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Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:
de bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeente Rheden en
Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel te
bereiken door het houden van lezingen en
tentoonstellingen, het bewaren van histori-
sche voorwerpen en door het bevorderen van
plaatselijk onderzoek op historisch gebied
alsmede door steun van en samenwerken met
instellingen, stichtingen of verenigingen die
een soortgelijk doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken ter inzage voor de leden.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehou-
den door een deskundige, die een interessant
onderwerp belicht. In de zomer en winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd.

Het eigen periodiek verschijnt per kwartaal,
waarin onderwerpen behandeld worden die
een raakvlak hebben met zowel de locale als
de regionale geschiedenis.

De Kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.

Bestuur

Voorzitter & Secretaris
E. Olde Rikkert
Sophiastraat 42, 6882 NL Velp
Tel 026 3646618
E-mail e.olderikkert@planet.n1

Vice-voorzitter
W.M.J. de Wit
Diepesteeg 25, 6994 CC De Steeg
Tel 026 4954344
E-mail walter.dewit@planet.nl

Penningmeester en
Ledenadministratie
H.A. Lampe
Hoofdstraat 7,6881 TA elp
Tel 026 3634768
E-mail andre.lampe@planet.n1

Bestuursleden
H.Bruil
P.J. Clous
F. van Rijswijk
T. van der Werf

elp
elp

Dieren
elp

Ambt en Heerlijkheid

Is een uitgave van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal
Verschijnt 4 keer per jaar
I ummer 153, december 2006
ISB 1384-3362

Redactie
M.e.A.p. Brekelmans-Roelofs, H. Bruil,
I.M. ten Holte-Oerlemans, EJ.A. Kamper sr,
J.P. Rijnbende en W.M.J. de Wit

Redactieadres
.M.J. de Wit

Diepesteeg 25, 6994 cc De Steeg
Tel 026 4954344
E-mail walter.dewit@planet.nl

Abonnement
• In combinatie met het lidmaatschap

van de Oudheidkundige Kring

Bankrekening
556713591
Oudheidkuodige Kring Rhe
Velp

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag v..orden

verveelvoudigd, opgeslagen in een ge.
automatiseerd gegevensbestand of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.

€ 21,00 per jaar

Losse nummers € 4,25 per stuk
zijn verkrijgbaar bij:
Jansen & De Feijter en Bruna re Velp,
Read Sb te Rheden en Bruna te Dieren

Vormgeving
Rl.Ac Kamper sr

Druk
Paverds Printshop Velp

mailto:walter.dewit@planet.nl
mailto:andre.lampe@planet.n1
mailto:walter.dewit@planet.nl


In deze laatste aflevering van Ambt & Heerlijkheid van
2006 ~ordt gestart met een redactionele rubriek, die voor-
taan ter inleiding zal worden opgenomen. Deze rubriek zal
gebruikt worden om in het kort een begeleidend
commentaar te geven op het blad als geheel of
een artikel in het bijzonder.
In dit nummer vindt u het eerste deel van een
interessante bijdrage over de oorkonde waar de
naam van het dorp Rheden (Rhetonj'voor het
eerst in genoemd wordt. Uit de verhandeling
blijkt duidelijk dat de geschiedenis van"het dorp
Rheden verder reikt dan de bestaande dorpsgren-
zen en zelfs buiten de huidige nationale grenzen.
Tevens verschijnt het eerste deel van een reeks
artikelen over Ellecom. Door de jaren heen zijn
er vele prentbriefkaarten verschenen van het dorp
waarin de bouw- en bewoningshistorie van het
dorp vastgelegd is. In deze reeks wordt een uit-
gebreid beeld gegeven van de ontwikkelingen in
zo'n klein maar belangrijk dorp aan de zuidoost
rand van de Veluwe.
Er waren in de vorige eeuw wel drie verschillende
scholen in De Steeg en als we het bewaarschooltje in de
voormalige boswachterwoning De Kokkenberg meenemen
zelfs vier. Over de Christelijke School aan de Diepesteeg
is een bijdrage opgenomen, die een beeld schetst van deze
school in het begin van de vorige eeuw.
Wij willen de eerste aflevering van deze rubriek niet bes-
luiten zonder u een heel goed nieuw jaar toe te wensen.
Wij hopen u ook het komend jaar weer een mooi en inspi-
rerend tijdschrift te kunnen bezorgen.

De redactie
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Het
Nationaal
Park Veluwezoom van
de Vereniging Natuurmonumenten
kent een lange geschiedenis",
De eerste verwerving vond 95 jaar geleden in 1911plaats
met de aankoop van het landgoed Hagenau. Vele aanko-
pen zouden nog volgen. Een zeer omvangrijke gebieds-
uitbreiding vond plaats in 1930, met de aankoop van
gronden van de Rheder- en Worthrhedermarken en de
landgoederen Beekhuizen en Herikhuizen". Sinds die
tijd is het begrip Nationaal Park in relatie tot het natuur-
gebied Veluwezoom vaak van toepassing.

In het jaarverslag over 1929/1930 van de Vereeniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland>' schreef
Dr. Jac. P. Thijsse:

Met de Rheder- en Worth-Rheder Heide, hieronder viel
ook het huidige Herikhuizerveld. een uniek landschap
van heuvelen en prachtige erosiegeulen en terecht Hol-
land's Thûringen'! geheeten, hebben wij ons bezig ge-
houden sinds 1907, altijd met het oog op de omstan-
digheid, dat voor 'deze markgronden de verdeeling zou
worden aangevraagd. Deze Rheder- en Worth-Rheder
Heide, alsmede de genoemde landgoederen Herikhui-
zen en Beekhuizen. de Velpsche Heide en de heide en



EDERLANDS EERSTE NATIONAAL PARK

zandverstuivin-
gen van den Imbosch, vor-
men met onze bezittingen
Rhederoord en Hagenau en
de goederen Onzalige Bos-
schen en Middachten, het
beroemde en zeer gezochte
wandel- en ontspannings-
terrein aan den zuid-ooste-
lijken Veluwezoom. Dit in
zijn geheel te behouden, is
een waarachtig volksbelang,
dat wij binnen enkele weken
hopen afdoend te kunnen be-
hartigen. Natuurlijk is het ook van groot onmiddellijk
belang voor de Gemeenten Rheden en Arnhem en het
ligt dus voor de hand, dat eerstgenoemde gemeente en
haar zoo maatschappelijk voelende Burgemeester, de
heer H.P.J. Bloemers, getrouw met ons heeft mede-
gewerkt. Het resultaat van langdurige en vaak moei-
lijke onderhandelingen is thans, dat onze Vereeniging
uiteindelijk hoopt eigenaresse te worden van de Rhe-

der- en Worth-Rheder
Heide en koopster wordt
van de landgoederen
Herikhuizen en Beekhui-
zen. Wij hopen, dat het
benoodigde bedrag van
f 300.000 voornamelijk
uit schenkingen zal wor-
den gevonden. Wij ver-
trouwen, dat dit bedrag
nog spoediger bijeen-
komt en wH vooral, om-

dat de koopsom van de Rheder- en de Worth-Rheder
Heide ons reeds is toegezegd door twee goede vrienden
der Vereeniging, de heeren J.H. en G.J. van Heek te
Enschede. Het Nederlandsche publiek zou dus wel een
zeer schamelen indruk maken, wanneer het niet ieder
op eigen wijze en naar eigen kracht het voorbeeld on-
zer twee edelmoedige vrienden volgt.

Bij de voormalige hurtekolk. in de eerste dallen, dM
Heçeneu verheven was tot Nutuurmonum -fit.



In een circulaire, die in het voorjaar van 1930 werd rond-
gestuurd, werd een en ander als volgt verwoord:

Een grootsche daad is voor onze Vereeniging wegge-
legd: het stichten van een Nationaal Park in het midden
van ons land, ten behoeve van alle Nederlanders".

In het volgende jaarverslag over 1930/19316) kon de 2de
secretaris J. Drijver, secretaris Thijsse was op reis naar
Nederlands Oost-Indië, dat hij als afscheidscadeau bij
zijn pensioen van de school waarop hij onderwijs gaf')
had gekregen, melding maken dat de aankoop van de
Rheder- en Worthrhederheide en het landgoed Beekhui-
zen een feit was:

Een oppervlakte van niet minder dan 1400 H.A. kon
daardoor aan de bezittingen der Vereeniging worden
toegevoegd, aansluitend aan het natuurmonument
Hagenau-Rhederoord, zoodat onze Vereeniging thans
eigenaresse is van een "Nationaal Park" aan den Ve-
luwezoom. ter grootte van ongeveer 2200 H.A.

Er volgt dan nog een hele beschrijving hoe deze aan-
koop en daarmee de mogelijkheid tot stichting van het
nationaal park in zijn werk is gegaan en over de rol die
Burgemeester en Wethouders, alsmede de Raad van de
gemeente Rheden in deze hadden gespeeld. Een en ander
eindigde uiteindelijk met de goedkeuring die de gerech-
tigden van de Rheder- en Worthrhedermarken op 11 april
1930 gaven aan de verkoop de heidegronden. Die 11de
April 1930 was een belangrijke dag voor de Gemeente
Rheden en zijn inwoners, waarvan er vele het grootste
belang hebben bij het behoud van het natuurschoon.
Allerwegen werd dan ook gevlagd.

lGaat in deze blijde vacantie-weken

De Jilcobakamp iJl her diepsr Pê'ltJ het HngcfHulsC'bc woud
<jt:/egen.

D.l van der Ven verwoordde de gebeurtenis in een arti-
kel als volgt":

1930! Een gloriejaar voor het behoud van het Gel-
dersche natuurschoon langs den Veluwezoom! Het
stichtingsjaar van het Nederlandsch Nationaal Park in
onze provincie. Wat beteekent, dat een aaneengesloten
bosch- en heidecomplex van meer dan 3000 H.A. op-
pervlakte voor immer aan de voortschrijdende cultuur
onttrokken is en thans verheven tot "Natuurmonument"
in rustige ongestoordheid zal blijven voortbestaan als
een bron van genot voor duizenden stadsmenschen, die
hier urenlang kunnen dolen in de vrije blije natuur van
ons bosch- en heidedorado, dat zich thans van Beek-
huizen over het Herikhuizer veld en de Worth-Rheden-
sche heide uitstrekt tot de donkere bosschen van den
hoogen Rouwenberg en het oerwoud van Hagenau!

Een wondere ontroering moet er zich zelfs meester gemaakt
hebben van de Rhedensche gemeenteraad toen burgemeester
Bloemers in de historische raadszitting van Dinsdagmiddag 11
Maart 1930 kon mededeelen, dat de onderhandelingen, die de
actieve en voortvarende Vereeniging tot Behoud van Natuur-
monumenten onder leiding van haar voorzitter Mr. PG. van



Nationaal Park" in Rheden

Tienhoven gevoerd had tot een gunstige eindbeslissing waren
gebracht. Wat dus wilde zeggen, dat Velp, de Steeg, Ellecom
en Dieren voor altijd in het onvervreemdbaar bezit kwamen
van een Nationa(a)l Park, dat om zijn romantische schoonheid
en zijn geo-morphologische beteekenis, om zijn fauna en flora
steeds meer als "natuurmonument" aan waarde zal stijgen,
naarmate overal elders de botgevierde zucht naar het buitenle-
ven van den stadsmensch dichter leidt tot het kerkhof van het
natuurschoon!
In een artikel in De Levende Natuur ter ondersteuning van de
aankoop van het landgoed de Imbos geeft Jac. P. Thijsse in
1937 opmerkelijk genoeg aan niet gelukkig te zijn met de term
Nationaal Park":

Met den aankoop van den Imbosch krijgt het bezit van de
Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten aan den
Zuidoosthoek van de Veluwe nu een uitgestrektheid van vijf-
tig vierkante kilometer, een afmeting, die haast den zoo vaak
misbruikten naam van Nationaal Park zou wettigen. Wan-
neer we dezen winter soms een studieuze bui hebben, dan
moeten we het eens hebben over de beteekenis van de woor-
den Nationaal Park, natuurmonument, natuurreservaat,
wildreservaat, cultuurreservaat enz. Langzamerhand heb-
ben wij daaromtrent wel eenige ervaring opgedaan. Ik voor
mij wil wel erkennen, dat wij hier verlegen zitten om een goe-
den naam. Tot nog toe was ik erg tevreden met de kwalifica-

tie Natuurmonument Veluwezoom en het monumentale zat
voor mij dan vooral in de met bosch en hei bedekte uitspoe-
lingsdalen en heuvels langs den rand. Maar met de Rheden-
sche en Word Rhedensche hei en den Imbosch er bij kunnen
we nu eigenlijk niet meer spreken van Veluwe- "zoom". Ei-
genlijk zou het moeten heeten de Zuidelijke Hooge Veluwe,
maar die naam van Hooge Veluwe is al aangenomen door
het would-be "Nationale Park" bij Otterloo. Vindingrijke
lezers mogen ons hier uit den brand helpen.

