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(Gezien het bijzondere karakter is deze bijdrage in de oorspronkelijke,
door de heer van Toom gecalligrafeerde vorm afgedrukt, Redactie).
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door H.M. Bosland

MR. GERARD VAN HASSELT EN DAALHUIZEN

Begin vorig jaar wijdden wij aandacht aan het gedenkboek van
ons Arnhems zustergenootschap Prodesse Conamur, dat in
oktober 1992 tweehonderd jaar bestond. We kondigden aan het
eind van ons artikel toen aan, in een later nummer in te gaan op
de schets in dit gedenkboek van het leven van mr. Gerard van
Hasselt (1751 - 1825), een der eerste vier directeuren van
Prodesse en bewoner van het Velpse Daalhuizen. De schrijfster
van het 1evensportret van Gerard van Hasselt is drs. C.M.J.
Schulte-van Wersch.
Van Hasselt, Arnhemmer van geboorte, had zich na zijn
promotie in 1773 in Utrecht in zijn geboortestad als advocaat
gevestigd. Na achtereenvolgens adjunct-secretaris en secretaris
van de Provinciale Rekenkamer te zijn geweest en in 1786
schepen en raad van Arnhem te zijn geworden, volgde in 1789
zijn benoeming tot burgemeester. Zo'n benoeming geschiedde
door de Stadhouder, aan wie Gerard van Hasselt loyaal was
toegedaan.
In 1792, bij de oprichting van het genootschap Prodesse
Conamur, werd Van Hasselt gekozen tot directeur of
bestuurslid. In een zevental
voordrachten doet hij blijken van
zijn grote historische belangstelling
en kennis van zaken. Drie jaar later,
in 1795, wanneer in januari Willen V
de wijk neemt naar Engeland en de
binnengetrokken Fransen het bewind
overnemen, verliest Gerard van
Hasselt zijn openbare ambten. Ook
neemt hij afscheid van zijn functie in
Prodesse Conamur, waarna hij tot
honorair lid wordt benoemd.
Inmiddels heeft hij - bemiddeld als
hij is - in januari van het voorgaande
jaar in Velp voor 3050 Caroli gulden
van baron De Roode van Heekeren -
burgemeester van Zutphen - de
buitenplaats Daalhuizen kunnen
aankopen. Later werd het bezit, "bij
het einde van de Presickhaefsche
allee" (doorsneden door de huidige
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Arnhemse straatweg) nog met enige grondstukken uitgebreid.
Op de juist verworven grond liet Gerard van Hasselt een
landhuis bouwen en, kort na 1795, een park in Engelse
landschapsstijl aanleggen. Een schilderij uit omstreeks 1857
toont het aanzien van de toenmalige achterzijde van het huis,
dat na dit jaar een verbouwing onderging.
Van Hasselts woonhuis in Arnhem was in januari 1795 door
plunderende Franse soldaten deerlijk beschadigd en de
inventaris aan boeken, kisten en kasten verbrand. Hij bracht na
die tijd zijn dagen goeddeels in en rond zijn de nieuwe Velpse
bezitting door. Op Daalhuizen wordt een deels nieuwe
bibliotheek opgebouwd. Hier geniet hij van het buitenleven,
omringd door zijn boeken en verzamelingen, "in een nieuwe
werkzame rust", zoals H.M. Werner het eind vorige eeuw
karakteriseert. Van Hasselt onderhoudt vanuit Daalhuizen een
uitgebreide correspondentie, onder meer met Arnold Vosmaer,
directeur van de Stadhouderlijke Kabinetten van Natuurlijke
Historie, Is. Nijhoff en de dichter A.C.w. Staring.

Het door Gerard van Hasselt gebouwde buitengoed Daalhuizen, naar een schilderij in
particulier bezit rond 1857.



