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Middagbezoek

aan het Koninklijk Tehuis voor
Oud Militairen "Bronbeek" te
Arnhem op zaterdag 19 januari 1991.

De leden van de "Oudheidkundige Kring
Rheden - Rozendaal" worden uitgenodigd
voor een bezoek aan Bronbeek en de
Commandantswoning.

Het is de bedoeling dat belangstellenden op
eigen gelegenheid naar Bronbeek,
Velperweg 147, Arnhem komen.

Verzamelen om 14.15 uur op parkeerterrein
achter Bronbeek.

De entree is atbankelijk van het aantal
deelnemers f 2,50 of de helft daarvan.

In verband met de benodigde gidsen is
aanmelding verplicht en wel voor
16 januari 1991. Tel. 08309 - 76204
(tussen 9.00 en 12.00 uur)
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Lezing

Op woensdag 13 februari 1991
zal de heer M.J. Matser
een lezing houden over "De Imbosch
Monument in een (natuur) monument"
De heer R. Kreets zal dan spreken
over de flora, fauna en het beheer van
het natuurmonument "De Imbosch"

Plaats: Torckschool, Rosendaalselaan 3, Rozendaal
Aanvang: 20.00 uur
Entree voor niet leden: f 2,50
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IN MEMORIAM E.J. KRUUSWIJK JANSEN 1914 - 1990

Op 3 oktober jl. is ons lid van verdienste E.J. Kruijswijk Jansen na een korte periode van
ziekte overleden. Zijn plotseling heengaan heeft ons diep getroffen. De Oudheidkundige
Kring Rheden Rozendaal betreurt het heengaan van een van de oprichters van haar vereni-
ging.
De heer Evert Jan Kruijswijk Jansen werd op 19 februari 1914 te
Velp geboren onder de familienaam Jansen. Bij Koninklijk
Besluit van 26 maart 1971 werd de naam Kruijswijk toege-
voegd.
Na het behalen van de lager onderwijs-akte in 1934 is hij als on-
derwijzer werkzaam geweest bij het bijzonder lager onderwijs te
Velp. Nadat hij van 1948 tot 1952 als hoofd der school was
werkzaam geweest in Zonnemaire op Schouwen-Duiveland
kwam hij terug naar de gemeente Rheden; per 1 mei 1952 werd
hij namelijk benoemd tot onderwijzer aan de Burgemeester
Bloemersschool te Dieren, een school voor buitengewoon lager
onderwijs. 'Vervolgens werd hij met ingang van 1 januari 1957-
na ondermeer het behalen van het diploma logopedie - docent aan de Dr. P.C.M. Bosschool
voor slechthorende kinderen te Arnhem. Deze functie vervulde hij tot zijn benoeming als
directeur van de Stichting Contact van Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en -Musea
per 1 augustus 1971. In totaal is hij 37 jaar in het onderwijs werkzaam geweest.

Zijn grote interesse voor de plaatselijke geschiedenis van zowel Velp als Rozendaal leidde
tot het initiatief om te komen tot het oprichten van een oudheidkundige kring. Op 11 januari
1954 werd de oprichtingsvergadering gehouden in Hotel de Engel in De Steeg. Wegens
ziekte kon hij bij deze vergadering niet aanwezig zijn. Bij de bestuursverdeling nam hij het
secretariaat op zich. Een functie die hij, op zijn geheel eigen wijze, zeer nauwgezet vervuld
heeft van 1954 tot 1989. Daarnaast was hij o.a. verantwoordelijk voor de redactie van de
"Mededelingen", het contactorgaan van de Kring, van 1954 tot 1983. In totaal vijfenzeven-
tig nummers waarin vele artikelen van zijn hand zijn opgenomen. Aan de werkzaamheden
verbonden aan het samenstellen en verzenden van deze uitgaven heeft ook het gezin
Kruijswijk Jansen vaak een aandeel geleverd.

Op zijn initiatief kwam in 1957 het "Contact voor Gelderse Oudheidkundige Verenigingen
en Musea" tot stand, hetgeen een coördinatie betekende van de talrijke lokale en regionale
oudheidkundige verenigingen en besturen van oudheidkamers en musea in Gelderland. Ook
van deze vereniging is hij jarenlang secretaris geweest en werd hij uiteindelijk de eerste di-
recteur.

