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(Slot)

In 1905 trok men voor het verstrekken van kleren weer
f 100.- uit, wa't men-van meer belang begon te vinde-n dan
het schoolfeest. De heer Storm van Leeuwen stelde weder-

'om voo r-, tot kindervoeding te komen. Van bestuurszijde
werd aangevoerd, dat de onderwijzers moeilijk konden ui t-
maken welke kinderen schoolvoeding nodig hadden, omdat z-e
de toestand in de gezinnen niet kenden. De heer Storm v.
L. wilde dit niet ontkennen, maar meende dat het minder om
de ouders dan'om de kinderen ging; als die honger hadden,
moesten ze eten hebben. Toen de heer Valkema hem bijviel,
werd-b esloten: aan deze zaak een èxtra vergadering te wij-
den. Dez8 vond plaats en er was een ongekend aantal le-
den2.anwozig. Het voorstel werd bestreden door de heer De
Groot, die vond, dat men niet in het openbaar, maar in
sti,lte moest goeddoen. De onderwijzers moesten zich, ook
bijhet uät-deLen van k.Leren , in contact stellen met de dia-
conieën.Kindervoeding was volgens hem het pauperisme be-
vorderen.

Een uitvoerige verdediging van de heer Storm v.L. strand-
de ·op de houding van de heer Surink, die vond, dat er aan
eten nog niet zo In gebrek was. Hijhad tenminste 11veel
spekhammen in de wim" gezien. De heer De Groot wilde de
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ouders die hun geld naar de kroeg brachten op hun ver-
plichtingen wijzen, Toen vond de heer Storm v , L., dat hij
daarvoor dan maar een vereniging moest oprichten, maar zo
lang h~ niet met de ouders klaar was, mochten de kinderen
er niet onder lijden. De heer De Groot merkte nog op, dat
niet de onderwijzers, maar de diaconieën wisten, .waar steun
nodig was, maar hiertegen kwamen de heren Opwyrda, Van
Rossum en Schoonman op, omdat zij, die geen belangstelling
hadden voor de godsdienst of zich niet wilden voegen naar
de wens der diakenen, van hen geen ondersteuning ontvin-
gen. Een motie Cavadino, die met 13 tegen 4 stemmen on
4 onthoudingen werd aangcnomén, schoof do kindervoeding
tenslotte van de paan, maar het bestuur kreeg het recht,
in bijzondere gevallen goLdon uit de kas te nemen. Later
besloot het bestuur met 4 stemmen tegen 1, hiertoe niet
over te gaan. Toch werd in 1906 aan drie kinderen iS mor~
gens een boterham verstrekt.

Met het uitdelen vair kledingstukken ging men inmiddels
door. Een voorstel, aan de gemeenteraad voor dit doel
subsidie te vragen, werd echter eerst verdaagd. Men wil·-
de hi.erme e wach tenc.,,tot de toestand der kas' zodanig was ,
dat ..zonder subsidie de vereeniging haar werk niet meer
kon voortzetten".

In 1910 werden de uitgaven voor kleding en schoeisel be-
langrijk ingekrompen. Men vond toen het schoolfeest lIeen
krachtiger middel ter bestrijding van schoolverzuim". Bo-
vendien "voorzag een in het dorp bestaande damescommissie
voor een goed deel in de behoefte aan kinderkleding",

De veranderde omstandigheden hadden in 1918 het b ea+uu» :.;.
zijntêgeYlzin in het vragen van overheidsgeldèn voor SOCl"-
ale doeleinden doen overwinnen. Het besloot toen, het ge';'··
meentebestuur om een subsidie van f 300.- te verzoeken
voor het uitreiken van klompen. Of dit verzoek werd toe- .,
gestaan, is mijniet gebleken.

Retjaar 1940 bracht wederom bijzondere omstandigheden.
Op de ledenvergadering van 10 juli werd besloten, geen
contributie te innen en geen schoolreis te maken. De
voorzitter, de heer J.Breukink, hoopte, dat de contribuan-
ten trouw zouden blijven aan een der oudste veronigingen
van het dorp. Het batig saldo werd besteed aan vcz-ana-
peringcn, uitg.ereikt op schoolwandelingen in de omgeving.



In 1944 besloot men wegens de sombere omstandigheden
geheel van feestelijkhedèi1:àf::t~z:ién;.,maarvan 1946 tot
1957 verschafte de vereniging de leerlingen van de epen-
bare scholen weer geregeldoeenbescheidenj maar welkome
bijdrage voor de schoolreizen.

