en Halfwas 
Schildersbedrijf v. Eferschot • Bemmel 
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Secretariaat: 

Bankrekening: 

Internetadres: 

G.J. Sommers De Houtakker 1, 6681 CW Bemmel 
0481-464933 g.sommers@hccnet.nl 

Rabobank Bemmel 10.57.26.443 

http://www.historischekringbemmel.nl 

Bestuur: 
Voorzitter 
(archeologie) 

Secretaris/ 
Penningmeester 

Bestuurslid 

Bestuurslid 
(documentatie) 

Bestuurslid 

Bestuurslid 
(genealogie) 

Drs. M.H.J.M. Koeken 
0481-465522 

G.J. Sommers 
0481-464933 

G.Th. Bouwman 
0481-462709 

M.J.P. Janssen-van Gelder 
0481-464349 

Klem Rome 28, 6681 PB Bemmel 
marckocken@kpnplanet.nl 

De Houtakker 1, 6681 GW Bemmel 
g.sommers@hccnet.nl 

Brouwerslaan 13, 6681 EB Bemmel 
gijs-bouwman@planet.nl 

Dorpsstraat 8, 6681 BN Bemmel 

M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen 
0481-463660 

Lidwinastraat 13 
6681 AC Bemmel 

A.B.P.M. Stuart Bakershoeve 106, 7326 DM Apeldoorn 
055-5410637 adri@historischekrJngbemmel.nl 

Redactie: 
De redactie werd gevormd door Gijs Bouwman, Maria Janssen, Gerard 
Sommers, Adri Stuart en Joop Verburg. Kopij en andere berichten voor de 
redactie kunnen worden ingeleverd bij de redactieleden. 
De adresgegevens van Joop Verburg zijn: 
Teselaar61, 6681 BE Bemmel, tel. 0481-461603 

Lidmaatschap Historische Kring Bemmel: 
Deze uitgave wordt gratis verspreid onder de leden van de kring. Aanmelding 
kan geschieden bij het secretariaat. De contributie bedraagt € 14,50 per jaar; 
tweede en volgende gezinsleden betalen € 4,50. Cadeaubonnen waarmee u 
familie, vrienden of bekenden een jaarlidmaatschap kunt schenken, zijn 
verkrijgbaar bij de secretaris. 
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