Nu, zeventig jaar later, spreken we echter nog steeds over het
Nationaal Park Veluwezoom, zoals we ook nog spreken over
Het Nationale Park De Hoge Veluwe(1935). Hoewel zij samen
de twee oudste Nationale parken van Nederland vormen, heb-
ben zij beide overigens niet de officiële status van Nationaal
park. Dat doet echter niets af aan het feit dat we hier te maken
hebben twee zeer fraaie, waardevolle natuurgebieden, die het
behouden ten allerzeerste waard zijn!

André ten Hoedt

Noten

1. H.P. Gorter, 1986. Ruimte voor de natuur.
80 Jaar bezig voor de natuur van de toekomst, p. 24-29

2. Gemeentebestuur van Rheden, 1930. Raadsbesluiten en overeenkom
sten betrekking hebbende op aankoop enz. van de gronden der Rheder- en
Worth-Rheder Marken en de Landgoederen Beekhuizen en Herikhuizen

3. Jaarboek der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in
Nederland 1929-1935, 1936, p. 45-46

4. Deze term is ontleend aan: DJ. van derVen, 1910. Neerlands Thüringen.
De Levende Natuur 15: p. 109-112; 125-131; 145-150; 169-175; 190-195;
209-214.

5. Gorter l.c., p. 26
6. Jaarboek der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in

Nederland 1929-1935, 1936, p. 55-57
7. S. Dijkhuizen, 2005. Jac. P. Thijsse. Een biografie.
8. DJ. van der Ven, 1930. Gaat in deze blijde vacantie-weken naar

"Ons Nationaal Park" in Rheden. In: Gelderland in Woord en Beeld,
6e jrg. nr. 17 (18 juli).

9. Jac. P. Thijsse, 1937. Voor den Imbosch.
In: De Levende Natuur, 8: p. 225-232.

10. Illustraties uit het artikel dat vermeld is onder punt 8.



boekBEsPREKING
Walter lansen

Gelderland 1900-2000
Boek + DVD
Eindredactie:
Dolly Verhoeven
Uitgeverij Waanders
Prijs: EUR 39,95

Dit boek schetst de geschiedenis
van een eeuw Gelderland. Niet
als een doorlopend verhaal maar
in honderd korte, toegankelijk
geschreven hoofdstukken. Elk

hoofdstuk start met een concrete gebeurtenis ergens in de
provincie, om vervolgens de verbinding te leggen met bredere
historische ontwikkelingen. Op die manier wordt zowel
de eigenheid als het universele karakter van de Gelderse
geschiedenis in beeld gebracht.
De lezer krijgt veel boek voor zijn geld: in bijna zeshonderd
pagina's wordt het onderwerp uitputtend behandeld. Jammer
is wel dat de tekst erg de overhand heeft boven de illustraties.
Daarnaast hebben de vormgevers zich hier en daar weinig
gelegen laten liggen aan de leesbaarheid: het omslag is een
weinig gelukkig, maar veel erger is het bij het register dat
voor iedereen met enigszins normale ogen bijna onleesbaar is.
Alles bij elkaar blijft Gelderland 1900-2000 voor de
geïnteresseerde lezer een boeiend en aantrekkelijk boek.

Magie van de Veluwezoom
Samenstelling Jeroen Kapelle
Met een voorwoord van
Saskia de Bodt

Uitgeverij Terra-Lannoo
Prijs EUR 49,95

Onlangs verscheen bij uitgeverij
Terra-Lannoo het boek Magie van
de Veluwezoom. Het is een rijk
geïllustreerd en fraai vormgegeven
boekwerk. Met een prijs net onder

de vijftig euro is het helaas niet goedkoop. Een luxe caudeau
en in die zin ook een tip voor het eind van het jaar.
De titel is voor ons, bewoners van de oostelijke Veluwezoom,
een beetje misleidend: het boek behandeld vrijwel uitsluitend
de Renkumse kant van de Veluwezoom (Oosterbeek,
Doorwerth, Renkum). Daarnaast is het goed te weten dat
het boek gaat over de kunsthistorie en in het bijzonder van
de periode 1840-1900. Het maakt het boek niet minder
interessant.
In diverse hoofdstukken gaan de samenstellers van het boek
in op verschillende aspecten van de streek en de schilders
en tekenaars die erheen trokken onder wie ook veel goede
amateurs.
De aantrekkelijkheid van de omgeving, de levens-
beschouwing, de vernieuwingen in de schilderkunst,
De reacties van de kunstkritiek, de kunstverenigingen, het zijn
in grote lijnen de thema's van de diverse hoofdstukken. Ieder
hoofdstuk is rijkelijk voorzien van bronvermelding.
Het begrip 'Oosterbeekse School' wordt in het boek
nadrukkelijk gerelativeerd maar een belangrijke
kunstenaarskolonie is Oosterbeek en omgeving beslist
geweest. Het boek Magie van de Veluwe zoom plukt hiervan
rijkelijk de vruchten.



I
I IN MEMORIAM JOLLE BALTJES

03.12.1921 - 10.11.2006

I Lid van verdienste van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

Een paar weken geleden stonden mijn vrouwen ik aan de kop van de spreng van de Coldenhovense beek ten Weste van de
I papierfabriek Coldenhove in de omgeving van Eerbeek. Hemelsbreed niet ver verwijderd van de voormalige nederzetting De

Imbos. En dan, 0 ja de Imbosbeek, de Beerenberg, Martinet (Catechismus der Natuur), ondergrondse waterstromen op de Ve-
luwe. Bij deze trefwoorden heb je Jolle Baltjes meteen op het netvlies.

En dan valt deze week zijn rouwbrief bij ons op de mat, nauwelijks voorstelbaar. Ik leerde Jolle kennen rond 1990. Het
tijdschrift Ambt en Heerlijkheid verkeerde in die dagen in zorgelijke omstandigheden. Op zijn verzoek werd een bestuurslid
toegevoegd aan de redactie: brugfunctie naar het bestuur, het tijdschrift nieuw leven inblazen. En zo gebeurde het.
Ik werd gevangen in het web van Jolle!

En dat was niet verkeerd. Als redactiesecretaris heeft Jolle heel veel werk verzet voor het tijdschrift en daarmee tevens voor
de Kring. De thuisbasis voor de redactie was de achterkamer van de familie Baltjes, een omgeving die tot productie aanzette.

Een soort ruggengraat voor het tijdschrift werden de jarenlange afleveringen van:Wandelen op Rozendaallangs sporen uit het
verleden. Let wel: 24 afleveringen in de periode 1994 - 2001. Het buitengebied van de gemeente Rozendaal werd minutieus
onderzocht. Zowel veldwerk als onderzoek in de archieven zorgden voor een solide werkstuk. Hierin herkende je een deel van
zijn karakter, gemotiveerd, geen flauwekul, recht door zee en zijn hart op de goede plaats voor dit prachtige natuurgebied.

Tot het laatste toe heeft hij zich ingezet voor onze Kring. Zo verscheen dit voorjaar zijn artikel over de ondergrondse water-
stromen op de Veluwe en kort geleden gaf hij nog adviezen voor het artikel van Harrie Wegman over de vroegere melkfabriek
Codimez in Dieren, dat in dit nummer verschijnt. Jolle werkte destijds als werktuigbouwkundige in de zuivelindustrie.

Onder dankzegging nemen wij afscheid van deze markante persoonlijkheid. Een vriend is ons ontvallen, zijn levens boot is
afgemeerd, maar zijn werken leven voort.

Co de Bruijn



In het verleden werd de melk op de boerderij

verwerkt, dat het werk van de boerin was.

Zij roomde de melk af en karnde er boter

van. De magere melk, die overbleef, was

voor eigen gebruik en wat er teveel was werd

verkocht aan melkslijters.

Hij verkocht de melkproducten meestal bij

zijn klanten aan huis. Karnemelk, het neven-

product van het boterkarnen vond ook via

de slijters zijn weg. Van een aantal boeren

betrok hij de melkproducten, die hij verkocht

aan zijn klanten in het dorp.

Opkomst en neergang van de coöperatieve melk-en zuivelinrichting Codimez te Dieren
Harrie Wegman, met dank aan folie Baltjes

Onafhankelijk
Veehouders zijn aanvankelijk nooit zeker van de afzetkansen
van hun producten, afhankelijk als zijn van wat de melkslijter
per dag afneemt. Om hun afzet te garanderen verenigen
veehouders uit Fraterwaard, Havikerwaard, Beimerwaard,
Ellecom, Spankeren, Laag-Soeren en Eerbeek zich en zij
richten per 1 november 1919 de Coöperatieve Dierensche
Melk- en Zuivelinrichting op; afgekort Codimez. Zo ontstaat
een centraal punt waar al hun melk wordt afgenomen.

Afhankelijk
Nu de zuivelfabriek is gestart komen de melkslijters in een
afhankelijke positie. Ze kunnen niet meer terecht bij de

afzonderlijke veehouders, waar zij een eigen prijs konden
bedingen. De coöperatie bepaalt de prijzen en stelt eisen. De
melkslijters trachten dan langs andere kanalen zuivelproducten
te betrekken. Dat schijnt redelijk succesvol te zijn als de
zuivelfabriek uit Varsseveld in Dieren een depothouder aanstelt.
Via hem kunnen de slijters alsnog vrij hun melk betrekken. Een
concurrentieslag waar de prille Codimez, die zich alleen niet
staande kan houden. De voorzitter van Codimez J.W. Zomer
vraagt de Geldersch Overijsselsche Zuivelbond, het GOZ, om
te bemiddelen.



Nieuwbouw
De bemiddeling in het conflict schijnt succesvol te zijn geweest
want in augustus 1925 wordt begonnen met de bouw van een
nieuwe zuivelfabriek aan de Molenweg in Dieren. Architect
G. Feenstra, bouwer van verschillende zuivelfabrieken,
tekent voor het ontwerp en de uitvoering ervan wordt gegund
aan aannemer Van Amerongen, die inschrijft voor f 25.634
inclusief schilderwerk. Op dinsdag 24 augustus vindt de eerste
steenlegging plaats.
Het onderstaande krantenverslag van de steenlegging illustreert
een tijdsbeeld.

"

Dinsdagmiddag om 5 uur had de
eerste steenlegging plaats voor
de Dierensche Coöperatieve
Melkinrichting en Zuivelfabriek in
tegenwoordigheid van het bestuur van
bovengenoemde vereniging en enige
genodigden. De heer Meijer begint
een oorkonde voor te lezen en verzoekt
deze in het archief op te nemen. Hij
hoopt, dat de vereniging tot bloei en
groei mag geraken en dat het bestuur

vereniging, de steen met het volgende
opschrift "De eerste steen gelegd op
1 september 1925 door 1. Zomer" aan
te brengen. De heer Zomer voldoet
aan dit verzoek en neemt vervolgens
het woord.
Spreker dankt de heer Meijer voor
diens woorden en vindt het een
grote eer voor hemzelf dat hij deze
steenlegging heeft mogen uitvoeren.
Hoewel hij eerst niet meende de

eendrachtelijk mag samenwerken. Voor aangewezen man te zijn om het
tot het steenleggen wordt overgegaan oprichten van deze zaak op zijn
brengt de heer Meijer de aanwezigen
nog even naar psalm 127 vers 1,
waarin staat: Zo de Heer het huis niet
bouwt dan bouwen zijn werkers voor
niets. En hij hoopt, dat ook dit voor de
vereniging van toepassing moge zijn.
Daarna verzoekt de heer Meijer
de heer 1. Zomer, voorzitter van de

schouders te nemen, heeft hij bij nader
inzien niet langer geaarzeld en zijn
volle sympathie voor de zaak gegeven
en hij hoopt dat hij altijd met liefde en
interesse deze vereniging zal dienen,
De zaak die opgericht wordt is volgens
spreker van het grootste belang
voor de bewoners van Dieren en

Daar de regen bij stromen neerviel nodigt de voorzitter de
aanwezigen uit allen nog een poosje samen te komen in 't café
De Waag waar iets gebruikt zal worden. Nat van buiten en nat

Producenten en consumenten ontmoeten elkaar

omstreken. Hij dankt het bestuur voor
diens medewerking en hij spreekt de
wens uit dat allen zullen medewerken
tot groei en bloei der zaak, Den
adviseur brengt hij dank voor diens
deskundige en grondige inlichtingen
en voor diens spontane medewerking
om een dergelijke zaak te verkrijgen.
De bouwmeester en de werklieden
verdienen ook den dank van het
bestuur en hij hoopt dat iedereen
straks trots zal zijn wanneer ze de
Molenweg passeren en ze de fabriek
in haar volle omvang aanschouwen
en ze kunnen zeggen: "Dat stuk werk
hebben Y1iehelpen grondvesten".
Nogmaals hartelijk dank aan allen die
meehielpen en nog helpen om de zaak
tot stand te brengen, zo eindigt spreker
deze plechtigheid.

van binnen wordt er verder bestuurd, Dat bestuur bestaat naast
voorzitter J.W. Zomer uit secretaris S.G. Henny en de heren
J. van Zadelhof, A. Niemansverdriet en W.I. Meijer.