Dat zijn verdiensten niet onopgemerkt zijn gebleven kan opgemaakt worden uit het feit dat
hij ter gelegenheid van de Algemene Decoratieverlening 1976 bij Koninklijk Besluit werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1979 werd hem bij gelegenheid van
het vijfentwintig jarig bestaan van de Kring door het College van Burgemeester en
Wethouders de eremedaille der Gemeente Rheden toegekend. De vereniging zelf benoemde
hem toen tot ere-lid.
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Dat hij in vrede roste. WJ.M.

Zowel door zijn grote inzet en enthousiasme, maar vooral ook door zijn deskundigheid op
oudheidkundig gebied, is de Kring hem veel dank verschuldigd. Zijn vrouwen kinderen
wensen wij de kracht toe dit verlies te dragen. Op 8 oktober was het bestuur namens al onze
leden tegenwoordig bij zijn begrafenis, waar de voorzitter onder meer sprak: "Het gemis na
zijn heengaan kan alleen enigszins verzacht worden door in herinnering te roepen hetgeen
hij ons, in zijn werken, heeft nagelaten".

DE VERVANGING VAN EEN SPOORBRUG IN 1902
Een generale repetitie in Dieren door mevr. P. Moesker

Enige tijd geleden viel mijn oog op een berichtje in de Velpsche Courant van 14 juli 1900,
waarin de verslaggever een "eigenaardig vervoer" aankondigde: "De spoorbrug bij
Buitenpost (bij de grens tussen Groningen en Friesland, P.M.) wordt door een nieuwe ver-
vangen, terwijl van de oude gebruik zal worden gemaakt te Dieren. Maar hoe die daar te
krijgen? ..... ".
Die vraag werd beantwoord door ir. P. Joosting, die op 12 april 1902 in een lezing voor de
vergadering van de Vakafdeling voor Spoorwegbouw en Spoorwegexploitatie verslag uit-
bracht over het vervoer van de brug en de plaatsing in Dieren in de nacht van 5 op 6 april
1902. (Afgedrukt in "De Ingenieur" van 16 augustus 1902). Daarin vinden we ook de ver-
klaring van de ondertitel "Een generale repetitie in Dieren". De première zou zich afspelen
in Rotterdam. Daar lag een spoorbrug over de Koningshaven, die in 1897 volgens de minis-
ter van Waterstaat, Handel en Nijverheid langzamerhand aan vervanging toe was. Hij gaf de
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen opdracht te onderzoeken op welke wij-
ze dat kon gebeuren. Voorwaarde daarbij was dat zowel het spoorwegverkeer als de scheep-
vaart zo min mogelijk belemmerd mocht worden. De gebruikelijke werkwijzen kwamen
daardoor niet in aanmerking. Men kon temidden van de huizen geen hulpbrug tussen de
twee vaste overspanningen slaan. Evenmin kon men de treinen over enkel spoor leiden tij-
dens de vervanging van de halve brug, omdat de brug dan niet opengedraaid kon worden en
het scheepvaartverkeer lange tijd gestremd zou zijn.
Ir. P. Joosting, belast met de opdracht van de minister, meende wel een oplossing te zien.
Hij wilde op de pijlers onder de uiteinden van de draaibrug zware hijstoestellen plaatsen, de
oude brug ophijsen en haar neerlaten op steigers die op schepen geplaatst waren; die sche-
pen moesten tijdens het hijsen onder de brug varen. Op de steigers moest de - van te voren
geconstrueerde - brug liggen. De schepen zouden moeten doorvaren, totdat deze brug onder
de hijstoestellen gekomen was. Daarna moest men haar zover ophijsen dat de schepen kon-
den wegvaren en haar op de draaispil plaatsen. Zoals te begrijpen is, ging het hier om de
verplaatsing van een gewicht van enige honderden tonnen; er zouden zich dus vele onver-
wachte moeilijkheden kunnen voordoen. En, omdat deze methode een novum was, keek ir.
Joosting verlangend uit naar een mogelijkheid een proef te nemen met een brug van kleine-
re afmetingen. In de zomer van 1900 deed zich die gelegenheid voor: de vrijgekomen brug
in Buitenpost, waar onze verslaggever over sprak, zou uitstekend in de plaats kunnen ko-
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men van de draaibrug over het Apeldoorn-Dierens kanaal. Deze laatste was niet meer ge-
schikt voor haar taak.
Het ontwerp tot wijziging en versterking van de Friese brug kwam spoedig tot stand en de
minister gaf vergunning voor het vervoer van de brug van Buitenpost naar Dieren in juli
1900. Maar met de vergunning had ir. Joosting nog geen antwoord op alle vragen die nu op
hem afkwamen. Na zorgvuldige afweging van de mogelijkheden besloot men de brug op
een geschikt schip te laden en het geheel getrokken door een stoomboot, door de Friese wa-
teren tot aan Lemmer te slepen, en van daar over de Zuiderzee naar de Usselmonding en de
Ussel stroomopwaarts naar Dieren. Bij de voorbereiding had men gebruikt gemaakt van het
kanaalboek, uitgegeven door het Ministerie van Waterstaat enz. Dit boek wees uit dat het
vaartuig aan bepaalde eisen van breedte en diepgang moest voldoen. Met moeite vond men
zo'n schip; een hiellichter, die wel gebouwd was om te drijven en zware lasten te torsen,
maar niet om te varen. Maar men had geen andere keus; gevaar zou kunnen ontstaan wan-
neer men bij onstuimig weer met zo'n hoge lading de Zuiderzee zou gaan bevaren om de
Usselmond te bereiken. Nadat al het overbodig materiaal van de brug verwijderd was, kon
de tocht beginnen. Ondanks de zorgvuldige voorbereidingen deden zich wel enige onaange-
