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ONZE KALENDER

door J.Baltjes

Kalender en uurwerk zijn instrumenten, die wij gebruiken om
ons leven en onze tijd in te delen. Het is nauwelijks
voorstelbaar, hoe te kunnen bestaan zonder dit
instrumentarium. De kalender behoort dan ook tot de
allereerste levensvoorwaarden voor de mens. Naarmate de
ontwikkeling voortschrijdt neemt die onmisbaarheid toe. De
landbouwer heeft de kalender nodig om tijdig op de
wisselingen der jaargetijden en andere door de natuur bepaalde
gebeurtenissen voorbereid te zijn en daarop in te spelen. In het
economische leven speelt de kalender eveneens een onmisbare
rol en het aantal aangelegenheden, waarbij hij wordt
geraadpleegd, is ontelbaar.
De indeling van de kalender vindt plaats in seizoenen,
maanden, weken en dagen. Om bepaalde door de natuur of
door de mens geregelde gebeurtenissen op bruikbare wijze aan
te geven, te rangschikken en op tijd te laten terugkeren hoort de
kalender gebaseerd te zijn op het zonnejaar. Dat is de tijdsduur
van één omloop van de aarde rondom de zon en wel van
lentepunt - ook wel lente-nachtevening genoemd - tot
lentepunt. Dit jaar is het zogenaamde tropische jaar en omvat
365,2422 dagen.

Cyclus van achtj.ären.
Per jaar 12 maanden

Vangemiddeld 29,5 dagen == 2832 dagen.
Daarvan 1jaar met 3 extra

maanden van elk 30 jaren == 90 dagen.

Totaai8 jaar met 99 maanden en 2922 dagen.

Gem~ddeldper jaar 365,25 dagen
Zonnejaar :::. 365,2422 dagen

Lentepunt verschuift.ca. 3 maanden.

Overzicht 1
Oud Griekse Tijdrekening

Die tijd is te lang om zonder onderverdeling te kunnen
hanteren. Het ligt dan ook voor de hand, dat primitieve
volkeren een indeling hebben gevonden in de regelmatige

afwisseling van de schijngestalten van de maan. De omloop
van de maan om de aarde, b.v. van nieuwe maan tot de
volgende nieuwe maan duurt gemiddeld 29,5306 dagen. Dit is
de synodische maand en het proces van die omloop noemt men
een lunatie. Men had al spoedig ontdekt, dat binnen een jaar
twaalf lunaties optreden en de instelling van twaalf maanden is
dan ook vrijwel vanzelfsprekend. Het aldus ontstane maanjaar
is volledig onafhankelijk van de jaarlijkse zonsomloop. Een
maanjaar is ongeveer 11 dagen korter dan een tropisch jaar,
zodat het begin van zo'n jaar zich ongeveer drie maal per eeuw
door alle seizoenen heen beweegt. Uit landbouwkundig
oogpunt en ook voor de vroegere primitieve zeevaart was de
binding tussen de seizoenen en de kalender erg belangrijk,
zodat al spoedig de behoefte ontstond om het tropisch jaar als
uitgangspunt voor de kalender te kiezen.

Oude Griekse kalender
De duur van de synodische maansomloop of lunatie, uitgaande
van de toenmalige kennis en middelen, was reeds heel vroeg
door regelmatige waarnemingen vastgesteld op 29,5 dagen. De
halve dag had men op praktische wijze verwerkt door de twaalf
maanden afwisselend 29 en 30 dagen te geven, zodat een
maanjaar 354 dagen duurt. Dat zuivere maanjaar is tot op de
huidige dag blijven bestaan in de Mohammedaanse
tijdrekening, terwijl men ook voor religieuze doeleinden aan
deze kalender bleef vasthouden.
De Oude Grieken gebruikten ook zo'n op maanjaren
gebaseerde kalender. Nadat zij door steeds nauwkeuriger
waarnemingen meer inzicht hadden gekregen in de tijdsduur
van het jaar rekenden ze ook met een zonnejaar van 365,25
dagen. Om aansluiting van het maanjaar aan het zonnejaar te
krijgen werden eens in de acht jaar drie maanden van 30 dagen
toegevoegd.

Cyclus van 19 zonnejaren.

19 zonnejaren 19x 365,2422 dagen == 6939,(j018 dagen.
235 lunaties 235 x 29,5306 dagen == 6939, 6910 dagen,

verschil per cyclus
per jaar

of 1dag per 213 jaar

0,089 dagen.
0,0047 dagen.

Overzicht 2
Cyclus van Meton
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Hiermee werd het jaar met gemiddeld 11,25 dagen verlengd.
Het aldus ontstane jaar had 365,25 dagen en werd het
gebonden maanjaar genoemd. Weliswaar benaderde dit jaar op
verrassende wijze de lengte van het tropische jaar, maar van
een betere bruikbaarheid van de kalender was nog geen sprake.
Immers, eens in de acht jaren liep deze een vol seizoen vooruit,
om dan plotseling weer naar de globaal goede plaats te worden
teruggezet.
Een gedeeltelijke verbetering werd verkregen toen in 432 v.
Chr. de Atheense geleerde Meton ontdekte, dat een cyclus van
19 zonnejaren, met in totaal 6940 dagen, overeen kwam met
235 lunaties. Met dit gegeven werd een aanpassing van het
maanjaar aan het zonnejaar verkregen door in die cyclus 7
schrikkeljaren aan te wijzen - en wel de jaren 3, 5, 8, 11, 13, 16
en 19 - ieder met een extra maand. Van de 235 maanden per
cyclus hadden 125 maanden 30 dagen, terwijl de overige 110
maanden 29 dagen telden. Van toen af werd de periodieke
miswijzing van de kalender ten opzichte van de seizoenen
beperkt van drie maanden per acht jaar tot een maand per
ongeveer drie jaar zodat een grotere regelmaat ontstond.

Cyclus van 19 zonnejaren, waarvan:

.. 12 jaren, elk van 12 maanden
7 jare~, elk van 13 maanden

Per cyclus

:; 144 maanden.
= 91maanden.

. 235 maanden.

125.rnaanden, elk van 30 dagen :; 3750 dagen.
110 maandên, elk van 29 dagen = 3190 dagen.

235 maandenîn 19 jaren
Latere correctie

Idag per 4 cycli
Per cyclus

In 19 jaren
Gemiddeld aantal dagen per jaar.

= 6940 dagen.

0,25 dagen.

6939,75 dagen.
365,25 dagen.

Per cyc1llsverschnivingen van het
lentepunt van 22 tot 23 dagen.

Overzicht 3
Griekse tijdrekening
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Later berekende men, dat de cyclus van Meton niet 6940, maar
eigenlijk 6939,6 dagen omvatte. Dit heeft ertoe geleid, dat men
vanaf 330 v. Chr. per 4 cycli een dag liet uitvallen, waarmee de
cyclusduur op 6939,75 dagen werd gebracht.
Aldus ontstond een kalender waarin werd gerekend met jaren
van gemiddeld 3650,25 dagen. De cyclus van Meton speelt nog
steeds een belangrijke rol bij de berekening van de paasdatum.
De Babyloniërs hadden eveneens jaren van 3650,25 dagen.
Aanvankelijk hanteerden zij een cyclus van 99 maanden, met
jaren van 12 en van 13 maanden, maar later gingen zij over op
het Griekse systeem.

Oud-Romeinse kalender
De Oud-Romeinse kalender wordt toegeschreven aan Numa
Pompilius, de opvolger van Romulus welke volgens de
overleveringen in 754 of 753 v.Chr. de stad Rome zou hebben
gesticht. Deze kalender was gebaseerd op een maanjaar van
355 dagen, onderverdeeld, als vermeld in overzicht 5. Door
allerlei kunstgrepen, b.v. om het andere jaar na 23 februari een
schrikkelmaand - Mercedonius geheten - in te voeren van
afwisselend 27 en 28 dagen en vervolgens de resterende vijf
dagen van februari te laten vervallen.. ontstond een jaar van
gemiddeld 366,25 dagen, waarvan er weer één dag door allerlei
voor schriften moest worden weggewerkt.

Per periode van vier jaren:

4 jaren met elk 355 dagen =
waarvan 1 jaar met 22 dagen extra
en 1 jaar met 23 dagen extra

1420 dagen.
22. dagen.
23 dagen.

Per 4 jaar
of gemiddeld
Administratief afgevoerd
Blijven gemiddeld

1465 dagen.
366,25 dagen.