De ervaring met
zuivelfabriek in

met Eerbeek een grensregeling
wordt overeengekomen; men zal

geen leden of losse leveranciers van elkaar overnemen.

De eerste jaren is er soms aanmerking op de kwaliteit van
de melk. Soms wordt kennelijk bij het melken onvoldoende
aandacht aan de hygiëne geschonken. In het fabrieksgebouw
van de Codimez let men scherp op hygiëne. Dagelijks wordt
het hele gebouw van onder tot boven schoongemaakt met heet
water. Er is een groot bassin waarin water met een temperatuur
van 100 graden Celsius. Een uur voordat de productie start gaat
door alle werktuigen en melkleidingen stoom onder hoge druk.
Wat in het bedrijf machinaal kan gebeuren wordt niet met de
hand verricht.

Uitbreiding
Bij de bouw in 1925 wordt gerekend op de verwerking van 1
miljoen liter melk per jaar. Maar na zes jaar stijgt het aanbod
tot 2V2 miljoen liter. De gebouwen worden uitgebreid en het
machinepark aan deze groei aangepast. De uitbreiding wordt
uitgevoerd door de firma Haversman uit Spankeren, weer met
de heer Feenstra als architect. Maar de Codimez blijft zich
niettemin tot de kleine zuivelfabrieken rekenen.

De voorzitter vertrekt
In 1933 dreigt er een boycot van de boeren om geen melk
meer te leveren, die zal leiden tot vermindering van de afzet
van de Codimez. De dreiging komt voort uit de toetreding van
voorzitter lW. Zomer als lid van de Nationaal Socialistische
Beweging in Nederland (de NSB). Deze beweging leunt tegen
het nazisme in Duitsland en staat afwijzend tegen coöperaties.
Om problemen te voorkomen treedt Zomer af als voorzitter,
omdat hij geen concessie wil doen met betrekking tot zijn
politieke keuze. Het is een moeilijk afscheid zowel voor
Zomer als zijn medebestuursleden. Immers, Zomer is vanaf
het begin de dragende kracht geweest van de coöperatie en de
bestuurlijke samenwerking was steeds hartelijk. De volgende
jaren functioneert het bedrijf met een goed rendement. De
politieke keuze van Zomer heeft geen boycot van de Codimez
tot gevolg gehad.



Van links naar rechts:
Advertentie uit 1936 en 1931COÖD. OierenSChe melHlnrlChunu en ZU\Uellabrlek

"C 0 DIM EZ"
DIEREN Te.a' 42025Molenwveg

"Voedt U goed I"
Koo,,1 met spoed
Va" één adres:

Volle melk par liter . . .
Gepasteuriseerde melk per literüescb
KunsmeJk per liter ,
Karnemelk per Uterflesch, .
Karnemelksche pap per uterüescn .
Kortl.aroom per I/a L.fteseh. .

I/i"
1/2 lt

Slagroom '~ •~J!:
1/'1. lt »

Melkyogburt: 'Ih: :
Boter kilugratn

f 0,12
f 0,15
f 0.07
f 0,10
f 0,12
r 0.18
f 0,25
f 0,45
r 0,90
f 0,25
f 0,50
f O.gO
, 1,80
f 0.15
f 1.70

De 11 C.O.D.I.M.E.Z."
Dáár heelt Upas
Eerste klas!

[ = cas
1940-1945
De Duitse bezetting gaat ook aan de
Codimez niet ongemerkt voorbij. De aanvoer van melk wordt
in de loop van deze jaren moeilijker door benzineschaarste. De
distributiemaatregelen vergroten de administratieve rompslomp
en door gedwongen tewerkstelling van personeelsleden in
Duitsland verliest men deskundige mensen die moeilijk te
vervangen zijn.
De Duitse bezetter bepaalt dat vanaf 14 juli 1941 de
consumptiemelk volledig ontroomd moet worden. Van die room

kan dan boter worden gemaakt,
die weer voor een deel aan de Duitsers ten goede komt. Voor
kinderen beneden 14 jaar en personen die op doktersadvies
melk behoeven wordt een uitzondering gemaakt. Zij krijgen een
betere kwaliteit melk geleverd. In 1944 wordt nog 1.593.208
kg melk ontvangen en 30.871 kg boter geproduceerd.

Na mei 1945
Na de bevrijding moeten allerlei zaken weer op de rails worden
gezet. Dat verloopt niet vlekkeloos; afnemers zijn soms
ontevreden over de kwaliteit van de geleverde producten. De
coöperatie van Angerlo heeft zich intussen toegelegd op de
.productie van melkproducten. De melkslijters van de Codimez
gaan producten ook van de coöperatie van Angerlo betrekken,
omdat zij niet of niet tijdig worden bediend door de Codimez.

Van links naar
rechts:
Melk aanvoer van
de boerderijen,
het wegen van de
melk en de afvoer
van de melk door
de slijters.



Weeklonen Codimez in
1945:
Vakarbeiders f 35
Geoefenden f 32
Ongeschoolden f 30

Verandering
In de jaren 1946 - 1948 is de
financiële positie van de Codimez
zwak. De kosten zijn te hoog,
de leiding is in deze jaren slecht
en dat beïnvloedt de inkomsten
nadelig. Directeur Folkertsma
erkent dat er opmerkingen over
de Codimez te maken zijn. Er zijn
moeilijkheden, maar de assistent is
daarvan de oorzaak. De man is niet
bekwaam. Volgens de directeur is
er sprake van verbetering, maar
het bestuur deelt zijn optimisme
niet. Zij blijft zich zorgen maken

\
0VERZICHT YA.AF DB OPRICHTING. I

Boek- Ontv. Gem. I Nütto-IOn- I Verkoop volle me Lk ,' Verkoop karnemelk. I

jaar. kg. vet prijs kos-, I ~melk % p.kg. ten los 1/1 1/2 I 108 111 1/2 I

p.kg L. fL I fl. I L. fI. fI.
I

1/11/25 !
eind'26 1015896 2.98 8.25 2.721 437514 3968 III 101012 3817 144

1927 ll068SS 3.-- 7.92 2,44 637225 4775 1083 110521 3650 578
1928 1422753 3.04 8,75 2.241 734751 6063 2715 109614 4916 292
1929 1786898 3.03 8.83 2.14 791702 7905 31171127030 10687 454
1930 2220030 3.04 7.72 1.88' 930096 8565 2371 119098 15368 1079
1931 2113638 3.14 6.30 1.92 936128 13753 38121104918 24262 2830
1932 2204175 3.13 4.88 L84 918304 16858 3668 98721 30801 4079
1933 2176536 3.14 4.40 1.57 916814 19913 4099

1

74832 42793 6279
1934 2073044 3.12 4.61 L67 885239 20500 5980 65187 44513 7863
1935 22)2429 3.,16 4.72 1.49 842586 21686 6043 , 65187 48702 8094
1936 2438121 3.19 4.83 1.48 82~445 34939 8215 57538 51736 11102
1937 2643201 3.23 5.48 1·36 7886511 497ll 13164 55563 53236 16298
1938 2508575 ),27 5.67 1"50 817230 78079 18658 52993 57314 18999
1939 2700121 3.30 5.81 1.41 809884 954g1 75757 51874 52673 19123
1940 2523154 3.34 6.75 1.661 854585 63785 78190 48000 55017 16737
1941 2352950 3.30 9.40 2.30 1262914 50257 18653 2223ll 17970 3503
1942 1659697 3.30 10.12 2.87 716106 11139 4546 167630 1274 27
1943 1563284 3.29 11.45 2.60 679902 664 33 129738 184
1944 1593208 3,17 .03 3.45 79 109 117179
1945 2084954 3.22 .16 2.86 2037897 317188
1946 2707399 3.29 .06 3.36 2513588 - - 191729
1947 2383479 3.35 .05 4.5312421990 9071 40 1010971 49 -1948 3382057 3.39 . 18.88 3.85 2565271!58240 31753 1 88722 616 I

Toelichting van de auteur op de productiestaat
* Uit het aantal ontvangen kilo's melk door de jaren heen blijkt dat Codimez een typische
kleinschalige melkinrichting was, die met name veel in Gelderland voorkwamen. Dit is
ook de reden dat er geen kaas gemaakt werd.
* Nettoprijs is de prijs die de boeren gemiddeld over het boekjaar voor de melk hebben
gekregen.
* Vanaf de oprichting werd naast volle melk het voor die tijd gebruikelijke assortiment
gemaakt bestaande uit karnemelk, dat een rest product is van de boterproductie, karne-
melkspap, koffieroom, slagroom en ook al yoghurt. Hieraan wordt vanaf 1935 rijstepap
toegevoegd, waarmee in 1942 moest worden gestopt omdat de invoer van rijst door de
oorlog niet meer mogelijk was.

over het functioneren van de directeur. Hij leidt het bedrijf
niet goed. De Codimez heeft ernstig aan goodwill ingeboet.
De detail verkoop van boter is tot een minimum gedaald. Eind
1948 wordt besloten tot ontslag van de directeur met een
financiële aanvulling op het salaris als dat bij het aanvaarden
van een andere betrekking lager zal uitvallen. Naar buiten wordt
gemeld: dat de directeur naar een lichtere baan zoekt. Ook de
Gelders-Overijsselse Zuivelbond is van mening dat het beter

is als het bestuur en de directeur uit elkaar gaan. Het leiden
van de fabriek stelt te zware eisen aan de gezondheid van de
directeur. Begin januari 1949 gaat Folkertsma met ziekteverlof
en als hij in juli van dat jaar genezen wordt verklaard treedt
de ontslagprocedure in werking. De definitieve afwikkeling
krijgt in 1951 zijn beslag nadat Folkertsma zijn verzet tegen de
hoogte van een vergoeding heeft gestaakt.



_.
Boek- Yerk. Verk. Verk. [Vark, Verk. Verk. B 0 ter.
jaar. karnem. rijst·- kOffiet slag- yoghurt onder-

pap pap room room 1/2 fl. melk verkoop Productie
1/1 fl. 1/1 fl. L. L. T kg. kg...w.

..
1/11/25
eind'26 11378 521 674 1804 ? 21845 17923

1927 17963 1014 1068 2504 ? 23215 15340
1928 22238 1482 1068 3110 41027 26548 20718
1929 30670 1975 1416 2735 71418 37860 31804
1930 32688 2313 1354 3843 116253 47696 42728
1931 29530 2930 1905 3776 45715 50964 38939
1932 29390 3552 2210 5720 46644 50155 42370
1933 31536 4259 2991 5153 80573 48564 40759

I 1934 34625 4030 3500 3889 79855 44181 37875
1935 34385 1146 3651 3353 4200 12044 46925 44980
1936 29531 18383 4165 3889 3572 50169 52521 52311
1937 33946 21781 3889 3874 5025 14206 62004 61820
1938 36318 24301 4383 4371 5549 33356 57572 53212
1939 34803 24641 4698 3711 4855 41339 60527 59633
1940 36366 23362 2680 1993 3930 90937 66072 54492
1941 35504 12215 512 192 21514 362501 80468 51921
1942 7108 I - 974 - 22268 740100 59834 40223
1943 - - 808 - 11454 461776 44516 38034
1944 4279 - 577

I
- 121~52 594171 74244 33784

1945 530 - - - 199676 63227 43621
1946 66366 - - I - 30645 - 52262 41322
1947 28988 Haverm. - - 21475 - 43578 25886
1948 83837 3030 - I - I 47771 28807 I 56143 50630I

* In de oorlogsjaren moest er gestopt worden met de leverantie van melk in flessen, omdat
er geen flessen meer beschikbaar waren. De melkinrichting was vanaf het begin gestart
met flessenmelk waartoe de boeren niet in staat waren.
* De crisisjaren, dit zijn de dertiger jaren, van grote werkeloosheid zijn duidelijk te trace-
ren in de netto-opbrengst per kilo melk en de gemaakte kosten, die in hoofdzaak bestaan
hebben uit loonkosten. De gemiddelde opbrengst van de jaren twintig van f 8,44 loopt
terug naar f 5,44 en de onkosten in dezelfde periode van f 2,39 naar f 1,6l.
* Uit het overzicht blijkt dat er ook boter werd ingekocht om het onder eigennaam te ver-
kopen, dat meer voorkwam .. De productie van boter lag lager dan de verkoop.
* Ondermelk ook wel taptemelk genoemd werd weer terugverkocht aan de boeren als
veevoer.

