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NAAR GRONINGEN

In zijn boek "Stad en i rmrneust
het beeld van de Notre Da

dr. H j. Keuning een vergelijking tussen Chartres en Groningen. Immers, zoals
in een gebied, dat als één der graanschuren van Frankrijk kan worden

,OO,'n1"Y1U eveneens toe te passen op een allereerste kennismaking met de provincie
. Notre Dame te vervangen door de Martinitoren die, zichtbaar als deze is, in het
. van Groningerland zou kunnen worden beschouwd. En dan dringt zich
s.ncaoeiaeurtauee Kring, door zowel Cl}qrtresals Groningen in één en hetzelfde

als onderwerp voor de winterleziftg'ê1!iÎ!Jroningen als doel voor de zomer-
met deze vergelijking of vanuit puurJgeval. We nemen aan, dat het toeval is
zij op het eerste gezicht lijkt. ....

!?!,tlce,aanvan graan - mogelijk vroeger nog meer dan nu - op voor verschillende
zgn. Hageland, de noordelijke kleistreek, dan wel voor het Oldambt en in het

Maar met deze landschappen is de kenschetsing van Groningen geenszins
veturuaert met het weidelandschap in een'brede strook rondom de stad Groningen .

...herinneringen aan de Friese Wouden oproept en het Gorecht en Westerwolde,

gelogenstraft door de historie. Landscbapsbenamingen als Hunsingo,
~"''' ....J.''V-'' slechts een historische klank. Zij hebben echter nog wel een reële

De stad Groningen
de perfect en was
verbinding stond.
een stad van eoooueas
Uiteraard zag die
De rechtspraak
veengebied en

oOI~de,l#ketnaouni uan deHondsrug. Deplaats was zetel van een bisschoppelijkambtenaar,
de Drentse A, die via het tegenwoordige Reitdiep met de zee in

die aanvankelijk een sterk agrarisch karakter zal hebben gedragen, tot
u<t"!U,""""""" van Engeland tot in de Oostzee reikten.

en braebt allengs de lokalepotentaatjes onder haar oppergezag.
door actieve deelname aan de kolonisatie van het Drents-Groningse

.."'"...••.•mbt en het noordelijk Westerkwartier heeft zij in deze gebieden nu

Het voert te ver
met te stellen,
Groningen kan
overstemd door
Vanzelftprekend z'ç inseen:
werd aanoestuura

nerneruerc van Groningen voor het voetlicht te brengen. Wewillen volstaan
iedenis in het huidige stadsbeeld bewaard is gebleven, met recht "oud"

1iiiirç;tl'rPJ'iil"", de binnenstad tussen haar grachten en omwallingen, in veelgevallen
~erl;l'Jejto;}irfieuû~e"Groningen ligt daar als een dikke schil van nieuwbouwwijken omheen.
1!.g~e.lz"tiÇjri,~)belräveel ruimte voor een rijke geestelijke en culturele ontwikkeling, die vooral
ifffjoP.l-iti'Jbtp. universiteit, met al haar neven-activiteiten.

irOfUl'1f.!E··?r'Museum,flink geschraagd door een donatie van 25 miljoen gulden van de
op de grens van oud en nieuw Groningen, in de Zwaaikom van de

daarbuiten staat. Een, progressieve stijl geconcipieerd
beide stadsdelen, meer dan één opzicht een

de excursie op 8 september



door H. Wissink

EERSTE JAARBLAD VAN SPANKEREN (1867)
(vervolg)