name verrassingen voor: het kanaalboek bleek niet altijd betrouwbaar te zijn. Tweemaal
bleef de lichter in te nauwe bruggen steken. Ir. Joosting zegt daarover: "Een vijzel werd te-
gen het landhoofd geplaatst en drukte tegen een stevige juffer, die tegen het juk dat de beide
doorvaartopeningen scheidde, steunde. Door den druk van de juffer bogen de palen van het
juk een weinig door en zoo ontstond juist voldoende ruimte om den lichter met eenige
moeite te laten passeeren. De jukken protesteerden wel door een zacht maar ontevreden ge-
kraak tegen dit optreden, maar, daar zij na het opheffen van den druk weer geheel in hun
ouden stand terugkwamen, geloof ik dat deze kunstbewerking hun geen kwaad zal hebben
gedaan." Doordat de werkelijke diepte van het vaarwater niet altijd overeenstemde met de
gegevens van het kanaalboek, raakte men nogal eens aan de grond: tot Dokkum voer men
dan ook gemiddeld 1 km per uur. Het oponthoud zorgde voor een derde complicatie: de
zondag was verstreken, toen men weer sneller kon varen. En die zondag was het kanaal
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voor alle andere scheepvaart gesloten geweest. Op maandag kon men de schippers dan ook
eigenlijk niet dwingen terug te varen naar een geschikte plaats om te passeren. Ook hier
kwam een oplossing. Een opzichter van Rijkswaterstaat begeleidde het transport en noteer-
de in zijn aantekenboekje alle afwijkingen van de opgegeven dieptes. Door zijn aanwezig-
heid, en zijn boekje, kreeg het transport een officieel karakter en "zonder morren schikten
de schippers, een anders waarlijk niet zoo gedwee volkje, zich naar de wenschen van den
kapitein ft. Tijdens een donderbui met hevige wind op het Tjeukemeer was gebleken dat de
lichter zeer vast op het water lag. Toch besloot men in Lemmer twee stevige tjalken aan
weerszijden van de lichter vast te meren, om vervolgens over een rimpelloze zee naar
Kampen te varen. Deze tocht duurde meer dan tien uur, en de kolen, die tot Dieren hadden
moeten dienen, waren bijna verstookt Aangezien het nu stroomopwaarts ging, moest een
sterkere collega de taak van de sleepboot overnemen. Zonder verdere tegenslagen kwam
men in Dieren aan, waar de brug voorlopig een plaats kreeg op een stuk Rijksgrond bij de
oude brug.
Daar lag zij tot aan de nacht van 5 op 6 april 1902: in de tussentijd was zij "pasklaar" ge-
maakt voor haar nieuwe taak. Opnieuw bracht de Velpsche Courant (9 april 1902) verslag
uit. De geïmponeerde verslaggever schrijft het volgende: "De in 1900 van Buitenpost naar
hier overgebrachte spoorbrug voor dubbelspoor is Zaterdag verwisseld met die welke thans
over het kanaal in de lijn Arnhem-Zutphen lag. Was het vervoer destijds ( ..... ) reeds een
kunststuk, hetgeen Zaterdagnacht heeft plaats gehad, overtrof alles. Nadat Zaterdagnacht de
laatste trein van Arnhem naar Zutphen de brug over het Dierensch Kanaal bij Dieren gepas-
seerd was begonnen aldaar de werkzaamheden, bestaande in het wegnemen dezer draaibrug
en het vervangen van haar door eene nieuwe. Veel technici en nieuwsgierigen waren aan-
wezig, om er getuigen van te wezen, hoe de oude brug in haar geheel weggenomen en de
nieuwe eveneens in haar geheel gelegd wordt. Deze laatste (die 125 ton weegt) rustte op
een sterk geconstrueerden steiger naast de oude brug, welke op een anderen steiger daar
vlak tegenover werd geheschen met behulp van vier zware lieren, ieder door ongeveer zes
man bediend. Over deze lieren liepen zware staalkabels, waaraan het gevaarte kwam te han-
gen, om daarna met vereende krachten op den steiger geschoven te worden. Later werd de
nieuwe ijzeren draaibrug met behulp van lieren van den steiger geschoven om haar daarna
te laten zakken op de spil van den middenpijler in het kanaal. De leiding van het werk was
opgedragen aan den opzichter A. Wilbrenninck. Tegenwoordig waren de hoofdingenieur
van Weg en Werken, de heer W. Verwey, de brugingenieur J. Joosting en vele andere inge-
nieurs der Staatsspoor, zoowel als der Hollandsche Uzeren Spoorweg Maatschappij, bene-
vens eenige autoriteiten der beide maatschappijen. De nieuwsgiereigen werden door de ma-
reehausses op een eerbiedigen afstand gehouden. (Zij kregen er tezamen f 25,-- voor. P.M.)
Het werk werd zeer ordelijk door de arbeiders uitgevoerd, een ieder wist wat hij doen
moest, wanneer hij het fluitje van den opzichter Wilbrenninck hoorde. Een photograaf nam
eenige photo's (bij kunstlicht, maar zij mislukten door de stromende regen, P.M.). Des mor-
gens om 5 uur was alles afgelopen en de eerste trein kon zonder storing de nieuwe brug
passeeren ".
Het einde van de lezing door ir. Joosting laat zich raden. Hij toont zich zeer tevreden over
de gehele operatie, al is hij er zich terdege van bewust dat het karwei in Rotterdam, waar-
van "Dieren" slechts een voorproefje was, aanzienlijk omvangrijker zal worden. Maar het
was een voorproefje dat hem het vertrouwen heeft gegeven dat zijn vinding realiseerbaar is.
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Naschrift: Een kopie van de lezing door ir. J. Joosting is aanwezig in het Gemeente-archief
in De Steeg. Geïnteresseerden kunnen daar kennisnemen van alle technische details die hij
heeft besproken.