Fusie
Al begin 1949 gaat de samenwerking tussen de coöperatie van
Angerlo en Codimez van start. Het samenwerkingsverband,
dat opereert onder de naam ANDI, huurt de fabrieksgebouwen
in Dieren. De samenwerking verloopt goed en beide fabrieken
blijken elkaar goed aan te vullen. Het leidt ertoe dat per 1
januari 1955 er één vereniging wordt gevormd van enerzijds
de Coöperatieve Zuivelfabriek Angerlo-Eldik met anderzijds

I
Oktober 1933 vraagt de
directeur toestemming
voor de aanschaf van een
schrijfmachine. Door de lage
dollarkoersen is een voordelige
aanschaf mogelijk. De kosten
bedragen f 50 en het bestuur
zegt: Ja.

Directeuren van Codimez
Per 1-11-1919
J.W. Zomer
Per 1-10-1925

. M.A. van Varik
(17-12-1897 Middelburg)
Per 14-2-1929
C.J. Versnel
(13-8-1901 Echten, Friesland)
Per 11-3-1932
H.W. van der Veer
(2-3-1907 Heino)
Per 26-1-1935
Douwe Folkertsma
(24-9-1902 Koudum)
Per 1-1-1949
H.I. Kloosterboer
(17-5-1923 Wilp)

de Codimez onder de naam ANDI G.A. te Rheden. Daarmee
houdt na 36 jaar Codimez op te bestaan als bedrijf.
De fabriek in Dieren wordt nog enkele malen aangepast maar
de fusiegolf rolt verder. ANDI fuseert achtereenvolgens met
Vecom uit Doetinchem en die combinatie gaat op in Coberco
in Arnhem. Ook dan houdt het fuseren nog niet op, maar voor
de afdeling Dieren luidt definitief het einde bij de sloop van de
gebouwen in 1984.



welzijn van de opgroeiende jeugd en
om voor het latere leven iets blijvends
mee te geven met het oog op het hier-
namaals. Er was een schoolbestuur
dat bestond uit de rentmeester van het
kasteel, de postdirecteur, de postbode,
de schoenmaker en nog een meneer
die aan de straatweg woonde. We wis-
ten secuur dat de kasteelheer wat met
de school te maken had. Als er een
grote drijfjacht op het landgoed ge-
weest was, kwam Peter van de Priester
namens de landheer onze bovenmees-
ter een haas en twee konijnen brengen.
Dan moest de jongen van Derksen met
een boodschap van de meester naar
Pé de stroper om te vragen of hij even
aankwam. Pé moest dan voor hem dat
drietal langoren de jas uit trekken.
Hij zelf had daar geen aardigheid in.
Zoals ik reeds schreef leed ons dorp
onder of genoot van het feodale stel-
sel. Het is maar net hoe je het door de
bril van die tijd wilde zien. De feodale
ideologie was: dient de kasteelheer
met geheel uw werk. Vreest de rent-
meester, want die was machtig.
Eert de dominee, want hij is de dienaar
Gods. Heb achting voor de meesters,

DE CtlRISTELIJKE SCtl<9<9L
IN DE STEEG

In De Steeg was eind 19de eeuw geen
christelijk onderwijs en daarom gin-
gen de kinderen van 31 maart 1896 tot
1 oktober 1907 naar de Christelijke
School in Ellecom. De school was
opgericht door een Ellecomse/Steegse
schoolvereniging in het bestuur zaten
ook enkele Stegenaren. Vanaf 1 ok-
tober 1907 tot 4 oktober 1922 was de
school gevestigd in het schoolgebouw
aan de Diepesteeg, dat als protestants-
christelijke school was gebouwd met
als schoolhoofd de heer K. Lanter-

Hans Rijnbende

Aanvankelijk stond deze school ook
onder het bestuur van de Ellecomse/
Steegse schoolvereniging, maar op 5
oktober 1917 werd de Steegse school-
vereniging opgericht, die daarna het
bestuur over de school uitoefende.
De vereniging kreeg de naam 'Vereni-
ging tot stichting en instandhouding
van een school met den Bijbel te De
Steeg'. Hoofd van de school werd
de heer A. Kooijmans. De eerste be-
stuursvergadering van het kersverse
schoolbestuur vond plaats op 23 okto-
ber 1917 in het kantoor van de heer
L. Ruys op Middachten.

Hoe de sfeer op de school in die tijd
was beschreef de heer de Bruin in een
van zijn prachtige verhalen:

We hadden in ons dorp anno 1914
twee scholen. De christelijke school
was er een met de bijbel en omdat ik
zelf op een christelijke school ben
geweest wil ik daarover iets vertellen.
De school was, zoals in die dagen veel
gebouwen in ons dorp, eigendom van
de kasteelheer. De landheer had de
school er neer laten zetten voor het



aanwezigheid van deze onmisbare ge-
legenheden. Voor de ventilatie was in
de gang een getralied raam aanwezig
van gevangenis-formaat. In de lokalen
was tot op manshoogte matglas bezet-
ting. Zonder afleiding zaten wij er
degelijk en christelijk opgeborgen.

Als je naar zo'n christelijke school
ging, dan dacht je dat je er een heel

stuk beter aan
toe was dan die
knapen van de
openbare school.
Tenslotte waren
dat heidenen.
Die hadden geen
bijbel en wij wel.
Bovendien waren
de meeste blagen
van de openbare
school nog rooms
ook. Het was dan
ook een feit dat
wij aldoor op de
vuist waren met
de heidenen van

die school. Het ging er dan lang niet
mals aan toe en wij vochten als grote
kerels. De jongens van die school
kwamen het meest uit de Haviker-
waard. Daar werkten hun ouders op
de steenfabrieken en wij spraken van
Weerdse blagen en beide partijen had-
den hun strijdliederen. Wij zongen:
"Weerdse moppen zonder koppen,
zonder oren, zo zijn de Weerdse bla-
gen geboren!". De Weerdsen zongen:
"Wij zijn de jongens van de steenbak-
kerij en gaan voor de fijnen niet op

want die weten veel. Ons nieuwe
schoolhoofd was zich dan ook deksels
goed bewust van de plaats die hem
door de slaafse dorpsgemeenschap
toegekend werd. Met zijn collega,
het hoofd van de openbare school,
flaneerde hij door ons dorp, minzaam
het klootjesvolk groetend die de pet
afzetten voor deze lieden. Onze school
had drie lokalen met één gemeen-
schappelijke gang. In de gang stonden
een paar klompen bakken en een zestal
droge geurende closets duidden op de

zij !". Gewapend met harken, schoffels,
knuppels, klompen en meer van dat
spul trokken wij ten strijde tegen de
heidenen. De ontmoeting zou voor het
postkantoor plaatsvinden. Onze post-
directeur hoorde onze strijdliederen,
keek uit het raam en zag de gewapen-
de bende. Bliksem, dat werd donderen
voor zijn kantoor. Hij stuurde als de
weerga een postbode naar Abeltje, de
veldwachter.

Die verscheen spoedig ten tonele en
ramde ons uit elkaar, nadat hij onze
harken, schoffels, knuppels enz. afge-
nomen had. Later vochten wij toch,
maar dan op een andere plaats.

We hadden op school twee meesters
en een juffrouw. De juffrouw was een
echte schoolfrik, een lieverdje zon-
der weerga met een hoge dunk van
zichzelf. Ik zat bij haar in de klas en
het zat niet snor tussen ons. Maar ik
zou de waarheid geweld aandoen als
ik voor de lezer verzweeg dat ik een
deugniet van de bovenste plank was.
We moesten schoonschrijven. Het was
stil in de klas en we krulden er op los.
Dun naar boven en dik naar beneden.
Onze Rinus kwam wel een uur te
laat aanzetten. "Waar kom jij zo laat
vandaan?", zei het lieverdje. "Ik mos
met de geit noar de bok", antwoordde
Rinus verlegen. Ons lieverdje, buiten
zichzelf van woede kafferde tegen
Rinus: "Had je vader d at niet zelf
kunnen doen?" "Nee", zei Rinus, "die
het gin tied, die het wel wat anders te
doen".



Hij ging zitten en nam zijn schoon-
schrift en de klas krulde weer rustig
verder. Het lieverdje liep rood aan,
kuchte met de hand voor de mond en
ging niet verder over het geval. Later,
toen ik groot was, begreep ik waarom.

Thijs, de smidsknecht had mij attent
gemaakt op het achtste wereldwonder
met de boodschap het op school aan

de juffrouw te vertellen. Nou, dat heb
ik dan ook gedaan en het geweten ook.
Ik zou haar eens mooi voor schut zet-
ten. Met veel lef vroeg ik haar: "Juf,
weet u wat het achtste wereldraadsel
is?" Het juffertje stond voor de klas
met een gezicht van: wie geeft jou het
recht, snertjong, mij vragen te stellen?
"U zegt niets hè, maar dat komt, om-
dat u het niet weet, maar ik zal het u
zeggen. Het zijn vierkante paardenvij-
gen die uit een rond gat komen rollen"
De hele klas brulde van het lachen,

maar het lieverdje was een ontploffing
nabij. Ze orkaande woedend op mij af
en gaf mij een serie oorvijgen, zodat
de bewuste vierkante paardenvijgen
voor mijn ogen rondtolden. Ze draaide
mijn oor een kwartslag om en sleepte
mij de klas uit. "Daar is een plaats
voor je, viespeuk, smeerlap, snert-
jong!" Daar stond ik op de gang met
een paar gloeiende oren aan mijn kop.

Ik ging op de klompenbak zitten om
af te koelen. Maar spoedig viel mijn
oog op de grote klompen van Rinus en
de kleintjes van Harm. Zo, een grote
klomp en een kleintje naast elkaar. Ik
ging door met omwisselen, net zolang
totdat er geen paar meer compleet was.
Voor dat de school uit ging liet het
lieverdje mij binnenroepen. Er moest
gedankt worden en daar mocht ik nog
net bij zijn. Zij dankte de Heer voor al
het goede dat Hij ons gaf. Ook voor de
oorvijgen en de paardenvijgen, dacht

ik bij mij zelf. Inmiddels liepen andere
lokalen leeg en had er op de gang een
Babylonische klompenverwarring
plaats. De bovenmeester kwam er aan
te pas. "Meester, ze hemmen met de
rotpoten oan mien klompen gezèten!"
"Meester, mien enen klomp is vort!"
" Meester, alles is door elkaar gesode-
mieterd!"

"Meester, die smeerlap doar lup met
een klomp van mien!" De bovenmees-
ter stond tussen de woedende kinde-
ren met een hoop klompen. Net een
marktkoopman. Tenslotte kwam er een
einde aan het gemodder en ging ieder
kind met zijn eigen klompen naar huis.
Onze bovenmeester was een klein
venijnig ventje, het beste te vergelij-
ken met een fladderende krielhaan.
We noemden hem dan ook de Kriel.
In onze klas kwam hij driftig bin-
nenvallen en vroeg: "Wie heeft er op



de gang gestaan?" Het lieverdje wees
in mijn richting en sprak minachtend:
"Dat snertjong daar!" De Kriel sleepte
mij uit de bank en andermaal kreeg ik
een paar oorvijgen en een trap onder
mijn achterste en toen graaide hij alles
wat hij aan christelijk strafwerk voor-
handen had bij elkaar en kon ik gaan
schrijven.

waren, dat de jeugd van nu nog best
een schelmenstreek van ons kan leren
en dat het onderwijzend personeel van
nu veel beter pedagogisch geschoold
is en dat de toestanden, zoals omschre-
ven nu tot het verleden behoren.

Op 4 oktober 1922 werd de School met
den Bijbel aan de Parkweg nr. 4 officieel
geopend. Ook deze school was er een

In de tussentijd ging hij naar huis, hij
woonde naast de school en kwam na
een uur weer terug met een brief voor
mijn vader. Thuis werd de rekening
door mijn vader gehonoreerd met nog
een pak slaag en werd ik naar boven
gestuurd om mijn strafwerk af te ma-
ken.