1 dag per jaar.
365,25 dagen per jaar.

Lentepunt schuift om
het andere jaar 11 dagen heen en weer;

Overzicht 4
Oud-Romeinse tijdrekening

In de benaming van de maanden in de Oud-Romeinse kalender
herkent men veel van de maandnamen uit onze kalender. In de



oude benaming vindt men ook een aantal, die duidelijk een
rangnummer dragen. De betekenis van dat rangnummer ging
na 153 v.Chr. verloren. Toen liet men, in verband met de
ambtsaanvaarding der Consuls, het jaar beginnen met
Januarius, om aldus het administratieve jaar en het kalenderjaar
te laten samenvallen.
Het aanvaarden van Januarius als eerste maand van het jaar
wordt ook wel toegeschreven aan de omstandigheid, dat deze
naam is afgeleid van Janus, een der oudste Romeinse
godheden, die met Vesta een godenpaar vormde. Janus was de
god van de deuren en poorten, meer in het algemeen van de
ingangen en het begin. Daarom werd hij aangeroepen aan het
begin van elk gebed en is de eerste dag van de maand, het
eerste uur van de dag en de eerste maand van het jaar hem
heilig.

Egypte
De Egyptische kalender was reeds van oudsher op het
zonnejaar gebaseerd. Voor de Egyptenaren was het tijdstip van
de was van de Nijl een levensvraag. De geregelde
overstromingen van het Nijldal greep diep in in hun
bestaansmogelijkheden. Egypte had namelijk alleen

mogelijkheden voor
het uitoefenen van de
landbouw in het dal
van de Nijl en was dus
voor zijn voedsel-
voorziening van dat
gebied afhankelijk.
Naar het jaargetijde
gerekend toonde die
overstroming een zeer
grote regelmaat en
indien niet vóór een
bepaalde datum was
gepoot en gezaaid,
werd de oogst de
mogelijkheid om te

Martius
Aprilis
Maius

31 dagen.
29 dagen.
31 dagen.
29 dagen.
31 dagen.
29 dagen.
29 dagen.
31 dagen.
29 dagen.
29 dagen.
29 dagen.
28 dagen.

Junius
Quintilis
Sextilis
September
October
November
December
Januarius
Februarius

Jaar van 355 dagen.

rijpen ontnomen.
Overzicht 5
Kalender van Numa Pompilius

Dat deze tijdstippen nauw luisterden, komt ook tot uitdrukking
in de omstandigheid, dat voor burgerlijk gebruik een jaar van
365 dagen, maar voor de landbouw een jaar van 365,25 dagen

werd gehanteerd. De verbondenheid met de natuur blijkt ook
uit het samenvallen van het begin van het jaar met de doorgang
van de zon door het lentepunt, ook wel de lente-nachtevening
genoemd, het tijdstip dus waarop overal op aarde dag en nacht
even lang zijn.

Juliaanse tijdrekening
In 47 v.Chr. nam Julius Caesar kennis van de Egyptische
kalender. In die tijd was de Romeinse kalender dermate
ontregeld,dat de lente-nachtevening in juni viel, bijna drie
maanden te laat dus. Daarom werd met behulp van de
Alexandrijnse astronoom Sosigenus de Oud-Romeinse
kalender radicaal gewijzigd. Daarin werden de maanden die 29
dagen telden verlengd tot 30 of 31 dagen. Eén op de vier jaar
zou een schrikkeljaar zijn. Dan werd Februarius verlengd tot 29
dagen en om alles weer in de pas te laten lopen werd het jaar
46 v.Chr. met 80 dagen verlengd, Dit had tot gevolg, dat in 45
v.Chr. de lente-nachtevening op 24 maart viel en de kortste dag
op 25 december.
De aldus ontstane tijdrekening heet de Juliaanse tijdrekening en
om het jaar uit deze tijdrekening te onderscheiden van jaren,
berekend volgens andere methoden, spreekt men van het
Juliaanse jaar.

Eén schrikkeldag per cyclus van vier jaren.

3 jaren van 365 dagen
1 jaar van 366 dagen

= 1095 dagen.
366 dagen.

Per vier jaren
of gemiddeld per jaar

1161 dagen,
365,25 dagen.

Lentepunt verschuift 1 dag per 128 jaren.

Overzicht 6
Juliaanse tijdrekening

Ter ere van Julius Caesar werd de maand Quintilus Julius
genoemd. In de oorspronkelijke Juliaanse kalender werden aan
Sextilis 30 dagen toegekend. In het jaar 9 na Chr. werd keizer
Augustus geëerd door de maand Sextilis naar hem te noemen.
Daarbij werd deze maand, na een wijziging elders, op 31 dagen
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gebracht, omdat keizer Augustus zijn maand niet ondergeschikt
wilde zien aan die van Julius Caesar. Sedert dien heeft het jaar
zijn indeling behouden.

Begin van de jaartelling
Met de introductie van de Juliaanse tijdrekening was een zeer
bruikbare kalender ontstaan, die in vrijwel alle opzichten
tegemoet kwam aan de bezwaren van vroeger gehanteerde
kalenders. Vrijwel... want later zou blijken dat ze op de lange
duur toch weer bij het zonnejaar uit de pas ging lopen, zodat ze
opnieuw een revisie nodig had. Voor deze te bespreken willen
we even stil staan bij de keuze van het begin van onze
jaartelling.
De Romeinen telden hun jaren vanaf de stichting van Rome.
Het verband tussen de Romeinse en onze jaartelling staat
echter volstrekt niet vast Misschien wel daarom werden ook
wel tellingen toegepast in de regeringsjaren van consuls of
keizers. Toen in het jaar 241 van de aera van Dioc1etianus de
monnik Dionysius Exiguus van de paus opdracht kreeg nieuwe
paastabellen samen te stellen heeft hij zijn opdrachtgever
voorgesteld, de jaartelling met de geboorte van Christus te
laten beginnen. Zijn motief daarvoor was, dat Dioc1etianuseen
nogal wreed heerser was en zelfs bekend staat als vervolger
van de Christenen. Een begin bij de geboorte van de brenger
van het geluk vond hij daarom meer op zijn plaats dan het
beginpunt bij het onheil te leggen. De paus heeft ongetwijfeld
geen moeite met dit voorstel gehad. Aan het einde van zijn
berekeningen kwam Dionysius tot de conclusie het op dat
moment 527 jaar na Christus' geboorte, maar waarschijnlijk is
dit laatste getal enkele jaren te groot. Naast deze onzekerheid
heeft onze jaartelling het bezwaar, dat tussen de jaren -1 en 1
geen jaar 0 voorkomt.
De datum van de geboorte van Christus leidde Dionysius af uit
de omstandigheid, dat in dat jaar de kortste dag op 25
december viel. Dat komt goed overeen met een van de
uitgangspunten, die Julius Caesar voor zijn kalender koos.
Onze monnik motiveerde zijn stelling met het vanaf die dag
weer langer worden van de dagen en dat deze dag dus het begin
was van de weg naar het licht, de symboliek die ook aan de
geboorte van Christus wordt toegekend.
En passant voldeed hij ook nog aan zijn oorspronkelijke
opdracht en stelde voor de jaren 532 - 626 een lijst samen met
de datums, waarop Pasen zou vallen.
De nieuwe jaartelling werd vóór de achtste eeuw weinig ge
bruikt, maar werd in de loop van de tiende eeuw algemeen.
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Gregoriaanse tijdrekening
Zoals we reeds hebben opgemerkt bracht de Juliaanse
tijdrekening een aanzienlijke verbetering aan in de kalender en
in haar toepassingen, maar geheel correct was hij nog niet.
Uitgegaan werd van een jaar van 365,25 dagen, terwijl
nauwkeurige metingen hadden uitgewezen, dat het jaar
365,2422 dagen telde. Het gevolg hiervan was, dat, terwijl de
lente-nachtevening in 45 v.Chr. op 24 maart viel, deze datum in
325, tijdens het Concilie van Nicea in 325 na Chr. teruggelopen
was tot 21 maart. In de vijftiende eeuw bedroeg de terugloop
reeds 12 dagen. Paus Sixtus V gaf daarom opdracht tot
verbetering, maar vertraagd door allerlei omstandigheden
konden die pas ruim een eeuw later, onder Paus Gregorius XIII,
opnieuw ter hand worden genomen en per bul van 24 februari
1582 worden ingevoerd.

