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EEN NIEUW JAAR ... EEN NIEUW
GELUID?

Dit is het eerst nummer van een nieuwe jaargang
van Ambt en Heerlijkheid.
Het eerste wat u daarbij zal opvallen is het ver-
ruimde formaat. In overleg met de drukker is be-
sloten tot deze uitvoering waarbij de tekst in twee
kolommen is gezet, hetgeen de presentatie van il-
lustraties en de hele opmaak ten goede komt.
Op deze wijze hopen we het "toneel" waarop
Ambt en Heerlijkheid wordt "opgevoerd" passend
te hebben ingericht voor de uitvoering van onze
plannen in het komende jaar en daarna.
Onder "Bestuursvaria" zal redactielid De Bruijn
namens het bestuur van onze Oudheidkundige
Kring u, als leden en lezers, nog wat uitgebreider
dan tot nu toe over aktiviteiten en plannen infor-
meren.
De redactie zal nog enige versterking ondergaan,
zodat het voorbereiden en schrijven van artikelen
voldoende aandacht en tijd kunnen krijgen; we
houden u daarover op de hoogte.
Daarbij is en blijft daadwerkelijke medewerking
vanuit de ledenkring evenwel onmisbaar.
Die medewerking - het zij met enige nadruk ge-
zegd, want er hangt veel vanaf - kan tweeërlei
zijn: zij kan bestaan uit het zelf schrijven van bij-
dragen (dat natuurlijk het liefst), maar evenzeer
uit het aandragen van goede onderwerpen en ge-
gevens die voor uitwerking in artikelvorm in aan-
merking komen. Een telefoontje of briefje aan re-
dactie-secretaris Baltjes (zie de colofon) is in het
tweede geval al voldoende.
We rekenen echt op u!

Verder nog het volgende. Naast aankondiging van
wat gaat komen, zullen we bij in aanmerking ko-
mende gelegenheden ook aandacht wijden - in de

vorm van beknopte verslagen - aan wat achter ons
ligt. Ook in dit opzicht behoort Ambt en
Heerlijkheid naar onze mening een kroniek te
vormen.

Het eind 1991 verschenen honderdste nummer
trok ook wat betreft de kaderteksten met berich-
ten "uit de oude doos" de aandacht.
In de toekomst zullen we daarom - waar de ruim-
te het maar toelaat - in een "los-vaste" rubriek
"Sprokkels" curieuze berichten uit verschenen
jaargangen aan de vergetelheid ontrukken.

Een nieuwe jaargang ... een nieuw geluid?
Of dit gelukt - u hebt het begrepen - hangt van de
redactie en u, lezer en lezeres, af. In elk geval ho-
pen wij, naast uw bijdragen en suggesties, te mo-
gen rekenen op uw blijvende aandacht voor de in-
houd van ons aller Ambt en Heerlijkheid.

De Redactie
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BESTUURSVARIA
door J. de Bruijn

Excursies / lezingen
De geplande fietstocht naar de Imbosch, die het afgelopen
jaar vanwege slechte weeromstandigheden afgelast werd,
zal nu gaan plaatsvinden op zaterdag 2 mei a.s.
De jaarvergadering is belegd op woensdag 18 maart a.s.
Na afhandeling van huishoudelijk gedeelte zal de heer
J. Mallisse de lezing voor ons verzorgen. De heer Mallisse
is molendeskundige, zijn inleiding zal derhalve dan ook
over molens gaan. Aandachtspunten zullen zijn: molenty-
pen, -funkties en -restauratie. Deze punten zullen toegelicht
worden aan de hand van molens uit onze direkte omgeving
en molens die wij kunnen aantreffen langs de Gelderse
IJssel tot aan de lijn Voorst - Deventer.
Op onze jaarlijkse excursie, die voor dit jaar is vastgesteld
op zaterdag 29 augustus, zullen een aantal molens langs de
Gelderse IJssel bezocht worden. Onze inleider zal op deze
dag onze excursieleider zijn.

Bezuinigingen gemeentearchief
Gelukkig kunnen wij U berichten, dat de aanvankelijk voor-
gestelde bezuinigingen bij het gemeentearchief van de
Gemeente Rheden aanzienlijk zijn teruggebracht. Een ver-
heugende ontwikkeling.

Folder Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal
In de zomer van 1992 zal een kleurige folder met informa-
tie over onze Kring het licht zien. Het bestuur hoopt dat
deze folder een stimulerende impuls voor de ledenwerving
zal gaan betekenen.

Donatie
Het bestuur ontving een donatie groot f 400,--, waarvoor
onze dank. Een lofwaardig initiatief.

Nieuwe leden
Het bestuur verwelkomt van harte ondervermelde nieuwe
leden:
De heer en mevrouw J. Pijnenburg
De heer en mevrouw J. Kamphuis
De heer en mevrouw Cokart - Frederiks
De heer P. van Laatum
De heer en mevrouw van Hall - Cremmer

Dieren
Velp
Velp
Velp
Dieren
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De heer G. Blacquière
De heer Th. Wijlhuizen
De heer en mevrouw C.T.F. Thurkow
Mevrouw J. Bruin
De heer en mevrouw K. van Bommel
De heer R.H.T. Polman
De heer T. Kruijswijk Jansen
De heer H. Wissink
De heer A. Venema
Mevrouw L.W. van den Wall Bake - Bondam
De heer V.M.P. van Vliet
De heer en mevrouw Suidman - Reggers
Mevrouw A.C. Furstner - Ras

(Stand tot: 15 januari 1992)

Velp
Velp
Ellecom
Velp
Rozendaal
Rheden
Nuenen
Dieren
Spankeren
Velp
Dieren
Rozendaal
Velp



WAT IS HET M.I.P. ?
door J. de Bruijn

M.I.P. staat voor het Monumenten Inventarisatie Project.
Op 27 november 1991 zouden wij tijdens een lezing over
dit onderwerp voorgelicht worden door de heer V.M.J .A.N.
Colette, kunsthistoricus. Helaas was de heer Colette die
avond door ziekte niet in staat de lezing te verzorgen. Een
gevoelige tegenslag, te meer daar de heer Colette het M.I.P.
project binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal heeft
uitgevoerd.
Echter wij verkeerden in de gelukkige omstandigheid, dat
ons bestuurslid de heer A. Venerna, werkzaam bij de pro-
vinciale monumentenraad, bereid bleek de heer Colette zo
goed mogelijk te vervangen. En dit geeft mij vervolgens de
mogelijkheid U in A. en H. iets over dit onderwerp te ver-
tellen.