DE IMBOSCH, MONUMENT IN EEN (NATUUR) MONUMENT
door MJ. Matser

Wie kent niet het nationale park "Veluwezoom ", een gebied met een omvang van meer dan
4500 ha natuurterrein. Met plaatsen zoals het landgoed Beekhuizen, de Posbank en de
Zijpenberg, welke goed bezocht worden door toerist en wandelaar. En de bossen van
Hagenau, 't Asselt en de Onzalige bossen. Verder naar het zuiden langs de rand Dalhuizen,
Rhederoord en Middachten. Namen die in de geschiedenis al reeds lange tijd een plaatsje
hebben ingenomen. Maar wat is er eigenlijk bekend over de Imbosch, het grote noordelijke
gebied van het park, gelegen op het voormalige landgoed Rosendael? Wie de boeken er op
naslaat vindt daar zelden iets over vermeld. Als natuurgebied is de Imbosch tegenwoordig
voldoende bekend. Door zijn geisoleerde ligging • nauwelijks ontsloten door verkeerswe-
gen - geliefd gebied, leefden zo'n 175 jaar lang een handjevol mensen die het woeste gebied
van zandverstuivingen en verspreid groeiende struiken hebben beplant met heiden en bos-
sen grove den. Werk was er in overvloed en zwaar. Er werd gespit, geplagd, gezaaid, ge-
poot, gedund, gekapt, gerooid, tot wat het nu is. Voor hen werden in 1764 woningen ge-
bouwd door de eigenaar destijds, Assueer Jan Torck, die het landgoed had geerfd van zijn
oom Lubbert Adolf Torck. Twee huizen aan de rand van "den Imbosch", een klein oud bos
uit vroeger tijden overgebleven, toen grote wouden de Veluwe moeten hebben bedekt. Wat
de beweegredenen ook waren van de heer van Rosendael, de arbeiders deden het ontgin-
ningswerk en woonden in ruil daarvoor op de huizen, welke zodanig waren ontworpen dat
ook het boerenbedrijf uitgeoefend kon worden. En dat was niet makkelijk op oe schrale
grond, waar met veel moeite wat verbouwd kon worden. Bovendien had het wild er vaak

