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De school van de Buurtschap van Dieren

door Jeroen van GesseZ

Bij gelegenheid van het 250-jarig bestaan van de Emmaschool in Dieren werd door deze
school een boekje uitgegeven geschreven door de hoofdonderwijzer de heer G.H.
Brunnekreeft met als titel "Weet je nog ?". De opzet van het boekje is heel aardig; er
zijn vele oude klasse foto's in opgenomen naast een stukje geschiedenis van de school.
Bovendien ziet het er uitstekend verzorgd uit. Helaas kent het boekje ook grote lacunes.
Alhoewel de Heer Brunnekreeft in zijn verantwoording schrijft dat hij niet gestreefd
heeft naar een volledig overzicht van de geschiedenis van de school, is het toch jammer
dat bij vele klassefoto's, zelfs die van recente jaren, geen namen worden vermeld. Ook de
geschiedschrijving is zo brokkerig, dat ik daarop graag enige aanvulling zou willen geven.

Bestaat de Emmaschool wel 250 jaar?

Nu het feestgedruis verstomd is, wil ik bij dit 250-jarig bestaan enige vraagtekens zetten.
In het boekje wordt als datum waarop het lager onderwijs in Dieren van start ging 27
oktober 1731 genoemd. Op die datum verzochten enige ingezetenen van Dieren aan de
Jonkers van het ambt Rheden een schoolmeester aan te stellen "om de jeugd om 't leren
lesen, schrijven als anders te exerceren". Over het ambt Rheden onder het bestuur van
de Jonkers bestaat een uitvoerige beschrijving door Dr. J.S. van Veen. (1). Daarin maakt
hij ook melding van dit feit. (2) Hij veronderstelt dat tot 1731 in Dieren geen school is
geweest en dat deze school mogelijk in 1761 met die van Spankeren is samengevoegd.
Dit zou kunnen blijken uit de uitzetting van 1761. (3) Daarin is te lezen: "voor de
schoolmeester te Spankeren wordt extra ordinaris uytgeset, die voorens de
schoolmeester van Dieren getrokken heeft als houdende een bijschool f 15-0-0". In dit
zelfde geschrift wordt echter ook de uitzetting van 1661 vermeld. Daarin staat: "de
twee schoolmeesteren tot Dieren ende Ellecom XXX E". (4) Dit kan moeilijk anders
geduid worden dan dat er al reeds in 1661 een schoolmeester was aangesteld. Gezien dit
feit en ook gezien het navolgende meen ik dat uit de mededeling van 27 oktober 1731
slechts kan worden afgeleid dat het schoolmeestersambt op dat moment vacant was.
Over het ontstaan van de school en de start van het lager onderwijs in Dieren zegt dit
echter niet. (5)

De Buurtschap van Dieren en de school

De Buurtschap van Dieren is zeer nauw betrokken geweest bij de school. De ingezetenen
van het dorp waren vanouds als geërfden georganiseerd in de Buurtschap van Dieren,
vroeger ook wel aangeduid als "de gemeente" of "dorp" van Dieren. Over de
geschiedenis van de Buurtschap is in 1929 een interessante voordracht gehouden door
Dr. H.l. Calkoen, waarin hij ook veel wetenswaardigs over de buurtschapsschool
vermeldt. Ook de archieven van de Buurtschap, beginnend in 1797, geven vele
interessante feiten over de betrokkenheid met de school. (6)

In 1797 blijkt de Buurtschap reeds eigenaar te zijn van de school. De vergaderingen
werden steeds in de school gehouden. In 1805 werd tijdens een vergadering door de
schoolmeester Hendrik Morje een toeslag gevraagd voor het schoolhouden, maar er
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waren klachten over zijn werk geuit. Derhalve besloot men om meester Hendrik Morje
per 1 november 1805 te ontslaan. Uit de kas van de buurtschap zou hem wegens zijn
hoge leeftijd een pensioen van f25,- worden uitgekeerd. Er werd een commissie
benoemd om een nieuwe schoolmeester aan te zoeken. Op 1 mei 1806 werd J.H. Noij
benoemd tot schoolmeester op de conditie "zoo hij door en met alle emolumenten niet
kon maaken vijf gulden uit het schoolgeld hem het te kort koomende uit de
gemeentekas (d.i. de buurtschapskas ) daar bij te geven, tot hij alle week vijf gulden kan
maaken". Op 22 april 1808 werd Noij een vast tractement toegekend van honderd
gulden per jaar met de emolumenten van de schoolmeesterswoning en de
doodgraversplaats. In 1808 werd door de rentmeester van de Domeinen A. Gelderman in
zijn hoedanigheid van markenrichter van de gecombineerde mark Dieren, Ellecom,
Spankeren en Laag Soeren een stuk grond bekend als de Goudakkers aan de Buurtschap
afgestaan tegen een jaarlijkse betaling van f9,-. De opbrengst van deze gronden diende
bestemd te worden tot instandhouding van de school.

De toestand van de school scheen echter zeer bouwvallig te zijn. Op de 28ste van de
slachtmaand 1809 besloot men een request te richten aan zijne Majesteit de Koning van
Holland, met bijgaand een verklaring van de opziender van het schoolwezen "Donk
Kursjes" (Donker Curtius?). Het verzoekschrift geeft een beeld van de totstandkoming
en bekostiging van de school. Volgens het request had "wijlen Z.H. Willem den III in het
Dorp Dieren een schoolvertrek ( ) doen stichten; doch het welk, door Hoogst
deszelfs ongelukkigen dood, van de nodige fondsen tot onderhoud verstoken bleef; zoo
dat het niet dan zeer gebrekkig konde onderhouden worden; hoewel men ook daartoe,
van tijd tot tijd, milde giften van het Huis van Orange ontvingen. Dat deszelfs toestand
steeds is verergerd; vooral toen met den revolutie hierboven genoemde milde giften
moesten ophouden; zoo wel als eenen andere hondert gulden, door de toenmalige
bezitters der Domeinen te Dieren, tot onderhoud van den schoolmeester gegeven.
Waarvan het onvermijdelijk gevolg was, dat dit schoolvertrek geheel bouwvallig en tot
schoolgebruik ten eenemaal ongeschikt is geworden; blijkens annexe verklaring van de
school opziener van dit district. Dat den ingezetenen van Dieren, die reeds om aan den
onderwijzer slegts een sober bestaan te bezorgen, met veel bezwaar een stuk heigrond ter
cultuur gebragt , waarvan de opkomsten door den onderwijzer worden genoten, geen
vermogen bezitten om het gemelde schoolvertrek te doen vernieuwen. Aangespoord
door den gunstige gezindheid van uwe Majesteit omtrent dezen Gemeente nog onlangs
gebleken, in het genadig bevel aan Hoogst derzelver Rentmeester te Dieren gegeven
(waarschijnlijk het in gebruik geven van de Goudakkers). Om alle voordelen immer door
deze Gemeente uit de Domeinen genoten op te geven, wenden zij dierhalve tot de troon
van uwe Majesteit ...."
Op 25 juli 1820 werd aan de Buurtschap bericht dat de schoolmeester J.H. Noij door de
gouverneur van Gelderland was ontslagen. Tot nieuwe schoolmeester werd op 27
september 1820 benoemd Jacobus Bernardus Veen uit Haarlem. De Buurtschap
protesteerde hiertegen. Tot dan toe was de schoolmeester steeds benoemd door de
Buurtschap en gezien het feit dat hij ook voor een groot deel door de Buurtschap werd
onderhouden, wenste men ook nu de schoolmeester te kunnen benoemen. Dit leidde tot
overleg met het ambt Rheden, waarbij ook de wederom bouwvallige toestand van de
school ter sprake kwam. Het overleg resulteerde in een op 6 maart 1821 te Velp gesloten
overeenkomst. Daarin werd overwogen dat gelijk alle andere schoolgebouwen in het