Landelijke inventarisatie
Het Monumenten Inventarisatie Project behelst een lande-
lijke inventarisatie van jonge architectuur en stedebouw uit
de periode 1850 - 1940.
De verzamelde gegevens zullen gebruikt gaan worden voor
monumentenzorg, ruimtelijke ordening, stads- en dorpsver-
nieuwing, wetenschappelijk onderzoek etc.
In 1992 zal dit project afgesloten worden. Vervolgens ko-
men dan het Monumenten Selectie Project en het
Monumenten Registratie Project aan de orde. Voorts komt
dan het stadium dat er keuzes gemaakt zullen moeten wor-
den uit de geïnventariseerde objecten en bijzondere gebie-
den, die vervolgens een rijksbescherming zullen gaan ge-
nieten.

Wellicht zult U zich afvragen waarom nu de periode 1850 -
1940. Welnu hiervoor worden met name twee argumenten
genoemd, n.l.:
1 . het bouwen van kastelen en grote buitenplaatsen komt

in de 1ge eeuw tot staan, stadsmuren worden gesloopt,
waarvoor veelal de bekende singels in de plaats komen.
(Werk voor tuin- en landschapsarchitecten);

2 de industriële ontwikkeling komt in de tweede helft van
de 1ge eeuw op gang.

Uiteraard heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de maat-
schappelijke, politieke en economische veranderingen in
ons land. En het zal U dan ook niet verbazen, dat de leef-

omgeving hierdoor ingrijpend beïnvloed wordt. Wij denken
daarbij aan het bouwen van fabrieken, wegen, bruggen,
sluizen, spoorwegen met daarbij behorende stationsgebou-
wen etc. (Voorbeelden binnen de Gemeente Rheden:
Gazelle fabriek Dieren, sluizen en stationsgebouw eveneens
in Dieren.) Voorts veranderende stedebouwkundige ontwik-
kelingen zoals o.a. sociale c.q. volkswoningbouw startend
aan het begin van deze eeuw, in de jaren twintig gevolgd
door middenstandswoningbouw voor ambtenaren en onder-
wijzers. Voorbeelden hiervan vinden wij b.v. in Velp en De
Steeg: Arbeidswoningen aan de Grindakkers, geen voor-
tuin, diepe achtertuinen compleet met varkenshok voor één
varken. Middenstandswoningen in het carré: Van Pallandt-
straat, Egmondstraat, Torckstraat en Enkweg; hier zijn in-
vloeden vanuit de Amsterdamse school duidelijk herken-
baar. In De Steeg staan de welbekende arbeiderswoningen
uit 1920 met hun rieten dakbedekking, die inmiddels het
predicaat gemeentelijk monument dragen. Wanneer wij het
woord Veluwezoom noemen denken wij meteen aan de vele
vakantiepensions. die wij van Velp t/rn Laag Soeren kunnen
aantreffen met hun specifieke serres. En last but not least de
villabouw uit de eerste helft van deze eeuw, waarvan in de
verschillende dorpen juweeltjes zijn te bewonderen. Veel
van deze villa's werden in de Jugendstilperiode gebouwd,
afgeleide vormen hiervan komen veelvuldig voor. Dit type
villabouw, omzoomd door een prachtig landschap, ge-
stoffeerd met buitenplaatsen en kastelen, is uniek voor de
Veluwezoom en het Rijk van Nijmegen.

Middenstandswoningen voor ambtenaren en onderwijzers.
Van Pallandtstraat in Velp.

(dia verzameling Oudheidkundige Kring)
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Gegevens vastgelegd
Keren wij nu terug naar het M.I.P .. Zoals reeds vermeld,
wordt de inventarisatie dit jaar afgesloten. Een groot aantal
objecten zijn inmiddels beschreven en tevens op de gevoeli-
ge plaat vastgelegd. Bij het beschrijven wordt o.m. gelet op
de bouwstijl, gebruik van materialen zoals type steen, dak-
pannen, gevelversieringen, ornamenten etc. De geïnventari-
seerde gegevens zullen de gemeenten Rheden en Rozendaal
ter beschikking worden gesteld. Het Monumenten Selectie
Project en Monumenten Registratie Project zullen aldus op
redelijk korte termijn in werking gaan treden.
In eerste instantie wordt een periode van drie jaar genoemd,
maar de verwachting bestaat dat de selektie van de geïnven-
tariseerde objecten en 'bijzondere gebieden' wel eens tot het
jaar 2000 kunnen gaan duren. Uiteraard zal de gemeentelij-
ke monumenten commisie nauw bij de bovenvermelde pro-
cedures betrokken worden. Dit neemt echter niet weg dat er
de komende jaren nog van alles met de geïnventariseerde
objecten kan gaan gebeuren. Brand, afbraak, wijziging in
bestemmingsplannen etc. zijn denkbare bedreigingen.
Waakzaamheid van de burger in zijn/haar woonomgeving is
dan ook geboden. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk
voor ons cultureel erfgoed, ook voor die vanuit het nabije
verleden.
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DE OUDE TOL AAN DE DIERENSEDI]K
doorH. Stam

In het jaar 1663 verzocht Dr. Willem Keppelman, burge-
meester van Doesburg, het bestuur van de provincie
Gelderland verlof om een tol te mogen heffen op de
Dierensedijk bij de brug over de Hank, een dode arm van
de Gelderse Usel en een vroegere bedding van deze rivier.
Het daaropvolgende jaar verkreeg hij deze toestemming en
werd een tarief voor deze tol vastgesteld. Van de betaling
van tolgeld werden de schepenen en de secretaris van de
stad Doesburg vrijgesteld, voorts burgers en ingezetenen
die te voet de brug passeerden terwijl karrevoerders een
stuiver voor elke overtocht moesten betalen. Als tegenpres-
tatie was overeengekomen dat Keppelman voor onderhoud
en herstel van dijk en brug zou zorg dragen.
Het kwam daarbij van pas dat hij een tiental jaren tevoren
twee stukjes weiland, het Slengsken en het Huisstedeken

. genaamd, had aangekocht van zekere Anna van ZeIst. Met
grond uit deze weilanden kon hij zonodig de dijk ophogen
wanneer deze door hoge waterstanden had geleden.
Niettemin ontstonden er nogal eens klachten over een slecht
onderhoud van zowel brug als dijk. Keppelman verpachtte
de tol, evenals later zijn erfgenamen deden, zoals in 1692
door zijn weduwe en haar zoon Daniël Alart geschiedde.
Pachters waren toen Peter Everts en diens vrouw Antonetta
van Kessel. In 1719 blijkt zekere Hendrik van Kessel, ken-

Het huis aan de Oude Tol heeft behalve als tolhuis ook ge-
functioneerd als herberg en als boerderij.
Dezefoto geeft een beeld uit 1956.