. vrij spel, ondanks de maatregelen die er genomen werden om het te weren. In de vroege
ochtend en in de avondschemering, de tijden dat het wild voedsel zoekt, moesten de dieren
van het land verjaagd worden. Daags over was er voldoende werk in het bos en 's-avonds
op de akkers. De nederzetting, met dezelfde naam als het bos, werd een woonplaats voor
een kleine zelfstandige groep arbeiders/keuterboeren. Jan Materman en Johannes Burgers
vestigden zich daar aan het begin van de 19de eeuwen hun families zouden er blijven wo-
nen tot dat bos en boerderij niet meer in hun levensonderhoud konden voorzien. Zij werkten
er niet alleen, zij hielden er toezicht en leefden met, van en voor het bos. De familie
Burgers drie generaties en de familie Materman vier generaties lang. Zij bouwden er een
leefgemeenschap op die aan het einde van de 19de eeuw, uitgebreid met de families
Buurkes en ter Velde, zo groot werd dat het bos onvoldoende werk èn het gehucht te weinig
woonplaats boden zodat velen het moesten verlaten. De nederzetting aan de Imbosch is
klein gebleven, te ver van de bewoonde wereld langs de rivier af, te weinig bedeeld met
vruchtbare grond, te veel verstoken van weideplaatsen om uit te kunnen groeien tot een
dorp. "Maar bij uitstek geschikt om deel uit te maken van een nationaal park", zoals A.H.
Martens van Sevenhoven in 1952 over het gebied van de Imbosch schreef. Nu wordt het be-
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waard voor de mens, maar ook beschermd tegen de mens, zoals zo treffend verwoord is in
een gedicht (sonnet) van Johan Andreas Der Mouw:

Veluwe

Nog scheurde wijdjagend valk met schaars
geroep uw stilte, mijn Veluwsche grond!
Uw zwijgen, vol van diep verleden, schond
geen dom rumoer van steedsche beuzelaars;
Nogflikkerde 't hert door uw struiken rond:
nog brandden geen lupinen, kaars naast kaars,
hun gele blijdschap in uw tragisch paars
met stroeve bosschen tot de horizont;

Nog lag flapp'rend geen lap van vett'ge krant
op platgezeten mos van heuvelrand,
met sinaasappelschillen geel befluimd:

Uw wegen, rustig zwervend, gaven stilt'
en speelplaats even veilig aan het wild,
als ruige glooiing, slank met berk gepluimd.
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Mijn grootmoeder Johanna Materman werd er geboren in 1887, aan het einde van de bloei-
periode van de nederzetting. Haar verhalen waren aanleiding om het leven daar aan de rand
van bos en heide beter te leren kennen. Veel jeugdbelevenissen van Johanna zijn beschre-
ven in de biografische roman van J.A. Slempkes: "Licht in de verte". De koster/school-
meester was nog een van de spillen van het sociale leven op het dorp, spreekbuis tussen no-
tabelen en dorpsbevolking. Slempkes kende als geen ander het leven op de heide uit de
verhalen van de Imboschbewoners en hun kinderen en heeft een gedetaileerd beeld daarvan
opgetekend. Geboeid door de roman en de overleveringen uit mijn familie ben ik op zoek
gegaan naar de geheimen van de Imbosch om deze te redden uit het vergeetboek. Er zijn
niet veel mensen meer die uit ervaring kunnen verhalen over de "bouwerij den Imbosch".
Zij waren onmisbare informanten. Hopelijk draagt mijn boek bij om een historisch beeld te
verkrijgen van de nederzetting aan de Imbosch, zodat het met recht een monument in een
natuurmonument genoemd mag worden, waard om behouden te blijven.