ambt Rheden, het ambtsbestuur stricto .gezien voor het onderhoud van de school diende
zorg te dragen. In navolging van hetgeen aangaande de scholen in Rheden en Velp was
overeengekomen, wenste het ambtsbestuur nu ook met de Buurtschap tot een
overeenkomst m.b.t. de school te komen. Overeengekomen werd dat de Buurtschap de
school en de schoolmeester zouden onderhouden. De Buurtschap verkreeg voldoende
middelen uit de door de Mark aan de Buurtschap in gebruik gegeven Goudakkers, dit
evenwel tezamen met hetgeen reeds jaarlijks uit de ambtskas werd bijgedragen aan het
traetement van de schoolmeester. Het ambtsbestuur verbond zich om voor de inrichting
van de school te zorgen en bovendien ter tegemoetkoming aan de Buurtschap elk jaar
een bedrag van f 40,- in het onderhoud van het schoolvertrek bij te dragen. Daarnaast
werd bepaald dat naast de Buurtschap ook het Ambtsbestuur het recht kreeg om de
schoolmeester te helpen beroepen.

Meester Jacobus Bernardus Veen overleed op 16 oktober 1821. Volgens de nieuwe
procedure werd op 31 oktober 1821 A. Arens uit Haarlem tot zijn opvolger aangesteld.
Reeds op 14 augustus 1823 vertrok hij weer uit Dieren. Op 15 april 1824 werd Gerrit
Hendrik Troost tot schoolmeester benoemd.

Op de vergadering van de Buurtschap van 14 augustus 1827 werd besloten tot een
rigoreuze oplossing van de bouwvalligheid van het schoolgebouw. Men besloot het
schoolgebouwen het schoolmeestershuis tot de grond toe af te breken en op de oude
fundamenten een nieuw gebouw op te trekken. Daartoe werd een commissie ingesteld
die tezamen met het Ambtsbestuur een plan daartoe diende uit te werken. Na verkregen
toestemming van Gedeputeerde Staten van Gelderland, kon de bouw op 25 augustus
1829 aanbesteed worden. De bouw werd gegund aan Bernardus Goris, metselaar te
Arnhem voor f2240,- De nieuwe school bleek al gauw te klein. In 1832 werd middels de
gemeente Rheden een verzoek om subsidie ingediend bij de staatsraad Gouverneur van
de provincie. Op 4 september 1833 besloten Gedeputeerden Staten een bedrag van
f 150,- bij te dragen onder voorwaarde dat er overigens voldoende gelden beschikbaar
waren. Na overlegging van een begroting en een bestek, werd op 2 oktober 1833
definitief toestemming verleend.
Daarna blijft het lang stil ronde de school. Inmiddels was op 22 april 1829 S.C. van
Veelen tot nieuwe schoolmeester benoemd. In 1850 verzocht hij om op de begraafplaats
die naast de school was gelegen een schuur te mogen bouwen. Op 22 oktober 1853 werd
door hem het maken van een welput en pomp met alle toebehoren voor het
schoolmeestershuis aanbesteed.
Een lang slepende zaak werden de plannen om de school met een lokaal uit te breiden.
In de vergadering van de Buurtschap van 21 augustus 1852 werd daartoe een voorstel
gedaan door Van Veelen en wethouder Havelaar van de gemeente Rheden. Op 30
oktober 1852 werd door de Buurtschap en het Gemeentebestuur besloten, dat indien de
vergroting van de school tot stand zou komen overeenkomstig een door de Gemeente op
te stellen bestek en begroting', de Gemeente i.p.v. de in de overeenkomst van 1821
bepaalde f 40,- in het vervolg f 80,- zou gaan bedragen in het onderhoud. Toen de
begroting een hoger bedrag beliep dan men had gedacht, werd dit bedrag op f 100,-
gebracht. Zowel de schoolopziener als de Hoofd Ingenieur die de plannen ter advisering
door Gedeputeerde Staten kregen voorgelegd, hadden veel kritiek op de plannen.
Huns inziens was de ruimte voor het aantal kinderen te klein en liet de soliditeit van het
ontwerp veel te wensen over. Deze euvels waren het gevolg van de te bekrompen
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middelen die voor deze uitbreiding ter beschikking stonden. De uitvoering van de
plannen werd bovendien bemoeilijkt door problemen binnen de Buurtschap zelf.
Mede naar aanleiding van de plannen voor vergroting van de school, vroegen een
aantal inwoners inzage in de reglementen en wenste men duidelijkheid over wat de
Buurtschap nu eigenlijk voor een instelling was. Dit leidde tot opstellen van een
nieuw reglement ter vervanging van de sterk verouderde instructies van 1797.
De Gemeente was deze vertragingen rond de vergroting van de school moe, verzocht de
Buurtschap op 17 juni 1856 of men de school om niet aan de Gemeente wilde
overdragen. Mede ingegeven door het onderzoek naar de reglementen van de
Buurtschap, werd geantwoord dat men daartoe niet genegen was. "Het schoolgebouw is
aan de woning van den onderwijzer verbonden en is sedert onheuglijke jaren het
eigendom van het dorp geweest. In 1811 hebben de ingezetenen tot vergrooting
vrijwillig ingeteekend en ook nog een gift van Z.M. den Keizer ontvangen van honderd
gulden". Uiteindelijk werd op 2 september 1856 de sobere uitbreiding van de school
door de Buurtschap aanbesteed. De bouw werd aangenomen door Jan d'Herripon
meestermetselaar te Dieren voor de som van f949,-. De uitbreiding werd gebouwd
evenwijdig aan de Veerstraat.