(jotoP.w. van Beek)



nelijk een familielid van de vrouw van de vorige pachter, de
tol te hebben gepacht. Van hem is een klacht van geheel an-
dere aard bekend.

Tegengestelde belangen
Inwoners van het schoutambt Rheden hadden uiteraard een
groot belang bij het onderhoud van dijk en brug. Enerzijds
woonden daar lieden die hun waren op de Doesburgse
markt ten verkoop aanboden, anderzijds waren er onder hen
vele marktbezoekers die er hun inkopen deden. Tijdens een
weer eens noodzakelijk herstel van de dijk hadden in 1713
vele inwoners van Spankeren, Soeren, Dieren, Ellekom en
Middachten (de buurt rond het kasteel die later de naam De
Steeg zou ontvangen) daaraan meegeholpen en mochten als
beloning daarvoor tolvrij brug en dijk passeren. Dit betrof
een eenzijdige maatregel van de eigenaar van de tol waar-
van de tolgaarder in feite het financiële slachtoffer werd.
Hij diende namelijk wel zijn pacht te betalen maar werd ge-
kort in zijn inkomen.
De toenmalige schout van Rheden, Zeger van Arnhem, nam
in 1719 een verklaring op ten huize van Hendrik van
Kessel, in aanwezigheid van Doesburgse schepenen als ge-
tuigen, waarbij van Kessel verklaarde in de voorbije vijf ja-
ren tenminste duizend gulden minder inkomen te hebben
genoten als gevolg van deze bepaling. Het kwam er in de
praktijk op neer dat de vrijstelling van betaling, gezien de
vele hulp die verleend was, van toepassing was op wel 200
huishoudens in de bovengenoemde dorpen.
Hoe deze kwestie afliep en of hem schadevergoeding werd
verleend heb ik niet kunnen vinden. In die tijd was men
overigens nogal gul met het verlenen, van vrijstellingen aan
vooral hooggeplaatste personen en stadsbeambten, zoals uit
het toltarief van 1702 blijkt. Vrij van tol waren toen de heer
van Rosendael, de leden van het Doesburgse stadsbestuur
en de secretaris, evenals de roededragers (stadsboden) met
hun gezinnen. Voorts de rentmeester van Zijne Majesteit
(de Prins) uit Dieren en de schout van Rheden.
Ook jongvee had vrije doorgang, zoals lammeren, jonge
kalveren, biggen maar ook de zogende koeien die hun kalf
begeleidden. De inwoners van de zojuist genoemde dorpen
in het schoutambt Rheden, benevens die van Velp en
Loenen, en de ingezetenen van Doesburg betaalden voorts
half geld, namelijk 2 duiten, in tegenstelling tot vreemde
passanten die het dubbele tarief betaalden.
Evenals andere wegtollen is ook deze allang opgeheven.

Het huis genaamd de Oude Tol aan de dijk naar Doesburg
houdt de herinnering aan die voormalige wegtol nog le-
vend.

Bronnen: Oud archief Doesburg Inv. nos. /555 t/m /560.
Gemeentearchief Doesburg.

Gedeelte van het Toltarief van de tol op de Dierensedijk
aan de Hank Ao 1665. Oud archiefDoesburg Inv. no. 1557
Een vertaling zie bladzijde 6.
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Memorie
Waer nae de heeren des Magis
traets van Doesborgh geerne sou
den sien gestelt den ToU op den
nieus te maecken wegh ofte dijck
tusschen Dieren en Doesborgh.

Passagiers
ProDeo
een man te peerd
een ledich peerd
een pinck ofte twejarich
een vett kalf!
een oss ofte koey vet oft mager
een vet vereken
een mager vereken
een vet off maeger schaep
Biggen en Lammeren
Een vrachtwagen met Menschen
geladen, boven een halven st van
yeder mensch

niet
niet
1 stuyver
112 st.
114 st.
niet
112 st.
114 st.
118 st.
118 st.
niet

2 st.
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SIGARENMAKERIJEN IN DIEREN *)
door Frans Nas

Wie nu kennis neemt van de industriële activiteiten in het
dorp Dieren, zal daarbij geen tabaksverwerkend bedrijf
meer aantreffen. Toch zijn in Dieren gedurende een kleine
honderd jaar miljoenen sigaren gefabriceerd. Veel kleine
ondememertjes en enkele grotere hebben tussen 1866 en
1959 aan honderden sigarenmakers werkgelegenheid gebo-
den.
Er is weinig in het dorp dat nog herinnert aan de vele siga-
renmakerijen die er zijn geweest. Toen in 1989 het gebouw
van de accufabriek De Komeet, na veel rumoer over de
grondvervuiling, gesloopt werd, wisten nog maar weinig
plaatsgenoten dat dit gebouw in 1925 werd gebouwd als si-
garenfabriek.

Vanaf 1987 heb ik mij verdiept in de geschiedenis van de
sigarenmakerijen in Dieren. Het is een boeiend avontuur
geworden. Te zijner tijd hoop ik het verhaal over deze tak
van nijverheid in een uitgebreidere publicatie bekend te ma-
ken.
In dit nummer van 'Ambt en Heerlijkheid' een kort over-
zicht van deze in de vergetelheid geraakte bedrijfstak.