In 1823 maken de jeugdige Jacob van Lennep en Dirk van
Hogendorp hun welbekende voettocht door Noord-Nederland
en doen dan - op 3 augustus - ook Daalhuizen aan. VanLennep
biedt in zijn dagboek een levendig verslag van hun theevisite
aan de leden van de familie Van Hasselt, die zij daar
ontmoetten.
Nieuw geluk lijkt op Daalhuizen Gerard van Hasselt deel
geworden te zijn. Arnhem had hem weinig geluk gebracht.
Vooral rond 1791, toen hij zijn vrouwen drie van hun beider
kinderen verloor, was het voor het gezin VanHasselt een trieste
periode geweest. Twee zoons overleefden. Een van hen,
Diederik Gerhard Adriaan (1784 - 1848), werd later secretaris
en burgemeester van Rheden.
In 1815 laat Gerard van Hasselt op Daalhuizen het nog
bestaande monument je "ter eere van de Kroonprince van
Oranje en al zijn medehelden" plaatsen.
Een ander monument vormen de leren boekbanden met Van
Hasselts talrijke publicaties en aantekeningen, over tientallen
uiteenliggende onderwerpen, in de kluis van de Arnhemse
Openbare Bibliotheek.
Op 16 december 1825 overleed mr. Gerard van Hasselt, 74 jaar
oud, op Daalhuizen. Hij werd begraven in de Grote Kerk in
Arnhem.

Er bestaat over, of dit gipsen medaillon (joto in
het bezit van Gemeentemuseum Arnhem) Gerard van Hasselt
of Koning Lodewijk XVI van Frankrijk voorstelt.

LEZING OVER
IMPRESSIONISTEN

door Mevr. H. Renkema

Het is al weer enige maanden geleden dat de kunsthistorica,
mevr.M. Hanrath, een voordracht verzorgde over de impressio-
nistische schilderkunst. Dat was, om precies te zijn, 22
november vorig jaar.

Een nieuwe, schonere kijk op Impressionisten
Het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam bezit een
collectie van twaalf impressionistische schilderijen, waarvan er
acht zijn gerestaureerd. Deze schilderstukken vormden het
onderwerp van de lezing.Een schonere kijk, omdat de doeken,
ontdaan van vuil en vernis, weer hun lichte, heldere tinten
tonen.

De Impressionisten
Monet, Pissarro, Renoir, Sisley e.a. hanteerden aan het einde
van de 19de eeuw, gedurende een periode van nog geen vijftien
jaar, een wezenlijk andere stijl van schilderen. Werden
voordien schilderstukken in ateliers vervaardigd, de impressio-
nisten trokken de natuur in om hun landschappen in een vlotte
trant te schilderen. Met naast elkaar aangebrachte kleurvlekjes
en een mengeling van penseelstreken legden zij hun indrukken
vast.

De kathedraal van Rouaan
Het ging de impressionisten om de effecten van het licht: de
sfeer van een zonovergoten landschap of de tinteling van
zonlicht in het water.
Monet heeft dikwijls hetzelfde onderwerp bij verschillende
lichtval geschilderd. Hij maakte zes impressies van het station
Saint-Lazare en een vijftien doeken tellende serie
"Hooischelven". Tot zijn voornaamste werk behoren de
"kathedralen" van Rouaan (1894).
Hij schilderde de kathedraal van Rouaan op verschillende
tijden van de dag: de lichteffecten in de morgen, met de eerste
zonnestralen, volop in de zon en bij somber weer. Wat variaties
in licht op eenzelfde onderwerp vermogen, kunnen wij
bewonderen op de zes "kathedralen" van Rouaan in het nieuwe
Musée d'Orsay, in Parijs.
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door J. Baltjes

WANDELEN OP ROZENDAAL (I)

Inleiding
Wandelend door het gebied van Rozendaal treft men elementen
aan,die waard zijn om daar even bij stil te staan. Hun
oorsprong en hun verleden zijn voor een belangrijk deel door
de natuur bepaald, maar ook draagt het landschap vele sporen
van menselijk ingrijpen, waarvan nu de achtergronden niet
altijd even duidelijk zijn en waarbij moeilijk een datum valt te
plaatsen. Het beste vallen zij op aan de wandelaar, die geheel
alleen rondzwerft, voor de buitenstaander mogelijk wat
doelloos. Veelal ziet hij het bijzondere pas na de zoveelste
kennisneming. Hij zou zijn bevindingen wel willen vastleggen,
ware hij niet geremd door de behoefte aan het kunnen geven
van meer details. Maar het "archief', dat zich in het landschap
manifesteert heeft weliswaar een ruime inhoud, maar het laat
zich moeilijk "lezen" en uitleggen. Het is al een hele toer om
de ciingen die iets willen zeggen te onderkennen.