Officiäel opgeheven is de vereniging niet. Ze sliep in
wegens het voortdurend slinken van haar ledental, en ook,
omdat ze zich eigenlijk wat overbodig begon te voelen. Hot
enige overgebleven bestuurslid, de heer C.Schippers, gaf
onlangs? aangezion het reglement dienaangaande geen voor-
schriften bevatto, de geringe kasmiddelen een nuttige be-
stemming.

De laatste notul en.vd n de bondige stijlvan de secreta-
risG.H~ van den'Br i rrk , zijnvan 5 juli 1957 en besluiten
met de vroorden: 1'1Voor de rondvraag geen nieuws. De voor-·
zitter'wellst allen een prettige vakantie en sluit de ver'-
gadering."

._---= t '----

_.BrandbÜ Sevenstern,
doorE.J ..Jansen.

Toen onlangs op een avond de zolderverdieping van de
kuiperij van de f i rma Sevenstern aan de Hoflaan te Die-
ren uitbrandde, moesten wij denken aan, een vroegerabrand
in dezelfde likeurstokerij en wel in het jaar 1854.

De Arnhemsche Courant van 4 juni 1854 vermeldt het vol-
gende bericht:

Den 2den Junij , des namiddags omstreeks 3 ure, brak
een hevig onwede.r boven het dorp Dieren los • De blik-
sem sloeg in het dak der likeurstokerij van den heer
Sevenstern, waardoor brand ontstond, doch welke spoe-
dig door den hevigen regen, welke met stromen uit de
luchtviel~ werd uitgebluscht.
Hetg:roote gevaar, hetwelk ons dorp voor een oogen-
blik dreigde, werd alzoo spoedig afgewend. Het is te
hopen, dat het koren, het1'!elkin deze streek ook zoo
vóordeligstaat, niet door de zware regens geleden
zal hebb èn en dat het blijde ui tzigt op een goede oogst
niet teleurgesteld zal uorden. -
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: ".:\ Oe Rozendaalse theekoep~

"door H.Kerkkamp.

YTie vanaf" de berg" - waaróp het hotel - geniet van
het fraaie uitzicht op slot en park Rozendaal, merkt over
de vDver aan de voet van het donkere,massief van het bos,
dicht bij de schelpengalerij, een s i.er l.ijk huisje op. Bui ten
éte route van de parkbezoekers gelegen, krijgen dez e het bij
hun ommegang nauwelijks in 'het oog: de theekoepel, meestal
paviljoen genoemd, '

1)e koepel vormt, zoals trouwens meer bezienswaardigheden,
feitelDk een anachronisme ,in ~et park-in-landschapsstDl.
Hij prijkt enigszins als een antiek voorwerp in een moéLern
gemeubileerde kamer. Zij diè hier, als het zon en zomer was,
hebben vorpoos d , genoten van een geheel ander uitzicht clan
de bezoeker, die er thans eenwDle zou vertoeven. Slechts
de dikke toren biedt nog ten dele dezelfde aanblik.

De gefortuneerden der lse eeuw bezaten naast hun huizen
in de stad prachtige lusthoven langs de Vecht of in het
Haarlemmerhout met rijk aangelegde parken en tuinen. Naar
Franse trant. In dezelfde prácieuze stDl werd het Rozen-
daalse park he r schapen. Frankrijk beïnvloedde de cultuur.
Hen. deed alles néj.ar Frans model; men sprak Frans - en ge-
bruikte men z'n moedertaal, dan lardeerde men deze uit def-
tigdoenerD met talrDke Franse woorden - men las Frans, men
koos Franse gouverneurs en' gouvernantes, men bezocht de
Fnmse comedie.

Op deze buitenverblijven ontbrak de theekoepel - bijna al-
tijd veelhoekig en met een koepeldak gedekt - 'zelden, lVIet
de pruik en de hoepelrok of crinoline is hij een symbool van
het Bolland der lSe eeuw.

