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Voorwoord 
Dit IS al weer het eerste Kringblad van het nieuwe jaar Als inleiding wil ik 
graag vertellen over de manier, waarop ons blad tot stand komt 
Verschillende mensen, met hun diverse deskundigheid en hun eigen manier 
van vertellen, schrijven met regelmaat voor het Knngblad Het gaat dan over 
mensen, groepen van mensen, gebouwen, straatnamen, enz uit ons 
gebied De redacteuren doen hun best zoveel mogelijk stof te vinden over 
Bemmel, Haalderen en Ressen Hoe gaat dat nu in zijn werk"? 

Vaak schrijven we over een familie Niet alleen gezinnen, die ik weet met wat 
allemaal voor Bemmel betekend hebben, maar ook de gewone mensen, die 
hier hard werkend hun boterham verdiend hebben in alle mogelijke beroepen 
En soms vertellen we over een bepaald beroep en zoeken we diverse 
uitoefenaars van dat beroep en hun kinderen en kleinkinderen op en vragen 
hen hun familiebedrijf te beschrijven Meestal zoekt een van de redactieleden, 
die daar goed in is, de genealogie uit van de betreffende personen en dan 
worden de eerste gesprekken gevoerd Daaruit resulteert een eerste verhaal, 
dat vaak voor de verteller weer een bron van inspiratie is, van 'o ja, dat kan er 
ook nog bij ' Soms gaat dat over belangrijke gebeurtenissen en soms alleen 
om een leuk of ontroerend stukje, dat kan worden ingevoegd en wat ik de 'jus 
van het verhaal' noem En soms gaat het om correcties 

Een ander beschrijft een gebouw, een straat, een bijzonder plekje in een van 
onze dorpen En natuurlijk gaat dat dan over de mensen, die er woonden, die 
hun momenten van verdriet en ook van blijdschap en geluk beleefden Vaak 
wordt een beroep gedaan op stoffige archieven of op informatie op het internet 
en zo groeit weer een artikel Soms dragen leden stof aan voor een verhaal, 
komen met een oud boek, met een sene krantenartikelen Hartstikke fijn 

Wie het Kringblad doorbladert, staat vaak versteld van de grote hoeveelheid 
illustratiematenaal Als we bij mensen beginnen met een gesprek over een 
bepaald onderwerp, horen we al snel 'Oude foto's zijn er met meer Die zijn 
allemaal tijdens de oorlog verloren gegaan ' Maar achteraf blijkt nog ergens 
een oom of een tante, een ver familielid, over enkele nooit gedachte foto's te 
beschikken Voor de oorlog was het maken van een foto iets bijzonders en 
van de enkele geschoten plaatjes werden vaak meerdere afdrukken gemaakt, 
die naar familie buiten Bemmel werden rondgestuurd En soms kom je ook 
foto's tegen, waar de redactie geen verhaal achter kan ontdekken en geen 
mensen kan herkennen Zo'n foto wordt dan gepubliceerd met het verzoek of 
leden, die er iets van weten, willen reageren Het is ook heel fijn, dat 
regelmatig kopij wordt aangeleverd door anderen Dat geeft de redactie dan 
weer enig soulaas 
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Uiteindelijk worden de verschillende artikelen bij de 'eindredacteur' aan
geleverd Die haalt opvallende onvolkomenheden eruit en maakt een eerste 
voorlopige lay-out van het Knngbladartikel, daarbij spelend met het aantal 
Illustraties en het formaat daarvan Het streven is hierbij zoveel mogelijk uit te 
komen op hele pagina's en dan bij voorkeur nog op een even aantal Veel tijd 
gaat in dit stadium zitten in het kwalitatief verbeteren van de foto's 

De redactieleden bekijken de kopij van de eindredacteur, ook de stukken die 
door anderen zijn gemaakt Tijdens de daaropvolgende redactievergadering 
wordt elk artikel zeer kritisch bekeken, inhoudelijke fouten worden besproken 
en tegelijk met onvolkomenheden in spelling, taalgebruik en interpunctie 
zoveel mogelijk gecorngeerd De op- en aanmerkingen worden hierna weer 
venwerkt in de bestanden Dan vindt de definitieve opmaak plaats, waarbij de 
verschillende bijdragen zo logisch mogelijk over het blad worden verdeeld Na 
het nodige passen en meten wordt de inhoudsopgave toegevoegd De maxi
male grootte is 72 pagina's en in dit stadium wordt ook definitief bepaald welke 
bijdragen kunnen worden doorgeschoven naar het volgende nummer 

De verschillende bestanden worden daarna samengevoegd tot een groot 
bestand Uit de vier belangrijkste artikelen wordt een voor die bijdrage ken
merkende foto of andere afbeelding gehaald ten behoeve van de voorzijde 
van de omslag Het geheel wordt vervolgens na een laatste spellings- en 
grammaticacontrole gepnnt in de vorm van het Kringblad en na een hernieuw
de kritische leesbeurt worden de bestanden van Word omgezet in de door de 
drukker te verwerken Acrobat-bestanden per pagina Omdat hierbij zo nu en 
dan nog wat technische problemen optreden, vindt na deze omzetting een 
nieuwe controle plaats, vooral op de weergave van afbeeldingen en 
bijzondere tekens en op het logisch aansluiten van tekst bij de pagina
overgangen Vervolgens worden de bestanden op een CD-rom gebrand Dan 
gaat de zaak naar de drukker Meestal na een week is het blad gedrukt 

En tenslotte moet de bezorging opgezet worden vanuit actueel bijgewerkte 
adresbestanden Dit betreft met alleen leden, maar ook betaalde abonne
menten En met te vergeten de ruilabonnementen met zusterverenigingen en 
toezending aan bibliotheken, archieven, gemeentebestuur en belangrijke 
relaties Verder wordt er voor gezorgd dat zij die een bijdrage leverden ook 
van exemplaren worden voorzien Een deel, bestemd voor lezers buiten de 
Over-Betuwe en voor abonnees in het buitenland, gaat per post en de rest 
wordt door de bezorgers in de bus gedaan Globaal worden per keer 100 
Knngbladen per post bezorgd en 500 via eigen bezorging 

En tenslotte vindt u het Kringblad in uw brievenbus of op de deurmat U pakt 
een gemakkelijke stoel en begint te lezen 

Joop Verburg 
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Van 2009 naar 2010 
Met de lezing en de tentoonstelling over Meester Wiennk hebben we onze 
activiteiten naar buiten toe wat betreft het jaar 2009 op een uitstekende wijze 
afgesloten Op zaterdag 14 en zondag 15 november jl hebben honderden 
mensen de lezing bijgewoond en/of de tentoonstelling bezocht, een over
weldigende belangstelling In het volgende Knngblad zullen we nog nader op 
de lezing en de tentoonstelling terugkomen 

Terugkijkend op 2009 kunnen we als bestuur en vrijwilligers concluderen dat 
we er weer in geslaagd zijn om naast allerlei andere 'dagelijkse kringbeslom
meringen' ons mm of meer vaste programma weer in te vullen 3 volle Knng-
bladen, 3 lezingen, de excursie en de uitreiking van de Kringprijs Een woord 
van dank, aan al degenen binnen en zelfs buiten de kring die hieraan hun 
medewerking hebben verleend, is hier dan ook zeker op zijn plaats 

Heel veel tijd en energie zijn de tweede helft van 2009 gaan zitten in het in
richten van de tentoonstelling Het was voor het eerst -na een aantal jaren 
met een forse onderbezetting, die ons onder meer noodzaakte te stoppen 
met de jaarlijkse kalender- dat we weer een 'extra' project van een dergelijke 
omvang hebben durven oppakken Het resultaat mocht gezien worden en de 
grote toeloop vormde een feestelijke kroon op ons 20-jarig bestaan 

Toch heeft dit project ons wel opnieuw duidelijk gemaakt dat we er nog meer 
mensen bij moeten hebben om de bestaande activiteiten op een verant
woorde manier te kunnen voortzetten en er zo nu en dan er een extra activi
teit bij te kunnen doen, zoals het inrichten van een tentoonstelling De be
hoefte aan extra menskracht zit op alle niveaus bij het bestuur, bij de 
meewerkende leden en bij de redactie De belasting is door een samenloop 
van taken op enkele plaatsen al veel te lang veel te hoog Hierin moet op 
korte termijn verandering komen 

Vindt u ook dat we er als Historische Kring Bemmel in de afgelopen 20 jaar 
in geslaagd zijn om op een niveau te komen waar we trots op kunnen zijn"^ 
Bent u ook van mening dat het belangrijk is dat we dit niveau in de komende 
jaren handhaven en -liever nog- verder uitbouwen'^ En beschikt u over kwali
teiten om daar ook aan te kunnen bijdragen'? Aarzelt u dan nu met langer 
Overleg met ons over uw mogelijkheden en uw voorkeuren en over onze 
behoeften De kring heeft uw steun hard nodig om in 2010 en volgende jaren 
de verwachtingen telkens weer opnieuw waar te kunnen maken 

Graag sluiten wij af met u een voorspoedig en vooral gezond 2010 toe te 
wensen 

Het bestuur 
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In memoriam Ton Bredie 
Op vrijdag 21 augustus jl bereikte ons 
bestuur het droevige bericht dat Ton Bredie 
twee dagen eerder op 71-jarige leeftijd in zijn 
woonplaats Sint Anthonis was overleden 
Dne weken daarvoor had hij te horen 
gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was Wij 
hebben er voor gezorgd dat behalve het 
huidige bestuur ook de oud-bestuursleden 
van zijn overlijden op de hoogte werden 
gebracht En namens het bestuur en de 
leden van de kring hebben wij de kinderen 
en kleinkinderen gecondoleerd met dit grote 
verlies Het septembernummer van het 
Kringblad werd juist in de betreffende week gedrukt, vandaar deze late 
kennisgeving aan onze leden en lezers 

Ton Bredie was in 1989 een van de initiatiefnemers bij de totstandkoming 
van onze kring Vanaf de oprichting tot medio 1992 was hij bestuurslid 

Ik maakte kennis met Ton Bredie in het midden van de jaren zestig Hi] was 
een van de jonge leerkrachten die nieuw aangesteld waren om les te geven 
aan de groeiende toestroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs in 
Bemmel Ik was een van die leerlingen, toen derdeklasser Als ik me goed 
hennner kregen we geschiedenis, Frans en tekenen van hem Ton was een 
zeer bevlogen leraar Zo waren de actuele gebeurtenissen van de eerste 
dag van wat nu de Zesdaagse Oorlog heet, in juni 1967, voor hem direct en 
vanzelfsprekend aanleiding om ons in een emotioneel geladen geschiede
nisles duidelijk te maken dat dit conflict zou kunnen uitmonden in de Derde 
Wereldoorlog Volgens het lesrooster had hij ons dat uur Frans moeten ge
ven 'Perspectief tekenen' leerde hij ons met in de klas, maar in het gras 
voor 'De Kinkelenburg' waar hij ons uitdaagde de brug met zijn fraaie bogen, 
en de spiegeling daarvan in het water, op papier te zetten Met zijn enthou
siaste benadenng liet hij ons de dingen echt zien Dat was zijn aanpak 

Het was voor Ton met voldoende om in Bemmel in het onderwijs te werken 
in zijn vrije tijd verdiepte hij zich in de geschiedenis van de streek Dat leidde 
onder meer tot 'Toegang tot het verleden' Met dit boek, dat in 1970 ver
scheen, bracht hi] talloze inwoners van de dorpen Ressen, Bemmel, Haal-
deren, Gendt, Doornenburg en Angeren op een toegankelijke manier in 
aanraking met de historie van de streek Hij was in Bemmel komen wonen, 
waar hij een bijna gesloopte oude boerderij in de directe nabijheid van 'De 
Kinkelenburg' omtoverde tot een prachtig woonhuis Noem het een voor-
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beeld of -liever nog- een persoonlijk statement met meteen slopen maar het 
verleden met respect behandeleni Boerderijen en kastelen, maar ook de 
meest onooglijke schuurtjes legde hij vast in prachtige tekeningen Nog 
regelmatig kom je de verjaardagskalenders tegen waarop ze staan afge
beeld Als amateur-archeoloog stond hij vooraan als ergens gegraven werd 
Zoals bij de bouw van de Rabobank waar hij in 1973 sporen van neder
zettingen uit de Tjongerencultuur vond vuurstenen voorwerpen van 12 000 
jaar geleden' Aan de aanleg van de gasleiding door de Kattenleger hielden 
we door zijn toedoen de brokstukken van een Romeinse bakoven over 

Zo zijn er voorbeelden te over van zijn betrokkenheid bij en inzet voor het 
behoud van het streekeigene in de ruimste zin van het woord Hij stoorde 
zich er dan ook in toenemende mate aan dat bij de elkaar steeds sneller 
opvolgende plannen voor de ontwikkeling van onze dorpen 'de financiële 
argumenten telkens werden overbelicht en de cultuurhistorische waarden 
het voordurend aflegden' Om toch een vuist te kunnen maken tegen deze 
gang van zaken, richtte hij met een aantal gelijkgestemden de kring op Via 
de kring zouden meer mensen voor 'de goede zaak' kunnen worden gemo
biliseerd Nadat ik in november 1989 als penningmeester bij het bestuur 
aanschoof, merkte ik van nabij dat Tons bevlogenheid bij de uitvoering van 
zijn taken nog even groot was als in het midden van de jaren zestig 

Ton was de eerste jaren de motor achter geslaagde thema-avonden met on
derwerpen als de uiterwaarden. De Plak, het landschap, het dialect. De Pas, 
boerderijen en gemeentelijke monumenten De door Ton ingezette actie 
voor het behoud van het klooster werd met 2500 handtekeningen een groot 
succes Dat het klooster en de kapel vervolgens toch werden gesloopt, was 
een nog grotere deceptie Toen in 1992 de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning Extra het gebied tussen Arnhem en Nijmegen als Vinex-locatie aan
wees, met grootschalige woningbouw in de Schuytgraaf en de Waalsprong, 
was Ton een van de eersten die zag dat als gevolg van die ontwikkeling het 
landelijke karakter van onze dorpen binnen enkele decennia definitief 
verloren zou gaan Een van de laatste dingen die Ton voor de kring deed, 
was het warm maken van de nog jonge archeoloog Mare Koeken voor een 
functie ais bestuurslid In feite introduceerde hij daarmee zijn opvolger 

Ton vertrok in 1992 als bestuurslid van de knng, kort daarna vertrok hij als 
lid van de kring en weer enige tijd later vertrok hij als inwoner van Bemmel 
Nadat hij zich met zijn vrouw Adrie in Sint Anthonis vestigde, verloren we 
ook het toevallige contact met hem Het bericht van zijn overlijden -een jaar 
na het overlijden van Adne- bracht hem weer terug in onze gedachten We 
zijn Ton dank verschuldigd en denken met voldoening terug aan de tijd 
waann we met hem mochten optrekken 

Gerard Sommers, secretaris 
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Van Engen 
Dit verhaal gaat over Hendrikus Jozeph Maria (Hendrik) van Engen, geboren 
12 december 1906, als zoon van Jacobus Antonius (Koos) van Engen, kleer
maker te Bemmel en Anna Maria Ebben 

De naam Van Engen is al lang met Bemmel verbonden Daarom eerst een 
korte genealogie, te beginnen bij de in 1815 geboren Jacobus van Engen en 
zijn vrouw Agnes Chnstina Jansen Uit hun huwelijk werd in 1843 Hendnkus 
Johannes van Engen geboren Deze Hendrikus Johannes koos het beroep 
van zijn vader en werd ook smid Hij leefde van 1843 tot 1887 en was 
getrouwd met Johanna Wilhelmina Derksen die ook in 1843 in Bemmel 
geboren was, als dochter van Antonius Derksen, tabaksplanter, en 
Wilhelmina van Marwijk 

Hendnkus Johannes en Johanna kregen vier kinderen Jacobus Antonius 
(Koos), geboren op 31 mei 1872, Christianus Johannes (1875-1920), Maria 
Johanna (1877-1950) en Johannes Donatus (Jan), geboren op 24 juni 1882 

Hendnk had een broer Antoon (1911), die trouwde met Riek Bleekman, en 
twee zusters, Mana (1908), getrouwd met Piet van 't Hullenaar, en Gerarda 
(1912), getrouwd met Frans van 't Hullenaar 

Jan van Engen 
Zowel de vader van Hendnk, Koos van Engen, als de oom van Hendrik, Jan 
van Engen, zijn in Bemmel blijven wonen en werken. Koos als kleermaker en 
Jan als schoenmaker Jan begon zijn bedrijf aan de Loostraat, waar rond 1900 
een huis was gebouwd door aannemer Van 't Hullenaar Hij trouwde op 9 mei 
1912 met Maria Bleekman, dochter van Gerardus Bleekman, tabaksplanter, 
en Mana Visser Mana van Engen-Bleekman overleed in 1941 

Tijdens de mobilisatietijd (1939-1940) werkte in zijn vrije tijd bij de zaak in de 
Loostraat, zoals Daan Meurs me eens vertelde, een dienstplichtig soldaat, die 
van beroep schoenmaker was Wellicht repareerde hij daar ook leger
schoenen Volgens Daan werd die man Tinus Plotseling genoemd, maar dat 
zou zijn echte naam wel met wezen 

Jan en Maria hadden een zoon, Gerardus Hendnkus, die in 1921 geboren 
was Waarschijnlijk had hun zoon weinig lust om het schoenmakersbedrijf van 
zijn vader voort te zetten en ook Jan zag er kennelijk op een gegeven moment 
mets meer in, want aan het begin van de oorlog werd het pand aan de 
Loostraat verkocht aan de leerlooier Manders uit Cuijk 
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In eerste instantie werd het pand verliuurd aan Antoon van Engen, de broer 
van Hendril<. Daarna werd schoenmal<er Peters huurder en weer later 
schoenmaker Buiting. Jan van Engen is op 3 januari 1948 overleden. 

Toen Buiting in 1961 naar de Dorpsstraat verhuisde, kwamen er voor de 
familie Van Engen zelf weer mogelijkheden voor het pand aan de Loostraat. 

Koos van Engen 

Echtpaar Koos van Engen en Anna Maria Ebben. 

Koos woonde aan de Dorpsstraat naast waar nu Cafetaria iVioos is gevestigd 
op de plek waar momenteel de straat De Pollenbrink loopt. Hij was op 17 
november 1904 getrouwd met Anna Maria Ebben. Zij was op 27 maart 1880 
geboren was als dochter van Gerardus Albertus Ebben en Anna Maria 
Buurman. 

Koos en Anna kregen zes kinderen: Antonius Gerardus Hendrikus (1905-
1909), Hendrikus Joseph Maria (in de familie Harrie, maar in Bemmel Hentje 
of Hendrik genoemd -in dit verhaal gebruiken we de naam Hendrik-, geboren 
op 12 december 1906; Maria Johanna Margaretha (1908-1967); Antonius 
Johannes (1911-1980), eveneens kleermaker, Gerarda Johanna, geboren in 
1912 en Gerardus Johannes (1914-1916). Hendrik volgde, volgens een akte 
van 22 september 1937, zijn vader op als kleermaker. 
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Hendrik van Engen 
De familie Van Engen en de familie 
Wieland, de elektncien die aan de Dorps
straat tegenover 'Brugdijk' woonde, waren 
goede bekenden van elkaar Toen de Van 
Engens in het in 1926 gebouwde pand 
naast Wieland gingen wonen, werden ze 
ook nog buren 

De Wielands, en vooral mevrouw Wieland, 
kenden mensen van de 'Krayenhoffkerk' uit 
Nijmegen Ze kenden ook Helena Mana 
(Lenie) van Mierio, die daar in het kerkkoor 
zong Dat was, meenden ze, een goede 
partij voor Hendrik Ze stuurden Hendnk 
met een smoes naar die kerk en van het 
een kwam het ander De koppeling lukte en 
de twee werden verliefd Ze trouwden op 
5 augustus 1941 

Het bruidspaar Van Engen bij de Krayenhoffkerk 

De Dorpsstraat voor de oorlog van voor naar achter Harry Uijen Cafe Kemperman, 
Wieland en Van Engen/Selman 
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In maart van dat jaar was vader Koos overleden en het jonge paar betrok de 
ouderlijke woning. Enkele kinderen van Koos, die nog niet 'uitgevlogen' waren, 
bleven tijdelijk bij het jonge paar inwonen. Het pand was in de lengterichting in 
tweeën gedeeld. In het andere gedeelte woonde toen schoenmaker Selman. 
In die tijd was het huisnummer Dorpsstraat A 175. Inmiddels draagt de woning 
het nummer 69. 