Op 31 juli 1875 bereikte de Buurtmeesters een uitnodiging van het Gemeentebestuur
om te berichten of de Buurtschap bereid zou zijn het schoolgebouw met een lokaal uit
te breiden, zodat het geven van Meer Uitgebreid Lager Onderwijs mogelijk zou worden.
Hoewel de buurtmeesters berichtten dat zij in beginsel bereid waren dit plan te
ondersteunen, kwam deze uitbreiding niet tot stand. Door de Gemeente werd het huis
aangekocht van de Heer de J ongh op de hoek van de Hogestraat en de latere
Viëtorstraat, waarin na verbouw het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs werd gegeven.
In 1878 werd in de tuin van dit huis de school gebouwd die de opvolger werd van de
oude buurtschapsschool, en waarin nu de Emmaschool is gevestigd.
De plannen tot de bouw van deze nieuwe lagere school door de Gemeente ter vervanging
van de oude buurtschapsschool bracht de nodige beroering in de Buurtschap. Na het
bekend worden van deze plannen van de Gemeente werd de buurtmeesters door een
aantal verontruste geërfden verzocht een vergadering te beleggen. Overwogen moest
worden of het mogelijk was, deze nieuwe school te doen bouwen op de plaats van de
bestaande buurtschapsschool. Op de vergadering die vervolgens belegd werd, werd o.a.
besloten een commissie in te stellen die diende te bekijken of de jaarlijkse bijdrage van
de Buurtschap in de jaarwedde van de schoolmeester van f 150,- na het gereedkomen
van de nieuwe school nog betaald diende te worden. In het verslag van de commissie
werd geconstateerd dat het contract van 1821 door de gemeenteraad was geschonden bij
de benoeming van de onderwijzers Van Hasselt en Surink, omdat de Raad zonder
raadpleging van de Buurtschap haar besluit had genomen. Men stelde wel vast dat de
Gemeenteraad op grond van de wet van 1857 niet anders had kunnen beslissen, maar in
deze wet was ook bepaald dat in het onderwijs gehéél door de Gemeente diende te
worden voorzien. Dat de Goudakkers in 1808 door de Mark aan de Buurtschap in
gebruik waren gegeven om uit de opbrengst in het onderhoud van de school en de
schoolmeester te voorzien, deed daar niet aan af. Op 14 oktober 1848 bij opheffing van
de Mark was deze grond aan de Buurtschap geschonken, zonder enige voorwaarde over
hoe de opbrengsten dienden te worden aangewend. Men besloot derhalve de bijdrage van
f 150,- in de jaarwedde niet langer aan de Gemeente uit te keren. De huur van de school



werd door de Gemeente opgezegd met ingang van het gereedkomen van het nieuwe
schoolgebouw op 1 januari 1879. Aan architekt Smit werd door de Buurtschap opdracht
gegeven een plan op te stellen wat met de oude schoolgebouwen aan te vangen. Smit
stelde voor de oude onderwijzerswoning te verbouwen en er een stuk bij aan te bouwen
waarin een winkel kon worden gevestigd. Het schoollokaal achter de
onderwijzerswoning diende te worden afgebroken, zodat op die plaats een tuin kon
worden aangelegd. Het andere lokaal kon na verbetering dienst gaan doen als
Buurtlokaal, waarin ook de tekenschool kon worden gevestigd. Er volgde een felle
discussie in de Buurtschap over deze plannen. Erwerd gesteld dat de Buurtschap in
plaats van het verhuren van de oude gebouwen beter de heleboel kon verkopen en met
de vrijgekomen middelen een aanlegsteiger zou kunnen aanleggen voor stoomboten langs
de IJssel. Dit zou ten nutte komen aan de gehele plaatselijke handel en nijverheid.
Daarnaast was er ook nog een verzoek ingekomen van de Commissie voor de zaken van
de Israëlitische godsdienst, waarin werd verzocht een lokaal aan hen te verhuren om daar
hun godsdienstoefeningen te kunnen houden. Uiteindelijk besloot men overeenkomstig
het voorstel van architekt Smit een deel van de school in te richten als Buurtlokaal, dat
door vergroting ook gebruikt kon worden als tekenschool. Op de hoek van de
Veerstraat/Kerkstraat naast het schoolmeestershuis werd een winkel aangebouwd.
De winkel, het schoolmeestershuis en een deel van het Buurtlokaal aan de winkel werd
op 16 februari 1880 verhuurd aan Gerard George Opwijrda, die daar zijn drukkerij!
uitgeverij vestigde. Opmerkelijk in het huurcontract was een bepaling waarin de
Buurtschap zich het recht voorbehield, dat " .... wanneer hetin het belang der
buurtschap mogt wenschelijk zijn om het verhuurde pand bij eene eventuele splitsing der
gemeente Rheden interigten voor een gemeentehuis-deze huur te doen eindigen ...."

In 1886 kwam er een eind aan het gebruik van een deel van de oude school als
Buurtlokaal. In dat jaar kocht de Buurtschap op een openbare veiling een koetshuis met
woning van Dominee Esseher, gelegen aan de Kerkstraat tegenover de Hervormde Kerk.
Tot voor enige jaren is daar het bekende Buurtlokaal gevestigd geweest. In 1893 werd
het terrein van de school en de oude begraafplaats verkocht.

De plaats van de school van de Buurtschap

De school was gelegen naast de oude begraafplaats van de Buurtschap op de hoek
Veerstraat-Kerkstraat (voor de bouw van de kerk in 1848 nog het Noorden ofwel
Noorderstraat geheten), daar waar nu Albert Lentink is gevestigd en de daarnaast
gelegen voormalige drogisterij van Dobbenberg v.h. Gastelaars. Bij de bouw van het
pand van Albert Lentink en van het dubbele woonhuis van de familie Lentink aan de
Veerstraat, zijn ter plaatse vele knekels gevonden. Ook op dit terrein stond een schuur
met brandblusmiddelen en een bewaarplaats voor "rustverstoorders". (7)

Een opmerking tot slot

Zoals de titel van dit stukje al aangeeft, heb ik mij beperkt tot beschrijving van de
betrokkenheid van de Buurtschap met de school, zoals dit blijkt uit het archief van de
Buurtschap. Over de school in vroegere tijden, lijkt een onderzoek in het archief van de
domeinen en het huisarchief van het Hof te Dieren meer klaarheid te kunnen brengen.
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De veronderstelling dringt zich op, dat de zorg voor het onderwijs in Dieren allereerst
een taak van de ingezetenen was, verenigd in de Buurtschap van Dieren, daarbij
ondersteund door het domein van het Hof en de daarmee nauw verbonden Mark ..
De Jonkers schijnen slechts incidenteel een rol te hebben gespeeld bij het bestuur van
de school. Ook na de omwenteling wordt de rol van de Buurtschap als bestuurder van de
school slechts langzaam teruggedrongen. Een duidelijke afbakening van bevoegdheden
tussen de Buurtschap en de burgelijke gemeente komt eerst tot stand door de
overeenkomst van 1821. Door landelijke wetgeving wordt in 1857 deze rol van de
Buurtschap teruggebracht tot het enkele beheer van het schoolgebouw. Dit beheer
eindigt tenslotte op 1 januari 1879 door de stichting van een nieuw schoolgebouw door
de gemeente Rheden. (8)

Noten

1. J.S. van Veen, Het ambt Rheden onder het bestuur derJonkers (1719-1797) in
Bijdragen en Mededelingen 'Gelre' deel XI Arnhem 1908 pp. 209-274