Als de wanden klappen konden ! Wat al zouden Vie vernemen
over familieverhoudingen, vrijages, zeden en gewoorrt en 1
Onvrerkelijke wens, Buitendien, te Rozendaal staat de roos
als vraarschuwend teken aan de zoldering: wat dáárover word't
verteld ...•

1)e Rozendaalse koepel lag achter in de tuin en in de na'-
middag in de schaduw. Omdit rusthuisje te bereiken moest
men de tuin met z' n rechtlijnige paden, symmet r i sch aanga-



legde bloen:)?erken, recht en stijf geschoren heggen, water-
partijen me. spuitende fonteinen, grote beelden, doorwande-
len. Hij - :le koepel - diende' de gezelligheid - de vrouwe
ontving er IS middags en men dronk er thee - en vormde een
ideale plek 7001' geliefden en schrijvers; Wolff en Deken'
schreven te Beverwijk in zo'n zomerverblijf je haar Sara Bur-
gerhart en Vfillem 1eevend.

d'Outrein in z ' n l,vvegwijser door de Heerlijkheid Roosen- '
daal" is ui tbunëtig in zijn lof over "het Hofkabinet van me-
vrouw van Roosendaal". "t Puik van alle kabinetten" is
zijn ioor'de eL. I t Wàs, aldus dezelfde 9 "opgepronkt met por-
celeine vaten, die, naar de plaats gepast, heeft fatsoe-
neeren laten ·'de groote Koningin Maria (de echtgenote van
de stadhouder-koning Willem III)? eer zij ging naar Groot
Bri t t.an je'' . Schilderingen zjjn aangebracht op deuren en
wanden: slot en park Ros., uitheems gevogelte en geboomte;
een Indiaanse knaap met een schotel van It allereelste'
frui t, ti een Turk gevoegd bij een Heydinne" (het oudste
zoontje van Assuccr Torck en de jonge freule van Heyden).
Hij looft het zachte rustbed. Omhoog staat een beeld van
koningin Mar;)'.

Het kabinetje mag met recht het opschrift dragen van:
"Non quam la te, sed quam laete": klein en rein, meent on,,·
ze poëet.
Een smaakvol 10uis XIV-gebouwtje met verguld~ adelaar

op de top, een ongerept voorbeeld van de pralende stijl
van de l8e-eeuwse woning van de patriciër. De beschilde-
ring in blau~~ rood, wit en goud is in harmonie met de
Chinese beeldjes in de nissen langs de wanden. Aldus Moes
en Sluyterman in Ned.Kastelen.

Zie, daar ko1'1o.nde vrouwe'enhaar dochters statig aan
ruisen. Ze dragen hoge, gefriseerde kapsels met lange in
de hals neervallende lokken. De rokken staan wjjdui t. Om-
zichtig zetten ze zich op de'steile, witte, met goud ver-
sierde stoelen en gaan voort aan een meegebracht handwerk-
je. Wellicht maakt een jongeman van goeden huize uit de
stad zjjn opwachting en komt vertellen van Parjjs, waar zjjn
opvoeding word voltooid. Een goede partij voor een der
dochters. Als men wederzjjds elkaar niet onverschillig
blijkt te zijn ., .. diplomatie en strategie worden aangewend
en toegepast, zjjn van alle tijden.
Even Lat er vers~hijnt een gedienstige met de thee, die
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uit fijne, Chinese kop j ea wordt. gedronken. E6n luxe: ze
kostte 15 à 20 gld~per pond.

Soms komt deheer~~~ Rosendael met vreemde bezoeker~-., t..- 0",- . "

allen met w i,tgepoederdepruik - als ze de fraaie tuin met
bezienswaardigheden en vreemde gewassen hebben bewonderd,
er ook even uitrusten.

De deftige pr'u'i kerrtijdis lang voorbij. Alleen zij,elie
zich bomoeien met geschiedenis en kunst, trachten zich een
voorstelling ervan te vormen. Maar als een kostelijk klei-
nood droomt nog tusseribosrand e4 yijverzoom detheekoepel
van de statige personages in zijdeeh batist, die eens in'
zijnintieme beslotenheid hetzij gezelligheid en verpozing'
of stilte en eenzaamheid (tweezaamheid inbegrepen) zochten
en vonden.

Uit deLedenkr/f,!J_
Ingeschreven werden:

Mevr. van Beek-van Duin, Velp
IN. KleijnMolekamp, Velp
]r C.I. Kruisheer, Ellecom
Mej. F.Petersen, Velp
Mevr. M.G.de Vries-Smelt, Dieren
A.Winterink,Velp.

Afgeschreven werden:
Mej. na. J.J.Boerlage, Dieren
G. Bos, Dieren (overI.)
Mevr. F.W.Boschma-Braat, Dieren
D.Brinksma, De Steeg (overI.)
Dr P.W.van der Burg, De steeg
B.A.de Haan, Rheden
Mev r. R.Hil1ebrink'-Janssen, Rheden
l\ievr.A .M.1elyveld-Vastenouw, Dieren
Mej. R.Riepe, Dieren
Dr J.Ph. Staal, Velp
E.J.van Viegen;Ellecom
J. de Vos, . Velp (óve:d).