Cyclus van 400 jaren.

303 jaren van 365 dagen = 110595dagen.
97 jaren van 366 dagen = 35502 dagen.

400 jaren van 146097 dagen.

Gemiddeld per jaar 365,2425 dagen.

Bijstelling 1 dag per ca 3300 jaren.

Lentepunt verschijnt gedurende
enkele tientallen van eeuwen

op 20 of 21 maart

Overzicht 7
Gregoriaanse tijdrekening

Daarin werd bepaald, dat in 1582 op donderdag 4 oktober
vrijdag 15 oktober zou volgen. Om de zaak voor de toekomst te
regelen werd bepaald, dat de eeuwjaren welke, gedeeld door
100, geen viervoud zouden opleveren, geen schrikkeljaren
zouden zijn. Dit betekende b.v. dat er in de jaren 1700, 1800 en
1900 geen schrikkeldagen zouden zijn, maar wel weer in het
jaar 2000. Hiermee werd bereikt, dat de lente-nachtevening in
de eerst volgende tientallen van eeuwen op 20 of 21 maart zal
vallen. Rekende het Juliaanse jaar met 365,25 dagen en



bedraagt het tropische jaar 365,2422 dagen, met de invoering
van de Gregoriaanse kalender zullen de jaren gemiddeld
365,2425 dagen tellen. Ook dan nog is er dus sprake van enige
terugloop en wel één jaar in ca 3300 jaar, zodat omstreeks het
jaar 5000 een schikkeldag zal moeten vervallen.

Overgangsproblemen
In overwegend katholieke landen werd de Gregoriaanse
tijdrekening spoedig ingevoerd. Bij de verslagen over de
droogmaking van de Beemster wordt op 22 januari 1610
melding gemaakt van een storm, die in het Noorderkwartier
van Noordholland heel wat schade aanrichtte. Onder andere
stroomde de bijna drooggevallen Beemster weer geheel vol.
In hetzelfde jaar, maar dan op 10 januari, is er sprake van een
overstroming als gevolg van een hevige storm in Overijssel.
Vermoedelijk is hier sprake van dezelfde storm en hebben
beide overstromingen op ongeveer dezelfde tijd plaats
gevonden. Het tijdsverschil, dat in de verslagen tot uitdrukking
komt, kan dan worden toegeschreven aan verschillende
tijdrekeningen: de Gregoriaanse of Nieuwe Stijl in
Noordholland, en de Juliaanse of Oude Stijl in Overijssel.
Met ingang van 1701 werd de Nieuwe Stijl in Nederland
algemeen toegepast, In Engeland en haar koloniën was dit eerst
in 1752 het geval. In Duitsland werd de Nieuwe Stijl pas
volledig in 1776 toegepast en Zweden en Rusland wachtten
daarmee tot respectievelijk 1823 en 1918.
Het herleiden van datums uit een andere kalender in de
Gregoriaanse is vaak moeilijk. Niet alleen moet dan met de
verschillen tussen de tijdrekenkundige stelsels rekening worden
gehouden. Ook de plaatselijke afwijkingen en de gevolgde
jaarstijl - d.w.z. op welke dag het jaarcijfer verandert - moet in
de overweging worden betrokken. In de Middeleeuwen was het
in een aantal gebieden gebruikelijk de eerste dag van het jaar te
stellen op Maria Boodschap (25 maart), andere gebieden
volgden de Kerststijl (vooral in Duitsland) of de Paasstijl
(Frankrijk). In de loop van de 16de eeuw werd de
Nieuwjaarsstijl (1 januari) vrij algemeen in Europa. Tot de
invoering van de Gregoriaanse kalender bleef het in Engeland
gebruikelijk, Lady's Day (25 maart) als de dag van de
jaarwisseling te beschouwen.

Weken en weekdagen
Uit het voorgaande bleek, dat de lengte van het jaar en de
maand berusten op astronomische waarnemingen, met - wat de
laatste betreft - wel enige op praktijkgebruik gerichte

aanpassingen. Omdat een maand toch nog een vrij lange tijd is,
ontstond behoefte aan een verdeling in kleinere perioden.
Wellicht voortgekomen uit intervallen tussen marktdagen, of
steunend op religieuze gebruiken, kwamen per cultuurgebied
tijdvakken van vier tot tien dagen in zwang, die in tegenstelling
tot jaar en maand geen relatie hadden met astronomische
verschijnselen.Zo deelde de Griekse kalender de maand in drie
decaden. Dit systeem vinden we terug in de kalender van de
Franse revolutie.
Wilde de indeling in dergelijke perioden functioneren, dan
moesten de afzonderlijke dagen ook een naam hebben. Bij de
Romeinen hadden echter slechts drie dagen van de maand een
naam. De overige dagen werden aangeduid door ze - vanaf de
benoemde dagen terugtellend - een rangcijfer te geven.
De Babyloniërs brachten al vroeg een week van zeven dagen
tot ontwikkeling. Ook zij maakten daarbij geen gebruik van
astronomische verschijnselen, maar wel van astrologische
overwegingen, volgens welke de 24 uren van een etmaal
achtereenvolgens worden beheerst door de planeten Saturnus,
Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius en Maan. De dag werd
vervolgens genoemd naar de heerser van het eerste uur van die
dag. Voor een nadere uitleg zij verwezen naar overzicht 8
waarin in zeven kolommen de uren van de week zijn
aangegeven. In de kop staan de namen van de zeven planeten,
met daaronder de uren, waarin zij heersen. Telkens wanneer
weer met 1 wordt begonnen, is er een nieuwe dag en die dag
wordt genoemd naar de planeet, die dan heerst.
In de Franse taal vinden we in de namen Samedi en Lundi,
Mardi, Mercredi, Jeudi, en Vendredi die namen terug. De
Germaanse volken hebben de vier laatst aangehaalde dagen
genoemd naar de goden Thi of Tyr, de krijgsgod, naar Wodan
of Odin, de stormgod, naar Thor, de dondergod en naar Frei of
Frigg, de godin der liefde. De Christelijke week begint met
zondag, de Joodse met zaterdag en de Mohammedaanse met
vrijdag. In andere systemen begint de week soms met
maandag. In het bedrijfsleven wordt vaak met een nummering
van de weken gewerkt. Hiervoor is door de International
Organization for Standardization (ISO) een aanbeveling
gedaan, die is overgenomen in NEN 2772, Nummering van
weken, (1972). Volgens deze nummering geldt de maandag als
eerste dag van de week. De eerste week van het jaar is de
week, waarin de eerste donderdag in dat jaar valt. Het jaar telt
gewoonlijk 52 weken, maar valt de laatste dag op een
donderdag, dan telt dat jaar 53 weken.
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Relikten
Wie belangstelling heeft voor gebruiken en uitdrukkingen,
ontdekt nog vele overblijfselen uit de oude tijdrekeningen. In
Friesland b.v. waren nog tot enkele decennia in de twintigste
eeuw de tijdstippen Mei en Allerheiligen gedateerd op 12 mei,
resp. 12 november.
Vóór 12 november werden de landerijen gehuurd en verhuurd
en werd door de boeren het vaste personeel ingehuurd, terwijl
omgekeerd, zij die belangstelling hadden voor een (nieuwe)
vaste betrekking daarin vóór die datum voorzagen. De nieuwe
huur en de nieuwe dienst gingen dan in op 12 mei, het tijdstip
dus, dat met Mei werd aangeduid.
De contracten, meestal slechts in de vorm van mondelinge
afspraken,werden wat de huren betreft aangegaan voor een vast
aantal jaren, die voor de diensten golden vaak slechts voor een
jaar. Wie behoefte had aan verandering moest dat weer vóór
Allerheiligen, dus 12 november melden. De huren liepen van
(12)Mei tot (12)Mei en moesten op Allerheiligen, 12
november dus, worden voldaan. Een en ander had tot gevolg
dat 12 mei een grote verhuisdag was, alhoewel er ook veel
voorbeelden bekend zijn van arbeiders, die hun hele leven lang
op één en dezelfde boerderij bleven werken.
De formalisering van de overeenkomsten, zoals pachtwet en
collectieve arbeidsovereenkomsten, welke vooral na de Tweede
Wereldoorlog tot ontwikkeling zijn gekomen, hebben deze
gebruiken, waaraan overigens nog veel meer eigenaardige
elementen aan waren gekoppeld, goeddeels doen verdwijnen.
De aandachtige lezer zal opmerken, dat hier sprake is van 11
dagen verschil met de huidige kalender, terwijl bij de
Gregoriaanse kalenderhervorming slechts sprake is van een
correctie van 10 dagen. Wij attendeerden er reeds op, dat deze
hervorming in genoemde streken pas na 1701algemeen werd,
toen de Juliaanse kalender al weer een dag meer was
teruggelopen.
Wij wezen ook op de aanduiding van de weekdagen door de
Romeinen, door fixatie van een bepaalde dag en dan de andere
dagen aan te duiden door zoveel dagen voor of na die dag. Ook
uit Friesland herinneren wij ons uitdrukkingen, als zoveel
weken voor of na de langste of kortste dag en voor of na Mei of
Allerheiligen, beide laatst genoemde tijdstippen uiteraard in de
betekenis van resp. 12mei en 12 november. De relaties hielden
vooral verband met zaai- en oogsttijden, met bepaalde perioden
bij de veeteelt en met weersvoorspelling. Voor dit laatste
golden overigens in grote mate de heiligendagen.
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Dagen gewijd aan