De ligging van het Gletsjerijs in Gelderland.
(Arnh. Cour. 25 nov. 1978)
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Onder deze beperkingen is het voornemen gegroeid, in een
aantal bijdragen - onder bovenstaande titel - enige, als
bijzonder ervaren, aangelegenheden uit het RozendaaIse gebied
te belichten. Als kader voor het te betreden gebied gelden de
grenzen van de vroegere Heerlijkheid Rozendaal, respec-
tievelijk van de gemeente Rozendaal. Dat het overschrijden
van die grenzen niet altijd valt te vermijden zal reeds blijken
uit deze eerste bijdrage over de ontstaans-geschiedenis van het
gebied.

"Bewogen" verleden
Het landschap, waarvan Rozendaal deel uitmaakt, is gevormd
in de ijstijden, waarvan er vaak vier worden genoemd, maar het
zijn er meer geweest. Voor het betreffende gebied zijn vooral
het voorlaatste en het laatste ijstijdperk van betekenis. Het gaat
dan om respectievelijk het Saaliën- of het Riss- tijdperk en het
Weichseliën- of het Würm- tijdperk. Denkende in termen van

geologische tijdperken is het moeilijk, daarbij jaartallen
voor te stellen. De laatste ijstijd ligt eigenlijk nog niet zo
heel ver achter ons. Pas 10.000 jaar geleden was het
landijs uit onze streken verdwenen en daarmee begint het
geologisch tijdperk, dat het Holoceen wordt genoemd.
Daarmee eindigde het Pleistoceen, dat al ongeveer 2,3
miljoen jaar daarvoor was begonnen. In het Pleistoceen
traden de ijstijden op, waarvan - zoals reeds gemeld - de
beide laatste ons interesseren.
De ijstijden ontstaan door wijzigingen in het klimaat en
wel in het bijzonder door een daling van de gemiddelde
jaartemperatuur.
Ons klimaat kenmerkt zich tegenwoordig door een
gemiddelde jaartemperatuur van 11 á 12 graden Celsius
met daar om heen een seizoenschommeling. Wanneer dit
jaargemiddelde daalt, zal in berggebieden ook de
sneeuwgrens dalen en bij een nog verdere daling laat het
zich voorstellen, dat ook in lager liggende gebieden de
sneeuw niet meer verdwijnt. De neerslag, die dan in de
vorm van sneeuw valt, stapelt zich op en door de steeds
toenemende druk op de onderste lagen zal die sneeuw in
ijs worden omgezet. In de loop van de tijd neemt die
bevroren massa zo'n grote hoogte in, dat ze zal beginnen
te schuiven. Omdat in zuidelijke richting de temperatuur



toch nog iets hoger zal zijn dan in de meer noordelijke streken,
is ook daar de stapeling geringer. Het ligt dan ook voor de
hand, dat die afschuivende ijsmassa's naar het zuiden toe
afglijden. Dergelijke verschijnselen liggen ook ten grondslag
aan de ijstijden, toen er brede gletsjers ontstonden, die van het
noorden naar het zuiden schoven, zich als een bulldozer diep in
de ondergrond ploegden en grote hoeveelheden bodem-
materiaal opzij en voor zich uit schoven. Aldus werden grote
hoeveelheden materiaal over vaak zeer grote afstanden
versleept, waaronder o.a. de grote stenen, bekend van de
hunebedden. Kenners van dat materiaal zijn dat ook goed in
staat vast te stellen uit welke streken het afkomstig is. Zij
kunnen aldus bepalen waar de gletsjer is ontstaan en welke weg
hij heeft gevolgd.

Onze hodem, voor de komst van het ijs
Al voor de ijstijden begonnen bestond de bodem van ons land
uit een dik pakket van afzettingen uit de rivieren de Rijn en de
Maas. Deze hadden toen de zich in ons land kenmerkende
westelijke stroomrichting nog niet aangenomen. Zij stroomden
ongeveer in het verlengde van hun bovenstroom van zuid zuid-
oost naar noord noord-west.
Voordat het landijs hier kwam, was het reeds
verscheidene keren zeer nabij geweest en had
het de weg van de naar het noorden
stromende Duitse rivieren afgesneden.
Telkens had het een weg in westelijke
richting over ons land gevonden. Het dal van
de Overijsselse Vecht herinnert nog aan die
situatie. Ook deze Duitse rivieren hebben
hier hun sedimenten achtergelaten. Doordat
het in deze laagvlakte afstromende water
nogal eens uitwaaierde, is het versprei-
dingsgebied van zowel de zuidelijke als de
oostelijke afzettingen tamelijk grillig. Zij zijn
overigens goed van elkaar te onderscheiden,
omdat de oostelijke wit en de zuidelijke
bruin gekleurd zijn. De witte zanden vinden
we ook nabij Arnhen en Rozendaal. Het zand, dat een aantal
jaren geleden in Rozendaal tussen de Arnhemse Allee en de
sportvelden werd afgegraven was grotendeels wit.