Ik hoop, dat de lezer een indruk heeft
gekregen van onze christelijke dorps-
school. De conclusie is, dat wij vroe-
ger helemaal niet zulke beste jongens

grondslag van de schoolvereniging werd
gewijzigd: van protestants-christelijk in
algemeen-christelijk. Op 1 augustus 1995
hield de Algemeen-Christelijke School op
te bestaan als gevolg van een fusie met de
plaatselijke Openbare SchooL
Voor meer interesse in dit onderwerp
verwijs ik u naar het boekje "Het Chris-
telijk Onderwijs op De Steeg" van de
heer A. Muller.

voor lager onderwijs en meer uitgebreid
lager onderwijs. Tot
1januari 1949 stonden beide afdelingen
onder één en hetzelfde schoolhoofd en
van 1 februari 1936 tot 1januari 1949
was dat de heer A. Muller. Tot 1 augustus
1972 was de protestantse christelijke
school gevestigd aan de Parkweg. Als
gevolg van de opheffing van de Rooms-
Katholieke school werd besloten om de
Protestants-Christelijke school een alge-
meen-christelijk karakter te geven. Dit
vond plaats op 1 augustus 1972. Ook de

De onderwijzerswoning naast het school-
gebouw aan de Diepesteeg. Inzet links de
onderwijzer Sepmeijer, rechts schoolhoofd
Lantermans. Opname voorjaar 1908

Bronnen:
Het Christelijk Onderwijs op De Steeg, A.F.
Muller
Mensen om nooit te vergeten, Hans Rijnbende
Tekeningen van George de Bruin



G. Leemreize
HET ONTSTAAN VAN DE MAURITIUSPAROCHIE TE RHEDEN

Dit jaar bestaat de Rooms Katholieke parochie in Rheden
50 jaar. Na een officiële viering in februari met een feeste-
lijke kerkdienst en een uitgebreide receptie vonden er dit
jaar tal van activiteiten plaats. Het jubileumjaar wordt in
december afgesloten met eenfeestelijke slotviering. Het ligt
in het voornemen om dan een gedenkboek te laten verschij-
nen, waarin een aantal ontwikkelingen worden beschreven,
die het parochieleven hebben bepaald gedurende deze hal-
ve eeuw. Een van de aspecten vormt de voorgeschiedenis
van deze relatief jonge parochie, die in dit artikel wordt
weergegeven. Het gedenkboek zal via de plaatselijke boek-
handel en het parochiebestuur verkrijgbaar zijn.

1000 jaar geleden
De eerste christelijke kerkgemeenschap te Rheden ontstond

omstreeks 960 en ontleent zijn oorsprong aan een schenking
van een hoeve gelegen te Rheden toen geheten Rheton door
de Duitse koning Otto I aan het St. Mauritiusklooster te Maag-
denburg aan de Elbe. Vrij spoedig hierna is door de paters Be-
nedictijnen van het St. Mauritiusklooster te Maagdenburg de
eerste parochiekerk van Rheden gesticht, welke ongetwijfeld
ook was toegewijd aan de heilige Mauritius. Met het ontstaan
van Rheden ontstond dus ook een band tussen Rheden en de
naam Mauritius.

De huidige dorpskerk, die toegewijd was aan Mauritius,
stamt uit de l4de eeuw. Aanvankelijk werden de pastores ook
benoemd vanuit de abdij in Maagdenburg en later vanuit de
Paulusabdij in Utrecht, waaraan het benoerningsrecht door bis-
schop Ansfried in 1006 werd overgedragen. Wellicht waren
deze pastoors ook Benedictijner monniken. De oudst bekende
pastoor, die in 1280 werd genoemd, was Henricus priester
van Rheden. Daarna volgden onder andere Henricus zoon van
Henricus Ruphus, Theodorus van Elten in 1351, Henricus van
Baeten in 1362, Bernardus van Brummen, Amoldus Monchus-
sen in 1483, Rutger Bove in l501~' Cornelis Ruyter in 1550 en
Anthonis van Myngeden in 1561.

Reformatie
Rond 1583 ging

de Mauritiuskerk
met bijbehorende
bezittingen tenge-
volge van de re-
formatie over naar
de Hervormden en
was de beleving van het oude geloof aan strenge regels ge-
bonden. In 1583 werd in Rheden Petrus Kintzius, die tevens
rector van de Latijnse school in Arnhem was, tot protestants
kosterpredikant benoemd. De pastoor bleef katholiek en werd
aanvankelijk nog door veel Rhedenaren gevolgd. Bekend is dat
de predikanten niet echt gedragen werden door de bevolking.
In 1644 klaagt de predikant Amold Cretier nog over een te laag
inkomen, omdat er te weinig werd bijgedragen. Er kon echter
geen pastoor meer worden benoemd, en door de strengheid van
de Placaten is het dorp toch langzamerhand geprotestantiseerd.
In Ellecom was tot ca 1580 de laatste pastoor nog in functie.

Over de katholieke godsdienstuitoefening in deze streken is
verder weinig bekend. Wel waren er her en der onder andere in
Drempt schuilkerken. waar de katholieke eredienst oogluikend
werd toegestaan. De katholieken van de kerspels Ellecom, Die-
ren, Spankeren, Hummelo, Drempt en half Steenderen werden
bediend door de rnissionarissenpastoors van Drempt. Uit die
tijd zijn bekend: Joannes E. Boxtert 1710?, Nicolaas Hollan-
ders van Velsen 1724, Jacobus F.H. Hengsht 1749, Wilhelmus
F. Scheer 1755, Reinerus Janssen 1768 en Derk Messing 1780.
Er werd gekerkt in een kerkschuur in Drempt. Voor de parochi-
anen aan de overkant van de IJssel werd rond 1750 een tweede
kerkschuur te Olburgen opgericht.

Scheiding van kerk en staat
In 1795 kwam een eind aan de onderdrukking van de katho-

lieke kerk onder invloed van de Fransen met hun "vrijheid, ge-



lijkheid en broeder-
schap" en "schei-
ding van kerk en
staat" met gelijke
rechten voor alle
kerkgenootschap-
pen. Zeker is dat
vanaf die tijd het

katholieke geloof weer begon op te leven. Men moest gaan
kerken in Arnhem en later ook in Dieren en Velp.

Statie Dieren
In 1799 werd in Dieren een eigen statie opgericht, paro-

chies kwamen er pas na het herstel van de hiërarchie in 1853,
met als eerste pastoor Matthias Baal. De statie omvatte de dor-
pen en buurtschappen Dieren, Fraterwaard, Spankeren, Soeren,
Ellecom, Middachtersteeg, Havikerwaard, Rheden en Worth-
Rheden. Men kerkte eerst in een schuur. In 1805 kwam de kerk
aan de Hogeweg gereed, die inmiddels is gesloopt.

In 1809 werd in De Steeg aan de Diepesteeg een bijkerkje
opgericht. Een eenvoudig houten gebouwtje waar men elke
zondag kon biechten, mishoren en communiceren. Voor alle
andere zaken zoals dopen, trouwen en rouwen trok men naar
Dieren. De pastoors uit die periode waren na Matthias Baal
1799-1824, Theodorus Rutjes 1824-1825, Henricus Hoogveld
1825-1836, Franciscus Raats 1836-1867 en Wilhelmus Holland
1867-1886. Vanaf 1865 was er ook een kapelaan vanwege de
uitgestrektheid van de statie en de dubbele kerkgelegenheid.
Inmiddels werd in 1843 ook in Velp een eigen statie opgericht
en een kerkje gebouwd, waarbij op hoger kerkelijk gezag ech-
ter onder zwaar protest van pastoor Raats Worth-Rheden bij
Velp werd gevoegd.

Parochie De Steeg
In 1870 werd vanuit Dieren gestart met vieringen in een

grotere schuur in De Steeg. De Dierense kapelaan Overwijn

werd tot pastoor van De Steeg benoemd en deze liet daar voor
eigen rekening een kerk en pastorie bouwen aan de Oversteeg
op de plaats waar later het zustersklooster stond. Sedertdien
kerkten de katholieken uit Rheden in De Steeg, waar de kin-
deren ook naar de katholieke school gingen. Achtereenvolgens
waren pastoor in De Steeg: A. Overwijn 1885, 1. Scholten
1906, B. Muter 1913, C. Brom 1922, F. Paping 1932, G. van
der Hurk 1941 en Th. Hendriksen 1947.

Oprichting parochie Rheden
Onder het pastoraat van pastoor Hendriksen begon de snel-

le groei van het dorp Rheden en werden in 1951 de eerste voor-
bereidingen getroffen voor een parochiecentrum in Rheden. In
1953 werd de parochie Rheden opgericht met kapelaan N. van
de Brink uit Enschede als bouwpastoor. Hij stond bekend als
de pastoor met de pijp. Met veel elan begon hij aan zijn werk
om een kerk, school en pastorie te realiseren. Damtoe wist hij
zelfs via bedelpreken in andere parochies de nodige gelden bij-
een te brengen. Ook de parochianen droegen het nodige bij via
allerlei acties en collectes, zodat met subsidie van het bisdom
als belangrijkste bijdrage de bouw kon worden gerealiseerd.
Architect was Joh. Sluimer te Enschede en de bouw werd uit-
gevoerd door de fa. Ribberink te Hengelo.

Op zondag 5 februari 1956 kon de kerk in gebruik worden
genomen en daarmee had Rheden na bijna vierhonderd jaar
weer een Katholieke kerk toegewijd aan Sint Mauritius. Met
de inzegening vond ook de installatie plaats van pastoor van
de Brink als eerste pastoor van Rheden. Na deze feestelijke
gebeurtenis volgde op zondag 30 juni 1957 de consecratie
van de kerk door Monseigneur B. Alfrink. Treffend was de
vriendelijkheid en belangstelling van de gehele bevolking van
Rheden voor Monseigneur Alfrink bij de feestelijke rondrit
door het dorp, waarbij naast allerlei parochiale verenigingen
de Rhedense fanfare voorop ging. De Mauritiusparochie had
een volwaardige plaats in de dorpsgemeenschap van Rheden
gekregen.



Zomerexcu rsie
Achterhoek

Zelhem
Aldenhaeve

Ulft
DRU

Aalten
Frerikshuus
Synagoge

Vijftig leden namen dit jaar op 25 augustus deel aan de excur-
sie naar de Achterhoek, helaas moesten we 10 leden, die ook
mee wilden maar niet meer in de bus pasten, teleurstellen.

De weersvoorspelling voor deze dag was zeer matig tot slecht,
maar wij hebben maar één buitje gehad en verder uitstekend
excursieweer. De tocht voerde naar de DRU- (Diepenbrock en
Reigers Ulft) fabriek in Ulft, waar we ontvangen werden met koftie
en cake.

Na het welkomstwoord werd een film uit 1947 vertoond, waarin
de ijzerproductie in de Achterhoek en een aantal DRU producten in

het bijzonder werden getoond. Hierin was vooral goed te zien hoeveel
zeer zwaar werk, onder
moeilijke omstandigheden
verricht moest worden voor
de productie van pannen,
ketels, haarden, putdeksels
en de bekende ovenscho-
tels en keukengerei in de
kleuren groen, bruinrood en
natuurlijk de grijsgewolkte
serie. Bij die productie waren
de arbeiders maar minimaal
beschermd door een bril of
handschoenen om maar te
zwijgen van een afzuigsy-
steem. Arbo-wetten waren in
die tijd nog niet van kracht.
Vervolgens was er een
rondleiding in de voormalige fabriekshallen door vrijwilligers, die zeer
duidelijk en bevlogen, toelichting gaven op de machines, gebruikte mai-
len en voorwerpen die nodig waren voor de productie. Ook de uitleg over
het productieproces was zeer informatief. De hal met de vele producten
van DRU, Atag, Jaarsma en Etna was erg leuk, omdat eenieder zo zijn
eigen herinneringen had bij het zien van al die bekende huishoudelijke
voorwerpen.



Op de bovenverdieping hoorden we
meer over de historische kant van de
ijzer(oer)winning en de bewerking tot het
vloeibaar ijzer. Deze pré-industriële ver-
werking is al gestart rond 1400 toen er al
een kasteel gebouwd is op een plek waar
het ijzeroer gevonden werd.
De ochtend werd afgesloten met een
goed verzorgde lunch en om half twee vertrokken we
richting Aalten waar we drie musea wilden bezoeken.