S J M Z V M M Dag ontvangt
a u a 0 e e a naam van
t p r n n r a
u i s u c n
r t s u
n e r \
u r i
s u

s
1 2 3 4 5 6 7 Saturnus
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 1 2 3 4 Zon
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 1 Maan
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 1 2 3 4 5 Mars
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 1 2 Mercurius
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 1 2 3 4 5 6 Jupiter
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 1 2 3 Venus
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
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HET MIDDELHOVENFONDS TE DIEREN
75 JAAR

door WJ. Meijerink

In het afgelopen jaar is zonder enige festiviteit het feit herdacht
dat in Dieren het Middelhovenfonds al vijfenzeventig jaar
werkzaam is. In het Gemeenteverslag over 1916 staat het
verslag opgenomen van de vereniging Het Ziekenhuis te
Dieren. Hieruit het volgende: "Het jaar 1916 zal zeker onder
annalen van onze Vereeniging steeds als het belangrijkste
genoemd worden. Mocht onze Vereeniging tot nu toe steeds tot
de noodlijdende gerekend worden, door het overlijden op 5
Oct. 1916 van den heer D.W.Middelhoven, oud-Rijksontvanger
alhier, die haar benoemd heeft tot eenig en algemeen
erfgenaam, kwam zij in het bezit van een vermogen van
tusschen de 2 en 3 ton, onder bepaalde in het testament
genoemde voorwaarden. Hierbij een woord van dankbare hulde
aan de nagedachtenis van den erflater Zo als reeds gezegd,
we gaan nu als rijke vereeniging een nieuw tijdperk in, een
tijdperk dat ten goede zal komen aan de te Dieren wonende
wegens ouderdom, ongeval of ziekte on- en minvermogende
invaliden. Alzoo, let wel, niet aan de on- en minvermogende
gezonden. Dit verbieden ons de testamentaire beschikkingen."

De persoon Middelhoven
Derk Willem Middelhoven werd geboren te Doesburg op 24
augustus 1833. Hij vestigde zich in de gemeente Rheden op 28
september 1888, komende uit Huissen. Hij was van beroep
Rijksontvanger. Uit zijn "Stamlijst" aanwezig in het archief
van het Ministerie van Financiën (Algemeen Rijksarchief,
Archief Financiën inv.nr. 1395) worden we nog iets over hem
gewaar. Nadat hij van 13 augustus 1862 tot 25 november 1865
tijdelijk meter-taxateur was geweest werd hij met ingang van
30 december 1865 ontvanger der directe belastingen en
accijnzen met als eerste standplaats Geleen. Vervolgens
bekleedde hij dezelfde functie te Horst (1 maart 1875), Rijssen
(12 november 1879), Bemmel (1 juli 1886) en Dieren (2
oktober 1888).
In een signalementstaat, nu zouden we zeggen een
beoordelingsformulier, opgemaakt door de inspecteur in januari
1898 staat dat hij het verdient in klasse of categorie bevorderd
te worden mits het geen lastig kantoor betreft. De directeur
maakt nog de opmerking dat hij te kennen heeft gegeven
eerlang pensioen te zullen vragen. Aangenomen kan worden
dat Dieren hem wel beviel en hij een mogelijke overplaatsing

niet meer wilde. Hij werd, kennelijk op eigen verzoek, eervol
ontslagen ingaande 1 januari 1899. Zijn inkomsten bestonden
uit een percentsgewijze beloning en vergoeding en een toelage
voor werkzaamheden buiten de gewone diensttijd. Volgens een
opgave van 31 december 1897 waren zijn netto inkomsten
f2544,10 per jaar. Uit de afrekening van de executeur blijkt dat
hij een pensioen genoot van f 363,75 per kwartaal.
Hij overleed te Dieren op 5 oktober 1916 en werd op 9 oktober
d.a.v. begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Harder-
wijkerweg, le Kl. graf nr. 46.

Het testament
Op 15 november 1907 maakte Derk Willem Middelhoven zelf
zijn testament. Op 19 november overhandigde hij dit
oiografisch testament aan notaris Johannes Nicolaas van der
Boon te Doesburg met het verzoek dit in bewaring te willen
nemen. Hij vermaakte aan zijn neef W.A.Zijlstra, zoon van zijn
overleden zuster, een jaargeld van twaalfhonderd gulden in te
gaan op de dag váÏl zijn overlijden. Verder vermaakte hij
geldbedragen aan, zijn schoonzuster, aan zijn "gewezen rijks-
klerk", aan diverse personen te Dieren en aan zijn hospes
A.Maandag en diens kinderen tot een totaal bedrag van f
53.000,-. Zijn roerende goederen bestaande uit meubilair
(waaronder twee brandkasten die in zijn slaapkamer stonden),
kleren, goud en zilver en porselein met uitzondering van een
zilveren koffiekan en dito soeplepel liet hij na aan de dochter
van zijn "huisheer".
Na zijn overlijden werd het testament geopend en bleek dat tot
enige en algemene erfgenaam, onder de last van de legaten,
was benoemd de Vereeniging het Ziekenhuis te Dieren onder
voorwaarde dat het Fonds zal worden genoemd het
"Middelhoven Fonds". Het fonds diende beheerd te worden
door het bestuur van de genoemde vereniging. Uit dit fonds
moest zoveel mogelijk hulp worden verleend aan inwoners
van Dieren, onverschillig van welke godsdienstige gezindheid,
ingeval van ziekte, ongeval of ouderdom. Uit de rekening van
de executair-testamentair blijkt dat het aanvangskapitaal van
het Middelhoven Fonds f 304.511,081/2 bedroeg.

Uitvoering testament en statuten
Op 13 oktober 1916 werd door notaris Voorhorst uit Doesburg
in het sterfhuis een beschrijving opgemaakt van al hetgeen
behoorde tot de nalatenschap van de heer Middelhoven. Aan
het eind van die akte staat dat de beschrijving heeft geduurd
van des voormiddags tien tot des avonds tien uur." Zoals reeds
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gezegd woonde hij in bij A.Maandag, banketbakker te Dieren.
Blijkens de beschrijving had hij de beschikking over een
zitkamer en een slaapkamer.
Het omvangrijke vermogen van de heer Middelhoven bestond
hoofdzakelijk uit effecten en hypothecaire schuldvorderingen.
De Statuten werden vastgesteld bij de instellingsakte van "Het
Middelhoven Fonds" van 11mei 1917.
Artikel 1 luidt: De stichting draagt de naam: "Het Middelhoven
Fonds". Zij is gevestigd te Dieren.
Volgens artikel 2 heeft zij ten doel zoveel mogelijk hulp te
verlenen aan on- en minvermogende inwoners van Dieren,
onverschillig van welke godsdienstige gezindheid deze ook
mogen zijn, ingeval van ziekte, ongeval of ouderdom. Het
bestuur besluit in de vergadering van 6 november 1917 de
Statuten te laten drukken en aan Burgemeester en Wethouders
der gemeente Rheden een exemplaar aan te bieden.
Bij de statutenwijziging van 1931 werd aan dit artikel toe-
gevoegd de eis van het gedurende één jaar en zes maanden
woonachtig zijn te Dieren.
De naam van het Fonds werd in 1963 gewijzigd en werd toen
"Stichting Het Middelhovenfonds" . De huidige statuten werden
vastgesteld bij akte van 2 september 1981.