De winkel 
De winkel werd voornamelijk bestuurd door Lenie, daarbij geholpen door 
Doortje Kuster, die ook wel mee hielp in de huishouding. Daar werkte ook 
Marietje Spanbroek en nog vele anderen. De winkel was helemaal gericht op 
herenkleding 

De winkels van Selman (links) en Van Engen. Voor de winkel staan Hendnk en Lenie 
met een medewerker. 

Aan grote rekken hingen rollen stof, waarvan een kostuum gemaakt kon 
worden. Daar kon de klant zijn keuze maken uit kwaliteit, kleur, enz. Er waren 
geen kant en klare kostuums te koop. Als de klant zijn keuze gemaakt had, 
liep Hendrik met de uitgekozen stof naar de kleermakerij, nam de maat en dan 
werd het pak gemaakt. Verder was er van alles te koop op gebied van 
herenkleding: dassen, sokken, overhemden, hoeden, petten, manchetknopen, 
stropdassen. Als het Vierdaagse legioen op dinsdagochtend aan de winkel 
voorbij marcheerde, verkochten Lenie en Hendrik in een kraam buiten veel 
strohoeden, vooral als het erg zonnig en warm weer was. Op zondagmorgen 
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kwamen er vaak heren in de winkel, die wilden, dat Lenie hun stropdas netjes 
strikte voor ze naar de kerk gingen.... 

Aan de winkel was ook een stomerij verbonden. De stomerij heette 'De 
Vlinder' omdat er veel zaken gedaan werden met een Nijmeegse stomerij, 
waar het eigenlijke stomen gebeurde en die 'De Vlinder' heette. Dat pand be
staat nog steeds. Het staat aan de Dommer van Poldersveldtweg. De naam 
'De Vlinder' siert nog steeds de gevel, maar er is geen stomerij meer ge
vestigd. Later werd er zaken gedaan met Stomerij Grashoff, maar de naam 
'De Vlinder' bleef gehandhaafd. Dat was een begrip geworden in Bemmel. 

Soms wilden klanten een kostuum of jas geverfd hebben. Bij begrafenissen 
moest men dan in donkere kledij verschijnen. Vaak werden in de rouwperiode 
zwarte rouwbanden om de arm gedragen. Dat werd allemaal gemaakt en ver
zorgd. 

De kleermakerij 
Die ruimte werd ook wel de 
werkplaats genoemd. Daar was 
het meestal behoorlijk druk. Er 
werkten in de drukste tijd wel vijf 
mensen, waarvan sommigen in 
opleiding. Een van die mensen 
was Gerard Stoffels, hoewel die 
eigenlijk niet veel voelde voor het 
kleermakersvak. Dat kwam zo. 
Toen hij van de lagere school 
afkwam, wilde hij graag naar de 
ULO-school. Die was er op dat 
moment nog niet in Bemmel en 
dus moest hij naar Nijmegen. 
Maar net toen hij zou moeten 
worden aangemeld voor die 
school, kreeg hij een zware, 
levensgevaarlijke longontsteking. 
Moeder verwende hem heel 
zorgzaam en zo kwam hij er weer 
bovenop. Maar zijn ouders 
hadden er bezwaar tegen, dat hij 
door weer en wind naar Nijmegen 
zou moeten. Hij moest maar 
kleermaker worden. "Een goed vak," zei vader. In 1941 begon hij bij Van 
Engen om het vak te leren. Hij wilde eigenlijk coupeur worden, maar werd 
voor de betreffende opleiding afgewezen, omdat hij te jong bevonden werd. 
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Rond 1943 moest Gerard gekeurd worden voor de Arbeitseinsatz voor werk in 
Duitsland. Tot zijn verbazing werd hij goedgekeurd. Natuurlijk dook hij onder. 
Nadien begon hij met een cursus boekhouden en handelscorrespondentie, die 
hij positief afrondde. Dat betekende het einde van zijn kleermakersloopbaan. 

In de werkplaats. Vanaf links: Bertus Polman, Diny Brandts, Hendrik en Gerard 
Stoffels. 

Ook Bertus Polman kwam bij Van Engen in dienst. Toen Bertus 13 jaar 
geworden was, had hij een kostuum -een korte broek met een jasje- nodig, 
omdat hij de plechtige communie zou gaan doen. Met zijn vader kwam hij bij 
Van Engen. Al opmetende werd er naar toe gepraat, dat hij wel eens bij Van 
Engen in dienst zou kunnen komen. Het was 1942 en Bertus ging nog naar de 
lagere school. Maar na schooltijd was er gelegenheid om al vast van alles te 
leren op de zaak. Daar waar ander personeel de baas en bazin met Hendrik 
en Lenie aansprak, moest hij als jong broekje "Van Engen en juffrouw Van 
Engen"zeggen. 

Naast Gerard Stoffels herinnert Bertus zich Diny Brandts en Annie Spanbroek, 
die in de kleermakerij werkten. Ook was er een onderduiker, wiens naam 
geheim was. Gerard Stoffels herinnert zich de naam Pierre van der Vree, 
maar dat zou wel een valse naam zijn, dacht hij. 



- 1 2 -

Vanaf 1943 werkte Bertus Polman 
fulltime en hij werd zo langzamer
hand kind aan huis. Hij ving later de 
kinderen op, leerde ze fietsen en wat 
er maar voorkwam. Hij vertelde, dat 
hij alle kinderen als pasgeboren 
baby in de arm had gehad. Mevrouw 
Van Engen -door het personeel ook 
wel 'moe Van Engen' genoemd- kon 
heerlijk koffie zetten: heel sterke 
koffie met opgeklopte, verse boeren-
melk. 

In de werkkamer was een lange dis 
aangebracht, waarop Hendrik en het 
personeel zaten in zogenaamde 
kleermakerszit. Alles werd met de 
hand, dus met naald en draad, 
geregen en later met een trapnaai-
machine in elkaar gezet. 

Lenie en Hendrik met Jacques op de 
arm. 

Er gebeurde van alles. Doordat het terrein vanaf de Dorpsstraat naar achteren 
afliep -de Dorpsstraat ligt op een dijk- was er veel ruimte onder de kleer
makerij. In die kelder zat in de oorlog nu en dan, gedurende enkele nachten, 
een geallieerde militair, die, meestal nadat zijn vliegtuig was neergeschoten, 
uit handen van de Duitsers moest zien te blijven. Dat tijdelijke onderdak was 
natuurlijk heel geheim en ook iemand die in de kelder moest wezen, zoals 
bijvoorbeeld de kolenboer als hij de jaarvoorraad kolen kwam brengen, vond 
daar niets bijzonders, omdat er enkele delen van de kelder waren afgesloten. 
De kelder was voor het personeel verboden terrein. 

In de kelder stond ook een elektrische pomp, die zorgde voor waterleiding in 
het pand, een hydrofoor. Een groot watervat werd volgepompt en de druk in 
dat vat zorgde er voor, dat de waterleidingen in het hele huis voldoende water 
gaven. Daarnaast stond de kelder vol met ingemaakt en geweckt voedsel. 

Hendrik van Engen had een radio. Om vier uur, als de school uit was, kwam 
meester Wierink dan wel achterom via het Meestersplein om te luisteren naar 
'Radio Oranje'. In de keuken stond een op die radio aangesloten luidspreker. 
Zo kon Lenie in de keuken meeluisteren. Op de een of andere manier kon 
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Hendrik, als hij enkele draden verwisselde, iets zeggen in de luidspreker van 
de radio en dat was dan in de losse luidspreker van de keuken goed te Inoren. 
Op een dag wilde Hendrik een grap uithalen. Hij verwisselde de draden en zei: 
"Hier is een extra politiebericht. Onderduiker Van der Vree is opgepakt en naar 
het huis van bewaring gebracht." Helemaal overstuur kwam Lenie de werk
kamer binnen. Ze kon de grap bepaald niet waarderen.... 

H/e zien hier de achterkant van het huis. Het grote stel ramen is van de werkplaats. 
Beneden bevindt zich de kelder Lenie loopt over het tuinpad en op de voorgrond zien 
we vanaf links Paul, Jacques en Marianne. 

Soms ging de telefoon en dan kwam er een boodschap over 'een avond al 
dan niet kaarten' door. Hendrik wist dan, dat die boodschap naar een aantal 
mensen, waar onderduikers waren, moest worden doorgebeld om maat
regelen tegen een eventuele razzia te nemen. Eens, vertelde Daan Meurs 
lang geleden, had Hendrik hem gebeld. Daan: "Ik heb je niet goed verstaan. 
Met wie spreek ik?" "Met Van Engen!" Die naam mocht natuurlijk niet bekend 
worden, maar gelukkig was Meurs een betrouwbaar adres en is alles goed 
gegaan. Bertus Polman herinnert zich, dat hij ook wel eens zo'n boodschap 
moest overbrengen op de fiets. Waarschijnlijk naar mensen, die geen 
telefoonaansluiting hadden. 

Hendrik en ook Bertus waren lid van het kerkkoor. Soms was er een dienst 
overdag, midden in de week, een zogenaamde rouw- of trouwdienst. Dan 
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waren beiden natuurlijk een uurtje weg Dat werd dan 's avonds ingehaald 
Ook als het eens druk was werd er met op een uurtje meer gekeken 

De oorlog kwam dichterbij 
Het werd september 1944 en het oorlogsgeweld barstte ook in Bommel los 
Bertus Polman was thuis, toen hij een paar tanks zag aankomen, enorme 
gevaarten En meteen zag hij daarbij soldaten in vreemde uniformen Er was 
iets groots aan de hand en het duurde met lang of hij zat in de schuilkelder 
Die hadden ze op eigen terrein -Bertus woonde aan het Vossenhol- gebouwd 
Er was intussen geen elektnciteit meer en er zouden die dag ook wel geen 
klanten meer komen in de kleermakerij, dus bleef Bertus thuis Dat heeft 
ongeveer een week geduurd en toen moest iedereen evacueren Zo ook de 
familie Van Engen Zij moesten al iets eerder vertrekken, want achter Wieland 
stond een Duits stuk luchtdoelgeschut, deel van een FLAK-batterij op het 
Meestersplein Natuurlijk werd dat door de geallieerden onder vuur genomen 
en een paar voltreffers op het huis van Van Engen waren het resultaat Het 
gedeelte van het pand waar Solman woonde, bleef onbeschadigd 

In eerste instantie gingen ze in noordoostelijke richting, maar bij Rijssenbeek 
op 'Het Hoog' konden ze met verder Daar hebben ze een poosje in de schuil
kelder gezeten Die had heel dikke muren en dat gaf een veilig gevoel Maar 
ze moesten ook daar weg op bevel van de Duitsers Met het jongste kind in de 
kinderwagen en de oudste staand tussen de bak en de duwbeugel zijn ze 
naar Slijk-Ewijk gelopen Daar zijn ze zo goed en zo kwaad het ging de Waal 
overgestoken naar Beuningen Toen ze daar aankwamen zagen ze er na die 
barre tocht met uit Alles wat ze aan hadden was vies en gescheurd en ze 
zagen er uit als een stel zwervers, wat ze natuurlijk ook waren op dat moment 
En vooral ook omdat het gezin kinderen meebracht, waren ze vrijwel nergens 
welkom Uiteindelijk zijn ze in Nijmegen terecht gekomen, waar vader Hendnk 
nog tot ze terug konden in een kleermakerij aan de Marialaan heeft gewerkt 

Terugkomst 
BIJ terugkomst was er veel vermeld Zo ook aan de eigen woning Die was 
voorlopig onbewoonbaar geworden In eerste instantie vonden ze bij Wieland 
gastvrij onderdak Daar werd Mananne geboren Met drie kinderen konden ze 
echter wegens plaatsgebrek met blijven 

Toen kwam er in augustus 1946 een mogelijkheid om tijdelijk op de boven
verdieping van 'Brugdijk' te gaan wonen en ook de kleermakerij weer op te 
pakken Daar woonde ook de heer Kruiper, hoofd van de ULO-school 
Beneden in het gebouw was een opslagplaats van bouwmaterialen voor de 
wederopbouw en er werd onderwijs gegeven Toen de oude woning met 
kleermakerij hersteld was, trok het gezin Van Engen daar weer naar toe 



De opkomst van de confectie 
In de jaren na de oorlog veranderde er veel. De confectie deed haar intrede 
en dat was stul<ken goedl<oper dan maatkleding. Tegelijkertijd werd het 
gemakkelijker om naar de stad te gaan en daar inkopen te gaan doen. Hoewel 
de eerste jaren na de oorlog de kleermakerij nog volop functioneerde, liep 
daardoor toch de klandizie terug. De 
winkel bleef voorlopig nog wel 
redelijk goed lopen. Toen Bertus 
Polman na zijn militaire dienst van 
1949 tot 1951 terug kwam, was er 
weinig meer voor hem te doen. Hij 
herinnert zich nog een overjas voor 
zichzelf gemaakt te hebben. 
Maatkleding werd eigenlijk alleen 
nog gemaakt voor mensen met een 
afwijkend figuur of mensen, die er 
extra geld voor over hadden om een 
kwalitatief beter maatpak te kopen. 
Bertus zocht ander werk. Hij werkte 
nog een tijdje bij kleermaker 
Hendnks in Nijmegen, maar ook 
daar liep de verkoop terug. Toen is 
hij, na uitvoerige omscholing, over
gestapt naar een metaalbedrijf. 

Hendrik en Lenie aan de wandel. 
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Ondertussen ging het met de gezondheid van Hendrik van Engen niet zo 
goed. Hij moest een zware longoperatie ondergaan. Stoffig werk was eigenlijk 
niet goed meer voor hem. Toch heeft hij nog een tijd als kleermaker door
gewerkt. Het was echter het begin van het einde. 

De kinderen van Hendrik en Lenie 
Er waren zes kinderen. Dat waren: Jacques (1942), Paul (1944), Marianne 
(1945), Peter (1948), Clementine (1951) en Emile (1955). Begin 2009 is Paul 
helaas overleden. De kinderen wonen nog allemaal in Bommel. 

Alle kinderen in 1956. Vanaf links: Emile, Marianne, Paul, voor hem Peter, Clementine 
en Jacques. 

Marianne beleefde als jong meisje nog een bijzonder avontuur. Op 'Brugdijk' 
woonde na de oorlog onder meer de familie Akkermans. Op een dag zat de 
heer Akkermans bij de tuindeuren in het zonnetje een boek te lezen. Niet ver 
bij hem vandaan stond de kinderwagen met een van zijn kinderen. Plotseling 
begon de kinderwagen te rijden. Werkte de rem niet? De wagen reed van het 
talud af, richting de gracht. Marianne zag het vanaf de straat gebeuren en zet
te het op een schreeuwen. Dat was genoeg voor Akkermans: die sprong op 
en greep de kinderwagen. En zo liep dit voorval gelukkig nog net goed af. 

Het sociale leven van de Van Engens 
Hendrik was bij veel mensen in Bemmel zeer gezien. Hij was een gastvrij 
mens. Iemand zei eens: "Kolenboer of dominee, iedereen was altijd welkom 
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bij Hendrik voor 
een praatje in de 
werkplaats." Hij 
was bestuurslid 
van de Bem-
melse midden
standsvereniging. 

Hendrik ontving in 
1962 toen hij 25 
jaar secretaris van 
de middenstands
vereniging was, 
een gedenkschaal 
uit handen van Ad 
Janssen 

Hendrik voerde 
het secretariaat 
en dat kostte 
veel vrije tijd. Hij 
werkte ook als 
koster in de kerk. 
Dat was zijn lust 
en zijn leven. 
Vooral op hoog
tijdagen was hij 
er druk mee. Als 
er speciale kerk
diensten waren, 
moesten de kerk
gangers kaarten 
voor de dienst bij 
Van Engen ha
len, om zo te 
voorkomen dat 
het te vol werd in 
de kerk. Bij pro
cessies was hij 
vaak kruisdrager. 

Hendnk als kruis
drager tijdens een 
processie. 
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Het herenkoor. Zittend vanaf links. Wim Knipping, Toon van Engen, Jan Schouten, 
organist, Bernd Francissen, Wierink, dirigent, Jo Bruins, Bertus Stoffels Staand: Jan 
Stoffels,...., Daan Peters,...., Geert van Meegen, Hendrik van Engen, Adriaan Jansen. 

1952. Het herenkoor op reis. Staand vanaf links Hendrik van Engen, Geert van 
Meegen, Wim Gaertner, Theo Natrop, Geert van Bremen en Theo van de Sandt. 
Gehurkt: Thé Nas, Geert Egerschot, Jan Verweijen en Jan Houterman. 
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Daarnaast zong hij bij het herenkoor, dat toen onder leiding stond van de heer 
Wierinl<. Bij de toneelvereniging 'Werken en Weldoen' was hij met vaste regel
maat souffleur. Soms kwam hij na een toneeluitvoering thuis, luid mopperend 
op toneelspelers, die zich niet aan hun tekst hielden. Hij moest dan maar weer 
zien, hoe hij de draad van het verhaal vast hield.... 

Naar de Loostraat 
In 1961 bouwde Buiting een nieuwe schoenenzaak aan de Dorpsstraat. Daar
door kwam het huis aan de Loostraat leeg. Men besloot om de zaak en de 
goodwill aan de Dorpsstraat te verkopen. De familie Reulink kocht het pand en 
vestigde daar weer een herenkledingzaak. 

Het gezin Van Engen verhuisde in 1962 naar de Loostraat. Dat was ook lekker 
dichtbij de katholieke kerk, waar Hendrik veel kwam. De kleermakerij werd 
daar eigenlijk niet meer voortgezet. Er werd nog een kostuum gemaakt voor 
dominee Plooij en er werd wel eens een winterjas gekeerd, zodat hij er weer 
een tijd tegen kon. Iemand schoot eens een van de kinderen aan en zei: 
"Jouw vader heeft mijn trouwpak nog gemaakt!" 

Hendrik ging in Nijmegen enige tijd als parttimer werken bij de foerier van de 
luchtmachtkazerne. Hij zorgde voor het uitgeven van kleding, het pas maken 
en herstellen van uniformen. 

Later heeft hij nog in Arnhem in de kazerne op de kleermakerij van de foerier 
en op de administratie gewerkt. Maar helaas kwam zijn ziekte terug en daar
door kwam hij weer thuis. Hendrik overleed op 28 december 1965. 
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Het laatste hoofdstuk 
Toen Hendrik was overleden, bleef Lenie alleen achter met haar zes kinderen. 
Voorlopig had ze nog steeds haar winkel en daardoor contact met mensen. Ze 
nam, samen met haar kinderen, vooral Paul, Emile en Peter, de taken van 
Hendrik als koster over. Ze schikte voor elke dienst de bloemen op onnavolg
bare wijze. Ze verzorgde ook de kleding van de priester, de misdienaars en de 
acolieten, zorgde voor het stomen van togen, superplies en albes en bracht 
daarvoor nooit iets in rekening. 

In 1968 kon ze het pand kopen. Daar was de stomerij de grootste en later de 
enige bezigheid. En ze voerde nog steeds de naam 'De Vlinder'. Toen de 
stomerij in 2001 zestig jaar bestond, werd ze door de koningin benoemd tot lid 
van de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Persoon reikte haar de 
bijbehorende medaille uit, in het bijzijn van wethouder Van Dalen. 

Pas in 2003, toen ze 90 jaar oud was, stopte ze met de stomerij. Rond 
diezelfde tijd ontstond het nieuwe logo van de gemeente Lingewaard en dat 
was..., een vlinder. Toeval? De winkel bleef echter nog steeds de entree van 
haar woning. 

Lenie kwam tijdens de evacuatie vaak in de Molenstraatkerk. Daar was rond 
de kerst een in haar ogen prachtige kerststal opgesteld. Al pratende bood de 
priester haar de stal aan. Ze heeft hem na de evacuatietijd mee naar huis 
genomen en tot haar laatste kerst in haar woonkamer opgesteld. Lenie was in 
Bemmel vooral bekend om haar verzameling tuinkabouters. 
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Die verzameling breidde 
zich jaarlijks uit en menig 
kind keek zich de ogen 
uit vanaf het hek voor 
aan de straat naar de 
tuin met het vijvertje en 
de kabouters Uit
eindelijk waren het er 75, 
groot en klem. 