Aalten lag werkelijk stralend in de zon, wat toch wel een
tegenstelling was met het sombere thema in de musea,
namelijk de Tweede Wereldoorlog. Deze tijd is voor
veel bewoners van Aalten ook een zeer trieste periode
geweest. In museum Markt 12 was er een indrukwek-
kende presentatie over de onderduiktijd en het hele huis
was ingericht als was het nog onder de bezetting. In het
Frerikshuus was naast de vaste historische collectie
ook een gedeelte van de fotoreportage: "Van Moskou tot
Berlijn" te zien met imponerende en afgrijselijke foto's
van de joodse fotograaf Jevgeni Chaldei, de toenmalige
fotograaf van Tass, die op 2 mei 1945 de foto maakte
van het plaatsen van de Russische vlag op de Reich-
stag door het Rode leger.

In de synagoge die ook te bezoeken was,
was het vervolg van de fototentoonstel-
ling opgesteld.
Vervolgens ging de tocht naar Zelhem
naar het goed Aldenhaeve van de familie
Siebelink.
Hier werden we in de fraai gerestau-
reerde schuur ontvangen met thee en

een heuse prijsvraag over hoeveel bosjes stro er met
subsidie weer aangebracht waren in het op historisch
verantwoord gerestaureerde dak en hoe de naam van
deze bosjes stro (dokken) is.
Na een verfrissend buitje konden we toch nog droog
door de prachtige heemtuin wandelen onder leiding van
mevrouw. Vooral het feit dat er zeer veel boomkikkers
een plek gevonden hebben in de metershoge braam-
struiken was leuk om te horen. Ze adviseerde ons om
volgend jaar in de zomerperiode terug te komen om de
tuin op zijn mooist te zien.

Het was een volle maar geslaagde excursie die uitnodigt
om weer eens terug te gaan, zoals bleek uit de reacties
van veel van de deelnemers.

Tanny van der Werf

-------------------------------------------~---~~--------~-



DE OORKONDE VAN 28 AUGUSTUS 960

Rheden
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Het dorp Rheden droeg oorspronkelijk
de naam Rheton. Dankzij een omvang-
rijke schenking, waarvan Rheton deel
uitmaakte, door koning Otto I in 960 aan
het Sint Mauritiusklooster in Magdeburg
komt de naam Rheton in een oorkonde
voor, waarin de schenking gedetailleerd
is vastgelegd. De auteur Adriaan Kolk-
man zal in een aantal artikelen ingaan
op deze schenking: waar bestond die uit
en wie waren de oorspronkelijke eigena-
ren. Wie waren Mauritius en Otto I en
hoe vond een kroning plaats. Tevens zal
hij het gebruik van de oorkonden behan-
delen en de wijze waarop ze worden sa-
mengesteld.

Adriaan Kolkman

In het jaar 1960 werd in het dorp Rheden uitbundig feest gevierd omdat
het dorp zijn duizendjarig bestaan vierde. Dit 'ontstaan' van het dorp
Rheden werd afgeleid uit een schenking van koning Otto I aan het
klooster Sint-Mauritius te Magdeburg in Duitsland. Deze schenking
aan het zo-even genoemde klooster vond plaats op 28 augustus 960 en
bestond uit een overdracht van onder andere hoeven op de Veluwe en
in de gouw Hamalant. Eén van deze hoeven was gelegen in Rheton, het
huidige dorp Rheden.

'Ontstaan' is natuurlijk niet het juiste woord. Er woonden hier reeds
mensen want anders kon geen hoeve worden weggeschonken. Maar
Rheton als plaats was niet bekend en in de hier voor genoemde oor-
konde wordt de naam van het dorp voor het eerst officieel genoemd. Er
zijn echter oudere oorkonden waarmee de naam van het dorp Rheden
in verband kan worden gebracht, waardoor het dorp enkele jaren 'ou-
der' is dan tot op heden wordt aangenomen.
Twee oorkonden, die enige jaren eerder zijn verschenen, geven in sa-
menhang met de oorkonde van 28 augustus 960 een andere kijk op
deze schenking. Daaruit komt naar voren dat Rheden dus eerder zou
kunnen worden genoemd dan 960.

De oorkonde van 28 augustus 960 is één van de oorkonden uit een
lange reeks, die in die tijd zijn verschenen. Een klein overzicht geeft
enig idee van de hoeveelheid oorkonden, die door koning Otto I
werden uitgegeven ten behoeve van het klooster St. Mauritius en de
kerk St. Mauritius, beiden in Magdeburg. Koning Otto I is geboren
op 23-10-912 en stierf op 7-5-973. Hij werd gekroond op 7-8-936
en stichtte het klooster St. Mauritius op 21-9-937.



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Het overzicht beperkt zich tot het tijdvak tussen de jaren 948
en 968:

Magdeburg: Otto I draagt over aan de
monniken van de St. Mauritiuskerk te
Magdeburg de van het klooster Hersfeld
geruilde bezittingen in Wormsleben en
Ober- Wiederstedt.

30 december 952 Frankfurt: Otto 1 schenkt aan het

30 maart 948

St. Mauritiusklooster te Magdeburg de door
zijn tante Uota aan hem overgedragen
bezittingen in Deventer.
Quedlinburg: Otto I schenkt aan het
St. Mauritiusklooster te Magdeburg de van
zijn vazal Billing geruilde goederen.
Deventer: Otto 1 schenkt aan het
St.-Mauritiusklooster te Magdeburg
bezittingen in Deventer en Tunguran.

12 december 956 Memleben:OttoIschenktaandekerkte

eind april 953

2 juli 956

Magdeburg zijn bezit in westelijk
Rocksted.

2 juli 959 Magdeburg: Otto I schenkt aan de
St. Mauritiuskerk te Magdeburg Buxtehude
en Rinchurst.

21 augustus 960 Magdeburg: Otto I schenkt aan het
St. Mauritiusklooster te Magdeburg de van
zijn vazallen Reding en Duodicho geruilde
goederen, evenals Gramaningorod.

28 augustus 960 Magdeburg: OUo I schenkt aan het klooster
St. Mauritius te Magdeburg verdere
bezittingen in en om Deventer.
Wallhausen: OUo I schenkt aan de23 april 961

october 968

St. Mauritiuskerk te Magdeburg de tienden
van de te Magdeburg, Frohse, Barby en
Kalbe onderhorige Slaven.
Ravenna: Otto I maakt bekend dat hij het
aartsbisdom Magdeburg heeft opgericht.

Dit kleine overzicht laat wel zien dat de kanselarij van het Ot-
toonse hof veel werk had met het opstellen en voor publicatie
gereed maken van de oorkonden.

Voor dit artikel zijn drie oorkonden van belang. Te weten de
oorkonde van 30 december 952 uitgereikt in Frankfurt, de oor-
konde van 2 juli 956 uitgereikt te Deventer en de oorkonde van
28 augustus 960 uitgereikt te Magdeburg.v

De oorkonde van 30-12-952 geeft een deel weer van het totale
bezit van zijn tante Uota, ook wel Oda genoemd, die na 952
gestorven is. Zij was de zuster van Hendrik I, de vader van Otto
I en echtgenote van koning Zwentibold van Lotharingen en in
tweede echt gehuwd met graaf Gerard van Bovenlotharingen.
In deze oorkonde wordt gesproken over 'in loco Dauindre', 'di-
citur Hamalant' , 'in comitatu Vuigmanni' en 'nomine Uota'. 'in
loco Dauindre' is Deventer, 'dicitur Hamalant' is de gouw Ha-
malant, die in het zuiden aan de Rijn grenst en in het noorden tot



voorbij de Schipbeek reikt en waarvan de oostgrens samenvalt
met de grens van het oude hertogdom Nederlotharingen, 'in
comitatu Vuigmanni' is graafWichman van Elten, die over Ha-
malant de grafelijke rechten had en 'nomine Uota' is de tante
van OUo I. Deze vroegere bezittingen van de tante van OUo I
omvatten dus eigendommen gelegen in Hamalant en het graaf-
schap van Graaf Wichman, waarin ook Rheton was gelegen.

De Duitse historicus Walter Möllenberg, de schrijver van het
bekende en vaak geciteerde Urkundenbuch des Erzstiftes Mag-
deburg, deelt in zijn analyse van de oorkonde van 30-12-952
mede dat de zakelijke inhoud eigenlijk wordt voortgezet in de
oorkonden van 2 juli 956 en 28 augustus 960 en dat daarop dan
ook nog deels wat uitgebreider wordt ingegaan.

De oorkonde van 2 juli 956 is opgesteld na het overlijden van
zijn tante Uota. Aanvankelijk zou toen het overgebleven deel van
haar bezittingen in het geheel via Otto 1 naar het klooster St.
Mauritius te Magdeburg gaan. Maar na protesten van zijn nicht
Uda, de dochter van de tante van Otto I, die haar erfdeel opeiste,
kreeg OUo I slechts de helft van de overgebleven bezittingen
toegewezen en Uda de andere helft. Otto 1 heeft zijn deel weg-
geschonken aan het klooster St. Mauritius te Magdeburg zoals in
de oorkonde van 2 juli 956 is vermeld. Het omvatte de door hem
verkregen dertig huizen in Deventer, elf hoeven in de nabijheid
van de stad, maar wel gelegen in Hamalant, het graafschap van
graafWichman en acht hoeven in Tongeren bij Raalte, die gele-
gen waren in het graafschap van graaf Everhard.

Het erfdeel dat aan zijn nicht Uda toeviel bevatte een domein-
hof met 32 kleinere hoeven in Deventer, een hoeve in de marke
Deventer en zeven hoeven, waarvan één in Rheden in de gouw
Hamalant in het graafschap van graaf Wichman. Ook een hoe-
ve in Ermelo in de gouw Veluwe hoorde daarbij en verder nog
tien hoeven in de gouw Salland in het graafschap van graaf
Everhard. Dat betekende dat Rheden in 956 nog niet tot het
bezit van OUo I behoorde en bijgevolg ook niet door hem kon
worden weggeschonken. Maar Rheden bestond wel als dorp.
De datering van deze tweede oorkonde met 2 juli 956 wordt
ook wel anders aangegeven en dan met de datum van 1 juli.

Het geschreven kopie van de oorkonde van 28 augustus 960
door de monnikken van het klooster in Magdeburg.

Deze opvallende datering verklaart de Duitse onderzoeker Sic-
keI als een rekenfout omdat de opsteller van de oorkonde de
eerste juli zonder twijfel volgens de Juliaanse kalender bedoeld
zal hebben. Bijgevolg kan men zonder bezwaar 2 juli als datum
aannemen die op het regeringsjaar vooruit loopt.



Wat betreft de oorkonde van 28 augustus 960 deelt Walter Möl-
lenberg in zijn analyse van deze oorkonde mede dat deze oor-
konde zakelijk gezien, een voortzetting is op de oorkonden van
30 december 952 en 2 juli 956. Als reden om tot een verfijning
van de inhoud in deze oorkonde te komen ten aanzien van de

omschrijvingen van de twee oudere oorkonden diende onder
anderen een goederenlijst uit Deventer. Deze bleek echter niet
meer voorhanden te zijn. Maar zoals hiervoor reeds is vermeld
wordt er van uit gegaan dat in deze oorkonde de naam Rheton
voor het eerst officieel wordt genoemd.
Het feit dat Walter Möllenberg aangeeft dat de oorkonde van
28 augustus 960 deels wat uitgebreider is opgesteld, is een be-
langrijk gegeven. Zouden de daarin genoemde namen van be-
zittingen ook zijn vermeld in de niet aanwezige goederenlijst
van Deventer? Zo ja, dan is het misschien zelfs mogelijk dat
deze lijn, met de nodige voorzichtigheid doorgetrokken kan
worden naar de oorkonde van 30-12-952, omdat in beide oor-
konden, zoals reeds is vermeld, wordt gesproken over de gouw
Hamalant en graafWichman. Maar tot op heden zijn daar geen
voldoende aanwijzingen voor aanwezig.

Dat Rheden vóór 28 augustus 960 wel als dorp bekend was,
kan ook inhouden dat er toen reeds een kleine kapel of een
eenvoudig houten kerkje aanwezig geweest zijn, die dus niet
gesticht kon zijn door het klooster St. Mauritius te Magdeburg.
Dat is niet zo'n vreemde gedachte, want het is bekend dat de
Noormannen in 882 vanuit de Betuwe Deventer hebben ge-
plunderd, waarbij zij op hun tocht naar Deventer de rivier de
IJssel hebben gevolgd. A. van der Burg schrijft in zijn boekje
Geschiedenis van Ellecom en Omgeving dat het de Noorman-
nen zouden zijn geweest, die het kerkje in Ellecom hebben
platgebrand, gelet op de aldaar in de bodem gevonden brand-
sporen.De schenking van een hoeve te Rheden is dus vastge-
legd in een oorkonde.
De oorkonde, die voor ons dorp en bijgevolg ook voor de oude
kerk in ons dorp zo belangrijk is geweest, is uitgegeven op 28
augustus 960, zoals hiervoor al is vermeld. De oorkonde is
eigenlijk geen nieuwe oorkonde maar borduurt verder op de
hiervoor genoemde oorkonden van 30 december 952 Frankfurt
en 2 juli 956 Deventer.