Bestuur
Het bestuur van de te Dieren gevestigde rechtspersoonlijkheid
bezittende vereniging "Het Ziekenhuis te Dieren" vormde
tevens het bestuur van het Middelhovenfonds. De vergadering
van 6 januari 1931 wordt geschorst voor de buitengewone
algemene vergadering van de vereniging "Het Ziekenhuis". Na
de heropening wordt een brief van B & W van de gemeente
Rheden voorgelezen waar bij het tegenwoordige bestuur wordt
herbenoemd tot bestuur van het Middelhoven Fonds. De
vereniging "Het Ziekenhuis" werd in die vergadering ont-
bonden. Bij de statutenwijziging van dat jaar werd bepaald dat
het bestuur zou bestaan uit negen leden, allen ingezetenen van
Dieren, waarin zo mogelijk zitting hebben twee der te Dieren
praktizerende artsen en van de Nederlands Hervormde Kerk,
de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk ieder
één lid.
De bestuursleden dienden voor het leven te worden benoemd
door Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rheden.
Bij de aanvang van het eerste notulenboek zijn als bestuurders
vermeld .de heren A.R.Schoonman, LA.H.van de Loo,
A.Preesmann, J.Crans, P.M.Versteeg, W.Kroese, M.G.van der
Kloot Meijburg en H.W.van Veelen.

8

Op 13 november 1922 brengt het bestuur, op uitnodiging van
Dr A.v.d. Willigen, Voorzitter van de vereniging "Het
Ziekenhuis" te Velp, een bezoek aan dit ziekenhuis.
Bezichtiging schikte 's middags "tenzij er toevallig eene
operatie mocht plaatsvinden".
Op voorstel van ds.Muller is aan zuster Anna door de Ver-
eeniging Diaconessenarbeid en het Middelhovenfonds een
nieuwe fiets geschonken omdat zij haar 25-jarig jubileum als
zuster vierde. Het bestuur geeft in de vergadering van mei
1927, achteraf, toestemming. Deze door Arentsen geleverde
fiets met lantaarn kostte f 140,50.
Het bestuur wordt benaderd met de vraag of de zuster hulp mag
weigeren wanneer middelen verstrekt zijn door een wonder-
dokter. Men meent dat zuster Anna juist heeft gehandeld
temeer daar zij advies heeft gevraagd van dokter Versteeg.
(verg. 7-1-1930).
In de eerste vergadering na de Duitse inval, die gehouden werd
op 4 juni 1940 in Hotel de Nieuwe Kroon, spreekt de voorzitter
na de opening de hoop en verwachting uit dat het Middelhoven
Fonds na een veelbewogen maand zijn taak zal kunnen blijven
vervullen. In diezelfde vergadering werd besloten voortaan te
vergaderen in Hotel Hofzicht in plaats van in Hotel De Kroon.
De bestuursvergaderingen gaan op de oude voet voort tot en
met juli 1944, daarna zijn er geen vergaderingen meer tot
november 1945. Deze vergadering wordt gehouden op het
kantoor van de Gazelle-fabriek.

Jubilea
De honderdste vergadering wordt gehouden op dinsdag 7
september 1926. Nadat de gewone zaken zijn behandeld neemt .
de voorzitter (M.G.v.d.Kloot Meijburg) het woord om op deze
WOstevergadering de belangrijkste gebeurtenissen en speciaal
de het bestuur door de dood ontvallen leden te gedenken en
verder nog mee te delen dat hij zelf binnenkort afstand wil
doen van zijn voorzittersfunctie. Het bestuurslid Van Senden
antwoord hierop en spreekt de hoop uit dat dit tijdstip toch nog
in de verre toekomst mag liggen. De zeer aangename
samenwerking en stemming op de vergaderingen is juist voor
een groot deel te danken aan de leiding van de voorzitter. Alle
leden betuigen hun instemming. Onder het genot van een glas
champagne en sandwiches blijven de bestuursleden nog enige
tijd bij elkaar. Ter verhoging van de feestvreugde heeft een
onbekende een mooi boeket bloemen gezonden.
Het twaalf en halfjarig bestaan van het Middelhovenfonds
wordt herdacht in de vergadering van 12 november 1929. De



voorzitter de heer Van der Kloot Meijburg was door ziekte
verhinderd de vergadering bij te wonen. Men had hem als blijk
van belangstelling, omdat hij van de aanvang af voorzitter is
geweest en steeds zijn beste krachten heeft gegeven, een palm
willen geven die nu thuis bezorgd zal worden.De vice-
voorzitter de heer Kroese wijdt enige woorden aan de stichter
de heer Middelhoven die sober en afgezonderd leefde en
daardoor vaak verkeerd beoordeeld werd. In 1916 bij zijn
overlijden bleek echter zijn brede opvatting door de stichting
voor behoeftigen van alle gezindten. De inmiddels overleden
leden de heren Schoonman, Van Veelen, Van der Loo en Van
Senden worden met een enkel woord herdacht. Spr. constateert
ook dat de verhouding tot de Gemeente Rheden steeds
aangenaam is geweest. De geste om destijds een straat de naam
te geven van de stichter werd zeer gewaardeerd. Na de
vergadering bleef men tot middernacht gezellig bijeen aan een
klein souper ter ere van het 121/2 jarig bestaan. Gezien de
bijzondere tijdsomstandigheden meende het bestuur dat het
geen tijd was voor een herdenking in bijzondere vorm bij
gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het
Middelhovenfonds.
De voorzitter wijst in de vergadering van 7 oktober 1941 op het
feit dat op 5 oktober 1916 de heer D.W.Middelhoven overleed.
Hij wees op de buitengewone daad van menslievendheid,
welke de heer Middelhoven heeft verricht door deze Stichting
in het leven te laten roepen na zijn overlijden. Het
Middelhovenfonds is in die 25 jaar talloze mensen tot een
zegen geweest en hij spreekt de wens uit dat zulks nog tot in
lengte van dagen het geval zal mogen blijven. Ook wijst hij op
het vele nuttige werk dat verricht is door hen die deel van het
Middelhovenfonds bestuur hebben uitgemaakt. De voorzitter
en de secretaris hebben zich op de sterfdag met bloemen naar
het graf begeven. De heer Kölling acht het een sympathiek
gebaar dat men op deze gedenkwaardige dag de stichter niet
heeft vergeten.
De driehonderdvijftigste vergadering op 1 december 1949
vormde geen aanleiding voor bijzondere festiviteiten. Het
merendeel der bestuursleden was daar tegen.
In de vierhonderdste vergadering (15 juni 1954)brengt de
voorzitter bij de opening hulde aan de stichter van het Fonds
"die dit mooie werk heeft mogelijk gemaakt".
Voor de vijfhonderdste vergadering was een feestcomité
ingesteld bestaande uit de heren Prakken en Hupkes. De
vergadering werd gehouden op 6 augustus 1963 in Hotel De
Kroon waar de heren met hun dames aanwezig waren. De

voorzitter opende met een speech waarin hij het ontstaan, doel
en streven van de stichting uiteenzette en memoreerde hoe in
de loop der jaren de aard der aanvragen om bijstand zo
verschillend was, zodat b.v. verzoeken om bijbetaling voor
opgenomen TBC-patiënten niet meer voorkwamen. Ook de
zorg voor de Wijkverpleging door de Stichting was afgestoten
daar dit nu gebeurde door de Kruisverenigingen. Na de speech
volgde een diner. Ter verhoging van de feestvreugde draaide de
heer Schotsman een langspeelplaat met moppen van Max
Tailleur en vertoonde hij dia's van de IJssel en omstreken.
Aan het vijftigjarig bestaan van het Fonds in 1966 werd geen
aandacht besteed.
Ook het vijfenzeventigjarig bestaan heeft geen reden gegeven
extra aandacht aan de stichter of het Fonds te besteden.