De winkel werd volop in 
de kunstbloemen gezet 
en ook die bloemen-
weelde leek zich jaarlijks 

uit te breiden Lenie ontving graag bezoek Ze hield van het sociale leven en 
was bij diverse kerkelijke gebeurtenissen aanwezig. 

Toen Lenie 90 jaar werd, kregen ook mijn vrouw en ik een uitnodiging 
Kinderen, die in de winkel kwamen, kregen een aardigheidje Toen liep in de 
protestantse kerk de actie schoenendoos -velen vulden een schoenendoos 
met allerlei spulletjes, die kinderen konden gebruiken en die werden dan in 
derdewereldlanden verspreid- en zij belde daarover Ze had nog van alles 
over en dat mocht daarvoor gebruikt worden 
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Ze steunde de kring ook waar dat mogelijk was. Bijvoorbeeld door voor de 
hele familie, inclusief kleinkinderen, jaarlijks kringkalenders te kopen en ze ook 
cadeau te doen voor Sinterklaas of Kerstmis of als ze bij iemand op bezoek 
ging. Of door er een op te sturen naar een pastoor die al lang geleden uit 
Bemmel was vertrokken en waarmee ze nog steeds contact had. In de zaak 
had ze altijd een kalender hangen waarmee ze reclame voor onze actie 
maakte. 

Lenie mocht 91 jaar worden. Ze stierf op 17 mei 2005. Helena van Engen, bij 
veel jonge en oudere Bemmelnaren bekend als 'het omaatje van de 
kabouters' is deze week op 91-jarige leeftijd overleden, schreef 'Het 
Gemeente Nieuws'. Van Engen werd vooral een bekende persoonlijkheid in 
Bemmel dankzij haar stomerij De Vlinder, waar zij ruim zestig jaar achter de 
toonbank stond. Zij zwoer altijd bij werken. Pas de laatste jaren werd haar dat 
te zwaar. (....) Helena van Engen was vooral een innemende persoonlijkheid 
met een luisterend oor en veel medeleven. Mensen namen haar dan ook 
nogal eens in vertrouwen en vroegen haar om raad. 

Het karakteristieke pand aan de Loostraat werd in 2008 afgebroken. 

Met dank aan Marianne Janssen-van Engen, Jacques van Engen, Bertus 
Polman, Gerard Stoffels en vele anderen. 

Joop Verburg 
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Reactie op foto personeel distributiekantoor 

De hiernaast afgebeelde foto uit 
1942 werd reeds twee keer eerder 
in ons blad opgenomen: in mei 
1997 en september 2009 (pagina 
49). Bij die laatste keer werden de 
volgende namen vermeld: 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. 

Dat was voor ons lid Jan Derksen uit Doetinchem, zoon van de toenmalige 
gemeentebode Wim Derksen, aanleiding om te reageren. Hij meende enkele 
fouten te hebben geconstateerd en gaf ons de volgende namen door. Staand 
vanaf links: ene Scholten (voornaam onbekend), Mientje Schaeffer, Leida 
Koenders, J.J. van de Lienden (onderwijzer). Alle Puplichuizen (in plaats van 
Sibilla Stoffels), Diny (?) de Vries en mejuffrouw Derksen, waarvan de voor
naam Marietje is; zij was een zus van Jan en dus een dochter van de 
gemeentebode. Zittend: de dames Tonnie Stevens, Kerkhofs (voornaam 
onbekend, in plaats van Van Kerkhof) en Stevens (zus van Tonnie, voornaam 
onbekend, in plaats van Knipping). Volgens Jan waren de gezusters Stevens 
dochters van politieagent Stevens uit Angeren. 

Wellicht dat de aanvullende informatie, waarvoor dank aan Jan Derksen, ons 
verder kan helpen de resterende vraagtekens rond deze foto weg te werken. 

Gerard Sommers 

Aanwinsten 

Geen erg lange opsomming van aanwinsten deze keer. Door de zeer lage 
waterstand van de Waal werden in september bij deze rivier een witte 
aardewerk pijp, een bodem van een aardewerk pot en een ijzeren werktuig 
gevonden. Dit materiaal ligt nu hoog en droog in ons documentatiecentrum. 
Dat geldt ook voor een kerstboek uit 1947 en een plaatje ter herinnering aan 
de hernieuwing van de geloofsbelijdenis van een van onze medeparochianen. 
Van onze zustervereniging uit Huissen kregen we nog een aardig stapeltje 
bidprentjes. We hebben de betrokkenen ervoor bedankt. 

Het bestuur 
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De naam terug op 'De Wahlenburg' 
In het Kringblad Jaargang 13, nr. 2 van mei 2003 schreef ik een uitgebreid 
artikel over de boerderij van de familie Van Loon aan de Van der IVIondeweg 
in Haalderen. Daarin werd duidelijk dat de huidige boerderij uit 1950 onder 
de naam 'De Wahlenburg' al een eeuwenoude geschiedenis heeft. Ten tijde 
van het schrijven van dat artikel had zoon Jan van Loon het bedrijf net van 
zijn ouders overgenomen en hij was begonnen met de hennnchting van het 
erf en de bedrijfsgebouwen. En één van de dingen die hij zich toen voornam 
was het terugbrengen van de naam 'De Wahlenburg' op de gevel. 

De modernisering van het bedrijf is inmiddels gevorderd. Met als meest in 
het oog springend onderdeel de vervanging van enkele oude bijgebouwen 
door een ruime en efficiënte schuur aan de noordkant van de boerderij. Veel 
minder ingrijpend, maar wel de aanleiding voor dit artikel, is het feit dat sinds 
enige tijd de naam 'De Wahlenburg' op de zuidgevel van de boerderij prijkt. 
De doorgevoerde modernisering was nodig om ervoor te zorgen dat het 
bedrijf een toekomst heeft. Het opnemen van de naam op de gevel zorgt 
tegelijkertijd voor een verwijzing naar het respectabele verleden van dit 
boerenbedrijf, waarop inmiddels de derde generatie Van Loon woont. 



-25 -

In mijn eerder aangehaalde artikel ging ik terug naar 1832 In de periode 
1773-1794 werd door militaire ingenieurs een aantal kaarten vervaardigd van 
Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland Deze kaartenverzameling 
bekend onder de naam Hottinger-atlas, verscheen in juni 2003 in boekvorm In 
die atlas komt ook Haalderen voor verspreid over 2 bladzijden Hieronder heb 
ik het gedeelte opgenomen waarop we 'De Wahlenburg zien 

Detail uit kaart 90 uit de Hottinger-atlas van Noord- en Oost Nederland 1773-1794 

Wat bij bestudering van de kaart opvalt is het ontbreken van de kolken die 
ontstonden pas bij de dijkdoorbraak in 1784 Dat betekent dat deze kaart van 
voor dat jaar moet zijn De dijk lag in die tijd ter hoogte van 'De Wahlenburg' 
nog veel meer naar het noordwesten De kolken zijn binnendijks komen te 
liggen toen de nieuwe dijk er na de doorbraken aan de zuidoostkant omheen 
werd gelegd Ten noorden van 'De Wahlenburg' zien we De Hoek met 
'Sallandsgoed' Naar Gendt volgde de weg de route van de tegenwoordige 
Groenestraat De loop van de Van der Mondeweg, de Ambachtstraat en de 
Lage Zandsestraat zijn op deze kaart al te herkennen, evenals de Linge 

De kaart toont dus aan dat 'De Wahlenburg' al ouder is dan 1784 Het is daar
om goed dat de naam weer zichtbaar is 'vastgelegd 

Gerard Sommers 
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Toch een lezing over genealogie 
Op dinsdag 3 november 2009 stond de lezing 'Van schaakbord tot stamboom' 
gepland Vanwege droevige familieomstandigheden kon de heer Willem 
Rasing helaas de lezing met geven waardoor we op zeer korte termijn iets 
anders moesten verzinnen Aangezien ik binnen de kring de contactpersoon 
voor genealogie ben, besloot ik de lezing zelf te verzorgen Hierna volgt een 
kort verslag van de lezing die door 50 personen werd bijgewoond 

Allereerst kwamen de genealogische begnppen aan de orde, zoals kwartier-
staten, stamreeksen en stambomen Een kwartierstaat is een overzicht van 
alle voorouders van een persoon, de proband genoemd Een stamreeks is 
een bepaalde lijn uit een kwartierstaat Bijvoorbeeld in rechte lijn in vaders-
kant, de patrilineaire stamreeks of in moederskant, de matrilineaire lijn of op 
een achternaam, de naamstamreeks Een stamboom is een overzicht van alle 
nakomelingen van een bepaald echtpaar Als alleen de mannelijke nakome
lingen verder uitgewerkt worden, spreekt men van een genealogie, anders van 
een parenteel Deze begrippen werden met voorbeelden uit eigen onderzoek 
verduidelijkt 

1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

Jacobus Stuart 
Petrus Stuart 
Jacobus Stuart 
Petrus Stuart 
Antoon Stuart 
Adrianus Stuart 
Antonius Johannes Stuart 
Adnanus Bernardus Petrus Mana Stuart 

±1680-'? 
1730-1794 
1763-1843 
1799-1870 
1832-1898 
1874-1959 
1916-
1950-

Stamreeks van Ada Stuart 

Hoe te beginnen met uw eigen onderzoek? 
Door je eerst een doel te stellen, wat je graag wilt weten, zoals bijvoorbeeld 
waar komt je familienaam vandaan, wie waren mijn voorouders en wat deden 
ze, bepaal je de diepgang van je speurtocht 

Over familienamen is bijvoorbeeld al veel vastgelegd Napoleon zorgde er met 
zijn decreet uit 1811 voor dat vanaf dat moment iedereen formeel een familie
naam had De meeste mensen hadden al een familienaam, maar die kon nog 
wel veranderen, zoals bij patroniemen het geval was Daarbij werd de naam 
van de vader overgenomen Jan Peters was bijvoorbeeld de zoon van Peter 
Gerritsen Een zoon Hendrik, kon dan weer Hendnk Jansen genoemd worden 
Er zijn allerlei soorten familienamen, zoals die, die duiden op een bepaalde 
plaats of streek van herkomst (Van Bemmel, Van Meurs), op een beroep 
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(Bakker, Molenaar), op een eigenschap (De Wit, De Slegte, Zorgdrager), op 
dieren (De Leeuw, Zwaan) of op een voornaam zoals bij de patroniemen is 
aangegeven. 

Als je begint, doe dat dan stap voor stap terug in de tijd. Begin bij jezelf en 
vraag je ouders, grootouders en andere familieleden naar wat ze nog weten. 
Noteer zoveel mogelijk gegevens om een kompleet beeld te krijgen en let 
vooral op anekdotes, die maken een familieverhaal smeuïger. Maak kopieën 
van trouwboekjes, bidprentjes, foto's (schrijf met potlood op de achterkant wie 
er op staan!), advertenties en zo. 

Als je dan niet meer verder komt, wordt het tijd om naar een archief te gaan. In 
Nederland zijn de rijks-, gemeente- en streekarchieven gratis toegankelijk. Je 
kunt (bijna) alles inzien en betaalt als je zelf zoekt alleen voor eventuele 
kopieën. Noteer ook hier wanneer je waar naar toe gegaan bent en wat je 
gezocht hebt en of je het al dan niet gevonden hebt. Dat voorkomt dat je later 
nog eens naar hetzelfde archief gaat om hetzelfde opnieuw te zoeken. 

Geboorteakte van Karel Stuart, geboren te Bemmel, 29 september 1857. 
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De burgerlijke stand bevat gegevens over geboorten, huwelijken, echtschei
dingen en overlijdens over de periode van 1811 tot respectievelijk 1902, 1922 
en 1942 Daar zit verschil in omdat de openbaarheid van officiële akten 
wettelijk beperkt is tot 100 jaar voor geboorten, 80 jaar voor huwelijken en 50 
jaar voor overlijdens Feitelijk zouden de geboorten dus tot 1909 beschikbaar 
moeten zijn, maar in de praktijk loopt dat achter Een belangrijke bron voor 
genealogen zijn de huwelijksbijlagen Hienn worden de extracten van de 
geboorteakten van de bruid en bruidegom opgenomen, evenals de extracten 
van de overlijdensakten van ouders of een vroegere echtgeno(o)t(e) indien die 
overleden is Daarnaast is van de bruidegom een inschrijving in de nationale 
militie te vinden waarop een beschrijving van zijn uiterlijk is te vinden 

McJ l 1 II ƒ / 
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Certificaat waaruit blijkt dat voldaan is aan de militaire verplichting In dit geval kreeg 
Antoon Stuart het lot nummer 160 maar hij is met opgeroepen 

Het bevolkingsregister bevat alle personen die in een plaats gewoond hebben 
Voor Bemmel is dat bijgehouden van 1825 tot en met 1939 In eerste instantie 
per adres, degenen die er woonden, dus ook de meiden en knechten en 
inwonende ouders of andere familieleden Bijgehouden werden de achter
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naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, godsdienst, beroep, adres en 
eventueel waarvandaan en waarnaartoe Zeker in de beginperiode is het 
onvolledig Later is het register alfabetisch op achternaam ingedeeld 

Voor de periode voor 1811 is men voor de primaire gegevens aangewezen op 
de kerkboeken, ook wel DTB- (doop, trouw, begraaf) registers genoemd Deze 
registers werden bijgehouden door de verschillende kerkgenootschappen Het 
begon bij het Concilie van Trente (1545-1563) waar werd vastgesteld dat elke 
parochie doop- en trouwregisters moest aanleggen Begraafregisters werden 
in de meeste gevallen pas (veel) later opgesteld In Bemmel beginnen de 
kerkregisters van de Nederduits Gereformeerde gemeente al in 1623 Het 
betreft hier de doop, trouw en begraafboeken De katholieken uit Bemmel 
gingen of naar Huissen, of naar Hulhuizen of naar Eimeren ter kerke Pas in 
1795 werd in Bemmel een katholieke schuurkerk opgencht 

Ook op internet zijn veel genealogische gegevens te vinden Zo is er een 
website (www genlias nl) waar de gegevens van de burgerlijke stand te vinden 
zijn Hiervoor zijn vrijwilligers al meer dan 10 jaar bezig om gegevens uit de 
akten van huwelijken, overlijdens en geboorten over te nemen Op de website 
van de mormonen (www familysearch org) kun je zoeken in kwartierstaten en 
in de index met gegevens over honderden miljoenen personen Voor meer 
internet websites zie onze eigen website www histonscheknngbemmel nl 

Als laatste kwam tijdens de lezing het documentatiecentrum van onze kring 
aan bod Hier ligt een grote hoeveelheid interessante literatuur over de lokale 
histone van Bemmel en omgeving We hebben de mandaatboeken van 1897 
tot en met 1949, waann de uitgaven en inkomsten van de gemeente Bemmel 
zijn opgenomen Dat varieert van salariskosten van de veldwachters, vroed
vrouwen en heelmeesters tot uitgaven voor het vegen van het schoolplein, het 
aansteken van lantaarns en de penningen voor hondenbelasting enzovoort 
Kortom een uiterst interessante bron van onderzoek 

Verder hebben we de uittreksels van de kerkboeken van Bemmel van 1623 tot 
en met 1811, een grote hoeveelheid krantenknipsels, bidprentjes Als laatste 
een verzameling foto's van het bevolkingsregister, de protocollen van bezwaar 
(circa 6000 foto's van de penode 1654-1811), de index op het notaneel archief 
(1811-1916) en gegevens van het kadaster (de atlas van 1832 en de 
kadastrale leggers van 1832 tot omstreeks 1870) Met deze foto's kunnen de 
genoemde archieven toegankelijk gemaakt worden en wordt onderzoek in 
deze bronnen vergemakkelijkt Hiervoor is alle hulp die we kunnen krijgen 
welkom Dus bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Bemmel en wilt u 
meewerken en meedenken kom dan eens tijdens een avondopenstelling (elke 
1^ dinsdagavond van de maand van 20-22 uur) 

Adri Stuart 
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Een Bemmelse foto van het feest van de H. Kindsheid 
Inleiding 
In 2004 mocht ik van de heer Henk Stoffels een kopie maken van een foto 
van omstreeks 1928 met daarop een groep Bemmelse en Haalderense 
scholieren. De jongens zijn gefotografeerd op het feest van de H. Kindsheid. 
Ze zijn verkleed en vertegenwoordigen op die manier diverse functies uit de 
hiërarchie van de Katholieke Kerk. Sindsdien heb ik geprobeerd de namen 
van de gefotografeerde jongens te achterhalen. Dat is niet helemaal gelukt; 
het resultaat ziet u verderop in dit artikel. Aanvullend heb ik me verdiept in 
de geschiedenis van de H. Kindsheid. Met dat laatste begin ik. 

Het ontstaan van de H. Kindsheid 
De Franse bisschop De Forbin Janson was in 1843 de 
oprichter van de Sainte-Enfance. Hij kwam tot dit initiatief 
nadat hem bekend was geworden dat het, in het 
bijzonder in China, veel voorkwam dat kinderen kort na 
de geboorte te vondeling werden gelegd of zelfs door 
hun ouders werden gedood. Zijn redenering was dat 
deze kinderen in ieder geval rechtstreeks in de hemel 
zouden komen, als de Katholieke Kerk hen voor hun 
dood zou kunnen 

dopen. Zouden ze in leven blijven, dan 
konden ze een katholieke opvoeding 
krijgen in door Europese missio
narissen geleide weeshuizen. Later 
zouden deze gedoopte jongens en 
meisjes dan kinderrijke katholieke 
gezinnen stichten, waardoor er op den 
duur veel Chinese katholieken zouden 
zijn. 

Hoge aantallen waren een belangrijke 
drijfveer voor de missionarissen. Om 
die te bereiken, was men zelfs bereid 
kinderen van hun ouders te kopen. Het 
werkgebied breidde zich later uit tot 
andere landen in de derde wereld, 
maar China is voor de Heilige Kinds
heid altijd een belangrijk werkgebied 
gebleven. De prentbriefkaarten van de 
H. Kindsheid hiernaast en op de 
volgende bladzijde uit het midden van 
de vorige eeuw laten dat ook zien. 
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Herstel bisschoppelijke hiërarcliie in Nederland 
In 1795 was met het uitroepen van de Bataafse republiek formeel de gods
dienstvrijheid teruggekeerd. De eerste tientallen jaren daarna verkeerden de 
katholieken echter nog in een minderheidspositie. Met de leiding van de kerk 
was een nuntius belast, die aan de paus verantwoording verschuldigd was. 
Het vastleggen van het recht van vergadering in de Grondwet van 1848 was 
voor de katholieken het moment om in Rome te gaan aandringen op herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie. Die kwam in 1853. Op 6 maart 1853 
benoemde Paus Pius IX een aartsbisschop voor het bisdom Utrecht en 4 
bisschoppen voorde bisdommen Haarlem, Breda, Den Bosch en Roermond. 

In het pauselijke besluit komen we de volgende passage tegen: 
Wijders koesteren Wij de overtuiging, dat liet voor de opgericiite Kerken en 
voor liare Bisschoppen van zeer groot nut wezen zal, en dien ten gevolge 
bepalen en gelasten Wij, dat de Bisschoppen voormeld de Verslagen 
aangaande den staat hunner diocesen en kudden, bij voortduring zullen 
opzenden aan onze Congregatie ter Voortplanting des Geloofs, die tot 
dusverre van de bijzondere zorg voor die gewesten zich vlijtig gekweten heeft; 
en dat zij wijders alles, wat zij betreffende de bediening van hun ambt en het 
geestelijk belang der bestuurde geloovigen, aan Ons meenen te moeten 
berichten en voorstellen. Ons zullen doen geworden door tusschenkomst van 
de Congregatie voornoemd. 