ijstijd. Daarvóór traden wel koude-perioden op, in de tijden dat
het ijs niet verder doorschoof dan tot iets meer of minder ver
noordelijker gelegen gebieden. Ons gebied heeft daarvan wel
de gevolgen ondergaan in de vorm van zeer lage temperaturen
en de daarmee samenhangende invloed op de vegetatie. Het
klimaat in die tijd moeten wij ons voorstellen als dat van de
toendra. Blijvende invloed op de vormen in het landschap
hebben deze ijstijden echter niet of nauwelijks gehad.
Dat werd anders tijdens het Saale-ijstijdperk, een periode die
optrad iets meer dan 200.000 jaar geleden en rondom die tijd
ongeveer 60.000 jaar heeft geduurd. In ons land liep de
gesloten ijskap tot ongeveer aan de lijn Castricum, Hoorn, Urk,
Ootmarsum. De rand van deze kap ging uitvloeien, waardoor
diepe bekkens ontstonden, die later geheel of grotendeels weer
zijn dicht geslibd.
Het in brede lobben naar het zuiden afzakkende ijs zocht de
dieper gelegen delen van het toenmalige landschap en splitste
zich in verschillende takken. Voor onze omgeving van belang
is vooral die, welke vanuit het noord-oosten kwam en aldus de
oostelijke Veluwestuwwal vormde, lopend van Hattem over
Apeldoorn naar Dieren (zie afb.1). Door een afbuiging in een
iets meer westelijke richting ontstond de stuwwal van Arnhem,

~ stuwwallen met strekkingslijnen Afbeelding 2

Overzicht van de stuwwallen op de Zuid-Veluwe. met daar binnen het gebied waarin
geen landijsbedekking is geweest. (Bodemkaart van Nederland)

Het patroon werd gemaakt
De enige keer, dat ons land met het landijs werd
geconfronteerd was gedurende de voorlaatste ijstijd, de Saale-

thans ook bekend als de Zuidelijke Veluwezoom. Een in de
huidige Betuwe opgeworpen stuwwal is, doordat de Rijn later
zijn westelijke loop nam, geheel naar zee weggespoeld. Meer
zuidelijk vinden we de stuwende kracht van het ijs terug in de
heuvelrug bij Nijmegen, Groesbeek, Kleef en in het Montfer-
land. Tussen beide laatstgenoemde delen heeft de Rijn ook een
doorbraak bewerkstelligd.
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Andere stuwwallen ontstonden door het binnendringen van het
ijs langs het Eemdal. We noemen de stuwwal in het Gooi en de
Utrechtse Heuvelrug. Voor ons gebied van belang zijn de
stuwwal van Ede en ook de V-vormige stuwwal van Oud
Reemst.
We zien dus dat het landijs zijn grens ongeveer aan de Rijn
vond. Een typische bijzonderheid echter is dat het gebied
tussen de stuwwallen van Arnhem, van Ede, van Oud Reemst
en het zuidelijke deel van de Oostelijke Veluwe stuwwal,
weliswaar geheel door ijs was omgeven, zelf geen ijsbedekking
heeft gekend (zie afb 2). Onze belangstelling is in het bijzonder
gericht op dit gebied, waarop wij in latere bijdragen nog
meermalen terug hopen te komen.
Omtrent de grens waartoe het ijs, dat de zuidelijke stuwwal
vormde, is doorgedrongen geeft afb. 3 enige informatie. Het
blijkt dan dat hoogten als (v.l.n.r.) de Zilverberg, de
Valkenburcht, de Mentenberg, de Galgenberg, de Tonberg, de
Kluizenaarsberg en de Zijpenberg de uiterste grens vormen tot
waar het ijs doordrong, maar dat deze hoogten zelf geen
ijsbedekking hebben gehad.