Opgang ••••
In de jaren dat de sigaar het, zowel in binnenlands gebruik
als in de export, ging winnen van de pijp-, pruim- en snuif-
tabak, kreeg Dieren haar eerste sigarenfabriek.
In 1866 vroeg de assuradeur Gilles André de la Porte uit
Arnhem aan B & W toestemming om de gebouwen, 'vroe-
ger ingerigt voor eene stoom olijmolen interigten voor eene

+H i.C.'-•• ;; Januari !!)-.?.-r,

Hl1mlc/s"ellll'JOtsclwp onde r ,I!, [irnin Gd,,·, ,I'I/s.
t\' Dil'l'en,

Tabak. ,jg"l1'\,!1 en ,j!!Gl'ettpn,

RINALDO
Uit het merkenblad van de Ned. Staatscourant jan. 1925.



sigarenfabriek'. Deze oliemolen was gelegen op de hoek
Noorderstraat - Kruisstraat.
Zoon Hendrik André de la Porte werd gekoppeld aan de
Amsterdamse sigarenfabrikant Carel Marinus Thierens. Dit
duo pakte het groots aan want in 1867 werkten er al ruim
150 sigarenmakers.
In 1876 werd dit inmiddels afgeslankte bedrijf overgeno-
men door Gerardus Legebeke, een sigarenfabrikant uit
Boxmeer. Deze vestigde zich, na een faillissement, in 1895
aan de Zutphenseweg, waar in 1899 zijn fabriekje afbrand-
de.
In dezelfde periode bouwde C.F. Evers aan de Hogestraat
een fabriekje, waar hij van 1881 tot 1889 met zo'n 25 men-
sen sigaren produceerde.

TB ·DJERElV.
ceu der schoonste Dorpen iu.· Gelderland,
waar voldoende arbeidskrachten aan weï.ig
zijn, wordt tegen biUijkén prijs te koop
aangeboden een' tlinke SIGAREN-
FABRIEK. met anuex WoolJhni~, 'l'uin
en ~feesterknechtswoning.

Inlichtingen gceft de Architect G.
UrJTEltW[JK, te DIEILES.

Uit De Tabaksplant.' 27-8-1895.

Dan zijn er inmiddels al enkele sigarenmakers uit boven-
staande bedrijven begonnen met het thuis fabriceren van si-
garen. Het betrof meestal voor eigen rekening werkende
eenpersoonsbedrijfjes. Soms hadden ze een of meer wer-
kers in dienst. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw ko-
men we de namen tegen van Rabeling (Lagestraat), van
Ommeren en Koot. In het decennium daarna neemt dit ver-
schijnsel van huisnijverheid grotere vormen aan.

De meeste hebben een kortstondig bestaan, enkele weten
zich vele jaren te handhaven. Van de vele ondernemende si-
garenmakers uit die jaren werden er vijftien in archiefmate-
riaal teruggevonden, waarvan B. Dodenbier, de Gebr. Nas,
H. Haman en F. de Wit blijvers waren. Hetzelfde kan ook
gezegd worden van M. Gerritsen, maar deze vestigde zich
later in Velp.

Dieren.

VlO100 ~!Da'do Fopu'a1r
'. c..1.t\Dd 2 1-

;;",,,,=c,,, ~.=
S. ~ !.:

.., '.., .
Factuur uit 1933.

In 1900 liet Jan Meuleman, zoon van een sigarenfabrikant
uit Zwolle, in de Prinsenstraat een riant huis bouwen. Het
huis staat er nog steeds, de sigarenfabriek die achter dat
pand stond is verdwenen. Twintig jaar lang wist Meuleman
zich te handhaven in Dieren, ondertussen regelmatig strijd
voerend met de vakbond van de neutraal georganiseerde si-
garenmakers.

In de Lagestraat had Victor Romijn omstreeds 1920 zijn ei-
gen sigarenfabriekje. Toen voor hem slechte tijden aanbra-
ken gooide hij het over een andere boeg en begon een ta-
baks handel.
De namen van Jan Hielken, Berend Heijink en Willem
Beusker mogen niet ontbreken in dit overzicht. De eerste
twee werkten alleen, soms met een knecht. Willem Beusker
pakte het wat grootser aan. Hij liet aan de Spankerenseweg
een fabriek bouwen en maakte met het merk 'De Drie
Musketiers' veel furore. Eveneens vermeldenswaard is nog
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De Rinaldo-sigarenfabriek anno 1927.

de dappere poging van vier werkloze sigarenmakers die in
1927 een coöperatieve sigarenfabriek stichtten. Dit bedrijf-
je, 'De Toekomst' geheten, hield het nog geen vier jaar vol.
Op de hoek Noorderstraat - Kruisstraat, en waarschijnlijk in
dezelfde gebouwen waarin Thierens en la Porte en
Legebeke hun bedrijf hadden, begonnen Salomon en Louis
Levie in 1912 hun 'Holland Havana Company Ltd.' Zij
voerden vele merknamen, onder ander 'Edison' en Louis
Couperus'. Zij verkochten hun sigaren in binnen- en buiten-
land. Louis stapte in 1926 uit het bedrijf en begon een
groothandel in tabaksartikelen. Salomon verkocht de zaak
in 1931.

.•• en neergang
Weer terug naar de eerder genoemde blijvers die startten in
de negentiger jaren van de vorige eeuw.
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De kleinste van dit viertal was en bleef Hein Haman.
Begonnen aan de Zutphenseweg woonde en werkte hij tot
aan de Tweede Wereldoorlog aan de Wilhelminaweg.
In de Veerstraat hebben achtereenvolgens Bemardus
Dodenbier, Willem Pas en Hendrikus Besemer hetzelfde si-
garenfabriekje geleid, dat omstreeks 1940 de naam
'Hidalgo' kreeg. Het sloot in 1956.
Frans de Wit werkte met wisselend succes aan de
Wilhelminaweg en in de Spoorstraat. Het bedrijf ging over
naar zijn zoon Frans die Joep Derksen als partner kreeg.
Laatstgenoemde kon de sigaren makerij tot 1958 in stand
houden.
Het bedrijfje van de gebroeders Johannes en Hendrikus
Nas, begonnen in 1890, groeide uit tot een der grootste van
Dieren.
Het begon in de Noorderstraat (het fabrieksgebouw staat er



nog), maar de zaken gingen zo goed dat in 1925 aan de
Zuid Parallelweg een nieuwe fabriek kon worden gebouwd.
In 1930 werkten daar volgens de gegevens van het CBS 116
personen. Onder de naam 'Rinaldo' werden de sigaren in
Nederland verkocht. In 1938 kwam de malaise en besloot
de, inmiddels tot vier Nassen uitgebreide directie, het be-
drijf te liquideren.
De gebroeders Frans en Jan Nas begonnen daarna, op een
wat bescheidener schaal, een nieuw bedrijf: de Havanera-si-
garenfabriek. Zij vestigden zich weer in het fabrieksgebouw
in de Noorderstraat, waar hun vader de grondslag had ge-
legd voor dit familiebedrijf.
De Havanera-sigarenfabriek sloot haar poorten in 1959.