Personeel en financiën
In de vergadering van 12 november 1929 worden de dames
Hebrans en Van de Wal aangesteld tot inspectrices van
inkomsten van gezinnen.Besloten wordt aan het einde van elk
jaar de beloning vast te stellen. In 1931 krijgen de dames met
St. Nicolaas elk f 50,- voor hun medewerking.
Vanwege het niet uitbetalen der Russische coupons zal het
Fonds volgens mededeling van de penningmeester in de
vergadering van 8 januari 1918 f 1800,- aan inkomsten
moeten derven.
Het Middelhovenfonds heeft een rekening courant bij de
IJsselbank te Dieren. In de vergadering van december 1920
stelt de penningmeester aan de orde of deze rekening
gehandhaafd kan blijven wegens de geruchten van een
mogelijk faillissement van J.Meuleman (sigarenfabrikant te
Dieren). De heren Van der Kloot Meijburg en Schoonman
verklaren dat er geen bezwaar bestaat om deze rekening te
laten doorlopen.
De directeur van de N.V.Usselbank, de heer J.Sandberg, heeft
aangeboden fondsen te verstrekken tot dekking van de rekening
in verband met de lopende minder gunstige geruchten over de
bank. Dit wordt door het bestuur niet nodig geacht.
In de notulen van mei 1922 wordt voor de eerste keer melding
gemaakt van de ontvangst van f 67,86 zijnde het aandeel in de
opbrengst van de gaven bij huwelijksvoltrekkingen en
begrafenissen op Heiderust, de zogenaamde bussen voor de
armen.

(wordt vervolgd)
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GEDENKBOEK PRODESSE CONAMUR

door H.M. Bosland

In oktober van het voorbije jaar was het 200 jaar geleden dat
onze Arnhemse zusterorganisatie Prodesse Conamur werd
opgericht. Bij die gelegenheid werd een waardig gedenkboek
uitgebracht, waaraan we hier - noodzakelijkerwijs beknopt -
aandacht willen wijden.
Het werk, onder eindredactie van drs A.G. Schulte, valt (niet
letterlijk: het is fraai gebonden!) in twee delen uiteen. Om een
indruk te bieden kozen wij uit beide gedeelten een onderwerp
ter nadere beschouwing.
In het eerste deel wordt - tegen de achtergrond van de Ne-
derlandse Verlichting, waarvan Prodesse als een spruit mag
worden gezien - op een aantal aspecten van de historie van het
Genootschap ingegaan. Wij kozen voor het openingshoofdstuk
door prof. dr W.W. Mijnhardt, over het ontstaan van de
Arnhemse genootschapstraditie.
Het tweede deel behelst een achttal (in feite negen) biogra-
fische schetsen van prominente leden. We kozen voor de schets
door dr P.G. Aalbers van de befaamde Gelderse geschied-
schrijver/archivaris mr Isaäc Nijhoff (1795 - 1863).

Prodesse's ontstaansbronnen
De wijsgerige grondslagen van de vroege Europese Verlichting
vonden goede aansluiting bij het intellectuele en religieuze
leven van de Republiek. Leidse hoogleraren - onder wie
Boerhave - verbreidden de opvattingen van Newton op ons
continent en het jonge blad, de Hollandsche Spectator, droeg
onder redactie van Justus van Effen zorg voor bekendmaking
van verlichtingsideeën onder het Nederlandse publiek. Een
wezenskenmerk van de Verlichting vormde het belang, dat
werd gehecht aan verbreiding van kennis en maatschappelijke
deugden. Na 1750 werden in de Republiek honderden
genootschappen gesticht. Hoofdtoon voerden hierin grote
genootschappen van geleerden, als de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, opgericht in 1752 en het in
1769 gestichte Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
Lokaal ontstonden tal van dichtgenootschappen, natuurkundige
genootschappen en vrijmetselaarsloges, die alle op hun wijze
beoogden bij te dragen tot ruime en diepere kennis en deugd.
Allengs ontsproot daaruit - beginnend bij de talrijke dicht-
genootschappen - ook de behoefte de morele vaderlandse
waarden te bezingen, te propageren en te versterken.
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Achterliggende gedachte: de gedaalde positie van de Republiek
in de wereld weer meer aanzien te geven.
De bijdragen van Gelderland aan de Nederlandse Verlichting -
aldus professor Mijnhardt - is beperkt geweest. Wie hier een rol
van betekenis speelden waren zelfs niet van Gelderse her-
komst. Vanzelfsprekend valt hierbij de naam van de Zutphense
predikant J.F. van Loenen Martinet.
Al was het in ons gewest beter gesteld met het aspect van de
culturele modernisering, ook hier is sprake van een vertraagde
ontwikkeling. "Culturele bloedarmoede" - zo kenschetst de
schrijver het ontwikkelingsklimaat in het Arnhem van de
tweede achttiende-eeuw helft. Geen stadsbibliotheek nog.
Afgezien van het korte bestaan van een Gelderse Burger-
Courant (1769) ook geen tijdschriften en kranten. De enkele
boekhandels waren voornamelijk kantoorboekhandels en
leesgezelschappen bestonden nog nauwelijks. Het nodige
culturele publiek ontbrak en dat hing weer samen met de
achterblijvende situatie op onderwijsgebied.
Het in 1792 opgerichte Prodesse Conamur moest voornamelijk
steunen op de lokale politieke elite van dokters, rechts-
geleerden en predikanten. In- het begin leek het genootschap
daardoor meer op een genootschap van geleerden. Een lid uit
Velp, de predikant Johannes Stolk, zorgde in 1794 voor
beroering. Hij hield een voordracht "Over de noodzakelijkheid
en aangelegenheid om den gemeenen man wijzer te maken".
Zijn "verderfelijke Nieuwigheden" - die in een Nutsdepar-
tement weinig opschudding zouden hebben veroorzaakt -
leidden nota bene tot verbanning van Stolk uit de stad, ja zelfs
uit Gelderland en royering van het Prodesse-lidmaatschap.
Maar na de omwenteling van 1795 woei de wind uit een andere
hoek. In 1802 werd een tekenschool in Arnhem opgericht, in
1809 gevolgd door de vestiging van een departement van de
jonge Maatschappij tot het Nut van het Algemeen. In de jaren
twintig van de vorige eeuw - waarin ook de oprichting viel van
het Natuurkundig Genootschap "Tot Nut en Vergenoegen"
(1824) - groeide in Arnhem het aanta1leesgezelschappen en
onderging het onderwijs, door toedoen van de landsoverheid,
verbetering. Er kwam, ook letterlijk, muziek in de zaak door de
bouw van Musis Sacrum in 1847. Arnhem begon te tellen in de
culturele ontwikkeling der Nederlandse steden.

Mr Isaäc Anne Nijhoff: veelbegaafd man
In 1856 leidden bemoeiingen van Prodesse tot de oprichting en
openstelling van de Arnhemse Bibliotheek. In 1872 volgde de
oprichting van het Arnhemsch Leesmuseum, dat tot 1932 heeft
bestaan.



Voor de oprichting van de Openbare Bibliotheek heeft zich
vanaf 1851, naast L.A.J.W. Baron Sloet en J.P.W. baron van
Spaen (van het Velpse Biljoen) e.a., vooral mr LA. Nijhoff,
archivaris der Provincie Gelderland, sterk gemaakt Het is één
uit talrijke andere, vooral historische en schrijvers-aktiviteiten
van een uit het boekhandels- en drukkersbedrijf voortgekomen
man. In het gedenkboek biedt dr P.G. Aalbers een overzicht
van het leven van Isaäc Anne Nijhoff, alsmede van diens zoon
Paulus, die in menig opzicht in de voetsporen van zijn vader
trad, maar helaas op vrij jeugdige leeftijd overleed.
Aalbers maakt duidelijk, dat Nijhoffs beweegredenen nog een
goed herkenbaar uitvloeisel vormden van de achttiende-eeuwse
Verlichting. "Zijn drang tot "Aufklärung", zijn gedrevenheid

------------------------

en Oudheidkunde" (in de wandeling "Nijhoff's Bijdragen"),
die tot 1944 bleven bestaan. LA.Nijhoff was tal van jaren
redacteur van de Geldersche Volks-Almanak. Populair werden
ook zijn "Wandelingen in een gedeelte van Gelderland". Als
zijn levenswerk geldt "Gedenkwaardig heden uit de
geschiedenis van Gelderland". Meer dan 25 jaar is Nijhoff ook
secretaris van Prodesse Conamur geweest. Hij was een
veelbegaafd man met een uitzonderlijk werkkracht.
Van de overige "prominente leden" van het Arnhemse
Genootschap, van wie een levensportret werd opgenomen,
noemen we hier nog mr Gerard van Hasselt (1751 - 1825),
eerste directeur van Prodesse en bewoner van het Velpse
Daalhuizen. Op diens leven hopen we, mede aan de hand van

een schets door mevrouw drs C.J .M. Schulte- Van
Wersch, later een keer in te gaan.