2. Van Veen a.w. p. 250
3. Van Veen a.w. p. 222

uitzetting van de verponding: bij het jaarlijks vaststellen van de door het ambt op te
brengen belasting (verponding) werd tevens een begroting opgesteld van de uitgaven
van het ambt. Zie Van Veen a.w. p. 217

4. Van Veen a.w. p. 220
5. Het resolutieboek van de Jonkers begint in 1791. De verpondingscohieren gaan

verder terug in de tijd.
6. HJ. Calkoen, Buurtschap van Dieren, overdruk uit het Geldersch Nieuwsblad van een

voordracht gehouden in de vergadering van Geërfden der Buurtschap van Dieren op
maandag 18 februari 1929, die als een tweetal artikelen "Uit den ouden tijd" en
"Uit den nieuweren tijd" van de Buurtschap van Dieren daarin waren gepubliceerd.
z.j. z.pl. De archieven van de Buurtschap bevinden zich voor een deel op het
Gemeentearchief Rheden. Kortgeleden is een belangrijk daaraan ontbrekend deel
weer opgedoken. Dankzij de vriendelijke medewerking van de Buurtmeesters en
Commissieleden van de Buurtschap, die mij dit deel van het archief ter inzage gaven,
zijn enige belangrijke nieuwe gegevens over de school aan het licht gekomen.

7. Kadastrale Atlas van Rozendaal, Velp, Rheden en Dieren 1817-1832 onder redactie
van J.F. van Oosten Slingeland 1966-1970 Gemeente Dieren sectie E Dieren nrs.
144, 145, 146. In het boek Vroeger en Nu, Ellecom, Dieren, Spankeren, Laag Soeren
door H. Karmiggelt en T. Verwey (Dieren, 1980) staat op p. 59 een foto van de
drukkerij van G.G. Opwijrda afgedrukt. Het oude schoolmeestershuis is te herkennen
naast de winkel op de hoek.

8. S. Reynders, Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen, Velp 1928, fotografische
herdruk 1981 p. 33. Reynders stelt dat de Buurtschap mogelijk door de Oranjes in
het leven is geroepen. Zie over de verhouding van Buurtschap-Mark-Burgelijke
Gemeente en Kerspel: Archieven in Gelderland, Alphen a.d. Rijn 1979
Inleiding p. XXVII no. 2.2. In dieren deed zich de bijzondere situatie voor, dat de
Mark van aloude tijden af al gecombineerd was met die van Spankeren en Laag
Soeren en sedert 1648 ook met die van Ellecom. Sedert 1652, na afbraak van de
oude kerspelkerk op het Hof, verdween de kerspel van Dieren en was men



aangewezen op de gecombineerde kerspel Ellecom-Spankeren. Derhalve was de
Buurtschap (afgezien van het tijdstip van instelling) de enige directe
vertegenwoordiging van de buurt van Dieren en diens geërfden. De verhoudingen en
verantwoordelijkheden onderling zijn onduidelijk. Zo vormde tussen 1811 en 1818
het bestuur van de burgelijke gemeente Dieren, tevens het bestuur van de Buurtschap,
die evenwel naast de burgelijke gemeente bleef bestaan.

Oude vaandels van het Rhedens Fanfarecorps en de Koninklijke Rozendaalse Kapel
gerestaureerd.

Ons mede-lid, mevrouw E. Hartman - Wilbrink te Rheden heeft zich grote faam
verworven door haar fraaie handwerken. Daarbij heeft zij zich toegelegd op het maken
van kostuumschilderijen, zoals zij die noemt, waarbij zij probeert de mooie kleding van
historische personen zoals Anna van Kleef, Catharina Howard, Catharina Parr en
Hendrik VIII weer tot leven te brengen. Maar zij heeft zich ook bekwaamd in het
restaureren van oude vaandels. Van haar kennis en kunde hebben geprofiteerd het
Rhedens Fanfarecorps en de Koninklijke Rozendaalse Kapel. Zij zelf deelt over deze
restauraties het volgende mee: Toen het bestuur van Rhedens Fanfarecorps najaar 1975
kwam voor herstel van hun oudste vaandel wilde ik dat graag doen om een stukje
geschiedenis voor ons dorp te bewaren. R.F.C., in 1896 opgericht, kreeg dit vaandel
aangeboden van de Rhedense bevolking in 1898 t.g.v. de troonsbestijging van H.M.
Koningin Wilhelmina. Het vaandel was de trots van de vereniging; het werd opgerold
achter op de fiets overal mee naar toe genomen tot het totaal versleten opgeborgen
werd. Het herstelwerk duurde een winter, waarbij het vergane fluweel werd vervangen,
verdwenen onderdelen zoals b.v. kwasten werden bijgemaakt en het borduursel
gerepareerd. Op 6 mei 1976 was het werk gereed en werd het vaandel voor het eerst
weer getoond t.g.v. het 80-jarigjubileum bij een concert in de oude dorpskerk.
Het vaandel wordt niet meer op straat meegenomen, maar het is te zien in een vitrine in
"Ons Huis" te Rheden. Ook siert het de platenhoes van de eerste plaat, uitgebracht door
het Rhedens Fanfarecorps.

Ook het vaandel van de Koninklijke Rozendaalse Kapel was aan een opknapbeurt toe.
Dit prachtige werkstuk ging schuil achter kransen en medailles. Toen alles er afwas
bleek het oude doek zwaar beschadigd te zijn; het goudborduursel was dichtgekoekt
onder het vuil. Ook hier werden de ornamenten eraf gehaald, schoongemaakt,
gerepareerd, geprepareerd en nu op waterafstotend fluweel gezet, omdat dit vaandel bij
weer en wind gebruikt wordt. De grootste sensatie bij dit werk was echter dat achter de
fraaie wapens van Van Pallandt en Torck een krant uit 1851 tevoorschijn kwam!
Wroetend in de geschiedenis bleek mij dat er vóór 1858 een "Harmonie van Rosendaal"
had bestaan met een eenvoudig vaandeltje. Deze vereniging had als motto "Fabricando
Fabri Fimus" d.w.z. "Al smedende wordt men smid". Deze spreuk staat ook op het
huidige vaandel. (Men zie hiervoor "Historie van Velp en Rozendaal" door H.
Kerkkamp, blz. 467; ook: "Rozendaal, een heerlijkheid" van dezelfde auteur, blz. 84
van de 2de r.) Men is dus in ofna 1851 begonnen met het borduurwerk van het nieuwe
vaandel; de krant werd daarbij gebruikt als patroon. Ook bleek dat er vroeger een luifel
aanwezig was; aan de hand van oude foto's en met een loep konden vorm en kleur weer
worden teruggehaald. Op 14 maart 1981 werd met een kleine plechtigheid tijdens het
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Kr. J.