Het boekje is te bestellen door overmaking van f 15,-- plus f 3,-- verzendkosten op giro re-
kening nr 5136303 t.n.v. M.J. Matser, Vordensebeek 62 Zwolle, onder vermelding van
"Imbosch", of af te halen op het Gemeentehuis van Rozendaal.

DE GROTE KUIL IN HET ASSELT
door E.I. Kruijswijk Jansen

Enkele tientallen jaren geleden ontving ik een brief uit het westen des lands, waarin de
schrijver mijn mening vroeg over de grote kuil, die zich bevindt in het bos het Asselt tussen
de Posbank en de Kaap, ten noorden van het dorp Rheden. De man vond het maar een ge-
heimzinnige plek, waar in oude tijden mogelijk bijeenkomsten waren gehouden, zoals een
veemgericht. Omstreeks dezelfde tijd vertelde een inwoner van De Steeg mij dat de kuil ge-
graven was om er de grote keien uit de grond te halen, waarvan de grote waterval van
Sonsbeek in Arnhem was opgebouwd.
Reden voor mij om "De Gelderse Geschiedenissen" van Arend van Slichtenhorst uit 1653
ter hand ten nemen. want daarin is een fraaie kaart opgenomen van "Syn Hoocheyts
Wiltbaen tot Dyren - is AO 1648 ende '49 meest gemaeckt ende bestaet uyt 7 Bossen ende is
in den omganek 3112 uyr gaens".
Op deze kaart zien we "t 'Asselse bos" aangegeven met daarin twee herten. Boven het ge-
wei van het linker hert staat het woordje "Put" en daarmee is naar mijn idee de grote kuil
bedoeld.
Het is inderdaad een grote, diepe kuil, lijkend op een krater en het is heel goed mogelijk dat
die gegraven is toen de Wildbaan is aangelegd. Het is ook denkbaar dat bij dat graven grote
keien zijn opgedolven, maar dan zouden die ergens gedeponeerd zijn geweest - voor het ge-
val dat ze gediend zouden hebben voor de bouw van de grote waterval in Sonsbeek - tot ca.
1825, toen HJ.C.J. baron van Heeckeren van Enghuizen dat landgoed liet aanleggen.
Overigens wordt algemeen aangenomen dat de grote zwerfstenen van de waterval zijn aan-
gevoerd van de heide bij Ede en Kootwijk.
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Wat dat veemgericht bertreft; dat waren in de 14de en 15de eeuw een soort vrije rechtban-
ken, die uitsluitend voorkwamen in de graafschap Zutphen, Overijssel en Drente. Voorts
zou ik niet weten, wie daar in die kuil bijeenkomsten wou organiseren. Die veronderstelling
zullen we maar rangschikken onder de verhaaltjes over onderaardse gangen e.d. die we hier
en daar wel eens tegenkomen.
In de Wildbaan, die door een staketsel van hout was omgeven, werd wild gehouden voor de
jacht en ten behoeve van dat gedierte had men hier en daar drinkplaatsen in gereedheid ge-
bracht. Er waren uiteraard bestaande vennetjes zoals het "Wobbeveen" ten noorden van het

Kaart van "Syn Hoocheyts Wiltbaen tot Dyren ... "
uit Arend van Slichtenhorst "De Gelderse Geschiedenissen" 1653

Onzalige Bos, waarbij een "Fontein"(spreng?) wordt aangegeven. Een "Fontein" zien we
ook ten noordwesten van Dieren en dat zou de nog bestaande Hertenkolk bij de Lange
Juffer kunnen zijn. Ook treffen we een "Weyer" aan bij de Rouwenberg en verder twee
maal een "Water", respectievelijk in het Ellekomse Bos en in het Onzalige Bos.
Alleen op de plek waar zich de grote kuil bevindt staat het woord "Put" en dat zou kunnen
wijzen op mensenwerk. Ik houd het er in elk geval voor dat de grote kuil ca. 1648 is gegra-
ven om drinkwater te verschaffen aan het wild in die hoek van de Wildbaan. Het is daar bij-
na 100 m. boven Amsterdams peil; derhalve moest tot op flinke diepte gegraven worden om
het grondwater te bereiken. Dat zit na 31/2 eeuw dieper, zodat de kuil thans droog staat.