Het ledental bedraagt thans 335.
N.B. Voor het eerst in de historie van onze Kring liep het
ledental iets terug: het vorig no. vermeldde nog 341 leden.

, .~'.
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Zouden wij ons IIplaforrdt": b~reîkt hebben? Dat is mogelijk,
doen niet noodzakelijk.'
Leden, werft leden 1

Onze bijlage.

Ongetwjjfeld tO,t hun aangename verrassing zullen de lezers
van ons blad dit keer een bijlage aarrt r ef f en s de brochure
tiDIERElI rond een eeuw apoorwegvez-kee r'",
Het was ons medelid, de heer H.W.Pieper te Den Haag, die
op het idee kwam, zijn aantekeningen over de middelen van
verkeeromstreeks het midden der vorige eeuw in zijn ge-
boortedorp in het licht te geven. Een lO-tal afbeeldin-
gen ui t zijn verzameling liet hij daarbij afdrukken en zo
ontstond een alleraardigst boekje, dat hij nu zijn medele-
den cadeau geeft. Het hoeft geen betoog, dat het be-
stuur dit royale geschenk zeer op prijs stelt en langs
deze vreg de heer Pieper hartelijk dankt voor zijn cadeau.
Het doet dit zonder twijfel namens aLl,e leden.

Bent U amateur-historicus ,?

Of denkt U dat te worden? D~nmoet U niet verzuimen
het eerstvolgend nummer te le'zen van "het Gelders Oud-
heidkundig Conta.ctbericht. Daarin wordt een cursus aan-
gekondigd voor hen, die uit 'liefhebberij de geschiedenis
van hun troonp Laa.t s of streek bestuderen: een zestal voor-
drachten -ondar het motto tlHoe onderzoek ik de geschiede-
nis van mijn vroonplaats of streek en waar vind ik de bron-
nen" zal, vermoedelijk in Arnhem tussen september 1965
en april 1966 'worden gehouden, terwijl daarnaast aan-
sluitend een cursus oud-schrift wordt gegeven.
Inlichtingen geeft U gaarnedé secretaris van het Con-
tact van Gelderse oudheidkundige verenigingen en -musea
de heer E.J.Jansen, Hogestraat 7, Dieren, tel.08330 -
4692. Gratis proefnummers van het Gelders Oudheidkundig
Contactbericht (verschijnt elk kwartaal) kunnen daar wor-
den aangevraagd~·

Contributie-verhoging.

Sedert de oprichting van onze Kring in 1954 gold voor
de leden een jaarcontributie van minimaal f 2.50. Dat
was niet veel inverhouding tot hetgeen geboden werd:



8,
·Yijf:lezingen per seizoen, twee of drie excur-s i.ea en
drie maal per jaar een nummer van· het KriÎlngorga'ande
Uededelingen. Daarnaast werd een verzaÎrrelinggevormd
van interessante archivalia, welk archief na afspraak
door de leden geraadpleegd kan worden. '..
De prijsstijgingenvan de laatste jaren maken het echter
onmogelijk 9pdeze wijze door te 'gaan~ alleen de porto-
kosten z~n sedert 1954 al vier maal zo hoog geworden !
:Oe leden hebben dan ook tijdens de laatste algeIllene.1e·-
denvergadering met algemene stemmen een contributie-
verhoging goedgekeurd, welke zal ingaan op 1 septem ...
ber a.s , wanneer het nieuwe verenigingsjaar begint.
:Oecontributie bedraagt dan i 4.- per jaar minimaal
per persoon, dejeugdleden - tot 21 jaar - betalen
als te voren i 1.- per persoon per jaar .

.-.~._-,'---'
Wie heeft wat?

Onze nieuwe archivaris - gekozen t~dens de algemene
ledenvergadering van 26 maart j.1. - C. O.A . ,Baron
van Schimmelpenninck van der Oye, Huize Hofstetten,
Ellecom, zal gaarne papieren, a'fbeeldingen, boeken,
foto's endergel~ke in ontvangst nemen ter bewaring
in'het archief van de Kring. . .
Wie wil hem t.b.v. ons archief verkopen of afstaan:
"Rhedens verleden" doorH.Ke:dckamp en "Van steeg tot
De Stee~1 door R.H.Hofenk ? .
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E.J.Jansen, Hogestraat 7, Dieren.