Deze passage maakt duidelijk dat de Congregatie ter Voorplanting des 
Geloofs (vanaf 1982 onder de naam Congregatie voor de Evangelisatie van 
de Volkeren) belast is met het toezicht op de ontwikkeling van de Katholieke 
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Kerk in Nederland Deze congregatie van de Romeinse Curie -het hoogste 
bestuursorgaan binnen de Katholieke Kerk- is bevoegd voor alles wat 
betrekking heeft op de missionaire samenwerking In deze benaming zit het 
woord missie het geheel van activiteiten die uitgaan van de Rooms-katholieke 
Kerk tot verbreiding van het evangelie in woord, sacrament en daad te midden 
van niet-chnstelijke volkeren Het woord missie komt van het Latijnse missio 
dat zending betekent Missie wordt als een zeer belangrijke plicht gezien 

Als onderdeel van deze kerkelijke hiërarchie kwamen er op plaatselijk niveau 
parochies, met pastoors en kapelaans In 'Gedenkboek 200 jaar Kerk in 
Bemmel (1795-1995) lezen we wat dat voor Bemmel betekende Bemmel 
werd in 1855 van statie tot parochie verheven De parochie was onderdeel 
van het dekenaat Arnhem De grenzen van de parochie Bemmel werden in 
1855 als volgt vastgelegd aan het einde van de Stationsweg (inclusief tiet 
dorp Ressen) liep de grens met de parochie Oosterhout, in het oosten, bij de 
Waaldijk, grensde de parochie aan die van Hulhuizen (later Gendt), in het 
zuiden liep de grens door tot aan de rivier de Waal en aan het begin van de 
Vossenpels tot aan de parochie Lent, in het westen, voorbij Kattenleger en 
zonder de Breedlersestraat, grensde het parochiegebied aan Eist, in het 
noorden vormde de rivier de Linge bij de Bergerdensestraat en Karbrug de 
grens met de parochie Huissen-Stad (later Huissen-Zand) en in het noord
oosten grensde de parochie Bemmel aan die van Angeren en Doornenburg 
Het dorp Haalderen behoorde toen nog tot de parochie Bemmel en zou pas in 
1933, na 338 jaar, als parochie worden heropgericht (Gedenkboek, p 53) 

Tegelijk met de invoering van de kerkelijke hiërarchie gingen ook in Nederland 
de kerkelijke structuren de gelovigen verenigen bij het creëren van binding 
met de missionaire doelstellingen Voor de volwassenen was dat het 
Pauselijke Genootschap tot Voortplanting des Geloofs Voor de kinderen tot 
twaalf jaar (later tot en met dertien jaar) was dat het Genootschap van de 
Heilige Kindsheid Tussen twaalf en achttien kon men mm of meer voortgezet 
lid van de Heilige Kindsheid blijven leder lid van de Kerk, jong en oud, werd 
door zijn of haar lidmaatschap van de missiegenootschappen betrokken bij de 
missie Aan het lidmaatschap was een lage contnbutie verbonden Voor de 
Heilige Kindsheid is de contnbutie altijd 30 cent per jaar gebleven Naast de 
beide genoemde genootschappen ontstond er in 1889 nog een derde het 
Liefdewerk van de Heilige Petrus Dit genootschap richtte zich op de 
ondersteuning van de vorming van 'inlandse geestelijkheid' Om tot voltooiing 
van de missionering te geraken, moeten grote sommen worden besteed, 
bijvoorbeeld aan het bouwen van seminaries, het onderhoud der 
seminaristen, enz Welnu het St Petrus' Liefdewerk vraagt ons 1 cent per 
week en dagelijks een „Onze Vader" We moeten er 'n eer in stellen ook dat 
werk te steunen De echte bloeiperiode van de drie genootschappen lag met 
in de negentiende eeuw, maar kwam pas tussen 1918 en 1940 
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GELUKKIGE OUDERS 
De H. Kinclibeid wenst U van harte 

geluk met Uw kindje! Moge het nieuwe 
zegen brengen in Uw gezin I 

Door liet H. DcKOpiel is het een Cods-
kindje geworden — Christus werd zijn bioc-
der — hel werd Christen en een kind van 
onze moeder de 11. Kerk — de H, Dricicn-
heid woont in zijn ziel — het is bestemd 
voor liet eeuwig geluk in do hemel. 

Ontelbare kinderen in de hcidcnlanden 
missen dit voorrecht . . . De Christen-
kinderen moeten de heidenkindcren naat 
het Jesuskind brengen! 

Uw kindje kon nu al daaraan n>eewerken, 
nis U het laol opnemen in de H-Kindsheid. 

IJclaal NI zijn naam de bijdrage (30 cent 
pi.r jaar) en bid dagelijks, zolang; Uw kind 
dat zelf niet kan. één Wees Gegroet en 
.,H. Maagd Maria bid vuoi ons en voor 
(!e arme heidenkinderen". 

f amlUrnasm m éta voornsam van hel ktnd 

Straat «n hulinummcf 

DE H. KINDSHEID IS DE 
KRuisroair DER KINDEREN 

VOOR HET RIJK CODS 

Voor- en achterzijde van een prentje, waarmee de ouders van pasgeboren en 
gedoopte kinderen werden benaderd. 

De ontwikkeling van het missiewerk tussen 1800 en 1917 
De Franse revolutie en de daaropvolgende oorlogen in Europa hadden er toe 
geleid dat rond 1800 vrijwel geen Europese priesters meer in de missie actief 
waren. De eerste heropleving volgde vanaf 1813. Nieuw opgerichte congrega
ties uit Frankrijk, Duitsland en België gingen aan de slag in andere continen
ten. Met de vestiging van het westelijke koloniale stelsel voegden zich landen 
als Portugal, Spanje en Nederland hierbij. Paus Gregorius XVI vaardigde in 
1840 richtlijnen uit voor de vestiging van de kerk overzee en voor de opleiding 
van inlandse geestelijken (de encycliek Probe nostris). 

Frankrijk was de bakermat van de drie missiegenootschappen ter financiering 
van de missie die ik al eerder noemde. Dat waren het Genootschap tot Voort
planting des Geloofs (uit 1822), het Genootschap van de Heilige Kindsheid 
(1843) en het Liefdewerk van de Heilige Petrus (1889). De genootschappen in 
andere Europese landen moesten verantwoording afleggen aan de Franse 
moederorganisatie en droegen de opbrengsten daaraan af. Vanwege het ont
breken van een verplichte bijdrage waren de opbrengsten aanvankelijk gering. 
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Vanuit Nederlandse congregaties vertrokken missionarissen vooral naar 
Nederlandse kolomen Dat veranderde na de vestiging van Franse en Duitse 
congregaties in Nederland, rond 1875 Nederlanders vertrokken via die con
gregaties voortaan ook naar Afrika en bijvoorbeeld China De inwoners van de 
missiegebieden zagen de missionanssen in veel gevallen als verlengstuk van 
de koloniale machthebber Het aantal bekeerlingen viel tegen Daarom besloot 
de leiding van de kerk het accent te verschuiven van 'bekering' naar 'kerk-
planting' hierbij was het opleiden van inlandse pnesters een belangrijke stap 
Dat de missieactiviteiten werden aangestuurd vanuit de congregaties had als 
nadeel dat op sommige plaatsen sprake was van onderlinge concurrentie 

Toen begon de Eerste Wereldoorlog Belgische, Duitse en Franse missio
narissen werden teruggeroepen om mee te vechten Missieposten raakten 
hierdoor onbemand De leiding van de Katholieke Kerk in Rome zag het 
inzakken van het katholieke missiewerk dat hiervan een gevolg was als een 
groot probleem en trof in 1917 diverse maatregelen om het ti] te keren De 
leiding van het missiewerk werd in Rome gecentraliseerd Daarmee werd de 
invloed van de afzonderlijke congregaties teruggebracht 

Ook de missieactie werd aangepakt Het Genootschap tot Voortplanting des 
Geloofs en het St Petrus Liefdewerk werden in Rome ondergebracht Het 
Genootschap van de Heilige Kindsheid bleef in Parijs gevestigd maar kwam 
ook onder leiding van Rome te staan De fondsenwerving werd vanaf 1918 bij 
de parochies ondergebracht 

De grote bloeiperiode van de Nederlandse missie tussen 1918 en 1940 
De maatregelen vanuit Rome werden in Nederland positief ontvangen De 
jezuïet Van Rijckevorsel, die als missionans in Nederlands-Indie werkte, had 
in twee publicaties (Missie en Missieactie, 1915 en Missieactie in Nederland, 
1916) de betreffende maatregelen al bepleit Lang had men zich gestoord aan 
de overheersende Franse invloed op de drie missiegenootschappen Nu die 
was komen te vervallen ontstond vanaf 1918 onder de katholieken in Neder
land een nieuw elan voor de missie De groeiende betrokkenheid bij de missie 
werd ook in onze parochie zichtbaar Ik kom hier verderop nog op terug 

Het inzamelen van financiële middelen werd vanaf nu veel meer gestruc
tureerd aangepakt De plaatselijke organisatie van het Genootschap van de 
Heilige Kindsheid regelde dat de ouders van een pasgeboren kind werden 
bezocht Doel van het bezoek was de nieuwgeborene al direct lid te maken 
van het genootschap Met de regeling van deze activiteiten waren zoge
naamde zelatrices belast Op de pagina hiernaast zien we enkele van de fraai 
getekende en gekleurde prentjes die hierbij werden gebruikt Van een van 
deze prentjes is de achterzijde weergegeven De tekst op de achterzijde van 
de andere prentjes komt globaal hiermee overeen 



35 

/^ 7//. /f^^ 
_ ) aoJi^ffnomfft *U,^ lid' van hJ^ifCrt.X'l^-^haf' 

GENOOTSCHAP DER H. KINDSCHHEID 

) b«houd«n hun de KTtllc <its d^op»rU rn 
e chfisirlijhr opvoeding bezorgen 
I Sli4Jflfn - \* Uaurlijkt bidden»» W'/ftgiarrdi 
I h*i Mhirtjtrbed H Masgd Mant hiJ var l>1̂  

" Jt jrinr on^flmtvigr kit 
m Ar mjindlSO c* 

• Ie 
'2 1 '̂  cent tn de mjind'^Ocrni in hri j<«t) gf ven 
II LIJIHAUH —■ l>« kinderen van hun doupscl !<.•< 
t ondriilom \»n iwtalf i»r»n i i jn 1 idmxirn v«n 
%i\i lot tv. imlg prrn kuiinrii i i j drrlg«nooirn i i jn 
%fn dp/*ii i'\ji!rij(im morirn zij rrr i f l fdfr Hnl dp^l 
in ken .aii .1. l',., rtfl.tnling .//» CrU^of. 

G r a F D TOT M C I KIND J E S U S 
t> jï0t1ileli|k Knul Jcsus. J,ii iloor At. im , ' 

\ i i i Mjna cii Joicpti iicbl willen oiilkomtit 
ajii Jen niimril iler oniiooiclc kmJcrci i Cii IIJI 
vüor J t / c iLcJurc inaiteU;)rs l m \er l ies van !ici 
t))Jcli|k K\cn n u t liet eciiui({p hebt VUIICD VLI 
j;oeilen. Jcsus, vr IMIJ tier k i n d e n n , ontvanf; im i 
KocJlieid. /f^Kw rn IiciliR Ae ki iulcmi die / u l i 
iAw uwc lieilipc ki i i j s j iheu l locwij ikn cii ofKlrj 
gen, om naar i i» vootbcclJ en onder lic bc

ivlierminK van M i n t cii Jo««:ph (M>k ile \crlo'.scrs 
t t V. orde tl VJ11 Ji. ir me liWnn. Diigclooviqe 
kinderen \tiicii 

r 
^ ,  ^ ■ . 

/ ? • .m/i^eniutira n/.i ïuj imn k*4 "^eft.-^yl.^^A-rf (frnci'l.i.Aafi dtfXify 

file:///erlies
file:///tiicii


36-

■g 

w 
■o 
c 

X 
0) 

c/> 

91 
(U 

(O 

a> 
w 
O) 
E 
E 
0) 
m 
c 

LU 



 3 7 

o 
I—■ 
o 
O) 

T3 
c 
co 
> 

T3 

c 
0) 

o 

cc 
X 

C 0 

cc en 

c C 
Q) 0 

CD > 

O ^ 

CD 5 

CD 00 

CD CD 

T3 
c 
p ^ iH i^ cc 
^ > 

CD CD 
■ CO 

O 0 
=• . 0 F 
M r  *— N C 
0 ï 
N 0 
^ "D 
0 

^ °o 
CC C\J 
co CX> 
X ^ 

^ § 
0 ^ 
E o 
E o 
^ o 

1 .̂  
C/) 0 
C 0 
0 p 

. 2 , co 
0 ° 
,  to 

i ^ 
N C\J 
O ■^ 
O 0 

0 
0 > 

T3 0 
O o 

co c 
co cc 
Q. > 
E 00 
co 0 
g 0 

5 r ^ 
N 

0 
E 

lo ^ 

0 C\J 

ü ^ 
2 g 

| | 

1^ 
0 c 
N 0 
C 0 
0 "D 

cn co 
a ) X 

0 0 
CD  t i 
^ 0 
C O 

E 
C T3 C 

• = • 0 
0 CO 
0 _ 

c 
0 
E 
co 
c 

O 
C 

_ O 
~ 0 o 
0 0 c 
CJ) > 0 
c o ^ 
o N (X) 

_ , co j a 

> c 
Q. 0 
O T3 

TD 
CO 0 

J ^ ^ 

C 
O 
c 
0 
> 

co 0 
en 
c 

!5 0 

g o 
CZ 0 
0 T3 
—̂ _̂ 
0 0 
P > 
CO ^ 
CO E 
^ 2 
^ ^ co 
v^ co 
0 Q 

£ cx) 
co CD 

J£ 1 
CX) c 
CM 
<y> ^ 
___ i _ 
^ 0 
co ^ 
C 0 
co T3 
> C 
1 co 
CO > 

c 
0 _ 
CT) CC 
C CC 
O ,^ 

0 
_ 0 "O 
CZ CO ^ 

g. 0 3̂  

ni 0^ — 
S ^ g 

co 
i5 0 
— 0 
0 ^ 
5 0 

en 
0 E 
0 o 
~" c 

0 
c 
0 
_̂ 

0 
cc 
cc 

X 

o 0 
co 
c 
0 
C3) 

CLQ 
O 0 

0 0 
5 i E 

 0 ï̂  
0 ^ o 
w 0 0 
T3 2 ^ 
£ CO CZ 

^ CO CC 
E > 

5)a 0 
0 0 S 
X 0 ™ 

0  = ; 
^ O 

> 

0  ^ 
T3 Q 
e 
co co 
> co 

g 0 
0 "O 
O) co 
0 ^ 

o — 
en 0 
c ■ 

0 
T3 
0 
o 

co 
0 co 

CL 
o 0 

E ^ 

c 
0 
E 
co 
c 
g 0 

< 

•^ ; ^ co ï=. c c 
co 
:^ 
E C 
C35 0 
CZ co 
i5 E 
0 " 

X3 0 

0 
Q g 
*  cö 

X 

0 1^ 

Is 
0 

Z3 

1 
0 
•^ 
0 
^ 
0 

00 !ü 
■. 0 

E 
E 
0 
m 

0 " D 
 D 0 
ZJ O 
O cn 

0 c 
g ^ 
0 co 
co C/) 

E 
o 

te 
X ^ 

S 0 

0 E, 
"C N 

i§ 
0 "d 
z. 0 I-
co 
>  ^ 

• 0 . = 
^ 0 

> 
0 0 

^ ü 
^ 0 
^ co 
co 2 
0 

^ <é. 
C 0 
Z! ±1, c 
0 

;D 
0 
0 

> 0 

§ 1 
0 X 

T3 
CO  g 
cc ^ 
g ^ 

CC 
> 
E 
co 

0 0 
0 ^ 

^ 0 
0 Q 

P 
0 0 

■p lo 
0 31 
e's 
co o 
> g 

CO . ^ 

i ? CL 
~ o 

0 
T3 

0 

0 O 

o 0 

S ra 
0 ra 

o 0 

en CD 
c c 
(O p 

ra Ŝ  
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In gesprekken met oudere inwoners van Bemmel, waaronder ook anderen 
dan de op de foto afgebeelde personen, viel mij op, dat velen geen onver
deeld warme herinneringen bewaren aan de Kindsheidsoptochten Kort sa
mengevat komt het er op neer dat men moeite had met het feit dat de 
financiële positie van de ouders vaak bepalend was voor het tenue dat men 
mocht dragen, waarbij jongens uit de gegoede families in aanmerking kwamen 
om als paus, kardinaal of bisschop mee te lopen en de anderen genoegen 
moesten nemen met 'mindere' rollen In een enkel geval hadden de ouders 
zulke grote bezwaren tegen deze rolverdeling, dat ze hun kinderen zelfs 
verboden om deel te nemen aan de optocht 

Ik vroeg mijn moeder, geboren in 1925, wat zij zich kon herinneren van de 
Heilige Kindsheid in Pannerden Zij vertelde dat ze ook meegelopen had in 
de optocht "Ik was verkleed als negerkindje De zusters maakten mijn 
gezicht zwart met Buisman-water" Tja 

Hoe het precies werkte met de verdeling van de rollen in Bemmel kan ik na 
zoveel jaar met beoordelen De beschreven werkwijze als een ongewenste 
vorm van voorkeursbehandeling veroordelen is ook te gemakkelijk Het is voor 
de hand liggend dat de organisatoren bij de rolverdeling gedreven werden 
door het streven naar de maximale opbrengst voor het goede doel Geld 
bijeen krijgen (fondsenwerving) was tenslotte een van de redenen geweest 
om het Genootschap van de Heilige Kindsheid in het leven te roepen Maar 
dat doet aan de gemengde gevoelens van de betrokkenen echter mets af 

In Memonale Een eeuw katholiek leven in Nederland staat op bladzijde 118 
een jeugdherinnering van ene Jan Gartens "Ik werd op de bewaarschool toch 
wel als kind uit de kleine burgerij op mijn plaats gezet, toen ik voor de optocht 
van de Heilige Kindsheid als Chinees enkel mijn gezicht geel mocht laten 
maken onder een platte hoed met een vlecht, omdat die gedaanteverwisseling 
maar vijftien cent kostte, toch al de prijs van een heel brood, en voor de 
felbegeerde witte en paarse kledij van paus of kardinaal vijf guldens moesten 
worden afgedragen " 

Niet alleen fondsenwerving 
Naast fondsenwerving was kennisverspreiding over de missieactiviteiten een 
doelstelling van het Genootschap van de Heilige Kindsheid In 1850 werd 
begonnen met het uitgeven van een blad voor de kinderen met de naam 
'Annalen van het Genootschap van de H Kindsheid tot het doopen en vrij-
koopen van de ongelovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen' 
In 1934, aan het begin van de 84® jaargang, werd de naam van het blad 
gewijzigd in 'De Kleine Apostel' Het blad verscheen om de twee maanden 
en werd aan huis verspreid door zelatnces en zelateurs De oplage van 'De 
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ItfKLlME Kleine Apostel' bedroeg in 1934 42 000 en in 
1941 waren er zelfs 155.000 abonnees. Vanaf 
dat nummer werd het blad gegeven aan ieder 
huisgezin waarvan minstens één kind lid was 
van het Genootschap van de Heilige Kindsheid. 
De kosten bedroegen een dubbeltje per jaar. 

Het blad was bedoeld als hulpmiddel op school. 
De beste plaats om het missievuur te laten 
ontbranden was immers de school. Veel 
leerkrachten werkten van harte mee om de 'echte 
missiegeest' onder de jeugd te verbreiden door 
een speciaal missiehoekje in de klas in te richten 
met de missiekalender, met foto's van een 
missionaris uit de parochie of van een 
missiebisschop uit het bisdom, van de 

Kindsheidsoptocht of van een 'vrijgekocht heidenkind', met de missievlag, de 
koloniale missiekaart of zelfs voorwerpen uit de missie. De KRO zond met 
ingang van 1939 elke zaterdag het 'kindsheid-half-uurtje' uit (Bron: De 
Geschiedenis van KLAP - www.klap.net) 

In de jaren 1941-1945 
was het uitgeven van het 
blad door de Duitse be
zetter verboden. Vanaf 
1946 verscheen het 
weer. Tot 1961 had 'De 
Kleine Apostel' als onder
titel: Annalen der H. 
Kindsheid. Die werd ge
wijzigd in Tijdschrift van 
het Pauselijk Missiewerk 
der Kinderen. In 1966 
veranderde de naam in 
de voorletters van de 
woorden 'De Kleine 
Apostel': KLAP. Begin 
jaren negentig is het 
blad grondig vernieuwd. 