jaarlijkse concert het vaandel weer in gebruik genomen. Op Tweede Pinksterdag 1982
mocht voor dit vaandel, in een landelijke wedstrijd voor oude vaandels, de eerste prijs in
ontvangst worden genomen als "Het beste ouderhouden oude vaandel". Er ging een
streng onderzoek aan vooraf bij alle 60 deelnemende vaandels. Het vaandel staat
opgesteld in het Gemeentehuis van Rozendaal. Daar bevinden zich ook ingelijste
afdrukken van de oude krant en het origineel met het jaartal 1851 erop.
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Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp
aan de wandel door Rheden en Rozendaal (1823)

door L H. Enklaar

Twee jongelui van goeden huize maakten in 1823 een voettocht door Nederland.
Het waren Jacob van Lennep, 21 jaar, juridisch student te Leiden, die later een-van onze
meest gelezen historische schrijvers zou worden (de bekende autaur van boeken als Onze
Voorouders, De Roos van Dekema, Ferdinand Huyck, enz.) en Mr. Dirk, graafvan
Hogendorp, 25, pas gepromoveerd te Leiden. Van Lenneps vader was de letterkundige
prof. D.J. van Lennep, hoogleraar te Amsterdam; de vander van Van Hogendorp was de
befaamde staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp, die zulk een voorname rol speelde in
de omwenteling van 1813 en de jaren daarna in onze politieke vaderlandse geschiedenis.
Zij waren een merkwaardig stel vrienden. Jacob had aan de voeten van Bilderdijk
gezeten en was zo nader bekend geraakt met de wat stroeve, terughoudende Dirk,
strak-calvinistisch en antirevolutionair van overtuiging.

Van Hogendorp woonde in Den Haag bij zijn vader thuis en was nog onzeker welke
positie hij in de maatschappij zou willen innemen. Papa Gijsbert Karel wilde hem liever
eerst eens iets anders laten beleven, bijv. een Europese reis, maar Dirk voelde dan toch
meer voor een rond tocht te voet door Nederland, om zo het volk in welks verleden hij
zo geïnteresseerd was, ook in zijn hedendaagse omstandigheden beter te leren kennen.

Tezamen met zijn kameraad Van Lennep, voorzien van vele introductiebrieven, werd
de tocht ondernomen op 28 mei 1823. Hij voerde de jongelui door alle provincies van
Noord-Nederland behalve Limburg, beginnend vanaf Noord-Holland, over naar
Friesland, en door de oostelijke naar de zuidelijke gebieden. Van Lennep schreef er een
uitvoerig, gezellig dagboek over, dat eindigt op 1 september, toen zij zich in Zierikzee
bevonden. Dit dagboek, dat zich in het Réveil-archief te Amsterdam bevindt, werd in
1942 uitgegeven door dr. M. Elisabeth Kluit onder de titel Nederland in den goeden
ouden tijd. Van Hogendorp maakte ook aantekeningen, van wat droger aard, in twee
notitieboekjes, die in het Algemeen Rijksarchief bewaard liggen. Deze blijken echter
geen gegevens te bevatten over Rheden-Rozendaal. Dus bied ik nu, vertellenderwijs, wat
door Van Lennep wordt vermeld over hun wandelingen gedurende drie dagen door onze
twee gemeentes. Mijn eigen nadere verklaringen voeg ik daartussen.

Op vrijdag 1 augustus 1823 vertrokken de beide vrienden uit Zutphen reeds om zes uur
in de ochtend (gewoonlijk stonden zij steeds om vijf uur al op) en zetten zij hun tocht
naar het zuiden voort. In Brummen legden zij in een herberg aan, en met fraai weer
arriveerden zij in Dieren "na tusschen heerlijke bouwlanden en hooggeboomte
voortgewandeld te zijn". Van Lennep legde in Dieren in zijn eentje een bezoek af bij
Mevrouw Hooglandt, de moeder van zijn Leidse studievriend Mr. Elias Aemilius
Hooglandt (1798-1846), toenmaals jong advocaat te Arnhem (later was hij notaris in
Dieren, Barneveld en Borculo). Om elf uur verliet hij met zijn reisgenoot weer "dat fraai
gelegen dorp". Het Hof te Dieren kon hem weinig bekoren; hij noemt het "het
belachelijke gebouw, aldaar op last van de Freule van Wassenaer-Twickel opgericht en
dat als een toonbeeld van slechten smaak te pronken staat". De Middachter Allee
betitelde hij als "eene dubbele rij beuken en vervolgens eikeboomen"; zij heeft er toen
ongetwijfeld anders uitgezien dan in haar volle pracht aan het begin van deze eeuw.
Aan het eind daarvan klommen zij vanaf "den ingang van het bosch van Middachten de
12
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hoogte op en doorkruisten het aangenaam bosch, totdat eene breede laan ons weder aan
den grooten weg bracht".

Een volgende rustplaats was "het kleine herbergje dat onder Rhederoord ligt"; dat
was m.i. toch wel De Engel (vgl. C.O.A. Sch. v.d.O., De Engel op Steeg, noot 24). Daar
lieten zij hun goed (d.w.z. hun kleine reiszakken, want de grote bagage was reeds naar
Arnhem doorgestuurd) om de steilte te beklimmen, "die naar deze plaats van
Mejuffrouw Brantsen leidt". Rhederoord was "zeer ouderwetch aangelegd", maar
muntte uit "in fraai en zwaar geboomte; onder anderen zagen wij een beukeboom met
veertien armen, die van binnen hol en altijd vol water is". Vanaf de hooggelegen koepel
en van het huis zelf heeft een heerlijk uitzicht op de IJssel en de torens van "Doesburgh,
Keppel, Deutichem e.a., terwijl het oog van verre op den hoogen Eltenberg en op het
bevallige Kleefsland rust". In een koel tuinhuis bladerden zij "in een album vol
belachelijke geschriften en verzen". In het herbergje aten zij enige ponden kersen en
dronken karnemelk.

Weer op weg aanschouwden de vrienden een grote "waterafleider tegen den weg
aangeplaatst", die het water dat tevoren hele brokken aarde afspoelde in de IJssel
voerde. Het nu volgende stuk van de weg was, een halfuur lang totdat zij langs Biljoen
kwamen, "open en zonder lommer".

Te Velp werd weer halt gehouden; zij dronken er "rhum met water en suiker", en
wandelden langs die "heerlijke weg" verder tot Arnhem en daar doorheen, totdat zij om
half vijf de herberg De Zon bereikt hadden buiten de Rijnpoort; hun "koffers en
valiezen" waren daar reeds gearriveerd.