Uitnodiging in plaatselijk dialect
Na dit ernstige artikel volgt een brief in plaatselijk dialect
van BruUT Joehem aan zijn zuster Liebeken Driebeen. De
brief kreeg als datum 4 Augustus 1867. Door deze brief wordt
nogmaals op het aan het einde van het Jaarblad opgestelde
programma van het Volksfeest gewezen, maar dan in de taal
van de doelgroep: de inwoners van de landbouw-
gemeenschap.
Joehem valt met de deur in huis. Hij schrijft dat de heer Kog
(Koch?) uit Amsterdam de 7e augustus de Bokhorst heeft
geleend aan heel Spankeren "urn door 'n verziet te goan
holden". *) Daarna wordt en passant het hele Volksfeest-
programma nog eens in dialect doorgenomen. En hij meldt
dat "M'nheer van Reamen (= baron van Rhemen, de
voorzitter van de feestcommissie) ist'r ook weer bi'j en die
kent ut urn 'n grote verziet te holden".
Blijkbaar antwoordend op een vraag van zijn zuster, die een
beste dienst voor hem wist, wijst hij dit vriendelijk af en
vervolgt: "'t Bevult m'n hier in Spankeren best, werken dat
mo'j oaveral. Geld of goed dat maakt hier niks gin
onderscheid, 'n bit je stil is 't hier wel, moar wat he'j an die
ruuzelderie". Als hij tijd over heeft dan gaat hij rustig zitten
lezen, "urn de veertien dagen worden ow een heele boel
mooije boeken in hu us gebragt en die meug i'j dan
gebruuken, dat vin 'k 'n hele boel beater as lan'es de stro at
te slenteren".
Verder geeft hij op over de goede bouwgrond ter plaatse.
De ontwerper van de brief zal wel hebben gedacht, dat een
beetje plaatselijk chauvinisme het lezen veraangenaamt. Hij
schrijft: "An gunne kant van de steenweg is 't leuf 'k wel
het puuksken van de wereld, an disse kant is ze hoger, moar
a'j 't goed mest, dan ku'j d'r rog verbouwen door i'j den
hoed veur of zollen nemmen. Koenen hebben ze hier as
peerden en peerden zo vet as verkes en van de verkes ku'j
hier 't spek in de wim zien hangen 'n stoanden hand dik, en
dat vin i'j in gin slechte streken".
Hij besluit met zijn zuster de raad te geven, de komende
woensdag met de trein van half negen te komen, "dan za'k
ow ofhalen as den boer de rog binnen het, anders mo'j moor
vroagen, 'n kind kan 't ow wel wiezen".
Nadat bovenvermelde brief afgedrukt is volgt een horizontale
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Spankeren, 4 Augustus 1867.

.A.n mien zUlter LÏ8lJelrenDrie6een I

Stik 'n dal ongeliek ne dat ha'j niet doe i'j mien de_=,,:o,W! .:eteIde~,~n.-~aJl~~i:t
-_ ~vv ••u •e o",••cr JU'" OW mllll:en. ÖCllneven
dat, weet i'j door bin 'k gin meister in. moor ik zal
ow verzuuken um'n 'woèflzedag 'bi'j 'lnien te kommen ~
dan is hier op de Bokhorst 'n groote veziet en da'k
an schrieven te kort kom za'k met proaten vergoeijen.

M'n heer Kog uut Amsterdam het veur den dag de
Boichorst geleend an heel Spankeren urn door 'n verziet
te goan holden, né wacht, 'n verziet, né zoo heit 't
niet, vol ... volks •... 0 ja, volksfeest' heiten z't, ze
zeggen dat t'r wel seuventig man allemoal zullen schie-
ten met 'n geweer , o! dat gif zo 'n knap, dat hek
lestedt gezien op den .Gelderschen toren, door gafm'n
heer van Reamen zo'n groote verziet, né dat spul hei-
ten anders, dat heiten z' . " dat heiten z' 'n brulle!.
door wazzen wel twee honderd boeren en vrouwen,
jo~~es en deerns, moor wat ik zeggen wol, zo'n spul
hei'j van ow leven niet meer gezien dat hei'j niet, z'
hadden allemoel eeven groote schik, en dat mos ook
wel, want m'n heer van Reamen die het'r slag van um
h't 'n ander es regt plezierig te maken, hi'n en z'n
rronw , en oardig wiefken, wazzen d'r zelfs bi'j van 't
begin tut 't ende, eerst schoaten ze d'r 'n holten vogel
kapot, doe mosten wi'n eaten en drinken zoo vnl as d'r
moor in kon, o! zukke lekkere wien, zoo vul a'j moor
lusten en _doe ko'j dansen zoo vul a'j moor wollen tut
'~n~ch~s ~lValef uur, no'w kui ligt begrieppen hoe ple-
zreng t n woenzedag zal weazen , want m'n heer van
Beamen is t'r ook weer bi'j, en die kent 't um 'n
groo~ veziet te holden, moor wa'k zeggen wol, seu-
ve,ntlg man zal d'r schiefschieten, no'w meen ik op
mien beste wiesheid, da'j met 'n geweer niks anders as
reg~uut ~unt schieten, moor 'n woenzedag willen ze
~chlefschle~en da's zeker weer 'n nieje uutviuding, die
k nog niet begrieppen kan, heb moor geduld tut 'n
woenzedag dan zui w'n 't zien, wi'j hebben d'r al 'n
heele boel papierkes d'r venr in huus , door allemoal
wat op te lezen steet, op een d'r van steet op, goed
yell~ riestepap , moor a'k ow now alles vertel, dan weet
Ik n woenzedag niks, doerum za'k d'r moor van uut-
scheijen , i'j mot kommen dan za'k Ow alles loaten zien.