sedimenten. Omdat tijdens het intreden van de dooi de
ondergrond nog bevroren was, kon het dooiwater niet
wegzakken. De met dit dooiwater verzadigde hogere delen
begonnen daardoor te verschuiven, een verschijnsel dat
solifluctie wordt genoemd.
Waren er vooral tijdens en ook in de warmere periode na het
Saaliën belangrijke wijzigingen in het landschap opgetreden,
van belang voor de wijze waarop het zich thans aandient is
vooral de laatste ijstijd, die zo'n 90.000 jaren geleden begon en
ongeveer 10.000 jaren geleden eindigde. Weliswaar was hier
toen geen landijs, maar er heerste wel een felle kou. Door het
ontbreken van een bufferende vegetatie waren de verschillen in
dag- en nachttemperatuur groot en bovendien wisselde het
temperatuursbeeld in die tijd nogal, zodat herhaaldelijk sprake
was van dooi en opnieuw opvriezen. Niet zelden was dat een
dagelijks verschijnsel.
Bij het smelten van het ijs en de sneeuw moest, vooral in het
voorjaar, in korte tijd veel water worden afgevoerd, waarbij
ook veel sediment werd verplaatst. Boven de harde, nog
bevroren en dus ondoorlatende lagen

verzamelden zich
aanzienlijke
hoeveelheden
smeltwater. Dit
stroomde naar de

. lagere plaatsen,
waardoor diepe
dalen in de steile
delen van de
stuwwallen en
brede ondiepe
dalen in de
betrekkelijk vlakke
gebieden werden
uitgeslepen. Voor
de mond van die
dalen liggen dan
ook op veel
plaatsen grote
hoeveelheden,

meestal grof materiaal, dat uit de dalen werd geschuurd. Deze
treffen we nu aan in de vorm van de zogenaamde
uitspoelingswaaiers langs de Veluwerand, tussen Arnhem en
Dieren (zie afb 4).
Nadat de bodem geheel was ontdooid, kon het water weer in de

Afbeelding 3
De ligging van het gletsjerijs op de zuidelijke Veluwezoom. (Arnh. Cour. 25 nov. 1978)

Het werk voltooid
Toen het ijs zich definitief uit deze streken terug trok, liet het
een geheel vervormd landschap achter. Vanuit de gletsjers
waren.ijstongen de stuwwallen ingetrokken en vormden daarin
diepe dalen. Later zijn deze dalen deels opgevuld met
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ondergrond wegzakken en bleven de hoog gelegen dalen droog.
Ook daarvan zien wij een mooi voorbeeld in de stuwwal langs
de zuidelijke Veluwerand tussen Arnhem en Dieren. Alleen
onder zeer extreme omstandigheden hebben deze dalen nog
water gevoerd - en deze kunnen dat nog! - met soms catastro-
fale gevolgen voor het lager gelegen woongebied. In het
Posbankgebied vinden we de reactie van de bevolking daarop
in de, in die dalen opgeworpen dijkjes, inclusief de afgravingen
waaruit het voor die dijkjes benodigde materiaal werd gehaald.

Asymmetrische dalen
Veel van deze "droge dalen" hebben een asymmetrisch dwars-
profiel, met een steile oost- en een minder steile westhelling.
Deze asymmetrie treedt op wanneer op de beide dalwanden de
condities voor solifluctie niet gelijk zijn.
Eén van de oorzaken is een verschil in beschijning door de zon.
In oost-west verlopende dalen zal de noordelijke, dus de door
de zon beschenen dalwand meer zonnewarmte ontvangen dan
de zuidelijke. De noordelijk dalwand zal dan ook sneller
sneeuwvrij zijn en eerder opdrogen. Daar komen verwering en
verschuiving dus eerder tot stilstand dan op de zuidelijke.
Bij de noord-zuid lopende dalen is de oostelijke wand het eerst
droog. Dat komt omdat deze wand kan profiteren van de
bestraling door de middag- en avondzon. Dan is de temperatuur
hoger dan 's morgens, wanneer de westelijke helling in de zon
ligt. Verder heersen in onze streken meest
westelijke winden, die sneeuwophoping op de
westelijke dalwand doen ontstaan, waardoor
deze door smeltwater langer nat wordt
gehouden. De oostelijke dalwand profiteert
daarentegen behalve van extra zonnewarmte,
ook nog van de drogende werking van die
winden.
In sommige droge dalen van de zuidelijke
Veluwezoom ontstond de asymmetrie door de
aanwezigheid van grof zand en/of grind in de
ene en fijn materiaal in de andere dalwand. Dit
fijne materiaal heeft op zich zelf al meer
neiging tot verschuiven. Bovendien houdt het
meer water vast, dat bij ontdooien vrij komt en
aldus een extra factor toevoegt aan de neiging
tot verschuiven.
In dalen, waarin op één der wanden een sterkere solifluctie
optreedt dan op de andere, zal het ri v iert je door het
afschuivende materiaal opzij worden gedrukt. Dan treedt een

ondergraving van de tegenover liggende dalwand op, die
daardoor extra steil zal zijn. Van dit verschijnsel vinden we een
voorbeeld in de RozendaaIsebeek.