Anno 1992 resten ons nog weinig tastbare herinneringen
aan deze, voor Dieren toch niet onbelangrijke bedrijfstak.
Om niet alles in het duister van het verleden te laten ver-
dwijnen, werk ik verder aan dit stukje industriële geschied-
schrijving van het dorp Dieren.

*) Bronvermelding is in dit artikel achterwege gelaten.
In de uitgebreidere publicatie, die ik in boekvorm onder de
titel 'Sigaren uit Dieren' hoop te kunnen uitgeven, zal dit te-
kort rijkelijk worden goedgemaakt.

LOGEMENT IN DIEREN
door F. Boerman

In het begin van deze eeuw was aan de Wilhelminaweg te
Dieren een voIkslogement gevestigd. Het was op de plaats
waar nu de "Bonds-Spaarbank" is.
In de gevel was een steen gemetseld met het opschrift
"Nieuw Dieren". In die dagen was het ver van het dorp dat
eigenlijk alleen ten Zuiden van de spoorlijn lag. Enkel de
Gazellefabriek (nog klein), school lIl, een kruidenierszaak
van Vreeman, enkele huizen en een molen lagen aan de
Noordkant van de spoorlijn.
Moeder Robben nam in 1917 het voIkskoffiehuis over van
oma Rekels. Zij maakte er een logement van met ongeveer
15 slaapplaatsen. Het kreeg al gauw de naam "De
Slaapstee" .
Er kwamen zwervers, rondtrekkende artiesten, kermismen-
sen. Moeder Bertha zorgde als een moeder voor hen. Ze
vergat echter niet aan haar inkomsten te denken, want vader
Robben verdiende voor het groeiende gezin niet genoeg.
Kraakhelder was haar huis. Strenge regels golden om dat zo
te houden. De vergoedingen waren in de ideeën van nu bij-
zonder klein. Voor een overnachting b.V. 35 cent. Voor een
dubbeltje meer een ontbijt bestaande uit een kannetje koffie
en drie belegde boterhammen. Wilde men overdag koffie
voor 5 cent kon dat ook.
Als er iemand kwam die ze niet kende en die wilde blijven,
dan werd er allereerst op gelet of men geen ongedierte had.
Zij had daarvoor een prachtige manier. Ze zette de man of
vrouw bij het fornuis dat dag en nacht brandde. Na een tijd-
je deed de warmte zijn werk. Was de zaak niet zuiver, dan
begon al gauw het verzet tegen de jeuk. In dat geval werden
ze doorgestuurd naar Arnhem of Apeldoorn. Was er geen
geld voor de reis, dan kregen ze het van moeder Bertha.
Blijven was er dan niet bij.
Naar de financiën werd ook geïnformeerd. Was er niet ge-
noeg, dan werd kapelaan Westendorp gevraagd. Die wist
wel een oplossing.
Er werd hard gewerkt door Moeder en haar dochters.
Het gezin was uitgegroeid tot zeven dochters en een zoon.
Toch kon er altijd nog iets bij, zoals het gezin Hom, dat
acht jaar meeliep alsof het haar eigen gezin was.
Na de tweede wereldoorlog werd het meer een tehuis voor
vaste kostgangers. De dienst sociale zaken kwam er aan te
pas. Van de zes guldens waren er vijf voor Bertha en één
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Begin van de Wilhelminaweg in Dieren, omstreeks 1920. (Fotoverzameling Gemeentearchief Rheden)

gulden zakgeld voor de kostganger.
In 1958 overleed deze moederlijke vrouw, die voor zoveel
mensen haar energie, maar ook haar liefde en zorg heeft ge-
geven.

NOOT VAN DE REDACTIE

Aan het Bevolkingsregister ontleenden wij:
Hubertus Robben, geboren Sambeek 5 febr. 1888

overleden Rheden 29 oktober 1946

gehuwd met:
Adriana Huberta Timmers geboren Weert 14 oktober 1887

overleden Arnhem 17 juni 1958

komen op 10 april 1916 uit Sambeek.
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LICHT IN DE VERTE
door M. J. Matser

In november 1990 verscheen het verslag van het historisch
onderzoek naar de nederzetting aan de Imbosch, onder de
titel: "De Imbosch, monument in een (natuur)monument".
Daarin werd de roman "Licht in de verte" van LA.
Slempkes genoemd. Dat boek is van grote waarde gebleken
om een goed beeld van de samenleving aan de Imbosch te
verkrijgen. In het genoemde historische onderzoek werd

LICHT IN
DE VERTE
EEN VERHAAL VAN

DE VELUWSCHE HEI

DOOR

]. A. S L E M P K E S

ZUTPHEN - W. J. THIEME & CIE

Titelblad van het boek "Licht in de verte",

daar niet veel mee gedaan, omdat de gegevens op moeilijk
bewijsbare bronnen terugvallen, zoals mondelinge overle-
vering, ooggetuigeverslagen en persoonlijke beleving en in-
terpretatie van de auteur. Toch bleek het verhaal wel op
aantoonbaar feitenmateriaal te berusten. Naarmate meer ge-
gevens duidelijk werden over het Imboschgebied en zijn
bewoners, des te meer ging het boek spreken. Dat heeft er-
toe geleid de roman te bestuderen en te ontdoen van de ro-
mantische franje. Naast de personen die genoemd werden,
zijn ook de lokaties onderzocht.
Veld- en plaatsnamen bleken meest onveranderd en dus
eenvoudig herkenbaar. Met de gebeurtenissen was dat
moeilijker. Welke waren realiteit en welke fantasie?
Graag wil ik u mijn bevindingen daarover mededelen.