Het aanmeldingsformulier 
zoals dat in 1965 op 
katholieke lagere scholen 
werd meegegeven aan de 
leerlingen. 

m KI ItNr vro^i i i 
U r. I. lijn hM 
\i>l iiii I «iMiinrnil^ irrliikli ii 
• l> |>l J l l l l lgl . Iul4l'> 

Ik wil graag het blad Do Klei
ne ApoHtel ontvangen. 
Mijn naam is 
Ik woon straat, nr. . . . . 
Ie 

http://www.klap.net
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Berichten uit 'De Gelderlander' over de Heilige Kindsheid in Bemmel 
Op godsdienstig gebied zien we in 1918 de oprichting 
van de pauselijke Miisiegenootscliappen n I. van de 
Voortplanting des Geloofs en van de H Kindsheid. 
Wie zelf dankbaar is voor de onwaardeerbare gave 
van net geloof, zal zeer zeker meewerken aan de uit
breiding van net geloof in de Missies' 

jaren twintig Uit de bijgevoegde passage, afkomstig uit '150 jaren Parochie 
Bemmel 1795-december-1945', is op te maken, dat pas in 1918 plaatselijke 
takken van de Missiegenootsctiappen werden opgerichit Uit dezelfde 
publicatie blijkt dat eind 1945 mevrouw E Terstege in de parochie Bemmel 
de functie van Hoofdzelatrice der Missiegenootschappen bekleedde Van de 
benchten en advertenties in 'De Gelderlander' maakte ik een selectie 

• De eerste mis van pater Witjes en de kindsheidsoptocht van 1924 
Uit 'De Gelderlander' van 5 augustus 1924 komt het volgende bericht 
Eerste H. Mis. Men schrijft ons nog nader uit Bemmel Dezer dagen had een 
van de zonen onzer parochie, de Z Een/v pater Arnold Witjes van het H Hart, 
het geluk, de eerste plechtige H Mis in de parochiekerk op te dragen Hierna 
volgt een gedetailleerde beschrijving van de kerkdienst en van de feestelijk
heden die rondom deze gebeurtenis in en om de woning van de ouders van 
de neomist op de Plak plaatsvonden Het artikel eindigt met Den geheelen 
dag heerschte er in ons dorp een gezellige stemming, die nog werd verhoogd 
door den optocht der kindsheid, die des namiddag na het Lof plaats had 

• Het feest van pater Van de Ven en het kindsheidsfeest van 1931 
Uit 'De Gelderlander' van 1 augustus 1931 komt het volgende bencht, dat in 
verband met de grote lengte ervan door mij eveneens is ingekort 
Een groot feest. 26 juli j I is een luisterrijke dag geweest voor katholiek 
Bemmel Op dien dag deed de nieuwgewijde Missionaris Theo van de Ven, 
van de congregatie Mill-Hill Engeland, zijn Eerste plechtige H Mis in zijn 
parochiekerk, te midden van familie, vrienden en bekenden Hebben wij 
katholieken altijd een groeten eerbied voor den Priesterstand, nog grooter is 
dat, wanneer het geldt een priester, die zich geeft voor de uitbreiding van 
ons H Geloof in de verre missielanden ( ) 
Ter gelegenheid van dit Pnester-Missiefeest was 's middags een tentoon
stelling georganiseerd van al het werk wat in de loop van het jaar door 
onzen ijverigen Missie-naaiknng voor den missionaris was gemaakt Dat 
velen kwamen kijken en het met alleen daarbij gelaten hebben, bewijst wel 
daar de opbrengst/ 350 is geweest 
Tegelijkertijd werd eveneens gevierd het jaarlijksche groote kindsheidsfeest, 
dat nu wel een heel bizondere aantrekkelijkheid kreeg Door de groote zor
gen van de Eerw Zusters Franciscanessen liep alles vlot van stapel Een 

In 'De Gelderlander' 
komen we berichten 
over feesten, op
tochten en andere acti
viteiten van de Heilige 
Kindsheid in Bemmel 
Das teaen vanaf de 
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stoet van meer dan 500 kinderen vulde het kerkgebouw Alles wat het rijke 
Roomsche leven te zien geeft, was hier bijeen Bruidjes met bloemen, 
Heiligen omgeven door lieve Engeltjes, 't Kindje Jezus en St Janneke, 
Zusterkens en Paterkens, die in de Missie zijn, samen met hun kinderen uit 
alle landen bruine, zwarte en gele kinderen uit Java, China en Brazilië, en 
dat alles onder 't hoogste gezag van Gods Kerk paus, bisschoppen en kar
dinalen 't Was een weelde voor het oog en een genot voor menig ouderhart, 
terwijl de kinderen zelf elkaar met genoeg konden bewonderen Onder 't Lof 
nam de Missionaris zelf 't woord dankte in enkele woorden de parochianen, 
sprak hen over de Missieplicht, richtte zich tot de kinderen, die hij 
aanspoorde vriendjes van de Missie te blijven ( ) 

• Diverse berichten over verschillende activiteiten H. Kindsheid 
Uit 'De Gelderlander' van 25 
augustus 1928 komen de aan
kondigingen van 'Missieactie' in 
Bemmel en Oosterhout Derge
lijke berichten treffen we in de 
jaren twintig aan voor een groot 
aantal plaatsen in het ver
spreidingsgebied van deze krant 
Het stukje betreffende de op
tocht in Doornenburg is uit de 
krant van 25 juli 1924 Het artikel 
over de uitvoering in Oosterhout 
IS van 15 november 1931 

• DOORKENBURG. M i f l s i c a k t i e . 
Bcsrunstigd door prachtig tomerwcer had 
Zondag JA. hier het jaarfijksche feest der 
H. Kindsheid plaats. Nadat om vier uur 
ccn Lof gehouden was, waaronder een 
korfc toespraak tot de kinderen, door deo 
WelEerw. Heer Koets, kapelaan alhier, 
werd de optocht geformeerd, waaraan 
door een groot aantal kinderen werd 
deelgeootoen. 

Versohillendc Missieorden werden voor
gesteld door Miesiepaters en Zusters. 

Eeu woord van dank moet worden gf' 
bracht vooral aan de EJerw. Zusters en 
Zelatricen, alsmede aan de Harmonie 
,.St. Cacoilia". aan wie het succes van dit 
focst voor het grootste gedeelte te danken 
is. 

Oosterhout 

UITVOERING 
Op ZONDAQ 23 NOVEMBER 

iiillm de leden vondf II Kindsheid 
ccn toonfciuhvücilnii Rcvcn, wnailn 
ünc Blukkcn opRcvocrd ruDcn 
woidcn. nm • Het ■looneeKiuk 
„DE H. KINDSHEID» 

m dtie bcdiyvcn 
Geld hebben en loch i d Hemel komen 

en tol slot nog een Blijspel 
9314 Aanvang «m 6 uur 
De ophrcnKfil van deze ullioeting 
Is ten bale van de nieuwe kerk 

* BEMMEL. M i s s J e a c t i e . A,s. Zon
dagnamiddag en Zondagavond zal een 
pater van 't Missiehuis MillHill een 
voorsleUing geven met lichtbeelden z.g.n. 
Negerfilm: Een reis dwars door de grootc 
en onbekende Oerwouden, Men verzuime 
niet deze leerzamen film te bezichtigen 
tegen een zeer geringe entree. 

• OOSTKRnOÜT. M U > I C ft o 11 0. 
Zondag 26 Augustus tal wodcrgm hel 
fcQst der ){. Kindsheid plaats hebben. In 
don optocht, die des namiddags gehouden 
wordt, tal de fanfare „St. Cecilia" van 
Vnlburg hel opluisloren. Móge dien dag 
pon «(rnicnde ron do fcckl\rcugdo dor 
klclno vergroolcn. 
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De effecten van de missieactie op het aantal missionarissen in cijfers 
Het grote elan voor de missieactiviteiten in de jaren twintig en dertig van de 
vorige eeuw wordt ook weerspiegeld in de cijfers van het aantal uitgezonden 
Nederlandse missionanssen 
De tabel hiernaast geeft de 
aantallen priester-missionans-
sen weer (dus exclusief broe
ders, fraters en zusters) Zoals 
duidelijk te zien is, is dat aantal 
in de jaren dertig bijna even 
groot als het totaal van alle 
voorgaande decennia sinds het 
herstel van de hiërarchie 

Periode 
1854-1860 
1860-1870 
1870-1880 
1880-1890 
1890-1900 
Subtotaal 

Aantal 
42 
89 
108 
147 
248 
634 

Penode 

Voor 1900 
1900-1910 
1920-1930 
1930-1940 
Totaal 

Aantal 

634 
341 
597 
1319 
2891 

Nederland telde in 1924 2,5 miljoen katholieken met 2736 actieve priesters, 
verdeeld over 1190 parochies In datzelfde jaar waren 1200 pnester-missio-
narissen in de missiegebieden actief Van het verloop van het aantal actieve 
Nederlandse missionarissen geeft de hiernavolgende tabel een beeld 

Jaar 
1924 
1927 
1930 
1935 
1940 
1950 
1960 
1963 
1972 
1981 
1992 

Pnesters 
1200 
1180 
1378 
1868 
2594 
3229 
4215 
4397 
3720 
3406 
1798 

Zusters 
1250 
1410 
1696 
2386 
2485 
2394 
2811 
2888 
2510 
1636 
663 

Broeders 
en fraters 

550 
569 
660 
915 
1134 
997 
1204 
1251 
1166 
888 
452 

Leken 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
282 
270 
212 
276 
167 

Totaal 
3000 
3159 
3734 
5169 
6213 
6667 
8512 
8806 
7608 
6206 
3080 

Vanaf 1963 begon het totaal 
narissen hard terug te lopen 
personen 

aantal in de missie actieve Nederlandse missio-
In het jaar 2000 was het totaal nog slechts 1803 

Missie en missieactie na de Tweede Wereldoorlog 
De dekolonisatie, die na de Tweede Wereldoorlog in een grote versnelling 
kwam, vormde ook het startsignaal voor verzelfstandiging van de voormalige 
missiegebieden op kerkelijk terrein Missiegebieden werden autonome bis
dommen Tegelijkertijd begon ook in onze streek de ontkerkelijking Zoals we 
al in de tabel zagen, nam het aantal roepingen sterk af Een positieve ontwik
keling die nog op gang kwam, was de toename van het aantal leken 
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H. Kindsheid 
Doet: Het leven redden van de arme 
heidenkinderen, re dopen en hun een 
christelijke opvoeding geven. 
Verplichtingen: a) Het dagelijks bidden 
van een Wees Gegroet, met het schiet
gel>ed „Heilige Maagd Maria, bid 
voor ons en voor de a r m e heiden
kinderen". (100 dagen afraat telkens) 
b) Een bijdrage van 2!4 cent m de 
maand of 30 cent m het jaar. 
Leden: De katholieke kinderen, vanaf 
hun H. Doopsel totdat ze 14 jaar zijn; 
maar daarna kunnen ze toch nog in 
de H. Kmdsheid blijven. 
Tijdschrift: „De Kleine Apostel". Kost 
voor de leden 50 cent per jaar. 

15 als lid aangenomen ■«''/'< 
WiJ je nog wat méér doen? Offer 
's morgens heel de dag voor de heiden
kinderen opl Bid voor hen bij iedere 
H. Communie en ook bij iedere H. Mis! 
— Nu en dan 'n kleine versterving! 
En ook 'n snoepcent! — Draag de 
Kindsheidmedalje! 

Adri Stuart werd in januari 1951 nog ingeschreven als lid van de Heilige Kindsheid. 

Bovenstaande afbeelding geeft de voorkant (links) en de achterkant van het 
Kindsheidsprentje weer. De contributie bedroeg in 1951 nog steeds slechts 30 
cent per jaar. Behalve de oproep om ook een abonnement te nemen op 'De 
Kleine Apostel' bevat het prentje ook de oproep de 'Kindsheidmedalje' te 
dragen. Van zo'n medaille (doorsnee 
19 mm) zijn hiernaast de voor en 
achterzijde weergegeven. Tekst 
links: H. Maagd Maria b.v.o. en voor 
de arme heidenkinderen, (b.v.o.: bid 
voor ons; red.) Tekst rechts: boven 
H. Kindsheid, beneden laat de 
kleinen tot Mij komen. 

Op maandag 19 mei 1952 deed 'De Gelderlander' verslag van de in Nijmegen 
'in ere herstelde Kindsheidsoptocht'waaraan 1500 kinderen deelnamen. 'Het 
v\/as een groot feest, meer nog voor de kinderen als voor die duizenden, die uit 
de stad en verre omgeving  ze waren zelfs met bussen uit Grave en 
Groesbeek en Bemmel gekomen  zich langs de straten en rond het Centrum
plein hadden opgesteld, om die lange, lange feestelijke Kindsheidsoptocht 
gade te slaan'. 
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MET 

OP DE W E R E L D - M I S S I E D A G 
IS OCTOBER l»S3 

VRAAGT Z. H DE PAUS HET GEBED EN OFFER 
VAN ONS ALLEN VOOR DE BEKERING 

DER HEIDLNWERELD 

DE H. KERK tUaf bij H ia r wtrald mittliwtrk 
voor grot* moq*li|l(h«dtn, mdar t«v«nt 
voor tnormt motili|khtd«n tn gevAfen, 
Wann««r A l i i «n Afried niet voor Chrittufl 
g«wonn«n wordtn, dan wordt Chnttut* 
KtrV ook in ét Wt i l e r t * wtrald mtt 
ond«rg«rtg bedreigd 

I I D dMrom op dai t Wtr«ld-Mii>i*d«g h*«l 
biiiondtr 
„ H e e r , l e n d w e r k l i e d e n \n U w 
W i j n g a a r d , 
z e g e n het w e r k U w e r missiona
rissen; 
schenk a a n d e h e i d e n o n do g e n a d e 
d e r b e k e r i n g " . 

OFrER U K H Mil »n H CommunI» voor d« 
uitbrtiding van Godi Ktrk 

GEEF mtt mildt hand aan de collaclt, dit op 
voorschrift van dt Paut gohoudan wordt 
voor da Voortplanting van Hat galoot 

WORD lid van hat Pauialiih Ganootichap tol 
Voortplanting van hat Galoot (lo gij nog 
gaan lid i i | t ) , loa' i da Paul dat van l) 
vraagt 
Hat hdmaattchap van aiba kathollak na 
da lagara ichool laaftijd li hadan drin
gand noodiakaiijk 

Uitgave v h Nat BLT V d Pausel ke h/iisieactio 
Laan Copei van Cat'erbu^ch 127 - j GravenSoga 

Voor- en achterzijde van het prentje waarmee door de paus werd opgeroepen 
tot steun aan de missie ter gelegenheid van Wereld-Missiedag 1953 

Er kwam echter voor de missie en de missieactie geen nieuwe periode van 
bloei meer In 1967 kwam een eind aan de monopoliepositie van de Pause
lijke Missiegenootschappen bij de fondswerving in de parochies Het Nationaal 
Bureau voor de Pauselijke Missiewerken organiseerde voortaan de fondsen
werving, buiten de parochies om Het missietijdperk liep ten einde Ontwik
kelingssamenwerking en medefinancienng werden de nieuwe begnppen En 
het Genootschap van de Heilige Kindsheid verdween 

Gerard Sommers 

Gebruikte bronnen naast de reeds genoemde 
- Brief uit de missie 9 Het thuisfront, de H Kindsheid door Harry Knipschild, 
- Nederlandse missionarissen Een beknopt overzicht van de belangrijkste gebeur

tenissen en feiten, door Jan Willemsen 
- Regionaal Archief Nijmegen - Gelderlander Online, diverse data, 
- Collectie prentjes, prentbriefkaarten en medaille Gerard Sommers 
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Doorbraak in de veepestbestrijding 

Gelders professor introduceerde inenting 

Er leek geen kruid gewassen tegen de ruineuze veepest die in de achttiende 
eeuw de boerderijen teisterde en tal van boeren bankroet liet gaan en aan de 
bedelstaf bracht (zie ook Kringblad jaargang 12, nummer 3, pagina 55 e v) 
De veepest die vanuit Azie en de Duitse landen ons land had bereikt, 
veroorzaakte ware slachtingen onder de veestapels en telkens opnieuw stak 
die virusziekte de kop op Voor de laatste keer in onze streken in december 
1796 vanuit het Land van Maas en Waal 

Juist toen de plattelanders in de 
Over-Betuwe waren begonnen 
met de wederopbouw in hun 
dorpen en buurschappen tegen
over Nijmegen na de bezetting 
door de geallieerde bondge
noten en de Franse invasie stak 
de gevreesde veepest opnieuw 
de kop op De Nijmeegse 
kronieken vertellen ons dat in de 
stadse boerderijen 7 op de 9 
dieren aan de gevreesde ziekte 
waren bezweken De veepest 
was een virusziekte die infecties 
veroorzaakte aan de lucht
wegen, de slijmvliezen, de uiers 
en de spijsvertenngskanalen Er 
leek geen kruid tegen gewas
sen Aan de Gelderse professor 
R Forsten werd opdracht ver
strekt om te zoeken naar 
middelen om een halt toe te 
roepen aan de kwaadaardige 
ziekte HIJ onderzocht aan de 
ziekte gestorven dieren en liet 
ook gezonde dieren doden om 
vergelijkend onderzoek te kun
nen doen In 1797 kwam hij met 
een gedetailleerd medisch rap
port waarin hij de ziekte
verschijnselen nauwkeurig be-

De VEE=PEST, 
WELKE ZICH IN HET QUARTIER VAN 

NYMEGEN GEOPENBAART HEEFT 

OP LAST VAN 
HET PROVINTIAAL COLLEGE 

VAN POLITIE, FINANTIE EN 
ALGEMEEN W E L Z I J N IN 

GELDERLAND 
ONDERZOCHT 

EN EENE GEMEESWYZE TEGEN 
DEZELVE VOORGEDRAAGEN 

DOOR 
RFORSTEN 

ARCHUlkR VAS OELDFRIA.WD hN PROFESSOR 
W DE OENEES-KUNDE TE HARDFJ^H'TK 

WAAR BYGEVOEGD IS 
VOORBEHOED EN GENEESKUNDIG 

A D V Y S OVER DEZELVE 

VEE=PEST 
UITGEBRAGT DOOR DE 

GENEESKUNDIGE FACULTEir 
Te HARDERWYK 

Te ARNHEM 
By WIL ALB van GOOR, Ord Provintiale 

en Quartiers Drakker 1797 

Titelpagina van het verslag van Forsten 
Rijksarchief Arnhem 
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schreef en met een serie aanbevelingen kwam om de ziel<te te bestrijden. 
Voor die tijd was zijn advies om de dieren in te enten revolutionair te noemen. 
Daarnaast adviseerde hij getroffen boerderijen volledig te isoleren en 
veetransporten te verbieden tot de uitbraak voorbij zou zijn. Hij wilde ook alle 
dieren in getroffen stallen, met inbegrip van de gezonde dieren, preventief 
doden en hij adviseerde strenge controle op de handel in vee waarbij alleen 
dieren met een gezondheidspas verhandeld mochten worden. De veeartsen 
zouden strenge controle moeten uitoefenen op de naleving van die 
maatregelen. Voor die tijd erg ingrijpend maar de harde adviezen wierpen hun 
vruchten af. Na 1796 was er geen uitbraak meer van de veepest. 

Martien A.G.M. Schenkels 

Jeugdweekend te Bemmel in 1948 

Van de heer Geert van Huet kreeg ik voor de kring een exemplaar van de 
'Feestgids ter gelegenheid van het Jeugdweekend te Bemmel, van 18 tot 20 
juni 1948.' Het boekje, doorspekt met allerhande advertenties, beschrijft 
uitvoerig de activiteiten, die voor die dagen gepland zijn. 

Deken Dr. W. Mulder legt in zijn voorwoord uit, waarom de jeugddagen 
gehouden worden: Niemand uit onze parochie, en zeker niemand van 
degenen, die liun tijd en talenten belangeioos in dienst stellen van onze 
verschillende jeugdorganisaties, zal willen beweren, dat we met ons 
jeugdwerk al zijn, waar we wezen moeten. Niemand ook, die de moeilijkheden 
maar enigszins kent, zal zich daarover verwonderen. Gebrek aan de 
benodigde lokaliteiten en uitrustingen, misschien ook te geringe belangstelling 
en toegankelijkheid bij de jeugd, die in 'wilde' oorlogsjaren is opgegroeid, en 
onvoldoende inzicht en medewerking bij de ouders, dat alles heeft de opbouw 
en uitgroei van het jeugdwerk en van de jeugdorganisaties in sterke mate 
belemmerd. Daarom juich ik de komende dagen zo van harte toe! Ik verwacht 
er heel veel van! 