Stuifzone
Behalve vervorming door water-erosie is er in het laatste
ijstijdperk en ook daarna veel wind-erosie opgetreden. Dit kon
vooral gebeuren door het vrijwel ontbreken van vegetatie en
het optreden van zeer droge perioden in het pleistoceen en het
menselijk handelen daarna. In ons gebied vinden we een
dergelijke stuifzone ten noorden van de stuwwal Arnhem-
RozendaaI- Velp-Rheden.
Al deze typen van vorming en vervorming van de bodem
zullen we ongetwijfeld in volgende afleveringen wel weer
tegenkomen, waarbij er meer gedetailleerd op zal worden
ingegaan.

Literatuur:
o. Toelichting bij de bodemkaart van Nederland. Stiboka 1975.
o. Geologische overzichtkaarten van Nederland.
Rijks Geologische Dienst 1975.

o. Stuwwallen op de zuidelijke Veluwezoom.
Arnhemse Courant 25 nov. 1978.

o. Vormen in het landschap. Hoofdlijnen van de geomorfologie.
f.I.S. Sonneveld. Aula 58.

De ligging van de droge dalen en de uitspoelingswaaier
aan de Zuid-Veluwe tussen Arnhem en Dieren.
(Bodem kaartvan Nederland) Afbeelding 4
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SNIPPERS VAN DE REDACTIE-TAFEL

Foto's herkend
De heer Lisman uit Nieuwersluis zond ons twee
foto's van Velpse huizen, met de vraag hem te
willen meedelen welke huizen dat zouden zijn. In
eerste instantie hebben we hem een teleurstellend
bericht moeten sturen. Maar wat gebeurde? In de
laatste week van november stuurde de heer E.J.
Muis, wonende in de Tramstraat te Velp (hij
schreef voor no 102 van Ambt en Heerlijkheid
een interessant artikel over die straat) ons een
brief. Enigszins "vrij vertaald" luidde die als
volgt:

Foto A
Deze foto (woonhuis) is Jeruzalem 4. Gaat u maar
eens kijken op dit adres, dan kent u het zo terug.
De mevrouw bij het hek is mevrouw Kramer.
In dit huis was pension Jeruzalem gevestigd. De hele familie
Kramer werkte voor de pensiongasten. Het pension was een
grote klant van mijn buurman, boer Aartsen, die daar dagelijks
melk en boter bezorgde.
De koetsier op de foto is A. Wijlhuizen (nu autogarage
Wilhelminastraat). Die had toen (1930) een stalhouderij aan de

Tot zover de heer Muis. Wij zijn hem zeer erkentelijk
voor zijn reactie en plaatsen nogmaals de beide
foto's.

Arnhemsestraatweg no 2 (nu keukencentrum). Hij maakte ritjes
met koetsjes voor pensiongasten.
Momenteel woont in dit huis de familie van Wageningen.

FotoB
Op de andere foto voor de textielwinkel is de familie Bisseling
te zien voor haar etalage aan de Hoofdstraat, hoek

Wilhelminastraat, nu bloemenwinkel De Graaf. Zie
ook Oostelijke Veluwezoom in Ansichten no 18,
rechts op de foto. De etalage op de foto ligt aan de
Wilhelminastraat.
Vroeger (1930) zaten winkeliers vaker zondags-
middags thee te drinken op de stoep voor de winkel.
Dit was een zakelijke aangelegenheid, om met je
passerende klanten een praatje te maken.
Aan de overkant was de bakkerij van familie In 't
Vuur, later 1. de Weert. De bakkerij had een theeterras
langs de weg. Het was toen daar een gezellig buurtje.
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Toch een boek
In eerder verschenen nummers van Ambt en Heerlijkheid
informeerden wij u over plannen tot uitgave van een boek
omdat het binnenkort 50 jaar zal zijn geleden dat WO 11 een
einde nam. Later moesten wij u berichten, dat wegens de
geringe response van die plannen moest worden afgezien en
dat de reeds ontvangen bijdragen in de successieve nog te
verschijnen nummers zullen worden opgenomen.
Wij prijzen ons gelukkig dat ons idee veel sympathie kreeg van
het Comité 4-5 Mei en Voormalig Verzet 1940-45 Rheden e.o.
Het blijkt dat men in die kring wel mensen heeft kunnen
vinden met belangstelling en tijd om het materiaal voor een
dergelijk boek te kunnen verzamelen en bewerken. Men wil
daarbij ook de aan de oorlog voorafgaande crisisjaren
betrekken. Om een en ander te realiseren zoekt men nog foto's,
kranten, knipsels en verhalen over o.a.
* door crisis en werkloosheid gekenmerkte toestanden enz,
* opvallende personen of gebeurtenissen uit het dorpsleven,
* door oorlogsgeweld getroffen panden,
* ons Oranjehuis, zoals koninginnefeesten, huwelijk
van prinses Juliana en Prins Bemhard, 40-jarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, geboorte van de
prinsessen, e.d,