Gezigt op den Rijn van de hoogten buiten de Rijnpoort te Arnhem
Illustratie uit: "Wandelingen in een gedeelte van Gelderland"
door Is. An. Nijhoff, 1828

om opheldering en verduidelijking te versterken, met name ten
aanzien van historische vraagstukken, vormen de rode draad in
al zijn werkzaamheden."
Naast de grote betekenis voor het Gelderse archief- en
bibliotheekwezen, richtten zijn talrijke historische publikaties
zich, meer naar buiten toe, tot een breed Gelders publiek. Zijn
nationale betekenis komt tot uitdrukking in de in 1836 door
hem opgerichte "Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis

Enig speurwerk
De gekozen tweeledige opzet van het lezenswaardige
gedenkboek en het ruime getal scribenten maken wel
dat verscheidene zaken dubbel worden belicht. Ook
moet men, om bepaalde details aan de weet te
komen, daardoor wel enig speurwerk in andere
hoofdstukken, die elkaar dan aanvullen, verrichten.
Dat dit niet altijd tot resultaat voert merkte uw
verslaggever, toen hij met de beste wil in het boek
niet een toch wel voor de hand liggende vertaling
kon vinden van de zinspreuk van het jubilerende
genootschap "Prodesse Conamur" ("Ons streven is
tot nut te zijn").
Aan de inhoud van het in groot formaat uitgevoerde
boekwerk zijn een overzicht van de bestuursleden de
jaren door en een oriënterend namenregister toege-
voegd. Een beetje jammer is.dat korte bijzonder-
heden over de tien auteurs der diverse hoofdstukken
ontbreken.
Het gedenkboek van Prodesse Conamur is, met steun
van de gemeente Arnhem en diverse instellingen,

goed verzorgd en gellustreerd uitgegeven door de WalburgPers
te Zuphen en voor niet-leden van het Genootschap ad f 65.- in
de boekhandel verkrijgbaar.
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OUDHEID MOOI, DOCH ALERT BLIJVEN
VOOR HET HEDEN

door J.J.R. te Pas

Door de redactie is mij gevraagd voor Ambt en Heerlijkheid
een artikel te schrijven, hetwelk ik bovengenoemde titel wil
meegeven. Aanleiding hiervoor is een artikel in "De
Gelderlander" van zaterdag 12 oktober 1991:
"Water in terrein altijd dolle pret voor de natuur.
Natuurmonumenten legt een flink ven aan op de Rhederheide"
U zult zich afvragen, wat dat heeft te maken met oudheid, maar
in het artikel stond een foto van een mij - en ongetwijfeld vele
anderen - bekend stukje ruïne. wat de nieuwsgierigheid
opwekte en aanleiding gaf om het geheel nog eens goed te gaan
lezen.
Wat was het geval? Ik volg nu het genoemde kranten-artikel.
"Natuurmonumenten" wilde direct na de herfstvacantie in 1991
een ven gaan graven aan de voet van de Elsberg, midden op de
Rheder Heide en de vrij komende grond moest worden
afgevoerd.
Nog niet zolang daaraan voorafgaand ontdekte een
Arnhemmer, die zich in de wereld van de vleermuizen
verdiepte, dat er vleermuizen overwinterden in een oude
waterkelder van een voormalige Duitse nederzetting. Helaas
waren in de deels open liggende kelder in
de strenge winterperiode van 1990-91
negen van de twaalf beestjes doodgevroren.
(Bij het schrijven van dit artikel dacht ik,
dat het op zich interessant is om te weten,
hoe men aan die aantallen komt.) Het lag in
de bedoeling de kelder met een deel van de
bovengenoemde grond te bedekken en de
toegang van de kelder af te sluiten met een
stalen deksel, dat voorzien zou worden van
twee toegangsspleten.
Een en ander goed doorlezende bedacht ik,
dat dan in het landschap alleen nog maar
een heuvel, met daarboven op een
ondefinieerbaar deksel, te zien zou zijn.
Later zal echter niemand meer weten wat er
onder zit.
Mij was bekend, dat genoemde kelder behoorde tot een door de
Duitsers gebouwd radiopeilstation, genaamd Teerose Il, nabij
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Signaal Imbos, hetwelk van maart 1943 tot april 1945
operationeel was geweest en dat in de volksmond "Het
Moffendorp" werd genoemd.
Hoewel de resten van dit peilstation tot de zeer jonge historie
behoren en zelfs tot dat deel daarvan dat niet als plezierig kan
worden aangemerkt, meende ik toen toch na te moeten gaan, of
er gegevens, zoals afmetingen, tekeningen enz. beschikbaar
waren. Wanneer die er niet waren moest ik - gezien de zeer
korte tijd die nog restte voordat het zand de kelder aan het oog
zou onttrekken - met behulp van vrienden een en ander gaan
inmeten.
Door drs W.R. Tiemens is in 1966 een studie gestart over
genoemde Teerosen en zijn er meerdere publicaties door hem
uitgebracht. Bij navraag bleken de gezochte gegevens bij de
heer Tiemens niet bekend te zijn.
Van het verzamelde materiaal is een documentatiemapje
samengesteld, dat aan de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal is aangeboden en dit documentatiemapje is weer
aanleiding geweest tot het schrijven van dit artikel.
Als u heden op zoek gaat ter plekke bij Signaal Imbosch en
daar op een heuvel een deksel ziet, dan weet u wat daar onder
zit. Ik hoop, dat u met mij kunt staan achter de aanhef van deze
publicatie:
"Alert zijn voor het heden, opdat de historie niet wordt
weggemoffeld"•

De heren Oostebrink. (i) en Ruseler assisteerden op zaterdag 11
oktober 1991 bij het inmeten van de voormalige waterkelder c.a.



Fragment van de topografische kaart van Nederland, waarop
de lokatie van de voormalige waterkelder met een cirkeltje,
met daarin een stip, is weergegeven
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De voormalige waterkelder gedocumenteerd en opgemeten op
19 oktober 1991

(Tekening IJ R. te Pas)



Boekbespreking

DE WACHT AAN DE IJSSEL
door J. Ba/tjes

Belevenissen van 11-35R.I.
te Brummen, Rheden en Doesburg 1939 - 1940

Onlangs verscheen onder bovenstaande titel het vooraf reeds
aangekondigde - zowel bejubeld als bekritiseerde - boek van de
te Zutphen wonende S. Laansma. In dit boek probeert de
schrijver een beeld te geven van de strijd aan de IJssel ten tijde
van de inval van het Duitse leger in de meidagen van 1940. De
z.g. IJssellinie had tot taak de opmars zoveel mogelijk te
vertragen. Deze linie, die toen al rond 350 jaar in verschillende
versies had bestaan, strekte zich uit van de IJsselkop, nabij
Westervoort tot voorbij Kampen. De lengte, langs de oevers
gemeten bedroeg meer dan 120 km. In mei 1940 was deze linie
bemand met vijf bataljons infanterie ofwel rond 3600 man.
Deze konden beschikken over verdedigingswerken aan de
linker (d.i. de westelijke) oever. Op de plaatsen waar de rivier
door een brug was overspannen bestonden deze werken uit in
1936 gebouwde betonnen kazematten, ook wel rivier- of
brugkazematten genoemd, elk bewapend met een 5 cm kanon
en een zware mitrailleur. Ze stonden voor en/of ter weerszijden
van de opritten der bruggen. Kampen had er twee van dit soort
kazematten en Zwolle - met zowel een spoor- als een
verkeersbrug - had er ook twee met bovendien nog een
dubbelkazemat. Hetzelfde was het geval in Deventer, terwijl
zowel in Zutphen als bij Westervoort de combinaties van
spoor- en verkeersbrug konden worden verdedigd vanuit twee
brugkazematten.
Tijdens de mobilisatie in 1939 en 1940 werd de linie verder
uitgebouwd en ingericht als infanteriestelling met tijdelijke,
veelal in hout en aarde uitgevoerde, voorzieningen. Voor de
lichte en zware mitrailleurs werden kleine betonnen
kazematten gebouwd, de z.g. stekelvarkens, en flankerende
kazematten alsmede in beton gevatte gietstalen
koepelkazematten. Een beeld van het aantal van deze werken
krijgt men uit de gegevens, dat in de gemeente Rheden, met
een rivierlengte van 29 km, 31 stekelvarkens, 17 flankerende
en 42 koepelkazematten konden worden geteld.
De heer Laansma beperkt zich in zijn boek tot het vak, dat door
het tweede bataljon van het 35ste Regiment Infanterie (11-35
R.I.) moest worden verdedigd en dat zich uitstrekte van de
steenfabriek tegenover Bingerden tot de lijn Korten-
oever/Harenberg.