Ook burgemeester W. van Elk laat zich niet onbetuigd. Hij roept de bevolking 
op om aan de fancy-fair, die de R.K.-Jeugdbeweging van Bemmel gaat 
ondernemen, royale steun te geven. 

Commissies 
Er was een werkcomité gevormd, bestaande uit kapelaan K. van Hoesel, 
directeur van het mannelijk jeugdwerk, Theo Verweijen, hopman der 
verkenners, Annie van der Velden, akela der welpen, Wim van Huet, voorzitter 
Katholieke Arbeiders Jongeren (KAJ), Jan Roelofs, voorzitter Jeugdige 



-47 -

Boeren en Tuinders Bond (JBTB), Geert van Huet, leider van de junioren van 
'Sportclub Bemmel' en Jo Bruins, secretans van 'Sportclub Bemmel' 

Een tweede comité bestond uit kapelaan G van der Voort, directeur van het 
vrouwelijk jeugdwerk, Bets Nas, groepsleidster der gidsen, Mien Bleekman, 
voorzitster van de K A voor de vrouwelijke jeugd, Annie Selman, hoofdleidster 
van de Jongerengemeenschap der vrouwelijke jeugd. Riet van Egerschot, 
voorzitster van het Meisjeszangkoor, An van Egerschot, voorzitster van de 
Sociale Hulpgroep en Ria Rutgers, voorzitster van de meisjeskortbalclub 
'Willen IS Kunnen' (WIK) 

Naast het werkcomite was er nog een erecomite, bestaande uit deken Dr W 
Mulder, burgemeester W van Elk, H E Kruiper, mevrouw R Kruiper-van 
Straaten, A Lambert, J Ratering Arntz, dokter P Noordzij, Th Hoedemaker, 
Johanna v d Bosch, alsmede de leden van het groepscomite der verkenners 
en der gidsen J Helmich, J Hulsman en L Jansen, en voorzitters van de 
standsorganisaties mr W Schouten, voorzitter van het Katholieke Thuisfront, 
mevrouw G Schouten-Poell, oud-voorzitster K A voor de vrouwelijke jeugd, 
G van Loon, plaatsvervangend voorzitter 'Sportclub Bemmel' en Arn van 
't Hullenaar, consul korfbalclub WIK 

Het programma 
Op vrijdagavond 18 juni was er om 8 uur een optocht van de jeugd-
organisaties, die, begeleid door Harmonie UDI, langs het erecomite defileerde 
In het park bij de oude kerk werd aansluitend door UDI een concert gegeven 
Met de 'oude kerk' werd bedoeld de naoorlogse restanten van de katholieke 
kerk, nog voor de restauratie 

Op zaterdagmiddag kon iedereen vanaf 2 uur tegen een toegangsprijs van 10 
cent gaan kijken naar voetbalwedstrijden tussen ULO-leerlingen en junioren 
van Sportclub Bemmel Om 3 uur was men welkom bij de uitvoenng van 
'Sprookjes in het park' door de gidsen Ze speelden 'Sneeuwwitje', 'Het 
Sultansdochterke', het dansspelletje 'Heer Jezus heeft 'n hofke' en het 
'Lentefeest der Elfjes' Ook hier was de toegangsprijs een dubbeltje Om 7 uur 
's avonds was de opening van de jeugdbazaar in de oude kerk 

Zondag 20 juni begon met preken over het jeugdwerk in alle missen in de 
kerk Vanaf 2 30 uur was er een selectiewedstrijd tussen twee Betuwse 
elftallen Daaruit zou een elftal geformeerd worden, dat tijdens de 600-jarig 
bestaansfeesten in Huissen zou spelen tegen RKHVV 1 De selectiewedstrijd 
wordt opgeluisterd door de vrolijke tonen van UDI 's Middags werd een jeugd-
bazar gehouden Tijdens de jeugddagen was er in verschillende etalages van 
Bemmelse winkeliers een tentoonstelling Aan de zijkant van de kerk, aan de 
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parkzijde, was door de diverse jeugdverenigingen tussen de steunberen van 
alles opgebouwd ter promotie van hun clubs 

De verschillende jeugdverenigingen worden voorgesteld. 
Verschillende leiders en leidsters hebben de gids gebruikt om hun vormen van 
jeugdwerk voor te stellen We vinden een gedicht van J Roelofs, voorzitter 
van de Jeugdige Boeren en Tuinders Bond, een warm verhaal over 'Sportclub 
Bemmel' met als slagzin een gezonde geest in een gezond lichaam door 
Geert van Huet Ria Rutgers promoot het sporten door meisjes bij 
korfbalvereniging 'Willen Is Kunnen' Riet van Egerschot wijdt enkele regels 
aan de Meisjeszangclub, terwijl Annie Selman een goed woord doet voor de 
Jongeren Gemeenschap, een jeugdbeweging voor meisjes boven 17 jaar Er 
zijn wervende artikelen over de padvinderij door akela Van der Velden en 
hopman Th Verweijen, alsmede een verhaal van Bets Nas over de inmiddels 
twee jaar bestaande gidsenkring Het (het jeugdweekend) is een 
onderneming, welke de volle sympathie en steun verdient van allen, schrijft 
burgemeester Van Elk. 

En die steun kwam er Diverse broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 
van de leden traden toe als lid terwijl er voor de diverse verenigingen leuk wat 
geld overbleef, waardoor het een geslaagd weekend werd 

Met dank aan de heer Geert van Huet en mevrouw Bets Schellekens-Nas 

Joop Verburg 

Contributiebetaling 2010 
In afwijking van voorgaande jaren hebben wij er dit jaar voor gekozen de 
acceptgiro voor uw contributie al aan het begin van het jaar te verspreiden. 
Degenen van wie ten tijde van het verspreiden van dit eerste Kringblad van 
2010 de contnbutie voor 2010 nog open stond, ontvangen daarom tegelijk met 
dit blad een acceptgiro Graag uw medewerking voor een vlotte afhandeling 
Mocht u toevallig heel recent uw bankoverschrijving hebben verzonden, dan is 
het mogelijk dat uw betaling en onze acceptgiro elkaar hebben gekruist In dat 
geval kunt u de acceptgiro uiteraard vernietigen 

De contnbutie voor 2010 is in de Algemene Ledenvergadenng van 3 maart 
2009 vastgesteld op € 15 voor het eerste gezinslid Voor tweede en volgende 
gezinsleden is dit bedrag gesteld op € 4,50 per persoon Voor vragen of 
opmerkingen met betrekking tot uw lidmaatschap of uw betaling kunt u zich 
wenden tot onze secretaris/penningmeester 

Het bestuur 
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't Is historisch 
Varkenshaasjes 
Tot eind veertiger jaren werd bij ons, de familie Costermans op 'De Leemkuil' 
ieder jaar een varken geslacht Dit was gebruikelijk bij veel gezinnen Bij grote 
families werden vaak twee varkens per jaar gemest en geslacht Bij kleine 
gezinnen bleef het vaak bij een varken 

Nu was er kort na de oorlog in Bemmel veel woningnood In ieder huis, dat 
nog in redelijke staat was en waar voldoende ruimte was, werden vaak andere 
mensen opgenomen Bernhard Derksen had al een groot gezin, maar had 
toch ook nog tijdelijk een verpleegster in huis Dat meisje ging na verloop van 
tijd weer weg Bernhard wilde haar een afscheidsdineetje bezorgen 

HIJ wist dat zijn buurman -mijn vader Arie Costermans- een varken ging 
slachten en hij dacht bij zichzelf ik nodig Arie Costermans uit voor dat 
dineetje, als ik kans zie om de varkenshaasjes uit dat geslachte varken te 
bemachtigen 

Het varken werd geslacht en in het koetshuis op de leer gehangen Maar hoe 
kwam Bernhard binnen"? Al gauw bleek, dat de koetshuisdeuren op slot zaten 
Op die manier was het met mogelijk om bij het varken te komen 

Achter het koetshuis bevond zich echter een veulenhok De deur hiervan was 
met op slot en langs deze weg was het wel mogelijk om bij het varken te 
komen Het varken hing daar op de leer te wachten om een dag na het 
slachten te worden gekeurd door een keurmeester Als het allemaal goed
gekeurd werd, mocht het dier verder worden afgeslacht Bernhard had 
inmiddels kans gezien in het koetshuis te komen en de varkenshaasjes weg te 
snijden 

Intussen was de keurmeester, die getipt was over de actie van Bernhard en 
van alles op de hoogte was, naar mijn moeder gegaan om haar mede te 
delen, dat die haasjes verdwenen waren Die was natuurlijk heel verbaasd en 
vertelde dat aan mijn vader Maar vader had zich al omgekleed om naar het 
dineetje te gaan "Als ik vanavond thuis kom, zullen we het er nog wel over 
hebben," zei hij 

Vader had een heerlijk diner bij Bernhard Derksen Na de maaltijd hoorde hij, 
dat hij beetgenomen was en dat hij van zijn eigen varkenshaasjes had zitten 
eten Hij was totaal verrast, dat hij zich zo had laten beetnemen Later zei hij 
nog wel "De kuil waann ik gevallen ben, zal ook nog wel door mijn buurman 
Bernhard bezocht worden Reken daar maar op " 

Jan Costermans 
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Uitreiking Kringprijs 2009 

Tijdens de thema-avond van dinsdag 3 november jl. werd, voor de 19® keer, 
de jaarlijkse Kringprijs van de Historische Kring Bemmel uitgereikt. Deze keer 
viel de eer te beurt aan de jubileumboekcommissie van ESKA. Drumfanfare 
ESKA vierde in 2008 haar 50-jarig bestaan. Dat was voor deze vereniging 
aanleiding om naast tal van bijzondere activiteiten ook een jubileumboek uit te 
brengen. De jubileumboekcommissie bestond uit 4 personen. Zij zijn met 
name genoemd in de oorkonde. In het boek is te lezen dat een groot aantal 
leden betrokken was bij de totstandkoming daarvan. Dit werd ook nog eens 
benadrukt door het bestuur van ESKA bij de voorbereiding van de uitreiking. 
Dat betekent, zoals ook door onze vice-voorzitter Adri Stuart werd verwoord bij 

de uitreiking, 
dat met deze 
Kringprijs niet 
alleen de jubi
leumboekcom
missie wordt 
geëerd, maar 
dat de toeken
ning daarvan 
om die reden 
moet worden 
gezien als een 
blijk van waar
dering voor de 
gehele Drum
fanfare ESKA. 

Omslag van het 
jubileumboek. 

De tekst op de oorkonde luidt: Aangeboden aan mevrouw T.F. Janssen-
Derksen, mevrouw W.W.H.J. Janssen, mevrouw M.J.A. Peters en de heer 
W.A.L. Janssen als leden van de jubileumboekcommissie voor hun aandeel 
in de totstandkoming van het boek 'ESKA Bemmel 1958 - 2008.' In dit boek 
is de geschiedenis van Drumfanfare ESKA vastgelegd. Tegelijkertijd wordt 
een fraai overzicht gegeven van de activiteiten waarmee deze drumfanfare 
in de eerste 50 jaar van haar bestaan een vooraanstaande plaats in de 
Bemmelse gemeenschap verwierf. Met het boek, waaraan ook door een 
groot aantal leden actief is meegewerkt, is een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de geschiedschrijving van ons dorp. 



-51 -

Namens de drum-
fanfare, waarvan de 
leden toevallig op deze 
dinsdagavond in de 
veilinghal aan het 
repeteren waren voor 
een binnenkort te 
houden concours, nam 
de heer Gery Geurts de 
prijs in ontvangst. 
Behalve uit oorkondes 
voor de leden van de 
jubileumboekcommissie 
en voor de vereniging 
bestond deze uit een 
envelop met een 
bijdrage voor het instru
mentenfonds. Na de 
overhandiging hiervan 
volgde het applaus van 
de aanwezigen. 

De heer Geurts toont de 
oorkonde. 

Op de avond van de uitreiking van de Kringprijs was het boek tijdelijk bij de 
kring te koop. Door enkele leden werd nog van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om het boek aan te schaffen. Het boek is nog verkrijgbaar bij 
Drumfanfare ESKA. 

Eerdere Kringprijzen werden toegekend aan de familie Emmen (1990), de 
familie Berndsen (1991), de restauratiecommissie van de kerk in Ressen 
(1992), pastoor B. Stukart en de heer J. Verburg (1993), de familie Teunissen 
(1994), VVV Boven-Betuwe (1995), de familie Brenters-Goris (1996), de heer 
D. Meurs (1997), mevrouw M. Janssen-Verhagen (1999), de heer 
N. Meuwsen (2000), Vereniging Dorpsbelangen Ressen (2001), Stichting 
Streekmuseum Over-Betuwe (2002), de families Wim en Jan Nas (2003), de 
heer G. Bouw (2004), de heer J. Berends (2005), de heren A. van 't Hullenaar, 
H.W.A. de Ruijter en H.M. Wierink (2006), de heer O. van der Heijden (2007) 
en de heer C.F. Teunissen (2008). 

In 1998 werd geen Kringprijs uitgereikt. 
Gerard Sommers, secretaris 
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Thé Houterman vertrok uit Bemmel naar Swellendam 

Inleiding 
Een aanzienlijk aantal exemplaren van ons Kringblad wordt verzonden naar 
leden en lezers die ooit in Bemmel, Haalderen en Ressen woonden en die, 
soms vele tientallen jaren na hun vertrek, via het blad een band met hun 
vroegere woonplaats in stand houden. De meesten daarvan wonen in 
Nederland, maar Kringbladen gaan bijvoorbeeld ook naar Australië en de 
Verenigde Staten. En naar Zuid-Afrika. Daar is Thé Houterman een trouwe 
lezer. En zo af en toe geeft hij per telefoon ook nog een reactie op wat hij 
las. Naar aanleiding van het vorige nummer gebeurde dat weer. Datgene 
wat hij vertelde leek me aardig voor een bijdrage in dit blad. Het is aan
gevuld met informatie die ik kreeg van zijn neef Wim Houterman, kringlid uit 
Lent, en van ons lid Hennie Derksen, tegenwoordig verblijvend in Ewijk. 

Het gezin waarin Thé Houterman opgroeide 
Op 4 juni 1919 trouwden in Bemmel Hendrikus Johannes Houterman, 
geboren te Bemmel op 19 augustus 1888 en Theodora Nas, eveneens 
geboren te Bemmel, op 16 augustus 1890. Zij kregen 8 kinderen. 

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK GEBOREN. 

G E B O R E N 
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/n het trouwboekje zijn de 8 kinderen vermeld. Thé Houterman was de tweede. 
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Het huis van de familie Houterman stond op de grens van Bemmel en Lent, op 
de inoek van de Vossenpels en de Woerdsestraat. Vader Hendrik Houterman 
was fruitteler en tuinder. Bij zijn huis had hij een bedrijf van ongeveer 4300 m .̂ 
Behalve op zijn eigen bedrijf deed hij dat werk ook voor anderen als een soort 
los werkman. Thé zat in die jaren in Lent op school. 

UIT LENT. 
Brand. Hcdeninorgen 5 tmr is brand 

uilgebroken In de hofstede, von H. Hou
terman, wonende op de grens van Lent 
en Ressen. 

De heelc hoeve ging jn vlammen op. 
Aan blussclien viel niel te denken. 

Op 21 september 1929 
brandde het huis af. Het 
korte bericht dat 'De Gel
derlander' hier aan wijdde, 
maakte geen melding van 
de grote gevolgen. Maar 
de brand was voor de 
familie Houterman een 
regelrechte ramp. Iedereen had het weliswaar overleefd, maar er moesten 
behalve de ouders 7 jonge kinderen onder dak worden gebracht, verspreid 
over familie en buren. En bovendien was het huis niet verzekerd. 

Er werd op de plaats van het afgebrande huis nog wel een nieuw huis 
gebouwd, maar de financiële consequenties waren, ook vanwege de crisis, zo 
groot dat dit huis in september 1933 in de verkoop moest worden gedaan. 

Op dit detail van een luclitfoto is liet bedrijf en de ligging daarvan goed te zien. We zien 
hier op de grens van Ressen en Lent (de Vossenpels) een groot aantal tuinders-
bedrijven met fruitbomen. 
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Via de verkoopadvertenties in 'De 
Gelderlander', zie hiernaast, komen 
we nog een aantal details te weten 
In de editie van 14 oktober 1933 
lezen we dat het eigendom werd 
ingezet op ƒ 5 300 De uiteindelijke 
verkoopprijs is niet bekend De 
nieuwe eigenaar bood het bedrijf 
korte tijd later voor een periode van 3 
jaar te huur aan 

Na de verkoop van het bedrijf vertrok 
de familie Houterman naar de 
Groenestraat in Bemmel Daar werd 
een woning aan de Ressense kant 
van de straat betrokken Ook hier 
had Hendrik Houterman tuinland en 
fruitbomen bij huis 

The Houterman volgde de zevende 
klas van de lagere school in Bemmel 
Daar kreeg hij les van meester Van 
Soest Muziekles kreeg hij op vrijdag
middag van meester Akkermans Die 
maakte op hem een grote indruk als 
een strenge, maar bekwame onderwijzer Maar The kent ruim 75 jaar later ook 
nog steeds de ondeugende rijmpjes over deze 'Kaolen Akker' 

Timmerman 
Anders dan zijn vader en bijvoorbeeld zijn oudere broer Wim, die een kwekerij 
had op de Kerkenhof in Ressen, werd The geen tuinder Hij koos er voor om 
timmerman te worden Hij werkte in de jaren veertig onder meer bij Gilles 
Hendriks, een uitstekende vakman die een timmerwerkplaats had in Ressen 
aan de Hoeksehofstraat 

In de oorlog werd The tewerkgesteld in Duitsland Tijdens een verlof besloot 
hij met meer terug te gaan Dat betekende onderduiken In die tijd trok hij veel 
op met Hennie Derksen, die een jaar jonger was, en met Wim Lamers, die 
twee jaar jonger was Ook deze beiden probeerden op die manier tewerk
stelling in Duitsland te ontlopen Overdag konden de mannen zich nog wel 
tamelijk vrij bewegen Maar ze waren er wel bang voor 's nachts van hun bed 
te worden gelicht En daarom sliepen ze met thuis, maar in kippenschuren en 
in hooibergen, ze hielden zich schuil in barakken of duikers bij de in aanleg 
zijnde snelweg Arnhem-Nijmegen of zelfs in de kerk in Ressen Op die manier 

NotfirU VAN BUNGE | 
te Bemn^d zal op Dinsdagen 3 
October 3933 bü inzet en V Oct. 
J983 biJ toeslag, telkens des »am. 
2 uur, in het cnfé „'t Hemeltje", 
aan den D<jk te Bemmel, krach
tens ait. 1223 B.W. publiek 

VEILEN en VERKOOPEN: 
Een nieuw gcbonwfl irUIS met 
achterhuis ©n schuurtje met 
eeuwigdurend erfpacht^recht op 
den grond B'S tuinland en boom» 
gaard, kad. bokond «Is Ressen, 
Sectie A Nos. 299 en 300 wmen 
groot 42 90 A,, eigendom van den 
bewoner H. J. HOUTERMAN. 

Erfpachtscanon ƒ10 poi jaar. 
Betaling koopsom 1 Februaii '34 
Aanvaardmt in eigen gebruik. 
Het Huis 1 Mei 1934 en den 

grond 1 Februari 1934. 
Liasten en erfpecht van 1 Januari 

1934 af voor koopere. 845 
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wisten de drie jongemannen zich aan de bevelen van de bezetter te ont
trekken, maar ze maakten wel de nodige angstige momenten door. 

Na de oorlog had Thé Houterman als timmerman natuurlijk werk genoeg. Er 
was dringend behoefte aan mankracht om de vernielde woningen en andere 
gebouwen weer bruikbaar te maken. Zo maakte Thé bij de familie Zegers van 
'De Kleine Lucht' kort na 5 mei 1945 het huis weer enigszins bewoonbaar. 

Na het verstrijken van de eerste periode, toen er weer meer bouwmateriaal 
beschikbaar kwam, ging het werk over van 'oplappen' in 'opbouwen'. Voor het 
aannemersbedrijf van de gebroeders Peters was Thé onder meer betrokken 
bij de herbouw van de verwoeste boerderij 'De Houtakker' van de familie 
Lensen: "Op De Houtakker heb ik nog het nodige zweet liggen. Ik weet nog 
dat we hier gekantrechte balken hebben gebruikt. Ik heb er nog ergens foto's 
van liggen. Die stuur ik naar je op." Hij vertelde er enthousiast over en ik 
voelde me daardoor zelfs een beetje bezwaard te moeten vertellen dat de 
boerderij inmiddels al gesloopt is. 