VERZOEK

De heer A. Bor uit Ede richt zich tot u met het volgende verzoek:

Wie zich ver van huis begeeft, stelt familie en kennissen als regel op de hoogte van
haar/zijn welstand en opgedane ervaringen in de nieuwe omgeving. Dit geldt hedendaagse
vakantiegangers. Dit is zeker waar voor emigranten. Vooral in vroeger jaren, laten we zeg-
gen voor de Eerste Wereldoorlog, was emigratie voor velen een hachelijke onderneming.
Lange tijd was een brief de enige vorm van communicatie tussen emigranten en achterge-
blevenen. Zo zijn er over en weer talloze brieven geschreven, die echter in de loop der jaren
voor een aanzienlijk gedeelte zijn verloren gegaan. Toch moeten zulke waardevolle docu-
menten hier en daar nog aanwezig zijn. Deze brieven zijn daarom zo waardevol omdat zij
informatie uit de eerste hand bevatten en ideaal studiemateriaal vormen voor wie om welke
reden ook in dit historisch verschijnsel is geïnteresseerd; ik denk bij voorbeeld aan historici,
theologen, sociologen, psychologen en taalkundigen. Er is dus alle reden om een poging te
doen te redden wat nog over is.

In samenwerking met dr. Hl. Brinks, archivaris van Calvin College in Grand Rapids in de
staat Michigan, probeer ik deze documenten op te sporen te bewaren. Wij beperken ons
daarbij tot correspondentie tussen Amerika en Nederland. Indien men zulke brieven bezit
en tijdelijk af wil staan, of indien iemand mij op het spoor ervan kan brengen, zou ik dit
zeer op prijs stellen. Van zo'n brief wordt een copie gemaakt (het origineel krijgt men vrij-
wel per omgaande terug), deze wordt gecatalogiseerd en veilig opgeborgen in het Archief
van Calvin College voor eventueel toekomstig gebruik. Het gaat mij dus om brieven van of
naar de V.S. of Canada uit het tijdperk 1840 - 1980. U kunt ervan op aan dat op geen enkele
manier misbruik zal worden gemaakt van iemands privacy.

dr. A. Bor
BeatrixIaan 7
6713 PR EDE
tel. 08380 - 13695

MEDEDELINGEN VANHET BESTUUR

De heer A. Kolkman lid van verdienste

In de jaarvergadering van 20 maart 1990 hebben wij afscheid genomen van de heer Adriaan
Kolkman als bestuurslid en voorzitter van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.
Het bestuur heeft de heer Kolkman "wegens zijn activiteiten voor de kring ontplooid" het
lidmaatschap van verdienste toegekend.
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Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal en de
redactie van Ambt en Heerlijkheid wensen alle leden een voorspoedig
1991 toe.

De heer Kolkman heeft ten behoeve van onze kring gedurende vele jaren foto's en dia's ge-
maakt, de diatheek beheerd (tot 1980) en, puttend uit deze verzameling, op diverse bijeen-
komsten boeiende voordrachten gehouden. Hij publiceerde in Ambt en Heerlijkheid en
maakte deel uit van de redactiecommissie van dit blad. Ook het adviseren van het gemeen-
tebestuur van Rheden bij de straatnaamgeving behoorde tot zijn taak. Hij heeft zich - te za-
men met anderen - onvermoeid ingezet voor het behoud van het brinkdorp Worth-Rheden.
Medio 1989 werden de activiteiten met succes bekroond: het bestemmingsplan Worth-
Rheden werd door de Kroon nietig verklaard.

Wij danken de heer Adriaan Kolkman voor zijn inbreng en inzet en voor zijn vriendschap
in het besuur. Wij hopen dit 'verdienstelijke' lid nog dikwijls op onze bijeenkomsten te be-
groeten!

HR

BESTUURSMUTATIES

De heer A. Kolkman is in de jaarvergadering van 20 maart 1990 teruggetreden als voorzit-
ter van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

De heer WJ. Meijerink, archivaris van de gemeente Rheden en bestuurslid van de kring
sinds 1981, is bij die gelegenheid tot voorzitter benoemd.

NIEUWE LEDEN

Mevrouw A.w. de Josselin - de Jong
De heer en mevrouw Paap - Schut
Mevrouw R. Bollen
De heer en mevrouw C.M.H. Bos
Mevrouw H. Smit en de heer Velders

Velp
Velp
Dieren
Rozendaal
Dieren
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