Een afdruk van de oorspronkelijke oorkonde zou een goede
aanvulling zijn geweest om de opbouw, de indeling hiervan vi-
sueel te verduidelijken. Echter in een brief van het 'Landesar-
chiv Magdeburg'in Sachsen-Anhalt?" wordt medegedeeld dat
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zij geen originele afdruk kan leveren, omdat het origineel niet meer bij
hun aanwezig is. Dit archief kan alleen nog maar een kopie leveren van
een afschrift van het origineel. Het afschrift is vervaardigd eind 16de

eeuw, dat hiernaast is geplaatst. Wanneer gesproken wordt over een
afschrift moet wel enige voorzichtigheid worden betracht. Het is niet
ondenkbaar dat de monniken, die dit afschrift hebben overgeschreven,
gegevens toevoegden, die zij relevant achtten.
Gelukkig is de originele tekst, maar met toevoegingen, bewaard ge-
bleven en is deze terug te vinden in het 'Urkundenbuch des Erzstifts
Magdeburg' in het Landesarchiv Magdeburg: Rep. A4 KTP Nr.7a.

De latijnse tekst van de
oorkonde van 28 augustus 960

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Otto divina favente clemencia rex.
Noverit omnes fideles nostri praesentes scilicet et futuri, qualiter nos pro remedio animae nostrae seu dilectis-
simae coniugis nostrae Adelheidis nee non et parentum nostrorum quasdam res nostrae proprietatis quae nobis
Vda nostra nepta legitime hereditando permisit, hoc est in civitatem quae vocatur Dauantri curtem dominicatum
cum aliis curtilibus XXXII et in ipsa marc a de terra salaritia mansam et in villa quae vocatur Burgila mansam
lediliam et in villa Ruocuon nominate mansa ledilia et in loco Bursion vocato mansam nee non et Sidram man-
sam et in villa Borglo mansam et in villa Rethon nominate mansam, hoc est situm in pago vocato Hamalant in
comitatu Wichmanni comitis, et in loco Yrmilon nominato mansam, hoc est situm in pago qui vocatur Velua,
nee non et in pago qui vocatur Sallant in comitatu Euerhardi comitis in villa Tongoron mansas VID et in villa
Wie nominate mansam et in villa Hunderi mansam cum omnibus appendiciis ad predietas mansas iure perti-
nentibus, mancipiis utriusque sexus aedificiis campis pratis pascuis aquis aquarumque decursibus piscationibus
viis et inviis quaesitis et inquirendis cultis et incultis, ad monasterium quod nos construximus in civitate que
vocatur Magdeburch in honorem sancti Petri principis apostolorum nee non et
sanctorum martirum Mauritii, Innocentii sociorumque eorum patrociniis interesse illorumque obsequia quan-
tum suppetit humanitas inibi et ut peragantur cupientes, et fratribus ibidem deo famulantibus iure perhenni in
proprium donavimus. Et ut nostrae traditionis auctoritas plena vigeat firmitate, iussimus hoc preceptum con-
sctibi per quod sanximus, ut nullus successorum nostrorum vel heredum temere illud presumat confrigere; et si
ullus homo in eisdem rebus aliquid iniuriae face re praesumpserit, summi indicis vindicate subiaceat iramque
pre nominatorum martirum incurrat. Et ut hoc a fidelibus nostris verius credatur, manu nostra subtus illud
firmavimus et annuli nostril impressione sigillari preeepimus.

Signum domini Ottonis (M.) invictissimi Regis.
Data v. kal. Septembris anno incamatione domini DCCCCLVIIII, indictione ID, precipiente Ottone piissimo
rege XXV; actum Magdeburch; feliciter amen.



De Latijnse tekst is hier in twee lettertypen weergegeven.
De cursieve tekst is een latere toevoeging door de monniken
van het klooster in Magdeburg en behoort, wat betreft het taal-
gebruik, niet thuis in de oorspronkelijke oorkonde.
In de nu volgende vertaling?' van bovenstaande Latijnse oor-
konde is ten behoeve van de topografische duidelijkheid, achter
de plaatsnamen de streek vermeld waar deze zouden kunnen
liggen:

Noten
A. De drie oorkonden, te weten 30 december 952, 1juli 956 en 28

augustus 960 zijn te vinden in het Urkundenbuch des Erzstiftes
Magdeburg. Teil I (937-1192) en geannoteerd doorWalterMöl-
lenberg.

B. Brief van het Landesarchiv Magdeburg/Landeshauptarchiv Sach-
sen-Anhalt van 5 juni 1997.De oorkonde was oorspronkelijk in
het bezit van de Kloster-Bergische Stiftung te Magdeburg tot het
jaar 1920; in dat jaar is het archief van die instelling overgedra-
gen aan het huidige Landeshauptarchiv,maar de desbetreffende
oorkonde was toen al verloren gegaan.

C. De vertalingen van de soms moeilijke Latijnse teksten zijn van
G.J.M. Tesser, bekend van zijn artikelenreeks over de Hof te
Dieren in de late Middeleeuwen in Ambt & Heerlijkheid.

In naam van de heilige en ondeelbare Drie-eenheid. OUo, koning door de goddelijke goedgunstigheid.
Al onze trouwe onderdanen in het heden en in de toekomst mogen weten dat wij voor ons zielenheil en dat van onze
allerliefste echtgenote Adelheid evenals voor het zielenheil van onze ouders enkele bezittingen die onze nicht Uda ons
op wettige wijze heeft vermaakt, aan het klooster in Magdeburg hebben geschonken. Deze bezittingen bestaan uit een
domeinhof in de stad Deventer met 32 kleinere hoven, een hoeve saalland van de marke Deventer, een horige hoeve
in het dorp Borgel (buurschap onder Deventer), 2 horige hoeven in het dorp Rekken (bij Eibergen), 1 hoeve in Beurze
(bij Terwolde), 1 in Sinderen (oostelijk van Voorst) en 1 hoeve in Borculo. Verder 1 hoeve in het dorp Rheden gelegen
in de gouw Hamalant, in het graafschap van graaf Wichman, 1 hoeve in Ermelo in de gouw Veluwe, 8 hoeven in het
dorp Tongeren (oostelijk van Wijhe ) in de gouw Salland, in het graafschap van graaf Everhard, 1 hoeve in het dorp
Wijhe en 1 in het dorp Hunderen (bij Twello). Bij de genoemde hoeven is alles inbegrepen wat daar juridisch bij hoort
aan mannelijke en vrouwelijke horigen, aan gebouwen, velden, weiden, vee, water en waterlopen, visvijvers, wegen en
weggetjes, bouwland en woeste grond die al verworven is of nog verworven moet worden.
Wij hebben dit alles als blijvend bezit aan het klooster geschonken dat wij in de stad Magdeburg hebben gebouwd ter
ere van de heilige Petrus, de voornaamste van de apostelen, en aan de broeders die God daar dienen.
De bouw was ook ter ere van de heilige martelaren Mauritius, Innocentius en gezellen die voor ons van belang zijn én
als beschermheiligen én door hun volledige gehoorzaamheid aan Christus, voor zover dat menselijker wijze mogelijk
is, om te bereiken waar zij naar verlangen.
En opdat duidelijk moge zijn dat wij deze overdracht met ons volle gezag ondersteunen, hebben wij opdracht gegeven
om wat wij verordenden en goedkeurden op te schrijven, opdat geen van onze opvolgers of erfgenamen het waagt hierin
verandering aan te brengen. En als iemand van zins is iets onrechtmatigs te doen, dat hij dan het oordeel ondergaat van
de hoogst wrekende rechter en zich de toorn op de hals haalt van de bovengenoemde martelaren.
En opdat dit voor onze trouwe onderdanen echt geloofwaardig overkomt, hebben wij het document eigenhandig onder-
tekend en hebben wij opdracht gegeven het met de afdruk van onze ring te zegelen.

Het teken van Heer OUo (M.), de onoverwinnelijke koning.
Gegeven 28 augustus van het jaar 960 na de menswording van de Heer, de 3de indictie, toen Otto, de allervroomste ko-
ning, aan de vooravond van zijn 25ste regeringsjaar stond. Opgesteld te Magdeburg. Veel geluk (voor u allen)! Amen.



van Hengist en
Horsa. Vanuit de
mondingen van
Maas en Elbe

Ellekom
lustwarande aan de Veluwezoom

Kom en Geniet!

In een serie artikelen zal de auteur dieper ingaan op illustere, soms al ver-
dwenen villa's en landhuizen in het oude dorp Ellecom aan het eind van de
1[}Je eeuw. Aan de hand van bewaard gebleven oude foto's en ansichtkaarten
uit zijn omvangrijke collectie voert hij u mee door een stukje geschiedenis.
Hij wil mede doelbewust appelleren aan de vernieuwingsdrang bij onverschil-
lige bestuurders en projectontwikkelaars. Een proces dat in het recente verle-
den al menigmaal is doorgeslagen naar vernietiging van uniek erf(vast)goed.
Teveel aan onvervangbare architectuur is hierbij al door desinteresse en
vooral financieel gewin verloren gegaan.

Zo luidde de
romantische uit-
nodiging op een
brochure van de
VVV Rheden anno
1920. Op lyrische
wijze werd het dorp Ellecom met haar
vele (familie)hotels en pensions, als-
mede haar lommerrijke omgeving als
een soort kuuroord aan het op dat
moment snel toenemende toeristische
publiek aangeprezen.

Het was een bloeitijd voor het plaatse-
lijke en regionale toerisme. Arnhem,
Velp, De Steeg, Ellecom en Laag
Soeren aan de oostkant van de Ve-
luwezoom dreven mee op de golven
van de toenemende belangstelling.
Bossen, heuvels, lanen en waterpar-
tijen waren verlokkend voor de vooral
westerse vakantiezoeker. Een derge-
lijke vakantie was echter nog steeds
slechts weggelegd voor de meer wel-
gestelden.

Grote buitenhuizen en villa's waren al
in de 19de eeuw in rap tempo verre-
zen. Politici, notabelen en industriëlen,
die voornamelijk in het westen van het
land hun positie en domicilie hadden,

John Striker

zochten een vakantieverblijf elders en
de gehele Veluwezoom vormde met
haar ideale ligging een uitgelezen plek
met veel ruimte. Dunbevolkt, groen en
uitgestrekt en met de hoofdstad Arn-
hem via de stoomtram in de nabijheid.
Het geheel vormde een grote aantrek-
kingskracht tot de, in eerste aanleg,
seizoensgebonden vestiging. In vele
gevallen beviel dit zo goed, dat men
besloot zich definitief te vestigen.

Ellecom. Een stukje geschiedenis
Ellecom behoort tot de oudste dorpen
van de Veluwe en het bestaan voert
terug tot zelfs de 5de eeuw na Chr.
Bewoning van deze streek aan de IJs-
sel was er zelfs al rond 3000 voor Chr.
getuige een in Ellecom opgegraven
bijl, welke op die ouderdom gedateerd
is. De oorspronkelijke bewoners van
de Veluwe waren de Saksen. In 476
na Chr. vond er een volksverhuizing
plaats van Friezen, Angelsen, Sak-
sen, Wernen en Jutten onder leiding

voeren ze naar
Groot Brittannië.

De plaatsen waar men zich vestigde
placht men te vernoemen naar hun
oorspronkelijke plaats van herkomst.
De mogelijkheid bestaat dat de plaats
Ellicheim in Groot Brittannië een di-
recte relatie heeft met de naamgeving
van Ellecom."