Fragment van een brief van Bruur Joehem
aan zijn zuster Liebeken Driebeen.



haarlijn (=dunne lijn in de druktechniek) en komt er een heel
ander artikel. Het is een ingezonden stuk, dat heel officieel
begint met: "Mijnheer de Redacteur". We krijgen daardoor
een snuifje van de vervolg-educatie van de boeren
gemeenschap na de lagere school (zie A en Hno. 110, blz.
2).

Een Spankerens leesgezelschap
Inzender P. (BJ. Peters?) vraagt in dit stuk aandacht voor
het in oktober 1864 opgerichte Leesgezelschap.
Wellicht duidde Joehem in zijn brief op de activiteiten
daarvan. poel van het Leesgezelschap was "Verspreiding
van Volksgeschriften op het gebied van Godsdienst, Natuur-
en Letterkunde". Aanvankelijk had men 16 deelnemers.
"Welwillende bijdragen van enkele ingezetenen" maakten
het mogelijk toch te starten. De 16 deelnemers konden de
kosten niet met elkaar opbrengen. Jammer, de contributie
wordt niet vermeld, hoewel het artikel de bedoeling heeft
nog meer leden te winnen.
Na de start vlotte het wel met het aantal deelnemers. Een
jaar later, "na afloop van de eerste termijn", waren er al 29
en in 1867 telde men 24 leden.
Men somt ook de reden voor die bloei op: "de onderscheiden
inhoud der portefeuilles, de lage contributie en de goede
verzending". Joehem noemde dat laatste al. Het zijn feiten
die ook nu nog gewicht in de schaal zouden leggen.
Terloops wordt het zanggezelschap "Nut en Vermaak"
genoemd. Daar schijnt het niet zo florissant mee te gaan.
De wijze inzender van de brief besluit met: "dat men in het
Leesgezelschap boeken tehuis krijgt en voor het
zanggezelschap telkens van huis moet".
Het leuke van dit stukje voor ons is, dat het een aardige kijk
geeft op de dynamiek van het landbouwersbestaan uit die
tijd. De beter gesitueerden beseften het nut van mogelijke
verdere ontwikkeling van de hard werkende en de school op
jonge leeftijd verlaten hebbende boerenbevolking. Men
subsidieerde toen graag voor de minder bedeelden in de
omgeving en men kon dat toen ook nog doen. Trouwens, de
bereidheid van de beter voorziene "bovenlaag" de
dorpelingen vooruit te helpen bleek nog tot in de dertiger
jaren in het Spankerense. Een redelijk goed gesitueerde
medebewoner stelde toen, tot na zijn dood, zijn bibliotheek
ter beschikking van de medebewoners van Spankeren. De
bevolking noemde hem "kapitein van Hoor', de grafsteen
op het kerkhof te Spankeren onthult dat hij Van Hooft heette.
Bij zijn dood in 1917 bleek hij een kast met boeken aan de

Derk. Joa ÛI''j ik holde er ui ks van um 0l' kom-
mando feest It~ vieren n'k pit-sier hebben wil dan :tuuk
ik ct a'k er zcuic in heb, maar niet as I'U ander zei\
llOW moi.

Guurt. Maar niemcs zal ze daar in Spankern kom-
manderen ph-sier ti' hebben.

Derk. Joa moar ze :te!!:t toch now is er een feest,
en is er een feest dan lUoi urnmes Ieestvleren.