Na een goed diner om vijf uur sprak Van Lennep nog de heer J. Nepveu van
Amsterdam, die gekomen was om in Rozendaal te gaan schilderen. (Volgens Pieter A.
Scheen, Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1850, 's-Gravenhage 1970,
schilderde Jacob Nepveu, 1788 - 1836, ook Gelderse landschappen). Ook diende zich
's avonds vriend Hooglandt aan, die een afspraak kwam maken voor de volgende dag.
Tot tien uur schreven zij, "en sliepen vervolgens vrij slecht in het benaauwd en klein
vertrekje dat ons aangewezen was".

l
Zaterdag 2 augustus. Om negen uur haalden zij Hooglandt af, die hen "achter
Klaerenbeek om" naar Rozendaal geleidde. Het weer was zeer schoon, en de wandeling
dus alleraangenaamst. Van achteren kwamen zij Rozendaal binnen, zij bewonderden er
de heerlijke bomen en fraaie wandeldreven, want zij hielden zich niet op "bij het
poppespel der waterwerktuigen en fonteinen", waar de tuinlieden bij de rondleidingen
zo lang bij stil bleven staan. Liever wandelden zij "tusschen het plantsoen en in de
afgelegen paden en lanen". Hooglandt toonde hun ook "een onderaardsch gewelf, zware
boomen en gewassen begroeid, dat sints eeuwen gemetseld schijnt, en wiens oorsprong
noch nut niemand weet uitteleggen". (Ook nu nog is daar niets naders over bekend
volgens hr. A. Peters, wethouder gem. Rozendaal; vgl. H. Kerkkamp, Historie van Velp
en Rozendaal, p. 450 v).

In de dorpsherberg werd een half uur uitgerust, en toen trok het drietal "naar
Beeckhuizen, waar wij koffi dronken bij de groote fontein, die wij springen lieten".
Vandaar begaven zij zich naar "een heuvel achter deze plaats gelegen". Dit moet de
Zijpenberg geweest zijn, want hij is "de hoogste van den gansen omtrek", en "aldaar
welt het water uit het heidernos en zandsteengruis op en vereenigt zich onder eenige
boompjes tot eene heldere beek, die den gansehen Beeckhuizen water verschaft en al de



watervallen loopen doet". Deze mededeling klopt niet precies, in zoverre de
Zijpenbergse sprengen en het Kleigat ook toen wel niet samengevallen zullen zijn.
Het Beekhuizer bos, dat heerlijk oord, werd vervolgens geheel doorwandeld en elke
hoogte beklommen.

Om vijf uur werd Velp bereikt; daar aten zij en dronken goede Rijnwijn.
Zij ontmoetten er prof. J .P. Van Cappelle (1783-1829, hoogleraar Nederlandse
letterkunde en Vaderlandse geschiedenis te Amsterdam), wien zij een bezoek toezegden
de volgende dag, en tegen het vallen van de avond wandelden zij naar Arnhem terug.

Zondag 3 augustus. Het regende eerst wat. In de ochtend gingen zij ter kerke en hoorden
daar een stichtelijke en degelijke preek. Na de dienst togen Jacob en Dirk opnieuw naar
Velp; zij bezochten er volgens afspraak de heer en mevrouw Van Cappelle, die hen met
koffie wachtten (waar precies verbleven zij?). Aangenaam en levendig werd
geconverseerd tot half drie.

Een uur later waren zij te Arnhem terug aan hun herberg. Daar reed een caléche
voorbij, waarin Van Lennep zijn nicht Madeion de Ruuck geb. Ruysch ontdekte; "als
een bandiet" hield hij het rijtuig aan, en vernam dat zijn tante Ruysch zich nu op
Daalhuyzen bevond bij de Van Hasselts. Jammer, hij was daar juist langs gekomen en
zou nu weer daarheen terug moeten voor een familiebezoek.

Maar eerst nog tussen vier en vijf naar de "Hartjensberg en Sonsbeek", die zij toch
niet missen wilden. Zij bewonderden daar de nieuwe aanleg. "Onberekenbare schatten
worden hier besteed. Bergen worden vereffend, dalen verhoogd, twee straatwegen
aangelegd, vijvers en waterpartijen gegraven, beeken geleid, huizen gebouwd of
veranderd, oranjerieën in orde gebracht, hardsteenen broeibakken tegen de hoogtens
geplaatst, in een woord, alles is hier weelde en grootheid".

Terstond na het diner zette Van Lennep zich in een "fargon" en reed naar
Daalhuyzen. Daar trof hij een heel gezelschap: zijn tante Ruysch, de oude heer Van
Hasselt (Mr. G. van H., oud-burgemeester van Arnhem, enz. op Daalhuyzen in 1825
overleden) en diens zoon en schoondochter (Mr. D.G.A. van H., vrederichter van Velp
en vanaf 1826 burgemeester van Rheden (zie over hen H. Kerkkarnp, Historie
van Velp en Rozendaal, p. 332 en 405 vlg) "en nog een paar wezens". Hartelijk werd de
neef door allen verwelkomd en ouderhouden. Om half acht nam hij afscheid en reed hij
naar Arnhem terug, naar zijn herberg De Zon. Van Hogendorp ging vroeg naar bed,
maar Van Lennep bleef met enige anderen nog souperen en bourgognewijn drinken.

De volgende morgen reden zij per diligence, vanwege het ongunstig weer, naar
Amerongen, en zo ging de tocht door Nederland verder. En daarmee is, voor zover het
ons betreft, dit aardig reisverslag afgelopen.

Naschrift. Voor Dirk van Hogendorp was dit echter voorzeker niet zijn laatste bezoek
aan Velp geweest. Zijn oom Willem (I765-1835, overleden te Velp), de jongste broer van
zijn vader, was secretaris van Haarlem en directeur der registratiën te Amsterdam
geweest. In het jaar van Dirks voetreis, 1823, woonde hij nog niet in Velp, maar sinds
1827 wel, op Klein Biljoen. Hij bezat zes kinderen, waarvan de oudste dochter (geb.
1800) later huwde met de bekende Réveil-man C.M. van der Kemp. Er waren nog vier
dochters; de oudste daarvan, Marianne Cathérine (geb. 1805) werd de bruid en vrouw
van Dirk Hogendorp, die dus haar volle neef was; het huwelijk werd te Rheden gesloten
in 1830. In Den Haag werd Marianne de intieme vriendin van mevr. Groen van
Prinsterer; vele brieven van haar liggen nog bewaard in het A.R.A. De jongste freules
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(geb. in 1808, 1809 en 1811) woonden verder hun ganse leven ongehuwd in Velp, in een
villa op de plaats waar thans "Oosterwolde" staat (vgl. Kerkkamp, p. 349). Zij zijn
gestorven in resp. 1879, 1881 en 1867. De freules waren bezoeksters van de Rhedense
Réveilkring (zie mijn artikel daarover in Med., maart 1976, nr. 59). Het zou interessant
zijn nog eens te vernemen wat deze zo bekende en belangrijke inwoonsters voor rol
hebben gespeeld in de Velpse samenleving.