Korte inhoud van de roman
Het verhaal speelt zich af in en om Vierhuizen. De hoofd-
personen zijn Rik Veldman, een jongen van 10 jaar en zijn
familie.
Dagelijks loopt hij over de heide naar school in Eikendaal.
Het verhaal begint als zijn vader Harm Veldman nog jong
komt te overlijden aan een longziekte.
Het leven en werk op en rond de boerderij wordt beschre-
ven.
De bosarbeid wordt genoemd als tegenprestatie voor het be-
wonen en bewerken van de grond van de landheer van
Eikendaal.
Onderweg naar school ontmoet Rik een eigenaardige man:
Jan van Dalen, die zijn door brand omgekomen zoontje
Gerrit zoekt en Rik daarvoor aanziet. Deze dolende man
met zijn lantaarn duikt in diverse gebeurtenissen op en wel:
• bij het overlijden van zijn vrouw, tijdens de geboorte van

zijn zoontje,
• als zijn huis in de Sparrendel afbrandt, waarbij zijn

zoontje omkomt,
• tijdens de zoektocht naar weggelopen vee, op hol gesla-

gen door een over de heide ronkend vliegtuigje (zie prent
op bladzijde 12),

• tijdens het opbrengen van honingdieven,
• als veroorzaker van een grote bos- en heidebrand,
• bij het uitgraven van de in een konijnehol weggekropen

en vastzittende Daniël, geestelijk gehandcapte broer van
Rik,

• door Rik te redden uit de beek waar hij, onder water,
door de stroom vast zit tegen het rooster voor een duiker.
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Deze man leeft van het bijeenharken van dennenaalden
voor een bakker. Na de brand komt hij terecht in een inrich-
ting te Wolfheze en wordt te werk gesteld op de kasteel-
boerderij.
Door het hele verhaal heen is er sprake van stropers. Op het
spoor van de stropers krijgt dat avontuur een dieptepunt als
Teunis Veldman door een schot hagel in de borst wordt ge-
wond. De stropers blijken ook de honingdieven te zijn. Zij
worden gepakt tijdens het eeuwfeest ter gelegenheid van de
bevrijding van de franse overheersing.
De oude Jan van Dalen wordt na de wonderbaarlijke red-
ding van Rik in de Imbosscher gemeenschap opgenomen.
Rik huppelt weer onbezorgd van huis naar school en terug.

Datering van het verhaal
Het boek is uitgeven door Thieme en Cie in 1914. In 1902
overleden twee neven aan de Imbosch: Rik en Hermanus
Materman. Zij werden resp. 48 en 42 jaar.
Er woonden in 1902 achttien kinderen in de leeftijd 0 - 16
jaar aan de Imbosch.
Indien de sterfgevallen mede aanleiding zijn geweest om de
roman te schrijven, dan heeft het verhaal vorm gekregen in
de periode 1902 - 1913.

Suggestief beeld van het verhaal .....
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Overeenkomst tussen de personen in de roman en de be-
woners van de Imbosch tussen 1902 - 1913 en van be-
lang zijnde plaats- of veldnamen.
Vierhuizen = Imbosch Eikendaal = Rozendaal
De situatie van Vierhuizen komt precies overeen met de si-
tuatie aan de Imbosch. Er staan vier huizen, inclusief het
jachthuis.
Vierhuizen ligt op het landgoed "de heerlijkheid Eiken-
daal" welke met de westkant tegen de Apeldoornse straat-
weg aanligt tot Terlet. De plaatsnamen: Arnhem, Terlet,
Velp en Apeldoorn worden ongewijzigd genoemd. De ge-
meente Eikendaal bestaat uit het landgoed met kasteel en
dorp, dat tegen Velp aanligt.

Sparrendel = Plagdel
De Plagde! is de naam van een huis dat vlakbij het
Imbosscher kerkpad heeft gestaan. Het lag twee km ten
noorden van het kasteel langs de oude weg van Rozendaal
naar Deelen.

Burgemeester en heer van Eikendaal en Vierhuizen = baron
FJ. W van Pallandt, vanaf 1902 wonende op het kasteel
Rozendael.

Meester Berghuis = J.A. Slempkes, auteur van de roman,
schoolhoofd van de Rozendaalse lagere school. Woonde in
het schoolmeestershuis tegen de Koningsberg. Slempkes
gebruikte de naam Bergman ook bij latere publikaties als
pseudoniem.

dr. Willink = dr. v.d. Willigen, huisarts te Velp.

Veldman =Materman
De naam Veldman is afgeleid van Materman. De
Matermannen kwamen van oorsprong uit Eerbeek. In de
Ilselvallei kende men het Matenlandschap = weiden. De
Veluwe bestond destijds voornamelijk uit bos en heidevel-
den. De wijziging van Maat in Veld ligt voor de hand.

Harm Veldman = ? Materman
Wie is deze man? Mogelijk is het Hermanus Materman om-
dat hij jong overleed (42 jaar). Mogelijk is het Rik
Materman, een neef, die eveneens jong overleed (48 jaar).
Genealogisch onderzoek geeft de voorkeur aan Rik. De
naam Harm is mogelijk afgeleid van weer een andere neef:
Harmen Materman, die op Rozendaal-dorp woonde.

Rika Veldman = ? Materman
Een volwassen Imbosscher vrouw had een naam waarvan
Rika valt af te leiding: Hendrika Burgers (vrouw van
Johannes Buurkes). Deze vrouw komt genealogisch gezien
niet in aanmerking. Rika verwijst mogelijk naar Rik
Materman. De vrouw van Rik was Geertruida ten Broek.
Zij was, volgens mondelinge overlevering, een eigenaardi-
ge vrouw die er een vreemde levenswijze op nahield.
Slempkes heeft voor Rika waarschijnlijk Johanna Burgers
(weduwe van Hermanus Materman) voor ogen gehad. Zij
was een flinke vrouw die de touwtjes goed in handen hield.

Teunis Veldman = Teunis Materman
De oudste zoon van Rik Materman heette Teunis. Geboren
in 1889 was hij in 1902 al een flinke jongen (13 jaar), maar
zeker nog niet volwassen. Nemen we zijn leeftijd in 1913
(24 jaar), dan komt dat beter overeen.

Daniel Veldman =Daniel Materman
Deze jongen was de tweede zoon van Rik Materman. In het
verhaal is hij de zwakzinnige. Van deze Daniel is bekend
dat hij "niet goed bij zijn hoofd was". Daniel is jong gestor-
ven (29 jaar).

Lies Veldman = ? Materman
De oudste dochter van Harm Veldman. Johanna
(Hermanusdochter) of Klaasje (Riksdochter) Materman wa-
ren de oudste meisjes aan de Imbosch. Zij waren in 1913
echter al volwassen. Misschien heeft een van hen model ge-
staan en heeft Slempkes zomaar een andere naam gebruikt.
Klaasje was de tweelingzus van Daniel. Zij had nog twee
zusjes: Wilhelmina en Rika. Hun leeftijd komt in 1913
(Resp. 17 en 15 jaar) beter overeen met die van Lies in het
boek (15 jaar).