Gaart. Now, as 't dan karmee is, ik geleuve dan
dori'j vear goed un-t.

Berk, Jou maar das wat anders , heel wat anden
:tc~ik 0\\', De karms« die hcwwe altled gehad beg riep
ie , dat w eet ieder eu een,

Guart, Moor hoc is die karmee der dan gekonuDenP
Dcrk. Dat weet ik uiet , maar die hcC mi en voader

en grootvoadcr al geholden moor zoo'n volksfeest niet.
G. Heur cs Derk as 't is :':00 as ze gczeid hebben

dan wilt ze 't op en ander jaar weer hebben en zoo
voor dan dan zult cur kinder en kindskinderen het ook.
zoo holden.

D. Maar worurn liep ze de karmee niet loaten be-
staan?

0. Bc-uow die hep ze ook niet afgetehaft dit' er
zenie vcur hef die kan op zien eicen manier karmso
holden ze wilt 't maar proberen hoë eur dat feest be-
TOlt.

1>. Joa proberen dat kunt ze, maar of 't baeter is,
nee Derk , dat gelcue ik nog niet.

G. Ikke wel, want zie met de karmee kump er alle
soort van volk en da's er arg op uut um zoovul as zo
maar kunnen centen van de boeren te kriegen; of do
boeren menschcn pies ier hebben dat raakt eurluu niet
as ze de duiten moar hebben.

H. Joa now , dat laat wnesen zoo ,as 't wil, maar
al leg ik ook met dat karmesvolk niet an , zoo kan'k
toch as 't karmse is na" op andere manieren een rrc-
lijken dag hebhen , 1'11o'n ,~olijken dag dat bei'] mei
mien eus , die kump en arbcids mense toe,

G. Maar begriep ie dan niet dllt ze ~oaruw dat
volksfeest wilt um iedereen in de gelaegenheld te stellen
plosier te maken, jong en old , riek en arm. Moar ze
wilt dat niet an dat karmesvolk oaverloaten ze hep met
mekaar in Spankeren overlegt wat ze doen masten um
vu lle heel vuile plosier te hebben.

1>.' Dat kan wel waezen 'k wil wel geleuven dd
die 't feest hept lIitgedagt 't ni~t kwaad ~eur he.bb~n
maar woonden ik in Spankern Ik wee.t me~ or Ik k.
wel mee dee'j. Zie Gaart ie kent tmen en IC weet
da'k geen zupert bin.

Fragment van een gesprek tussen twee vrienden,
Derk en Gaart.
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postbode Zonnenberg te hebben nagelaten. Deze kreeg de
opdracht de boeken te blijven uitlenen. Thans is de kast in
het bezit van zijn dochter, mevrouw Bruntink-Zonnenberg.
Het merendeel van de boeken schijnt kapotgelezen te zijn,
er is niet veel meer van over.
Terug naar het leesgezelschap: hopelijk komt er naar
aanleiding van dit artikel meer los over het leesgezelschap,
zoals contributie, titels van tijdschriften e.d., verdere bloei
en ondergang.

Nogmaals aandacht voor het Volksfeest
De laatste kolom van pagina 2 wordt gebruikt om het
Volksfeest nader onder de aandacht te brengen. Bovendien
wordt getracht de motivering van de initiatiefnemers
duidelijk te maken. Merkwaardig dat deze bijdrage geen
aanhef heeft boven het artikel. Na de haarlijn worden we
geconfronteerd met een gesprek van twee vrienden uit het
dorp of naaste omgeving.
Derk is conservatief. Hij wil de kermis handhaven. Gaart
ziet zo'n volksfeest, als vervanging van de kermis, wel zitten.
Men leze:
Derk: Woarum hebt ze de karmse niet loaten bestoan?
Gaart: Be-now die hep ze ook niet afgeschaft die er zenie
veur hef die kan op zien eigen manier karmse holden ze wilt
't moar proberen hoe eur dat feest bevalt.
Derk: Joa proberen dat kunt ze moar of 't beter is ne Derk
(schrijf- of drukfout, dat moet Gaard zijn!) dat geleuv ik
nog niet.
Verder legt Gaard uit, dat het Volksfeest er is voor jong en
oud, rijk en arm en niet alleen voor de potverteerders met
een dikke portemonnaie. Er wordt gesproken over jongelui,
die met wat drank op niet meer weten wat ze doen en dat de
jongens dan "urn en met de deerne rusie kriegen en de kleine
kinders misselijk worden". En verder zegt Gaart: "Op
karmsen genog beej gewest, dai'j wel weet dat er vuile bint
die, as den dronk er in zit, roasen en tieren, sloan en sniejen,
dat numpt ze dan plezier, moar 't brek eurlu op, menigeen
geet dan noar 't groote pakhuus in Arum, daor kunt ze dan
un wek of wat noaprakkeseren oaver 't piesier van de
karmse".
Het stuk eindigt natuurlijk goed. Gaart besluit toch maar
mee te gaan. Terloops wordt er nog meegedeeld: "De
vremden kunt er no ar ik heur veur en kwartje kommen".
Daar wordt elders in de uitgave geen gewag van gemaakt.
Het lijkt me wel duur voor die tijd (zie blz. 7, no 110).