Wat Jacob van Lennep betreft, die heeft in later jaren nog menigmaal in De Engel
gelogeerd, getuige het bericht over hem van N.D. Doedes in De Gids 1895, IV, p. 487 :
'''t Was in 1866, te Rhedersteeg, waar wij eenige weken in hetzelfde huis logeerden,
waarin hij etterlijke zomers had doorgebracht en zijn Klaasje Zevenster heeft
geschreven. Eiken morgen reeds om zes uur zat hij bij een der bovenvensters te werken;
verder op den dag ging hij wandelen en kon men hem af en toe met jeugdige vlugheid
over hekken zien springen of in de statige Middachterlaan luchtige pirouettes om zijn
bejaarde gade zien maken". (vgl. C.O.A. Sch. v.d. 0., De Engel op Steeg, p. 13 en noot
24).

Het Gelders Oudheidkundig Contact in 't zilver.

Op zaterdag 9 oktober 1982 werd in Arnhem het 25-jarig bestaan gevierd van het
Gelders Oudheidkundig Contact. Niet ieder lid zal weten dat "Het Contact" een kind
nog wel! Het ontstaan van deze provinciale organisatie van Gelderse oudheidkundige
verenigingen en musea is te vinden in de notulen van de bestuursvergadering van 26
april 1957 , waar we lezen: "De secretaris oppert het plan, pogingen in het werk te
stellen om te komen tot provinciaal contact van oudheidkundige verenigingen".
Wie het interesseert - dat zijn, denk ik, alle leden van onze Kring! - kan het lezen in
nummer 94-1982/III van het Gelders Oudheidkundig Contactbericht, een tijdschrift
dat 4 maal per jaar verschijnt en dat een schat van gegevens bevat over de Gelderse
oudheidkunde in de ruimste zin des woords. De abonnementsprijs bedraagt slechts
f 12,50 per jaar (en dat in deze tijd!). Adres: Stichting Gelders Oudheidkundig Contact,
Postbus 359, 7200 AJ Zutphen, tel.05750-11826. Een hartelijke gelukwens aan de
jarige Stichting is hier zeker op zijn plaats.

Parken, kastelen en buitenplaatsen

In de serie vogelvluchten, uitgegeven door de Stichting ter bevordering van de uitgave
van atlas en handboek "Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen" in
samenwerking met Canaletto, Alphen aid Rijn, is in april 1982 verschenen Middachten.
Centraal staat het vogelvluchtgezicht, getekend door Adolfvan der Laan, gegraveerd
door Hendrik de Leth en uitgegeven door Andries en Hendrik de Leth te Amsterdam
vóór 1747. Het gezicht heeft de afmetingen 44~ x 63~ cm. Daaromheen dienen 20
gezichten op en bij Middachten geplaatst te worden. Deze gezichten, van dezelfde
makers en uitgevers als het vogelvluchtgezicht, zijn genummerd 2-21 en zij meten steeds
(afgerond) 11 x 15 cm. Nummer 1 is niet opgenomen omdat die het vogelvluchtgezicht
in het klein weergeeft en aldus kan worden weggelaten wanneer het grote gezicht
aanwezig is. De inleiding van Jonkheer dr H.W.M. van der Wyck geeft in kort bestek veel
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over de tuinaanleg op Middachten in de 18e, 1ge en 20e eeuw. Bij zijn inleiding zijn nog
21 afbeeldingen geplaatst. Enkele wil ik nader aanduiden. Behalve de bovengenoemde
serie kleine gravures, uitgegeven door A. en H. de Leth, zijn ook nog ongenummerde
gravures in dezelfde stijl verschenen, zes in getal. Deze zijn ter completering van de
documentatie afgedrukt. Van deze en van de andere gravures zijn enkele voortekeningen
bekend, welke eveneens zijn afgedrukt. Inleiding en gezichten van Middachten zijn een
waardevolle uitgave, welke ik van harte aanbeveel. De prijs voor leden van de
Oudheidkundige Kring is f 20,- (in de boekhandel f 22,50). De publicatie is via de heren
Kolkman en Meijerink op het gemeentehuis te verkrijgen.

In samenwerking tussen de bovengenoemde stichting en de uitgeverij Canaletto is de
lang verwachte handelsuitgave verschenen van het werk waarop Jonkheer Van der Wyck
in 1974 promoveerde. Het woord handelsuitgave is een onderschatting. Het boek is
ingrijpend uitgebreid en bewerkt en is in maart 1982 verschenen onder de titel De
Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel. Uitg.
Canaletto, Alphen aid Rijn 1982 (598 blz.; f97,50). Indien men voor f 10,- per vijf
jaar contribuant wordt van de bovengenoemde stichting kan men het prachtige boek
voor f 87,75 kopen. Het boek is ook voor ons gebied van groot belang. Immers, één
hoofdstuk is gewijd aan Rosendael, terwijl de huizen Biljoen, Dieren, Gelderse Toren,
Middachten, Rhederoord en de Rouwenberg met hun aanleg alsmede het landgoed
Beekhuizen op meerdere plaatsen genoemd worden. Het boek is rijk gei1lustreerd b.v.
met tekeningen van het huis te Dieren (omstreeks 1830 en een plan uit 1848), en geeft
een duidelijke aanzet tot het behoud van huis, park en omringend landschap. Als
voorbeeld is nu juist de Zuid-oostelijke Veluwezoom (Arnhem/Velperweg - Dieren)
gegeven met de aanwijzing van 20 te beschermen buitenplaatsen en landschappen.

S. v.d. O.

Nogmaals "de Luchtbal"

Of de verklaring van de bijnaam "de Luchtbal" in het vorig nummer door E.J.Kr.J.
vermeld, wel juist is? Ik heb hem gekend en was ook bij de opstijging van de
luchtballon van Pottum tegenwoordig. M.i. doelde de bijnaam op de
zwaarlijvigheid van de man. Mag je juridisch een geslachtsnaam met bij- of scheldnaam
ongestraft in de pers vermelden? Juist vermelding van "de Luchtbal" in een
krantenartikel gaf aanleiding tot een conflict: De onderwijzer A.G.Ketz (van School 111
in de Tramstraat) deed zulks in één zijner historische sprokkels (over de jaren ± 1880 tot
1900) in de Velpsche Courant. De familie achtte het beledigend. Ze nam een advocaat
in de arm, die de auteur een dreigbrief schreef. Deze werd zó boos en ontdaan, dat hij
verklaarde z'n pen voor immer neer te leggen.

H.Kerkkamp.
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Boekennieuws

Oorlog, vervolging en verzet in Rheden en omgeving,

door w.H. Heitling

17

Een verzetsmoeder, ing. E. Kiestra, Th. Peelen, Simon Carrniggelt en J.O. Hagen, eigen
uitgave van het Comité Voormalig Verzet in de gemeente Rheden, niet in de handel.
Deze bundel, waaraan, naar ik meen, ons Kringlid J.O. Hagen de meeste energie heeft
besteed, verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling "Oorlog, vervolging, verzet
1940-1945" van 27 april t/m 2 mei 1982 in De Schaerweide te Rheden. Burgemeester
mr. H.V. van Walsum schreef een voorwoord, J.H.F. van Langen, voorzitter van het
genoemd comité, een inleiding. Willy H. Heitling haalt wat herinneringen op.
Een verzetsmoeder (vanwaar die anonimiteit?) schreef het gedicht "Grebbeberg, 17 mei
1940", ing. E. Kiestra tekende het oorlogsmonument in het Rozenbos, Th. Peelen en
J.O. Hagen zorgden voor de hoofdmoot, Simon Carmiggelt stond een gedichtje af.
Foto's uit de oorlogstijd verluchten het boekje dat, wat mij betreft, best in duurdere
vorm uitgegeven had mogen worden. Want het is een welkom bijdrage tot de kennis van
de jaren 40-45 in onze gemeente, er worden dingen vermeld die ik nog niet elders
tegenkwam!