* verdedigingswerken langs de IJssel,
* onze militairen en hun ontspanning tijdens de mobilisatie,
* uw evacuatie naar (gaarne opgave van evacuatieverblijf,
dag en tijd van vertrek en terugkeer),

* de bezetters en de bezetting,
* de N.S.B. en de Winterhulp,
* het openbaar vervoer (zoals de Geldersche Tramwegen),
* de industrie, de lonen en de prijzen vanaf '31,
* het onderwijs en de ziekenzorg,
* de arbeidsinzet en het verzet,
* SS-kamp Avegoor en de Jodenvervolging,
* de hongerwinter en de onderduikers,
* de razzia's, de vorderingen en de plunderingen,
* de luchtaanvallen, neergestorte vliegtuigen en V-I 's,
* de klokkenroof en de rol van kerk en geestelijkheid,
* de bevrijding.

Uw reacties worden gaarne tegemoet gezien door J.O. Hagen,
Groenestraat 23B 6991 GB Rheden, telefoon 08309-51956 of
no 53525 (fam.Heitman-Hagen).

Boekuitgaven
Wie zich interesseert voor plaatselijke en regionale
geschiedenis kan er dikwijls niet omheen om kennis te nemen
van algemene historische, politieke, maatschappelijke, sociale
en economische situaties. Wij kwamen in het bezit van een
tweetal boeken, uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar
Universitair, die in dat opzicht kunnen bijdragen tot een
blikverruiming.
In het eerste boek, "Geschiedenis van de Nederlanden", zijn
historici uit Nederland en België erin geslaagd een ééndelige
historie van de Nederlanden samen te stellen. Dit boek biedt in
een samenvattende vorm een wetenschappelijke beschrijving
van de Geschiedenis van Nederland en België, vanaf de
prehistorie tot de meest recente periode.

Alhoewel dit gebied gedurende slechts korte tijd een politieke
eenheid vormde, is er in het mondingsgebied van Schelde,
Maas en Rijn toch sprake van veel gemeenschappelijke
kenmerken. Door de geschiedenis van de Nederlanden in één
overzicht te belichten komen daarnaast de onderlinge
verschillen goed uit de verf en wordt tegenwicht geboden tegen
de suggestie, dat de huidige staatkundige grenzen als het ware
"natuurlijke" wortels hebben in het verleden.

Het tweede boek, "Europa in de wereld, een geschiedenis vanaf
1815", handelt over de politieke, sociale, economische en
ideeëngeschiedenis van de belangrijkste Europese landen. Naar
het heden toe wordt ook aandacht besteed aan ontwikkelingen
in de andere werelddelen, om zo de positie van Europa in de
wereld duidelijk te maken.

In deze nieuwste uitgave, vierde druk, zijn de belangrijkste
ontwikkelingen van de laatste decennia verwerkt. Zo worden
bijvoorbeeld de hereniging van Oost- en West-Duitsland, de
nieuwe Oost-West verhoudingen en de ontwikkelingen in Oost-
Europa besproken.

Geschiedenis van de Nederlanden,
J.C.H. Blom en E.Lamberts (redactie),
ISBN 90 237 1164 5 Prijs fl 59,50.