Het is vaak moeilijk, uit de zeer gedetailleerde, wel uitvoerige,
maar wat te gefragmenteerde beschrijving een hoofdlijn te
ontdekken. Wel komt naar voren, dat het zwaartepunt van het
te verdedigen vak lag bij de rivierovergang bij Doesburg, toen
nog een schipbrug.
adat op 10 mei aan de inval voorafgaande alarmerende

berichten aanleiding hadden gegeven tot het uitvaren en
vernietigen van een gedeelte van de brug vertoonden zich om
ongeveer half zeven de eerste Duitsers. Hun ontvangst was van
dien aard, dat zij onmogelijk een jubelend verslag aan hun
superieuren kunnen hebben uitgebracht. Echter, zoals reeds
vermeld, was hier geen brugkazemat gebouwd. Een zonder
doeltreffende bescherming aan de westzijde van de brug
opgesteld stuk geschut - een van de weinige in het te verde-
digen vak - werd dan ook al spoedig door een voltreffer
uitgeschakeld. Eenzelfde lot trof een der kazematten, terwijl de
andere zwaar onder vuur werden genomen en al spoedig
bereikten enkele Duitse soldaten met rubberbootjes de
westelijke IJsseloever.
Als één van de weinige plaatsen had de verdedigingslinie hier
enige diepte, doordat de iets westelijker gelegen Cabenterbrug,
over de Dierense Hank, nabij de boerderij "De Oude Tol",
verdedigd werd. Niettemin wreekte zich het verder ontbreken
van een andere verdedigingslinie, dan die langs de IJsseloever.
Door omtrekkende bewegingen lukte het de aanvaller achter de
stellingen te komen en daar deze niet in staat waren
achterwaarts te vuren, was een doorbraak onvermijdelijk en
was de bezetting van de gehele linie tot overgave gedoemd.
De schrijver volgt de belevenissen van de betreffende
Nederlandse militairen op de voet, vanaf het begin van de
mobilisatie, tot de terugkeer uit krijgsgevangenschap. De
plaatsen, waar commandoposten waren ingericht, waar
militairen waren ondergebracht, waar en hoe de soldaten zich
konden ontspannen in de mobilisatietijd, waar ongelukken zijn
voorgevallen en waar gedurende de korte gevechtshandelingen
een treffen plaats had en wie daarbij waren betrokken, alles en
allen worden met name genoemd. Het boek zal dan ook in het
bijzonder zijn bedoeld voor hen, die er bij betrokken waren
en/of voor degenen, die in detail met de topografie van het
toenmalige terrein bekend zijn. Alles lezende, staat men
versteld van de veranderingen, die daarin sinds die tijd zijn
aangebracht en die de herkenning door de jongere generatie
zullen bemoeilijken.Laat dat echter geen beletsel zijn, van het
boek kennis te nemen. De prijs is dat in ieder geval niet, want
het is voor f 22,50 te koop in de boekhandel.

15



SNIPPERS VANDE REDACTIETAFEL

Oproep
In ons vorige nummer plaatsten we een oproep voor bijdragen
met herinneringen uit de oorlogsjaren. Bij het Kringbestuur en
de Redactiecommissie heeft namelijk de gedachte post gevat
om in of rond 1995 - het zal dan vijftig jaar zijn geleden dat de
Tweede Wereldoorlog een einde nam - aandacht te schenken
aan niet algemeen bekende fragmenten uit die periode. Het is
nog niet bekend op welke wijze dit zal geschieden. Dat zal
uiteraard in de eerste plaats afhangen van het aantal en het
karakter van de te ontvangen bijdragen.
Langs deze weg doen wij opnieuw een beroep op onze leden en
andere belangstellenden om bijdragen in de vorm van artikelen,
berichten, ooggetuigen-verhalen, verslagen, rapporten enz. uit
die tijd. Uiteraard zal de periode van invasie tot bevrijding het
sterkst blijven leven bij hen die deze tijd mee maakten. Het
komt de redactiecommissie echter voor, dat de gehele
oorlogsperiode, met het wel en wee van de ingezetenen van ons
werkgebied voor een dergelijke publicatie interessant kan zijn.
Het zou prettig kunnen zijn, als er in onze regio ergens een
dagboek of briefwisseling - wij ontvingen reeds zo'n pakketje -
aanwezig zou zijn, waaruit op delicate wijze geciteerd kan
worden, teneinde de levensomstandigheden uit die tijd met
feiten te staven.Dit geldt ook voor een verwijzing naar, voor
ons doel belangrijke bronnen, personen of stukken.
Mochten er leden zijn, die voor authentieke verslagen van
acties of gebeurtenissen kunnen zorgen, maar bij wie de
schrijflust of de tijd daartoe ontbreken, dan worden zij toch
verzocht van één en ander melding te maken. De
redactiecommissie beziet dan, of een redacteur/trice kan
worden gevonden, die bereid is dat stuk redactioneel werk op
zich te nemen.
Wie hieraan wil meewerken, hetzij door zelf een artikel te
schrijven hetzij door het geven van "tips", wordt verzocht zo
spoedig mogelijk onze redactie-secretaris hiervan op de hoogte
te stellen.
De redactie-commissie wacht de reacties van de lezers met veel
belangstelling af!

Lopende zaken
Kunnen we met enig enthousiasme schrijven over de response
op onze oproep over een herinneringsuitgave, uw redactie-
commissie heeft er ook voor te zorgen, dat de normale taak van
Ambt en Heerlijkheid goed wordt uitgevoerd. Ook op dat
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deelterrein stellen wij de belangstelling van de lezers op hoge
prijs. U kunt van die belangstelling blijk geven, door af en toe
een bijdrage te verzorgen. Maar ook opmerkingen wat u wel en
wat u niet leuk vindt of aanstaat zijn van harte welkom.
In dit nummer plaatsten we het eerste deel van een studie over
het "Middelhovenfonds in Dieren", een stukje lokale en
tijdsbepaalde sociale zorg. Verder plaatsten we een artikel over
"Onze kalender", weliswaar een verre van lokaal gebonden
aangelegenheid, maar ongetwijfeld wel een
interessantonderwerp. Het zal ons bijzonder verheugen,
wanneer deze bijdragen of de boekbespreking u zouden
inspireren, tot een bijdrage naar eigen ideeën.

100 jaar Ziekenhuis Velp
In de boekbespreking in het vorige nummer van het
gedenkboek "100 jaar Ziekenhuis Velp" staat aan het slot
vermeld, dat het boek in de boekhandel verkrijgbaar is. Nader
is ons gebleken, dat dit uitsluitend geldt voor de in Velp
gevestigde boekhandels Bruna (voorheen Schermerhom) en
Thiele's Boekhandel.

VANHET BESTUUR

Nieuwe leden Oudheidkundige Kring
(opgave per 29 januari 1993).

We verwelkomen de volgende nieuwe leden:
de heer F.C.M. van Vugt
Mevrouw F.C.M. van Vugt
De heer en mevrouw Brouwer-Duvekot
De heer A.F.M. Mars
De heer Th. Wijlhuizen
De heer F.Nas

Dieren.
Dieren.

Mevrouw c.H. de Jonge-Leusink
De heer C. van Heerikhuize
De heer B. ten Barge
De heer en mevrouw Oosten dorp
De heer T. van Hout
De heer W.G. Beens
De heer H. v.d. Pol
De heer J.O. van der Wal
Mevrouw GJ. Hageman-Kleinstaring

Rozendaal.
Velp.
Velp.
Bilthoven.
Rheden.
Velp.
Velp.
Ellecom.
Velp.
Velp.
Arnhem.
Velp.
Dieren.

Adreswijziging
Het nieuwe adres van de Stichting Gelders Oudheidkundig
Contact luidt: Postbus 4040, 7200 BA Zutphen.
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De kalender van de Azteken, de oorspronkelijke bewoners van Mexico, werd
door priesters samengesteld. We zien daarin het verband van de kalender met
de godsdienst, zoals die ook spreekt uit de bemoeiïngen van de paus met de
hervorming van onze kalender. Dit blad is van de maand november, de
slachtmaand. We zien de god-van-de zon staan tegenover de god die
mensenoffers vraagt