Papiermakers van de Veluwe, samengesteld door een werkgroep van de cursus voor
amateur-hostorici, uitgaande van de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact. Uitgave:
Gemeente archief Apeldoorn, 1981, 156 blz. ill. f 15,- f 5,- portokosten. De Werkgroep
heeft uitgebreidde onderzoekingen gedaan naar de papiergeschiedenis van de Veluwe in
het Rijksarchief in Gelderland en het Apeldoornse Gemeentearchief. De namen der
papiermakers, die men tegenkwam, zijn alfabetisch gerangschikt. Onder Rheden (het
ambt?) vond ik vermeld Egbert Albers, G.J. en H. Brouwer, Paul Brouwer, J. de Bruin,
Gerrit van namen, W, van Otterlo en Vos & Knoops. Onder Rozendaal: Gradus Albers,
Antonij Boekelman, Teunis Goedings, Willem Greven, Hendrik Janssen en Gerrit l.ebots
(zal wel Labots moeten zijn).

Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815, samengesteld door MI. J. Drost, onder begeleiding
van drs. G.J. Mentink, prof. mr. O. Moorman van Kappen en drs. C.O.A. baron
Schimmelpenninck van der Oije, De Walburg Pers, Zutphen, 1982,256 blz. f 30,-.
De Gelderse Plakkatenlijst overbrugt de periode 1740 tot 1815, een tijdperk waarvan de
wetgeving voor nadere kennismaking en onderzoek in gedrukte vorm nog niet aanwezig
was. Een zeer nuttige uitgave dus voor de historicus die wil weten welke wetten en
verorderingen in Gelderland vóór de Franse Tijd zijn gemaakt. Een paar voorbeelden,
waaruit blijkt dat dit boek ook voor onze gemeenten van belang is: 1747,31 januari,
Publicatie houdende uitloving van een beloning voor degene, die de brandstichter kan
aangeven, die huizen in de Ambten van Rheden, Brummen en Voorst in brand heeft
gestoken. 1764, 31 maart, Publicatie houdende uitloving van een beloning voor een
ieder die aanwijzingen kan geven tot het ontdekken van de dader van het doden van een
pasgeboren kind, gevonden achter kasteel Biljoen. 1810,25 januari, Publicatie van de
landdrost van het Departement Gelderland, houdende voorzorgsmaatregelen tegen



dijkdoorbraak en overstromingen van de IJssel, zoals het hangen van manden aan
kerktorens en het lossen van seinschoten.

Gelders Molenboek, tweede druk, 1982, De Walburg Pers Zutphen, 655 blz. foto's,
tekeningen, kaarten, f 97,50. Ik vermeld de verschijning van dit boek, dé bron van
informatie inzake Gelderse molens, omdat er vanzelfsprekend een beschrijving in staat
van de enige complete waterradmolen in onze gemeenten, de Van Lennepsmolen te
Velp. Ook wegens de beschrijving van de waterradkorenmolen "De Kopermolen" in de
buurtschap Zuuk, gemeente Epe. Deze molen, die waarschijnlijk uit de 18de eeuw
dateert, stond tot in de 19de eeuw bekend als de "Rosendaelse molen". Water, grond en
molen waren namelijk omstreeks de overgang van de 16de eeuw naar de 17de eeuw het
eigendom van de geslachten Van Dorth en Van Arnhem, bezitters van kasteel Rosendael.

De Joodse gemeente in Dieren

De heer H.Kooger, Houtkampstraat 14, 7054 CL Westendorp, verzamelt gegevens over
de Joodse gemeente in Dieren. Hij zou graag in contact komen met personen, die
knipsels, illustratiemateriaal enz. bezitten van de Joodse gemeente Dieren
(burg.gemeente Rheden). Dit in verband met een samen te stellen boekwerkje.

Nieuwe leden

De heer en mevrouw Algera-Fest, Rozendaal
De heer en mevrouw Beekhuizen-Mertens, Dieren
De heer G.E. Bod, Son
De heer en mevrouw van der Flier-Gruijs, Rheden
De heer en Mevrouw H.Hakken, Rheden
Mevrouw B.C. Janse-Hekman, Rheden
Mevrouw T. Knottnerus, Rheden
De heer C.M. Koolhaas, Doesburg
Mevrouw H.A. Kuijsten-Muller, Vught
Mevrouw M.J.H.Th. Rijken-Ruiter, Rheden
De heer en mevrouw E.W.P.A. van de Sandt, Bemmel
De heer en mevrouw Wijnsma-Ringersma, Velp
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ +
+ ++ ++ ++ +.:. Index Historie van Velp en Rozendaal .:.+ ++ +.:. De voorzitter van onze Kring, drs.C.O.A.baron Schimmelpenninck van der Oije .:.+ +.:. heeft in mei jl. aan de heer H.Kerkkamp het eerste exemplaar aangeboden van .:.
:~: de Index op zijn "grote boek", de Historie van Velp en Rozendaal. In de :!:
:1: winter daarvoor werd die samengesteld door een werkgroepje. De uitgave werd :1:
:1: verzorgd door het Gemeentearchief van Rheden. Deze index is onmisbaar voor :1:
.:. hen, die het boek van Kerkkamp bezitten. Het bevat lijsten van trefwoorden, .:.• •.:. aardrijkskundige namen, persoonsnamen, illustraties en kaartjes. .:.
+ +.:. De prijs is f 7,50. Verkrijgbaar in het Gemeentearchief te De Steeg. .:.
+ ++ ++ ++ +
h hi••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,

Uw medewerking wordt gevraagd!

Het bestuur van onze Kring wil tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 1983
enige leden in de gelegenheid stellen een korte causerie te houden, desgewenst
verlucht met dia's, over een historisch onderwerp, zoals beroepen, huizen etc.
Aanmelding bij de secretaris, P.G.J.Breukink, Deventerweg 96, 7203 AN Zutphen,
tel. 05750-17869.

De archivaris van onze Kring, de heer W.J.Meijerink, Gemeentehuis, De Steeg vraagt
oude adresboeken van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Ook komt hij gaarne
voor zijn archief in het bezit van afleveringen van "Het Blauwe Boekje"
(Ned.Patriciaat).

Contributie 1983.

De leden wordt verzocht nog niet tot betaling over te gaan en toezending van de
acceptkaart af te wachten.