Europa in de wereld,
H.M. Beliën, M. Mulder, J.van Osta en W.H. Roobol,
ISBN 90 237 1169 6 Prijs fl 64,85.
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Sigaren uit Dieren
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek over de
sigarenmakerijen in Dieren, zal de Dierense Openbare
Bibliotheek in de maand april bijzondere aandacht besteden
aan dit onderwerp.
Op de vrijdagen 8,15,22, en 29 april a.s. zal het materiaal, dat
gebruikt werd bij de samenstelling van het boek "Sigaren uit
Dieren" ter inzage liggen. Bezoekers kunnen bladeren in vele
mappen en kennis nemen van alle brieven, akten, foto's, nota's
en ander documentatiemateriaal, dat in de archieven en bij
particulieren werd teruggevonden.
De auteur van het boek, Frans Nas, zal alle dagen aanwezig
zijn om toelichting te geven en eventuele vragen te
beantwoorden.
Daarnaast zullen gedurende deze drie weken, in de vitrines van
de Openbare Bibliotheek allerlei voorwerpen uit de verdwenen
Dierense sigarenmakerijen tentoongesteld zijn.

Op de eerste vrijdag, 8 april, zal Frans Nas een inleiding
houden en vertellen over zijn ervaringen bij het samenstellen
van zijn boek. Ook deze inleiding vindt plaats in de bibliotheek
en begint om 19.30 uur.

De Openbare Bibliotheek, aan het Callunaplein, is op vrijdag
geopend van 14 tot 20.30 uur. Iedereen is welkom op deze
vrijdagen en bij de inleiding op 8 april a.s.

Vrienden van De Génestet
De Stichting "Vrienden van De Génestet" te Rozendaal is
opgericht in september 1992. Ze heeft ten doel de herinnering
aan de dichter-dominee P.A. de Génestet en zijn tijdgenoten
levend te houden en aan hun werk meer bekendheid te geven.
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren
van tentoonstellingen, bijeenkomsten met voordrachtkunst en
lezingen. De Stichting hoopt veel vrienden te krijgen om door
middel van donaties de doelstelling te bereiken.

Op zondagmiddag 27 maart a.s. zal er om 15.30 uur in de
tuinkamer van de kerk van Rozendaal een bijeenkomst zijn van
bovenstaande stichting. Marita Mathijsen zal een lezing
verzorgen over de dichter-dominee P.A. de Génestet en zijn
tijd.

Marita Matijsen studeerde Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam. Al heel jong was ze gefascineerd door de
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negentiende-eeuwse literatuur en die fascinatie is gebleven. In
haar publikaties breekt Marita Mathijsen een lans voor de
meestal als saai en onleesbare afgedane geschriften uit de
vorige eeuw. Ze promoveerde in 1987 op de correspondentie
van de curieuze dichter De Schoolmeester. Grotere bekendheid
verwierf ze met het originele boek "De geest van de dichter",
waarvoor Marita Mathijsen in 1990 de Multatuliprijs ontving.

De Stichting hoopt, buiten de vrienden, ook andere
belangstellenden te mogen ontvangen en hoopt nog vele
vrienden erbij te zullen krijgen.
Op Open Monumentendag in september a.s. zal in het huis aan
De Génestetlaan 6 in Rozendaal, het huis waar de dichter-
dominee P.A. de Génestet het laatst gewoond heeft en waar hij
gestorven is, een kleine expositie te zien zijn.

De organisatoren bevelen u deze lezing van harte aan en zij
hopen u allen te mogen begroeten op 27 maart a.s. te
Rozendaal. De kosten voor het bijwonen van deze lezing zijn
f 5.- per persoon.
Geïnteresseerden kunnen voor f 10.- per jaar lid worden door
te bellen naar Willemien Brouwer-Duvekot, tel. 085-
636059/613693.

Het Archeon
Wij vragen uw aandacht voor de ingesloten brochure over het
Archeon, een project op het gebied van de archeologie, dat
binnenkort in Alphen aan de Rijn zijn poorten opent.

VAN HET BESTUUR

Nieuwe leden Oudheidkundige Kring
opgave 24 januari 1994: vorige opgave (in no 104) 29
jan. 1993.

We verwelkomen de volgende nieuwe leden:
De heer en mevrouw van Leeuwen
Mevrouw A.M.J.J. Lüps - De Blocq van Scheltinga
De heer J. van der Hoeve
De heer en mevrouw Bertus - Van Kempen
Mevrouw M. van Heerikhuizen
Mevrouw L. Koek
De heer H.R. van Wijk
Mevrouw J.H. Oosterbroek - Lubberhuizen
Mevrouw L.M.W. Schuilwerve - Geuken

Dieren.
Velp.
Dieren.
Rozendaal.
Velp.
Velp.
Velp.
Velp.
Dieren.