De familie l-louterman eind jaren veertig. Vanaf iinl<s Wim, l\/lies, Jan, Dora, Tiié, Toon 
en Riel<. Zittend: vader Hendrii< l-louterman en moeder Theodora Houterman-Nas. 
Harrie (Hendrikus) ontbrak in verband met militaire dienst. 

Weg uit Nederland 
In 1952 emigreerde Thé Houterman naar Zuid-Afrika. Een Rotterdams bedrijf 
had zijn aandacht getrokken met het werven van vaklui voor Zuid-Afrika en 
Thé had zich daar aangemeld. Met alleen een kist gevuld met zijn timmer-
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gereedschap en nog wat persoonlijke bezittingen ging inij aan boord van het 
schip dat hem naar de andere kant van de wereld bracht. In 1954 was hij nog 
even terug, in Zuid-Afnka zag hij in de beginjaren ook nog wel mogelijkheden 
om samen met zijn broers iets op te zetten. Maar Thé kreeg ze niet zover dat 
ze hem achterna kwamen. 

In Zuid-Afrika was Thé in eerste instantie in Ceres terechtgekomen. Later 
heeft hij zich gevestigd in Swellendam, ongeveer 220 km ten oosten van 
Kaapstad. Daar had hij een aannemersbedrijf / timmerbedrijf met personeel. 
Van de opbloei van het toerisme in Zuid-Afnka profiteerde het bedrijf door 
vakantiehuisjes aan zee te bouwen en te verbouwen. In die tijd vertrok Thé op 
maandag van huis en kwam hij pas vrijdags weer terug. Maar hij deed ook 
veel timmerwerk in Swellendam en omgeving. Thé Houterman was de 
zeventig al gepasseerd toen hij met het bedrijf stopte. Ook daarna riep men 
hem nog wel eens bij een bijzondere klus. "Houtie is de beste timmerman van 
Zuid-Afrika". Wim Houterman kreeg het diverse keren te horen toen hij met 
zijn vrouw en dochter bij zijn oom in Swellendam op bezoek was. 

Thé Houterman trouwde in 1957 met Catha, een Zuid-Afrikaanse. Samen kre
gen ze twee kinderen: Harry (1959) en Pieter (1964). Ze hadden het niet altijd 
gemakkelijk. Het was steeds hard werken om de inkomsten op gang te hou
den. Daarnaast waren er de zorgen over de gezondheid van hun oudste zoon, 
die een zware hersenoperatie moest ondergaan. De foto hierboven werd in de 
tweede helft van de jaren tachtig gemaakt bij het afstuderen van Pieter (op de 
voorgrond) Pieter is inmiddels getrouwd en heeft 2 kinderen. 
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KAAPSTADX* 

ATLANTISCHE OCEAAN - 200 KM 

Op deze enigszins 
gestileerde kaart 
van Zuid-Afnka zijn 
de beide genoem
de plaatsen aange
geven Ceres was 
de eerste plaats 
waar Houterman 
woonde Zijn hui
dige woonplaats 
Swellendam ligt 
aan de weg van 
Kaapstad naar Port 
Elizabeth 

Emigratie uit Nederland. 
De angst voor overbevolking en werkloosheid was kort na de Tweede We
reldoorlog groot In de jaren vijftig vertrokken gemiddeld 33 000 Neder
landers per jaar naar de traditionele emigratielanden Canada, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten Topjaar was 1952, 
toen meer dan 50 000 Nederlanders vertrokken Naar Canada gingen in de 
jaren vijftig 125 000 Nederlanders, naar Australië 100 000 en naar de 
Verenigde Staten 50 000, naar Nieuw-Zeeland 20 000 en naar Zuid-Afnka 
30 000 Vanuit Zuid-Afnka zijn naar verhouding veel mensen naar Neder
land teruggekeerd, voor een deel in verband met de politieke ontwikkelingen 
daar In 2005 woonden in Zuid-Afnka naar schatting tussen de 40 000 en 
45 000 mensen met de Nederlandse nationaliteit Bron Demos, jrg 21,nr 4 

In de onmiddellijke nabijheid van het stadje Swellendam liggen twee natuur
reservaten Vanuit de tuin van The Houterman kijk je in noordelijke richting 
tegen de bergen aan Wim Houterman en zijn gezin bezochten met The ook 
het zuidelijkste puntje van Afrika en waren bij de vuurtoren van Kaap Agulhas 

Van de autorit vanuit 
Swellendam daar naartoe 
IS hen erg bijgebleven 
hoe dunbevolkt sommige 
gebieden waren 

Ek het nog nie die Hemel gesien 
niemaarekwasin 

SWELLENDAM De tekst van de sticker geeft 
aan hoe men in Swellendam 
het leven daar en/aart 
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Op bezoek in Bemmel 
Na 1954 was Thé pas weer in Nederland in 
1996 en 1999. In 1996 lag het accent van 
zijn bezoek vooral op contacten met zijn 
nog in leven zijnde broers en zussen, 
schoonzussen en zwagers. Bij het tweede 
bezoek logeerden Thé en Catha twee 
weken bij zijn neef Wim Houterman -een 
zoon van zijn overleden broer Jan- en 
diens vrouw Marie-José. Dat verblijf stond 
vooral in het teken van het weer opzoeken 
van oude bekenden en plaatsen in Bemmel 
en Ressen met speciale hennnenngen. 
Thé kende Bemmel nauwelijks meer terug: 
"Ik verdwaalde in mijn eigen dorp!" 

Wim Houterman bracht zijn oom en diens 
vrouw bij oude bekenden zoals Hennie 
Derksen, Koos Zegers en Geert Meijs. Ze 
waren bij mevrouw Berndsen op de Plak, 
bij mevrouw Nel de Beijer-Spanbroek, bij 
neef Thé Nas en nicht Mies Nas, beiden in Eist. En natuurlijk bij leden van de 
familie Houterman, zoals neef Nol Houterman van het bergingsbedrijf in Lent 
en neef Wim Houterman van de Vossenpelsestraat 69 in Lent. En ze 
bezochten samen bekende plaatsen van vroeger, waar oude herinneringen 
weer werden opgefrist. Zo kon Thé bijvoorbeeld bij de kerk in Ressen nog pre
cies aangeven waar de granaten ingeslagen waren. Hieronder zien we enkele 
van de foto's die Wim Houterman tijdens het bezoek van zijn oom maakte. 
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Ter afsluiting 
In het verre Zuid-Afrika volgt Thé niet alleen via het Kringblad de geschiedenis 
van Bemmel en Ressen op de voet. Ook de geschiedenis van zijn huidige 
woonplaats heeft zijn interesse. Hij vertelde me dat Swellendam de derde 
oudste stad van de Kaap is, dat het in de 18'̂  eeuw is gesticht door Nederland
se kolonisten en dat de naam een samentrekking is van de naam van de 
gouverneur Swellengrebel en diens vrouw, die Ten Damme heette. 

Aan het eind van ons laatste telefoon
gesprek vroeg ik Thé Houterman of hij, 
als hij het over zou kunnen doen, op
nieuw naar Zuid-Afrika zou emigreren. 
Zijn antwoord was duidelijk: Ja! Mijn 
vraag naar zijn belangrijkste reden om 
te vertrekken, bracht ons weer terug bij 
het onderduiken. Aan die tijd had hij 
sterk het gevoel overgehouden dat het 
hier te vol begon te worden, dat hij 
meer ruimte nodig had. Hij zou nooit in 
een stad kunnen wonen. Maar ook 
Bemmel werd hem te druk. De ruimte 
die hij zocht vond hij in Swellendam. 

Wim en Marie-José voor het huls van Thé 
en Catha in Swellendam. 

Toen ik hetgeen ik van Thé Houterman over Zuid-Afrika hoorde nazocht in de 
internet-encyclopedie Wikipedia zag ik dat het klopte wat hij vertelde. Ook 
over de ruimte. Volgens Wikipedia telt Swellendam nu gemiddeld 9 inwoners 
per km^. Als ik dat getal opzoek voor de gemeente Lingewaard, dan blijkt dat 
726 te zijn. En ook als dat laatste aantal in 1952 misschien slechts half zo 
groot was, dan nog moet het als een enorm verschil gevoeld hebben. 

Van het gezin waarin Thé Houterman werd geboren zijn ten tijde van het 
schrijven van dit artikel behalve Thé nog twee zussen in leven: Riek uit 1923 
en Dora uit 1925. Thé heeft zelf de respectabele leeftijd van 88 jaar. Ik heb 
zijn verhaal met veel plezier voor onze lezers vastgelegd. Met dank aan Wim 
Houterman en Hennie Derksen. 

Gerard Sommers 
Bronnen: 

'Gelderlander Online' bij Regionaal Archief Nijmegen - diverse data; 
Detail uit luchtfoto 12 september 1944, Afd. Speciale Collecties, Bibliotheek Landbouw
universiteit Wageningen; 
Foto's en documentatiemateriaal Wim Houterman: 
'Nederlanders over de grens'; Han Nicolaas en Arno Sprangers, tijdschrift Demos, jrg. 21, nr 4; 
http://nl.wlkipedia.org/ 

http://nl.wlkipedia.org/
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Straatnamen in Bemmel, Haalderen en Ressen 

De Slenkweg 
Deze keer bezoeken we in deze rubriek de Slenkweg in Ressen. De naam 
werd officieel toegekend in 1954 bij het opnieuw benoemen van alle straten in 
de gemeente Bemmel De straat loopt van 'Het Grote Meer' in het westen tot 
aan de Woerdsestraat in het oosten. 

Detail van een kaart uit de Hottinger Atlas (1773-1794) betreffende de Over-Betuwe 

We bekijken bovenstaand kaartje nader. De huidige Woerdsestraat loopt van 
de rechterbovenhoek naar het midden van de tekening en komt daar uit op 
wat nu de Ressensestraat is. Vanaf de Woerdsestraat, ter hoogte van de 
verdwenen boerderij 'Spyker', loopt de 400 meter lange Slenkweg op de 
tekening in een gebogen lijn naar beneden. Tussen 'Het Grote Meer' en 'De 
Roskam' gaat de weg over in de huidige Zwarteweg die toen via 'De Boel' op 
de Griftdijk uitkwam. Aan het eind van de 18'' eeuw is Ressen heel 
overzichtelijk; 'De Woerdt', 'De Broodkorf' en 'De Hoeksenhof' zijn er nog met. 

Volgens het Etymologisch Woordenboek is een slenk een moddergat in de 
weg. Andere woordenboeken spreken van een bodeminzinking of een on-
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diepe kom, een geul, een natte laagte en dergelijke. De Slenkweg herinnert 
aan een voormalige rivierloop, waar in of net naast de verlande bedding de 
weg is aangelegd. Op de foto fiierna is de nabijheid van water goed te zien. 

Dit detail van een 
luchtfoto, gemaakt op 
15 maart 1945, is 
voor de vergelijkbaar
heid georiënteerd als 
de tekening op de vo
rige bladzijde. De 
gebogen lijn van de 
Slenkweg is goed te 
herkennen. Langs de 
weg zijn goedgevulde 
sloten zichtbaar. Ten 
noorden van de 
aansluiting op de 
Woerdsestraat is 
(donkergekleurd) een 
flinke waterpartij te 
herkennen. Aan de 
onderkant van de foto 
is de Zwart e weg 
nauwelijks nog te 
zien. Die weg werd 
met veel meer 
gebruikt. Het door
gaande verkeer ging 
nu, voor 'De Roskam' 
langs, vla de toen
malige Stationsweg. 
Foto: Bibliotheek van 
de Landbouwuniver
siteit Wageningen, 
Afdeling Speciale 
Collecties. 

Destijds stelde het college van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad van Bemmel voor om vanwege 'de voortschrijdende ontwik
keling der woningbouw' de geldende wijknummering af te schaffen en een 
nieuwe straatnaamgeving in te voeren. Bij de in die tijd in gebruik zijnde 
wijknummering werd de gemeente verdeeld in letters en nummers. Bemmel 
had de letter A en Ressen met Doornik de letter C. De gemeenteraad keurde 
het voorstel goed en besloot aldus in de vergadering van 19 augustus 1954. 

Maria Janssen 
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Nieuws uit de krant van 100 jaar geleden 
In deze rubriek deze keer 4 krantenberichten Het betreft artikelen uit 'De 
Betuwe' uit het eerste kwartaal van 1910 De onderwerpen zijn gevarieerd 
Ze hebben wel met elkaar gemeen dat ze een beeld geven van het niveau 
van de sociale voorzieningen van een eeuw geleden 

'De Betuwe' van 29 januari 1910 
Een voorbeeld dat navolging verdient 
De heer V T te Bemmel, welke heden uit nood een koe moest slachten, zal 
naar men beweert deze morgen aan de behoeftige gezinnen verdeelen Of dit 
in sommige gezinnen van pas zal komen, vooral als men bedenkt dat het 
water honderden menschen werkeloos heeft gemaakt 

'De Betuwe' van 19 februan 1910 
Bemmel 
Ter jaarvergadering van het ondersteuningsfonds was slechts weinig 
belangstelling 
De secretaris bracht een accuraat verslag uit, waarin hij vooral aandrong op 
het aanwerven van nieuwe leden, daar het ledental de kas moet stijven, 
opdat, wanneer het noodig mocht blijken ruime middelen beschikbaar zijn Het 
aantal leden is thans 132, waarvan 27 gedurende het afgeloopen jaar 
ondersteuning genoten tot een totaal bedrag van ƒ 389,20 Het totaal der 
uitgaven bedroeg ƒ 431,05 De ontvangsten benevens het batig slot van 't 
vorig jaar bedroegen ƒ 969,34^ zoodat aan kapitaal overblijft ƒ 538,29 
BIJ de aanbesteding voor 't ophalen der contributie, dat door enkele leden 
welwillend werd gedaan, was laagste inschrijver G Stoffels voor ƒ 24, zoodat 
deze thans bode is De hoogste inschrijving bedroeg ƒ 70 
Nadat besloten was om de boete van 10 ets , gesteld op afwezigheid op de 
algemeene vergadering, te verhoogen tot 25 ets werd de vergadering 
gesloten 

'De Betuwe' van 5 maart 1910, twee berichten onder een kop 'Bemmel' 
Bemmel 
- De vorige week hield de Vincentiusvereeniging alhier hare jaarlijkse 
vergadering Uit het verslag bleek dat ook dit jaar weder verbazend veel aan 
liefdadigheid is gedaan Zieken werden bezocht, arme huisgezinnen met 
stoffelijke middelen gesteund, communiekinderen gekleed, onderwijs voor 
arme kinderen betaald, zieken op kosten der vereeniging in de ziekenhuizen 
te Arnhem en Nijmegen verpleegd, afgestorvenen grafwaarts gebracht Door 
sociale nooden te lenigen tracht de Vincentiaan het hart te vinden van den 
arme, door hem in het materieele te steunen, de zedelijke en godsdienstige 
belangen te bevorderen Welke liefde en opoffering van de zijde der leden 
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geschonken wordt, maar vooral welke geldelijke middelen daartoe vereischt 
worden, mocht wel door meer belangstellenden vernomen worden, dan op 
deze vergadering het geval was 

- Verschenen is het verslag der bevindingen en handelingen der 
Gezondheidscommissie te Ubbergen, waaronder o m ressorteeren deze 
gemeente, Millingen, Beuningen, Ewijk en Gendt In deze commissie hebben 
o a zitting de h h A Rijken te Huissen en Th G Rogmans te Nijmegen 
vroeger te Gendt We ontleenen aan het verslag het volgende, 
De rekening en verantwoording over 1908 bedroeg in ontvangst ƒ 2 545,30, 
waaronder ƒ 400 rijksbijdrage in de toelage van den secretaris, in uitgaaf 
ƒ 2 536,60y2, alzoo batig slot ƒ 8,69y2 
De ontvangsten en uitgaven voor het kalenderjaar 1910 geraamd op 
ƒ 2 785,471/2, de bijdragen der gemeenten beloopen ƒ 2 384,46, welke som 
naar evenredigheid van het cijfer der bevolking van elke gemeente, door het 
College van Burgemeester en Wethouders op de begrooting is gebracht 
Aan tuberculose van verschillende organen stierven 50, waarvan 12 te Ewijk 
en 11 te Bommel, in 1908 49, in 1907 63, in 1906 46 Zonder geneeskundige 
behandeling overleden 94, in 1908 125, in 1907 99, in 1906 101 
Wat de volkshuisvesting betreft, langzaam maar zeker gaat de commissie 
vooruit in de richting van verbetering van de woningtoestanden in haar ambts
gebied Nog steeds laat op vele plaatsen de nieuwbouw te wenschen over en 
waar woningnood heerscht, bereikt men met 't gewenschte effect 

BIJ voortdunng ondervindt de commissie, dat de verbetenng der woning
toestanden ten zeerste belemmerd wordt door het onvoldoende toezicht 
zoowel op het verbeteren van oude, als op het bouwen van nieuwe woningen 
De verbeteringen door Burgemeester en Wethouders, na ingewonnen advies 
der commissie voorgeschreven, worden zeer dikwijls met uitgevoerd, terwijl in 
nieuwgebouwde woningen herhaaldelijk wordt waargenomen, dat gebouwd is 
in strijd met de bouwverordeningen De commissie geeft in haar verslag de 
oorzaken aan van dezen wantoestand zoowel als de middelen ter verbetering 

Het systematisch woningonderzoek in de gemeente vorderde wederom een 
voornaam deel van de werkzaamheden der commissie 
Door B en W van de betreffende gemeenten werd vergunning verleend tot 
het bouwen van 26 woningen alhier, 7 te Millingen, 6 te Beuningen, 9 te Ewijk 
Door de commissie werd geadviseerd tot toekenning der subsidies van het 
Rijk en de provincie voor den gemeente-geneesheer te Millingen gedurende 
het jaar 1910 

Gerard Sommers 

Bron Weekblad 'De Betuwe op microfictie bij de Gelderland Bibliotheek te Arntiem 
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Op zoek naar een stukje grond 
In de protocollen van bezwaar van het schoutambt Bemmel vond ik onder
staande akte' over het toewijzen van een stukje 'gemeente'-grond Er was op 
dat moment nog geen sprake van de gemeente Bemmel, maar bedoeld wordt 
een stukje (gemeenschappelijke) grond van het schoutambt Bemmel Dat 
ambtelijke molens langzaam draaien is met alleen van deze tijd, ook begin 19"" 
eeuw konden ze er wat van hetgeen blijkt uit de tijd tussen het indienen van 
het verzoek (november 1803) en het toewijzen ervan (december 1806) 

Uitgifte van een hoekje gemeente 

Alzoo het Departementaal Bestuur van Gelderland op requeste van 
Mr HW Rappard, ten einde tegens een jaarlijksche recognitie aan hem mogt 
worden uitgegeeven een hoekje gemeente grond onder Bemmel, buurschap 
Haalderen, van ongeveer anderhalve roede^, om hetzelve te trekken aan den 
tuin of moeshof gehorende bij zijnen bouwhof ter voors[egde] plaatse 
gelegen en om mede eene laan op zijnen eigendommenlijken grond 
aangelegd, eenige weinige roeden over de Gemeene Straat tot aan het 
uiterste einde van zijnen boomgaard door te trekken, het gedane versoek 
accorderende, den ambtman richter en dijkgraaf des ambts Overbetuwe bij 
resolutie van den 1 nov 1803, nr 14 heeft geautoriseerd om van den uitgifte 
eene acte in forma aan hem uittereiken 
Zoo IS het, dat ik George van Randwijck, ambtman, richter en dijkgraaf des 
gez[egden] Ambts, in naam van welgem[eld] Departementaal Bestuur, bij 
deze aan gez[egde] Mr. H.W Rappard concedere en vergunneom den tuin 
of moeshof van desselfs bouwing onder Bemmel, buurschap Haalderen aan 
de gemeente geleegen, en welke tuin tans met een ronde hoek ten zuid 
oosten aan de gemeente aanschietende is, omtrent ter breedte van 
anderhalve roede op gez[egde] gemeente te mogen uitzetten, ten einde alzoo 
eene regte hoek te kunnen formeren en om wijders eene laan op desselfs 
eigendommelijk goed staande, tot aan het uiterste einde van den boomgaard, 
alwaar de hofsteede van Jan Janssen uitweegt te mogen extenderen en dat 
pootrecht ten allen tijden behouden, mits nogtans door die bepotinge geene 
belemmering aan de uitweegen, die van de gemeente op de straat 
aanschieten, worden toegebragt om voorts onder deze speciale voorwaarden, 
dat hij H W Rappard zal gehouden zijn, om jaarlijks en alle jaaren, voor die 
vergunning ten behoeven van het kerspel Bemmel, tot eene recognitie te 
betalen eene som van drie guldens 