Rik Veldman = Rik Materman
Rik is de gelijknamige zoon van Rik Materman. Zijn leef-
tijd in 1913 is net zoals in de roman: 10 jaar. Mogelijk dat
Hendrik (Hermanuszoon) Materman mede model heeft ge-
staan voor Rik. Van Rik wordt in het verhaal nl. gezegd
dat hij "later maar veldwachter moet worden", wat Hendrik
ook werkelijk geworden is: veldwachter op Rozendaal.
Hendrik was echter in 1913 al 23 jaar.
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Reinder Veldman = Reinder Materman, broer van Rik
Materman.

Mina Veldman = Wilhemina Materman - Schotpoort, vrouw
van Reinder.

Klaas Woudkamp = Willem ter Velde? of zoon Klaas ter
Velde?
Gerrit Dalhof = Johannes Buurkes ? of zoon Steven
Buurkes?
De mannen in de roman waren bewoners van een dubbel
boerenhuis.
De bewoners van het bewuste huis waren ter Velde en
Buurkes, maar de namen in de roman geven weinig hou-
vast.

Jan van Dalen
Deze man was een haast legendarische figuur onder de be-
woners, arbeiders, schepers, stropers en marskramers die
zich op het Rozendaelsche veld ophielden. Jan van Dalen
doolde met een brandende lantaarn over de heide op zoek
naar zijn omgekomen zoon Gerrit. De achtergronden van
deze beklagenswaardige man vond ik bevestigd in de ro-
man: "Geboren op Markengronden", van A. van
Luttikhuizen - de Vries. In de bevolkingsregisters van de
gemeente Rozendaal kwamen echter geen vermeldingen
over deze man voor. Een merkwaardige parallel vond ik in
de persoon van Jan ter Velde, broer van de bovengenoemde
Willem ter Velde. Jan woonde met zijn stiefzoon Berend
Jan en zuster Hendrika op Terlet. Hij was zijn vrouw al
vroeg verloren. Zijn zuster overleed in 1902. Jan woonde
bij zijn stiefzoon en vertrok in 1913 naar-de Imbosch, al-
waar hij in 1924overleed.

(Slot volgt)
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Op de vuurplaat ter andere zijde was de tweede zoon
neergehurkt. 't Was Daniël, een' zwakzinnige, die
grijnsde van pret bij het zien van den gast.
De meester nam een stoel, die hem niet geboden werd.

En de simpele Daan kroop op handen en voeten naar
hem toe, ging vlak voor zijn voeten zitten, wreef zich
grinnekend langs het gezicht, trok hem toen aan de
broekspijpen en hief zijn hand met verstaanbare duiding.
Maar Tcunis zag het, stond op, nam den stumperd

b~i den arm en wees hem met dreigend gebaar zijn
hoekje.
Duan gehoorzaamde onmiddellijk, kroop snel naar

zijn gewone xltplnats terug en ging nu in vorbausde
berusting zitten kijken naar den vreemdeling.

Een tijdlang' diepe stilte.
Zelfs de klok, die op het stervensuur was stilgezet,

liet af van tikken.
- "Een zware slag, vrouw veldrnan", zei meester

Berghuis eindelijk.
De vrouw schudde het hoofd en snikte zacht.
- "Je hoeft me niets te vertellen. Ik begrijp, wat je

voelt op dit oogenblik. 't Is een zwaar verlies voor heel
Vierhuizen. En ook voor Eikendaal. Voor dit gezin
natu urlij k in de eerste plaats. 't Is een groote zegen,
dat de landheer geen weduwen verstoot. Je zult hier
wel mogen blijven wonen. En je oudste zoon schiet zoo
op. Die kan al gauw voor arbeider tellen en dan moe-
der helpen den kost te verdienen. Wat zeg Hi, Teunis P'
Teunis knikte en lachte droef. .
- "Maar dat komt later. Armoe zul je niet behoeven

te liiden. Armoe bestaat niet op het grondgebied van
Eikendaal .... Maar met dat al, 't is een droef ver-
lies. Hurm was een beste brave kerel, die gedaan heeft,
wat h~i kon .... "

- "Zeg dat wel, meester," viel vrouw Veldman
snikkend in. ,,\Ve kunnen hem niet missen. Dat kom
ik nooit te boven."

Fragment uit het boek van Slemkes.
Het geeft een beeld van de stijl van Slemkes en van de ach-
tergronden, waartegen hij zijn verhaal laat afspelen.



117JAAR GEBOUW "IRENE"

In het september / oktobemummer 1991 namen wij een arti-
keI op, dat nog stamde van wijlen de heer Kruiswijk Jansen,
getiteld: "De "inwijding" van het gebouw Irene te Velp".
Deze inwijding had plaats in 1874.
In de beide in onze gemeenten verschijnende dagbladen van
31 oktober j.l. stonden artikelen met foto dat "daags te vo-
ren een bedrijfspand" (Arnhemse Courant), respectievelijk
"een in een oude villa gevestigd bedrijf' (De Gelderlander)
aan de Noorder Parallelweg te Velp door een felle brand to-
taal werd verwoest.
Dit betrof (geen van beide bladen noemde de oude naam
van het verwoeste pand) het gebouw Irene.
Weinig had onze redactie bij publikatie van het artikel over
de "inwijding" kunnen vermoeden, dat nog diezelfde okto-
bermaand het gebouw zelf geschiedenis zou zijn.
Toen we een paar dagen later langs de plaats des onheils
fietsten, restte daar slechts een pyramidevormige puinhoop.
Na 117 jaar is gebouw "Irene" niet meer.
We horen onze Latinisten mompelen - naar Ovidius -
"Tempus edax rerum ... " (De tijd die alles verslindt ... ).

H.M.B.