Ook in 960 duikt de naam Ellicheim
reeds op in een rekening van het
Domkapittel van Zutphen. Vóór 900 na
Chr. moet op de plaats van de huidige
NH Kerk een houten kapel hebben
gestaan. Fragmenten van deze hou-
ten kapel zijn tijdens de restauratie in
1949 blootgelegd. Deze kapel bleek
door brand te zijn verwoest.
Een nieuwe tufstenen kapel moet ca.
1100 op dezelfde plaats zijn opgericht.
In het jaar 1128 werd de kapel van
Ellinchem door graaf Gerhard, de z=
graaf van Gelre, geschonken aan het
Kapittel van St. Walburg in Zutphen.
Dit staat beschreven in een document
dat in het archief van Zutphen be-



waard wordt. Gezien de bezittingen
die deze kapel intussen vergaard
had en die met de schenking mee-
gingen, valt aan te nemen dat de
kapel al heel wat eerder bestond
dan het jaar 1128 en wordt geschat
op ca. 1100. De tufstenen toren is
ongeveer 100 jaar later in ca. 1200
aangebouwd en bestaat nu nog. De
stenen kapel is in 1425 afgebroken
en vervangen door een middenschip
met gotisch koor.
In 1859 volgde wederom een ver-
bouwing, daarbij werd het 2-beukig
schip vervangen door een enkel. De
situatie voor 1859 is nu nog goed te
aanschouwen op de beroemde ets
van J. de Beyer uit 1743. Afb. 1
Door de eeuwen heen is de schrijf-
wijze van de naam van het dorp
Ellecom diverse malen gewijzigd. In
1130 en 1343 als Ellinchem, in 1440
als Elchem, in 1446 als Elichem,
in 1525 als Elynchem, in 1529 als
Ellichem, in 1562 als Ellicom, rond

1700 als Elkum, rond 1800 als Elcom
en Ellicum, rond 1910 als Ellekom en
nu dus als Ellecom.

Familie Hotel Ellinchem, op de
hoek van de Kastanjelaan en
de Rijksweg

Het geslacht Middachten is altijd nauw
verbonden geweest met Ellecom's ge-
schiedenis en het eeuwen trotserende
boegbeeld: de St. Nicolaaskerk. Tot
1940 waren de graven van Middach-
ten zich ook gaan zien als het hoofd
van deze kerk en de kerk als hun be-
zit. Dit vormt echter een verhaal apart
en hierover is in het verleden ook al
uitvoerig geschreven.
Tegen 1800 bestond het dorp Ellecom
uit niet veel meer dan de St. Nicolaas-
kerk, de er naast gelegen pastorie,

Op deze ets is de situatie van 1743 goed te zien, zie de afwijkende noklijn met hoog
koor en laag middenschip. De toren zoals die er nu nog staat; het kostershuis rechts
naast de kerk, links Bergstein. Op de achtergrond de hoogte De Sneppenberg.



enige grote landgoederen als Berg-
stein en Avegoor, het kostershuis met
school De Drietip, enige boerderijen
zoals Middendorp, Borgh Keppel, Hof
toe Ughtend en Hofstede en enige
arbeiderswoningen. Afbeelding 2.
Het bewonersaantal bedroeg volgens
de Gelderssche Volksalmanak niet
meer dan 240 zielen. Ruim 130 jaar
later, in 1931 was dit aantal gegroeid
tot 1024 inwoners. Afb. 3.

Bouwactiviteiten in de 19de eeuw
Zoals aan het begin al gezegd, zou de
19de eeuw een onstuimige groei te zien
geven in de trek naar het groene oos-
ten van ons land. Menige welgestelde
burger uit het westen van Nederland
toonde een vooruitziende blik te heb-
ben en bouwde zich een (vakantie)
verblijf in het oosten. Dit bracht de toe-
stroom van reizigers pas echt op gang.
Pensions en zo genaamde familieho-
tels rezen als gevolg daarvan als pad-
denstoelen uit de grond om de vraag
naar logies te kunnen opvangen.

Boerderij De Hofstede,
hoek Achierweg/Binnen-
weg, afgebroken 1906

In chronologische 1875 Klein Bergstein, hoek Selsweg/
volgorde werden Buitensingel, gebouwd door de
de volgende meest familie Van Löben Seis. Tevens
opvallende en be- eigenaar van het naastgelegen
kende panden ge- Landgoed Bergstein, nu de
bouwd. De panden plaats van de openbare school.
in cursief zijn intus- Afbeelding 6.
sen afgebroken. 1890 Mon Repos, aan de Friedhof,

gebouwd door de heer Muller
1823 Dalstein, gelegen aan de Kuhlenthal van Dalstein.

weg naar Doesburg. Gebouwd 1898 Villa Vredehoek, aan de Kas
door M.E. Havelaar. tanjelaan, gebouwd als pension

1836 Vredenhoef later Hofstetten, op door de familie A.G. Nijdeken.
de hoek van de Hofstettenláan Afbeelding 7.
en de Rijksweg. 1898 Benvenuto, hoek Kastanjelaan/
Nieuw bebouwd gekocht door Rijksweg, eveneens gebouwd
Jacob van Halteren. als pension/winkel/woonhuis.

1841 Buitenzorg later De Ketelaar, Afbeelding 8.
door Jhr. Jacob Adriaan van
Kretschmar van Veen. Andere markante huizen/pensions zijn

1845 Bernhalde, aan de Binnenweg, onder meer Heuvelzicht, Sonnevanck,
door M.E. Havelaar. Zomerlust, Eureka, Villa Irene, Beu-

1847 Avegoor; herbouw van het door kenoord, Klopman, Palenstein, Buiten-
Lady Athlone afgebroken oude lust, Home Sweet Home.
gebouw.

1848 El/inchem, op de hoek van de Deze zijn eveneens reeds aan het
Kastanjelaan en de Rijksweg, einde der 19de eeuw dan wel begin
door Ds. Van Rossum. Afb. 4. 20de eeuw gebouwd. Afb. 9 Al deze

1850 Logement Hotel Brinkhorst, aan panden bestaan nog steeds, hoewel
de Rijksweg, met een overtuin. op dit moment het laatstgenoemde
Nu restaurant De Peerdestal. Home Sweet Home eveneens be-
Afbeelding 5. dreigd wordt door de desastreuze

1861 De Olde Wehme, Binnenweg, plannen van een projectontwikkelaar.
door de kerk als pastorie ge-
bouwd.

~
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A. G. NIJDEKEN • 'Ellecom.
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In de volgende uitgaven van Ambt &
Heerlijkheid gaan we nader in op de
verdere toename van het toerisme en
vervolgens hoe tijdens de crisis van
rond 1930 het toerisme in verval raakt.
Hoe reageren de logiesbedrijven op
deze ontwikkeling. Daarover, maar
ook over de inmiddels verdwenen

panden, landhuizen en landgoe-
deren komen we uitgebreid terug
maar dan met meer beeldmateri-
aal en anekdotes.

Noten
1. Geschiedenis van Ellecom,

door G. van der Burg, 1957

N.O.



In mei 1938 is de voge1collectie van de heer Wurfbain geschonken aan het "Natuur-Historische
en Oudheidkundig Museum voor de Veluwezoom" gevestigd sinds 1931 in de villa "Oldenhof'te
Velp.Daarvoor bevond het museum zich aan de Boecoplaan in De Steeg in een houten loods
waar voorheen de heer Brantsen zijn circusspullen had opgeslagen. De collectie heeft zich nooit
bevonden in de gasfabriek welke vlak bij het museum stond. In de volksmond werd er daarom wel

eens gesproken over het Streekmuseum in de gasfabriek. Op 5 oktober 1944 werd het museum door een bom getroffen en is helaas
alles verloren gegaan. Foto's of verdere informatie van de verzameling van de heer Wurfbain bestaan helaas niet.

fJ vragenol..ezer6 I
antwoorden

Website Oudheidkundige Kring

Op 4 oktober 2006 is de website van de Oudheidkundige Kring
op het internet te vinden en ook interactief te benaderen. Tijdens
de vrijwilligersdag in de orangerie van Kasteel Middachten is de
site voor het eerst gepresenteerd aan de aanwezige vrijwilligers.
Onze webmaster Gerrit de Jong, die in het voorgaande nummer
van A&H al geïntroduceerd is, heeft hard gewerkt om de
laatste puntjes op de i te zetten wat, ondanks het feit dat de
site goed opgezet was, nog op diverse plaatsen aanpassingen
nodig had en zeker wat actualiteit betreft nog ingevuld moest
worden. Hoewel nog niet alle pagina's tot in detail naar
tevredenheid zijn en sommige zelfs nog leeg, onder andere:
vraag en aanbod, vond het bestuur en de werkgroep website
het toch verantwoord om de website al bij u te introduceren. De
eerste reactie op het uiterlijk en op de inhoud van de site zijn
zeer positief. Kleurstelling, helderheid en een goed leesbaar
lettertype zijn voorwaarden voor de duidelijkheid van hetgeen
u op het scherm ziet.

Een site werkt pas echt goed als hij ook interactief benut wordt,
dus schroom niet om vragen te stellen of iets mee te delen wat
u van belang vindt voor onze vereniging.
Voorlopig lopen alle contacten, zaken en informatie die
met de website te maken hebben via onze webmaster of via
ondergetekende. Zij zorgen ervoor dat de site up to date blijft,
maar dat kan alleen met uw noodzakelijke ondersteuning. Wil
een site actueel blijven kan dat alleen als hij van alle zijden
gevoed wordt met informatie van ons allemaal.
De historie begint vandaag.

Een woord van dank aan de werkgroep website is zeker op zijn
plaats. Met name Arend Bulder heeft zich met verve gestort op
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de inhoud van de site, wat hij zag als een laatste belangrijke
bijdrage aan de OHK, voordat hij zich terug zou trekken als
voorzitter van de werkgroep PR.

Voor de mensen die de site nog niet gevonden hebben volgt
hier het internetadres wat u in moet typen boven in de balk
achter http://www.udheidkundigekring.nl
Met een enter komt u dan op onze site.
Mocht u op-of aanmerkingen hebben schroom niet om contact
op te nemen. Elke suggestie die de site kan verbeteren is
welkom.

http://www.udheidkundigekring.nl


Het jaar 2006 is_fálweerbijna"voorbij! Voor 'd~OU(;lheidkundige Kring is het een goed jaar-geweest. Eris met enthousiasme
gewerkt-door de verschillellde werkgroepellen dqor he~bestuur. De lezingen zijn afgelopen jaar goed bezocht en worden
ook zeer gewaardeerd gezien de vele,aardige reactieslDat zelfde geldt voor de excursies. .
Als dank voor hun vele werk, hun iuzé;t,en om elkaar beter-te leren kennen heeft het bestuur devrijwilligersuitgeriodigd:
de leden die meewerken aan het reilen'en zeilen van de Kring; die zorgen dat Ambt & Heerlijkheid 4x per jaar verschijnt,
die de artikelen schrijven en die zorgen voor de bezorging. ervan, de mensen die voortdurend actief zijn om de Oudheid-
kundige Kringonder de aandacht te brengen van-een groter publiek door middel van het maken enverspreiden van.fol-
ders, door.contácten met de perste onderhouden etc. we waren voor deze gelegenheid te gast ih deOranjerie Van kasteel
Middachten, een mooie omgeving voor een heel- gezellige bijeenkomst, gezellig ..en.ook nuttig vanwege de.onderlinge
contacten waardoor afspraken wordengemaàkt en.nieuwe ideeën gevormd.

21 Oktober j1. is in de Ontmoetingskerk in Dieren de tentoonstelling van start gegaan van materiaal dat Frans Nas heeft
verzameld over de geschiedenis van de laatste 100 jaar met betrekking tot Dieren -Noord. De tentoonstelling is druk be-
zocht, veel verhalen over hoe het was zijn uitgewisseld evenals foto's en ansichtkaarten. Met al dit materiaal gaat Frans
Nas samen met Harrie Wegman aan het schrijven van Nijver Dieren Il. Dit boek zal in de loop van 2007 verschijnen, we
houden u op de hoogte.

Zoals we u al eerder lieten weten. is de Oudheidkundige Kring nu ook via het world wide web te raadplegen: www.oud-
heidkundigekring.nl. Lezingen en excursies worden op deze pagina bekendgemaakt en besproken. Verschillende leden
hebben deze weg al ontdekt. Dewebrnaster is de heer Gerot de Jong, hij onderhoudt de paginaen zorgt dat nieuwe infor-
matie wordt opgenomen.
Natuurlijk blijven we u op de gebruikelijke manier; via bijlagen in Ambt&Heerlijkheid, op de hoogte houden van de acti-
viteiten, de lezingen en excursies.

Het jaar 2006 was ook een vruchtbaar jaar, in zoverre dat we een geboorte overschot hebben van 30 leden (tot 1 november
geteld). In totaal telt de vereniging nu 483 leden. We hopen dat deze groei zich, met UW hulp, zal blijven voortzetten.

Aan de nieuwe leden een hartelijk welkom en voor u allen
prettige feestdagen en een goed 2007 toegewenst!

Namens het bestuur
Elise Olde Rikkert
voorzitter
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