^ Zie Gelders Archief, Oud Rechterlijke Archief van het Ambt Overbetuwe, 
inventarisnummer 387, folio 399v ^ 
^ Een roede was in die tijd in Bemmel een Rijnlandse roede van 14,19 m , het gaat 
dus in totaal om ruim 21 m̂  
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In waarheids oirconde heb ik ambtman, richter en dijkgraaf voornfoemd] zijn 
zegel hier beneden op doen drukken en is deze door den landschr[ijver] 
betekend den 8 dec 1806 
En was nevens een opgedrukt zegel in roden ouwel met een papieren ster 
overdekt getekend 

In kennisse van mij 
Joh Vermasen 

Kort gezegd komt het erop neer dat mr H W Rappard voor drie gulden per 
jaar een stukje grond van circa 21 m^ van het schoutambt pachtte om aan zijn 
moestuin toe te voegen om daarop de uitweg naar zijn boomgaard door te 
kunnen trekken In die tijd toch een aanzienlijk bedrag voor zo'n klem stukje 
grond' 

Wie is mr. H.W. Rappard? 
Hendrik Willem Rappard is geboren op 24 januan 1748 te Schenkenschans 
(Duitsland) als zoon van Hendnk Anton Rappard en Hedwich Louise Gravius 
Hl] trouwde met Wilhelmina Albertina von Kruse die op 29 mei 1819 te 
Nijmegen op 41-jarige leeftijd overleed Hendnk Willem overleed zelf op 12 
augustus 1833 te Huissen 

Het geslacht Rappard stamt af van ene Johann Heinnch Rappert die in 1415 
geboren is in Rapperswil, Zwitserland en rond 1450 naar Dorsten, Duitsland 
vluchtte Zijn nakomelingen dragen de naam (Van) Rappard en zijn ook in 
Nederland terecht gekomen Mr Hendnk Anton Rappard, de vader van 
Hendrik Willem, werd bij Koninklijk Besluit van 9 januan 1821 in de adelstand 
verheven en in 1842 werd hem en zijn mannelijke nakomelingen de titel van 
ridder toegekend^ 

Over well< stukje grond gaat liet? 
Na het lezen van de akte kwam de vraag op of dit stukje grond nu nog terug te 
vinden is Om deze vraag op te lossen hebben we de beschikking over 
diverse kaarten en bronnen De belangrijkste hiervan is de Kadastrale Atlas 
Gelderland 1832, onderdeel Bemmel Als HW Rappard hier in voor zou 
komen, dan is het perceel snel terug te vinden Helaas is dat met het geval 
Dat betekent dat we andere bronnen moeten aanboren, zoals het notarieel 
archief en het bevolkingsregister 

In het bevolkingsregister van Bemmel over de penode 1825-1849 (dit is in die 
penode inclusief Haalderen) vinden we Hendnk Willem Rappard terug op het 
huis met nr 171 Dit nummer heeft echter geen relatie met de kadastrale 
perceelsaanduiding, waardoor we nog geen idee hebben welk huis dit is 

^ Zie Nederland s Adelsboek 1904 
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Volgens een aantekening in het bevolkingsregister vertrok Hendrik Willem op 
1 mei 1830 naar Huissen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij niet in de 
kadastrale atlas voorkomt. 

Theodorus Roelofsen, zijn vrouw Johanna Elisabeth Thijssen en hun zoon 
Hendrikus kwamen op de dag dat Hendrik Willem vertrok, vanuit Gendt, hier 
wonen. Voor Theodorus was dat van korte duur, want hij overleed al na 
enkele jaren op 4 november 1834 en liet Johanna Elisabeth met 5 kinderen 
achter. Johanna hertrouwde op 5 mei 1837 met Stephanus Goris vanuit 
Herwen en Aerdt. Samen kregen ze nog 6 kinderen. 

Detail van de kadas
trale kaart, sectie C, 2^ 
blad. 

Perceel C204 is boer
derij 'De Wahlenburg', 
perceel C203 is de tuin 
en perceel C202 is de 
boomgaard waarvan in 
de akte sprake is. 

Perceel C208 is het 
huis van de erven Jan 
Jansen. 

De kadastrale atlas van 1832 biedt nog steeds geen aanknopingspunt, want 
niet alleen Hendrik Willem Rappard komt er niet in voor, ook de naam 
Theodorus Roelofsen komen er niet in tegen. In de kadastrale leggers waar 
de wijzigingen op de kadastrale atlas te vinden zijn, komt wel Stephanus Goris 
voor als echtgenoot van Johanna Elisabeth Thijssen. Hij is pachter van een 
aantal percelen waarvan Theodorus Martinus Roelofs eigenaar is. Hiervan is 
perceel C204 geregistreerd als huis en erf en dat huis kennen we als boerderij 
'De Wahlenburg'. Zie ook het artikel in ons Kringblad Jaargang 13, nr. 2 van 
mei 2003. 

Deze boerderij past ook in de beschrijving van de akte, want perceel C203 is 
de tuin en perceel 0202 is de boomgaard die grenst aan het perceel C208 van 
de erven Jan Jansen, precies zoals in de akte is aangegeven. 
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In de kadastrale atlas van 1832 komen we perceel C204 tegen met als 
eigenaar Johannes Theodorus Thijssen, pastoor te Xanten. Hij blijkt de broer 
van Johanna Elisabeth Thijssen, de echtgenoot van Steven Goris, te zijn. 

De verpondingskaart van 1810 wijkt iets af van de kadastrale atlas van 1832 
en geeft de situatie zoals die in de akte beschreven is nog beter weer. We 
zien de gestippelde weg een ronde bocht naar links maken. Dat is de weg die 
we tegenwoordig kennen als De Hoek. Tussen deze weg en de tuin is een 
kleine ruimte. Dat is zeer waarschijnlijk het stukje grond dat Hendrik Willem 
Rappard bij de tuin mocht trekken en waar hij 3 gulden per jaar voor betaalde. 

Detail van de verpondingskaart van 1810. De gestippelde lijn geeft de 'gemeene' straat 
aan. Het zwarte vakje in het midden van de kaart is het betreffende stukje grond. 

In de kadastrale atlas van 1832 is een perceel te zien dat er in 1810 nog niet 
was, namelijk perceel C201 dat in gebruik is als bos. Blijkbaar is de weg daar 
ter plaatse iets verlegd. 

Vroegste geschiedenis 
De oudst gevonden vermelding van de boerderij is van 1767 toen Jan 
Verplack en Evertje Hendriks, wonende te Eist, de boerderij overnamen uit de 
erfenis van Derck Roelofs. Jan erfde 1/10 deel en kocht 9/10 deel voor een 
bedrag van ƒ 1.080 van de andere erfgenamen. Twintig jaar later, in 1787, 
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ging de boerderij over op zoon Willem Verplack Hij betaalde toen ƒ 5 560 aan 
de mede-erfgenamen Vervolgens kocht Hendnk Willem Rappard in 1794 de 
genoemde bouwing van Willem Verplack en Chnstina Teunissen Hij betaalde 
er ƒ 12 400 voor De bouwing werd op dat moment beschreven als "een huis, 
hov, boomgaard, twee schuren, bakoven, met bijbehoorende bouwlanden en 
willige passen t samen groot omtrent drie en twintig morgeri' 

Niet duidelijk is wanneer Hendnk de bouwing verkocht Hij verhuisde, zoals in 
het bevolkingsregister aangegeven is, in 1830 naar Huissen In 1832 is de 
bouwing, zoals hiervoor vermeld, in bezit van Johannes Theodorus Thijssen 

Adn Stuart 

't Is historisch 
Een drijvende hoed 
Op een ochtend ging Jan Costermans melken Hi] reed de Leemkuilselaan af 
in een concourswagentje, dat voor het transport van melkbussen was aan
gepast Tussen de laan en de jongensschool lag een flinke vijver Plotseling 
zag hij in die vijver een hoedje drijven Costermans schrok Dat hoedje kende 
hij wel Dat kon van niemand anders zijn dan van Bernhard Derksen Wat zou 
er gebeurd zijn"? 

HIJ ging eerst melken, want hij kon de koeien ook met laten wachten Daarna 
viste hij het hoedje uit de vijver en ging hij naar Bernhard Hij vroeg "Is dit 
hoedje van jou'?" 
"Ja, hoe kom je daar aan'? Ik was het al kwijfi" 
"ik heb het vanmorgen in de vijver naast de school gevonden Hoe kan dat 
nou daar terecht gekomen zijn'?" 
"Nou, dat zal ik je vertellen," zei Bernhard, bij wie plotseling een licht opging 
"Als ik uit het dorp kom en naar huis ga en het is donker, dan zie ik bij jullie 
huis altijd een dnehoekje licht schijnen Daar loop ik dan recht op aan Dus 
recht op 'De Leemkuil' af en dan ga ik rechtsaf naar huis " 
"Jawel, en toen'?" 
"Nou, ik was bij mijn broer Frans geweest, bij het cafe, en daar hebben we na 
sluitingstijd nog even een borreltje genomen Nou ja, wel een paar meer 
Enfin, het was wat laat geworden en toen ik in de Leemkuilselaan was, ben ik 
op het licht afgelopen Maar jullie waren kennelijk al naar bed en bij Jos van 
Jemke (Jos Stoffels) was nog licht aan " (Jos woonde naast Costermans in de 
Flierenhofstraat) "Nou en toen lag ik plotseling in het water Thuisgekomen 
merkte ik, dat ik myn hoedje kwijt was...." 

Met dank aan Jan Costermans en Theo Derksen 
Joop Verburg 
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Wie kan dit huis thuisbrengen? 

De grote belangstelling voor streekgeschiedenis heeft er toe geleid dat er 
een levendige handel is in oude tijdschriften en vooral in artikelen en foto's 
die uit dergelijke tijdschriften worden geknipt en per kavel worden verkocht. 
Aanbieders bereiken via Marktplaats, Qoop en andere verkoopsites met 
slimme zoektermen gemakkelijk potentiële kopers. Omgekeerd kun je als 
belangstellende nu vrij eenvoudig 'leuke dingen' vinden waar je vroeger hele 
jaargangen -zonder garantie op succes- voor moest doorspitten. 

Recent werd onder 'Bemmel' een knipsel uit 'De Prins' van 23 april 1932 
aangeboden. Ik kocht het voor ons documentatiecentrum. Maar wij hebben 
wel uw hulp nodig om er achter te komen waar dit huis staat/heeft gestaan. 
Onder de foto staat als enige tekst Bemmel (GId) heeft mooie plekjes. Niet 
zeker is of hier het dorp Bemmel of de gemeente Bemmel wordt bedoeld. 

Kunt u ons nadere informatie geven over dit huis, neemt u dan contact op met 
ondergetekende of met Maria Janssen die onze documentatie beheert. Onze 
contactgegevens vindt u achterin dit Kringblad. Uiteraard kunt u zich ook 
melden in onze Kringhuisvesting, waar u dan tevens het originele knipsel kunt 
bekijken. En nog veel meer mooie plaatjes. 

Gerard Sommers 
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Internetwetenswaardigheden 

Trefwoorden en begrippen 
Deze website bevat circa 20 000 trefwoorden met hun betekenis over 
genealogie en allerlei gerechtelijke akten De trefwoorden en begrippen zijn 
eventueel ook te downloaden of als CDROM te bestellen, dan kunt u ze ook 
los van internet raadplegen op uw pc 
http //home planet nl/~dumon002/woordenboek/alfa html 

Geluidsfragmenten in dialecten 
BIJ het project Soundbites van het Meertens Instituut vindt u enkele honderden 
uren geluidsfragmenten Het leeuwendeel van de geluidsbestanden zijn 
dialectopnamen uit Nederland Sinds de jaren vijftig maakten onderzoekers 
van het instituut in het hele land opnamen waarbij de dialectsprekers mm of 
meer vrijuit spraken over onderwerpen naar eigen keuze Het streven was 
hierbij om een landelijke dekking te krijgen en zo geeft de website als geheel 
inzicht in de gesproken dialecten van het Nederlands rond het midden van de 
vorige eeuw http //www meertens knaw nl/soundbites/ 

Google Books 
Zo langzamerhand kent iedereen de website www google nl om op het 
internet te zoeken Google heeft momenteel een proef lopen waarmee men de 
volledige tekst van (historische) boeken kan doorzoeken Dit werkt op dezelfde 
manier als zoeken op het internet U kunt een zoekopdracht opgeven bij 
Google Boeken (zie hieronder de website) Als een boek wordt gevonden 
waarvan de inhoud overeenkomt met uw trefwoorden, wordt in de 
zoekresultaten een link naar het boek weergegeven 

Als er geen auteursrechten meer op het boek rusten of als de uitgever 
toestemming heeft verleend, kunt u een voorbeeld van het boek bekijken en in 
sommige gevallen de gehele tekst Wanneer het boek zich in het publieke 
domein bevindt, kunt u er een pdf-versie van downloaden Eventueel kunt u 
het boek kopen of lenen http //books google nl/ 

Adri Stuart 

Boeken 
Het tiende jaarboek van Tabula Batavorum is uit Het is dan ook inmiddels een 
beproefde formule 19 bijdragen betreffende de streekhistorie van de Betuwe 
van de hand van auteurs uit het hele gebied Het centrale thema van deze 
editie IS topografie 'De Betuwe aangekaart' is verkrijgbaar bij de lokale 
boekhandel voor €19,95 ISBN 978-94-90551-01-8 
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Agenda 

Historische Kring Bemmel 
Het programma voor het jaar 2010 moet nog worden vormgegeven Wel is 
inmiddels een datum geprikt voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadenng 
Deze zal worden gehouden op dinsdag 16 maart 2010, aanvang 20 00 uur in 
onze knnghuisvesting bij 'De Kinkel' Leden ontvangen nog bijtijds een 
uitnodiging met agenda met verkorte jaarrekening en begroting Sinds 2009 
wordt voor de Algemene Ledenvergadering een aparte avond uitgetrokken 
De vergadenng is dus met meer gekoppeld aan een lezing 

Historische Kring Gente 
Onze Gendtse zustervereniging heeft haar programma voor het voorjaar rond. 
Er worden twee lezingen gehouden, die wij graag bij onze leden aanbevelen 
• WaalBeelden, toekomstperspectief vanuit het verleden 
Henk Eerden directielid Rijkswaterstaat Oost-Nederland en lid van de 
Histonsche Knng Huessen, houdt een voordracht over de rivier de Waal 
De Waal en de Rijn zijn belangrijke elementen voor de leefbaarheid van 
Nederland Nederlanders leven, soms onbewust, met het rivierwater en alles 
wat daarmee is verbonden Mensen in steden en dorpen aan de rivier ken
nen de rivier en willen deze meestal nog beter begrijpen In deze lezing 
wordt daarom het riviergedrag belicht met beelden uit het verteden Daarbij 
wordt de invloed tussen mens en rivier in beeld gebracht Hoe was de Waal 
en hoe stroomt hij verder langs Gendf^ Met de beelden uit het verteden kan 
er worden gebouwd aan een perspectief voor de toekomst Henk Eerden zal 
dit toelichten met afbeeldingen via de beamer 
De lezing is op maandag 22 februari 2010 in Villa Ganita, Nijmeegsestraat 
19 te Gendt, aanvang 20 00 uur De toegang is gratis 
• Tweede Wereldoorlog 
Lezing door Harne Peters uit Doornenburg 
In Nederland staan ruim 3 300 monumenten om de hennnenng aan de oor
logstijd levend te houden Het zoeken en verzamelen van voorwerpen of 
materialen uit die tijd, is een andere manier om hennnenngen op te roepen 
en te bewaren 
Stempels, brieven en postzegels uit de oorlogstijd vertellen een verhaal en 
voeren onze gedachten terug naar 1940-1945 Harne Peters heeft altijd al 
iets met histone gehad, vooral met het onderwerp Tweede Wereldoortog 
Het begon met verzamelen van postzegels en enveloppen maar inmiddels is 
de verzameling uitgegroeid tot een veel uitgebreidere collectie Op maandag 
22 maart vertelt hij aan de hand van afbeeldingen daarover 
Deze lezing is eveneens in Villa Ganita Het tijdstip van aanvang is ook nu 
weer 20 00 uur en de toegang is ook hier gratis 
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Advertenties 1954 

Openbare Aanbesteding 
Namens het RK. Schoolbestuur te Bemmel, zal door 
ondergetekende in het openbaar worden aanbesteed: 

Het bouwen van een V.G.L.O.-school 
aan de Boswei te Bemmel. 

De aanbesteding vindt plaats op Maandat 2S Juli 1954 
te 10.10 uur in café „Tlcl Wapen van Bemmel" (H. E 
Jan.wcn), Dorpsstraat 204 te Bemmel. 
Bestek en tekeningen zu" vcikrljgbaar aan het Bui eau 
van de Ar:liltect, lolang de voonaad utrckl, togen bc-
lalmg van f 15,-- Pfr stel, (per jiost l 15,50). KesUtutic 
voor ongeschonden cxemplaien 1 7,50. 

De Architect, 
CHAHLES H B ESTOURGIK, 
Javaslraat 106, 
Nijmegen 

H,H. GEESTELIJKEN. Jongst
leden Woensdag 30 November 
± 9.15 uur. werd ik bij het 
Stadhuis Ie Nümegen door een 
Pater met rijwiel aangereden, 
waardoor mUn regenjas geheel 
openscheurde. Gaarne had ik. 
dat bedoelde Pater, zich met 
mii in verbinding stelde. A. van 
Eek. Boswel 27. Bemmel. 

DANKBETUIGING 
Hiermede betuigen wij aan allen onze hartelijke 
dank voor d« buitengewone belangstelling die 
wij hebben mogen ondervinden bi) het heropener» 
van ons nieuwe pand. 

B. J. EBBERS 
SPARKRUI DENIER 

BEMMEL 

W E R K S C H O E N E N m e t 'h jaar 
ga ran t i e (schrif te l i jk) op de 
zolen ƒ 13.50. Van Dinterens 
Schoenhandel B e m m e l . 

1 SlB 
GEVRAAGD 
In- of Extern 

Kapsalons J. B. EBBERS 
Bemmel - Telefoon 2S4 

TE KOOP: tomaten- en kool-
planten. Zurné, 24 Bemmel. 
Gevraagd: R.K. KNECHT op 
bloemisterij, geheel met vak be
kend, 20 spoedig mogelyk. A. 
van Meegen, Plak 364 c. telef, 
K 8801-246, Bemmel. 

UIT DE HAXD TE KOOP 
een WOON- en 
WINKELHUIS 

met sedert 20 jaar daarin 
gevestigde BAKKERIJ, te 
Bemmel, aan de weg van 
Bemmel naar Hessen, met 
daarbij behorende inventa
ris — w.o. Auto —; terstond 
in eigen gebruik te aan
vaarden. Inlichtingen ten 
kantore van Notaris Jansen 
te Bemmel. 

GEVRAAGD 

MONTEUR 
„halfwas" 
Garage SCHAEFFER 
Tel. 328 • Bemmel 

Te koop: perceel zware ROGGE 
zeer geschikt voor mattenstro. 
Th. Hendriks, Pas 4a, Bemmel. 

KNECHTJE gevraagd op 
bloemkwekerij. Th. v. Kempen, 
Molenwei 114. Bemmel. 
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Secretariaat 

Bankrekening 

Internetadres. 

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

Rabobank Bemmel 10 57 26 443 

http //www historischeknngbemmel 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@historischekringbemmel 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 knng Aanmelding 
kan geschieden bij het secretariaat De contributie bedraagt € 15,00 per jaar, 
tweede en volgende gezinsleden betalen € 4,50 Cadeaubonnen waarmee u 
familie, vrienden of bekenden een jaarlidmaatschap kunt schenken, zijn 
verkrijgbaar bij de secretans 