SNIPPERS VAN DE REDACTIE-TAFEL

In dit nummer van Ambt en Heerlijkheid hebben wij het
eerste deel van een bijdrage van de heer M.J. Matser opge-
nomen.
Hierin analyseert hij het boek van de heer J.A. Slemkes -
. vroeger hoofd van de school in Rozendaal - "Licht in de
verte". Dit boek is een geromantiseerde beschrijving van
het leven en werken in vroeger jaren in de Imbosch en
Rozendaal. Het is niet meer in de handel.
Wel is (weer) verkrijgbaar het door Matser geschreven
boekje "De Imbosch, een monument in een (natuur)monu-
ment". Het is verkrijgbaar bij het bezoekerscentrum "De
Heume" in Rheden, bij boekhandel Bruna in Dieren, bij de
VVV's in Velp, Loenen en Eerbeek, op de secretarie van de
gemeente Rozendaal en op kasteel "Rosendael". De prijs
bedraagt f 16,--

Wie naar aanleiding van het artikel van de heer Matser over
dit leven en werken in deze omgeving meer wil weten
wordt verwezen naar het genoemde boek.
Over dit onderwerp bestaat ook nog een tweetal andere boe-
ken, van mevr. van Luttikhuizen - de Vries. Het eerste is
een romanachtige beschrijving van de familie Staal uit
Loenen, getiteld: "Geboren op Markegronden". Het tweede
is een beschrijving van de familie van Luttikhuizen uit
Loenen, getiteld: "Achtergelaten sporen". Beide boeken zijn
niet uitsluitend familieromans, maar geven ook een gede-
tailleerd beeld van het leven te Loenen over een periode,
die bijna twee eeuwen beslaat, tot en met de tweede wereld-
oorlog. De schrijfster is niet blijven hangen in familie-anec-
dotes, maar heeft veel archiefmateriaal in haar verhalen ge-
bruikt.
De boeken zijn verkrijgbaar bij de schrijfster. Adres
Koudebergweg 55,7351 TJ Hoenderloo. Kosten f 38,-- ex-
clusief verzending. Verder zijn er nog een paar verkooppun-
ten in Loenen, o.a. bij de VVV aldaar. Informaties zijn ver-
krijgbaar bij de schrijfster, tel. 05768-1258.

De vroegere tabaksteelt in deze streken heeft omstreeks het
midden der vorige eeuw het aanzien gegeven aan een siga-
renindustrie in Dieren. Wij werden door de heer Nas te
Bilthoven in de gelegenheid gesteld, daarover iets te publi-
ceren. Hij maakt een studie van de ontwikkeling en neer-
gang van deze industrie.
Het schrijven van de historie van een bedrijfstak, die ruim
dertig jaar geleden een einde vond, vergt veel speurwerk.
Wanneer u nog enige bijzonderheden weet over de sigare-
nindustrie in Dieren, of zaken, die daarmee verband hou-
den, dan zal de auteur het zeer op prijs stellen, dat u hem
daarvan op de hoogte brengt.
Ook foto's, berichten, krantenknipsels enz. zijn van harte
welkom. Zijn adres is:

Frans Nas,
Soestdijkse weg 203,
3721 AC Bilthoven.
tel. 030-286677
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WINTEREXCURSIE 'S-HEERENBERG
door H.M. Bosland

Winternevels hadden
toegeslagen op zaterdag
25 januari, de datum
van de winterexcursie
naar 's-Heerenberg. Dat
de leden van onze
Oudheidkundige Kring
uit het goede historische
hout zijn gesneden, be-
wees het feit dat on-
danks de weersomstan-
digheden vrijwel allen
die zich hadden aange-
meld zich rond kwart
voor twee op het voorplein van Huis Bergh vervoegden.
De ruim 50 deelnemers en deelneemsters bezochten in twee
groepen onder zeer deskundige leiding en toelichting het zo
rijk ingerichte Kasteel Bergh en de nabij gelegen Grafelijke
Munt.
U zult er begrip voor hebben, dat we u op deze plaats niet
uitvoerig kunnen vergasten op het vele dat de beide groepen
op deze geslaagde excursie mochten horen en zien.
Voor menigeen - ook van de op 25 januari aanwezigen - is
deze zo betrekkelijk in de buurt liggende historische omge-
ving trouwens bekend terrein. In die gevallen gold de ex-
cursie als "een feest van het weerzien". De aanblik van de
talrijke Bergenaren, op schaats of slee, op de slotgracht
vormde daarbij - het geleek een zeventiende-eeuws schilde-

Berghse daalder. 1582

rij - een verrassing apart.

Lange geschiedenis
Maar de geschiedenis van het kasteel gaat, zo u weet, veel
verder terug dan de zeventiende eeuw. Het "Huis Bergh"
dateert immers reeds uit de dertiende eeuw. Van 1250 tot
1486 werd het bewoond door de "heren van den Bergh" -
die ook vóór 1250 al het Montferland bewoonden -, daarna
huisden er tot 1712 de graven van den Bergh. Tot 1758 heb-
ben verder nog leden van de familie Von Hohenzollem op
het kasteel gewoond.
In onze eeuw kwam het huis in bezit van de familie Van
Heek die in 1946 het gehele complex - gebouwen en kost-
bare kunst-inventaris en archief, bossen en landerijen -
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overdroeg aan de Stichting Huis Bergh die het thans nog
exploiteert.

Toegewijde zorg
Dank zij de uitzonderlijke en deskundige toewijding van de
in 1957 overleden heer J.H. van Heek is Huis Bergh gewor-
den en gebleven zoals het nu is. Afzonderlijk zij daarbij
vermeld de zorgvuldige herbouw na de grote brand in 1939.
Van de beide uitverkocht geraakte boeken over kasteel en
collectie door de heer J.H. van Heek - in 1952 door de
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam welverdiend tot
doctor honoris causa benoemd - verscheen in 1987 een ook
thans nog verkrijgbare heruitgave in één band. De zoon
J.H.A. van Heek - die hierin ook een levensbericht over zijn
vader schrijft - biedt in dit - bijzonder mooi gei1lustreerde -
boek tevens een overzicht van de veranderingen en verwer-
vingen van 1957 tot 1986.
Bezoekers van het kasteel genieten bij aankoop van het
boek een aantrekkelijke korting.

"Geldelijke" aanvulling
Het bezoek aan het oude - uit omstreeks 1470 daterende -
muntgebouw (het muntrecht zelf stamt al van 1346) met de
pakkende uitleg en demonstratie van muntmeester Willem,
compleet in oud costuum gestoken - vormde een interessan-
te "geldelijke" aanvulling op de tocht door de zalen en an-
dere ruimten van het kasteel. Hoogtepunten daar vormden
de bijzondere zaal met portretten van alle Habsburgers en
het kabinet met de vroeg-Italiaanse schilderkunst uit de
school van Siena.
Alles bijeen redenen te over om Huis Bergh n6g eens en
dan individueel te gaan bezoeken!



Uit: Het Verheerlykt Nederland
(Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden).
Uitgave Isaak TIrion 1745 -1774