[
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.A.d..v-e r"'ten:t:l en..
" we' -" ',,:~' De Nbtaris" BVERTS te Dieren. zal ol'

••• J~;l ' d~ l~.l&..Augustus 1867. des, =ll'!l'!s.1J:I& y; 6- -ua.lr in in;\, J~U;;CU1CUL

.ic •• "uun te Diereu • verkoopeu .
rUOT dm lIeer O. IJ. llAYELAAlt. 2 pcre. BOEK·

WEIT op bet IrollJtNfJolcfl. 8 pcre. DITO en 5 pcrc.
AARDAPPELEN 11811 Hupkesschotweg ouder het
Landgoed J10!lt!llOU te Ellecom , aanw. J. ELIJSEN.-
Foor de Ercen 1'.-tUL lIfA.'JNlJAG. 3 perc. DOEK-

•WEIT aan den Nicuwen Molenweg te Dieren , uunw,
Hl;. ENKLAAIL - I'OOT deu Heer r.1N l/OO}'}',
ó pcrc. GRAS ten Noorden VUil Nooi/gedacht t e Span-
kervu , aunw. 111;. HEUM1<:ll. - l/oor Wd. til Erreu
A. /Jü}J J.'Jl, I perc. AARDAPPELEN hij het huis,
1 DITO op het land rail dcu Heer BOELEN en 1
}Icre. BOEKWEIT over tIc Spoor hij hl Kanaal,
aanw. ALHEHT BöMElL - rOOT BYER'l' kJ..'R:)1'J.'N,
eeuige perc. AARDAPPELEN op het luud voor de
begraafplaats te Dicrcn , uanw. de Eigenaar. - Voor
SALOMON LJ::rJJ:, ecnigc p,·cc. A4.RDAPPELEN
0l' Mo~kovi,ka/lljJ te Diercu , <Lauw. de Eigcuuur.

En onmiddelijk daarna verpachten
voor zes jurcn : l'oor de llrerr« Buurlmrrslrr« Ir !JÎf-
re« 20 pereeel.-n BOUWLAND op dr (;ullIl/lkkas
ouder Diereu. - Tc aanvaurdvu d cu hkll \U\'CIll-
IJa 1867.

U" !\otaris EVERTS Ic Dierc u, zal op
WOl:II,du"cu den 7 "u 21 A;J~IISllls IStii,
kl~"lIs ,i~·s m iddug s 0111 5 ure, - iu /Id '1"/1-

111'11 rUIL Gdd..r{/Il1d t.: Dieren, ui; iuzute "H t()l:~lil~
"'rkoop"u :

Voor de Wed. en Ervon A. BöMER.
Etll DAGLOONERSHUIS nu-t TUIN en BOUW-

LAND, ~tilalldc "11 gCk~"1l bij lid Kunaal un.ln lJi.-rCII,
~rulJt 19 IC 70 E, en zulks in :! p,·rcl·•.I,·1I vu Massa.-
~o. I het IIUIS en TUIN eu No. ~!lid BOUW-
LAND. - ."UII\\'. Wed, lIiJMElt, wonvu.le bij \\"1"1.
STUl:I'E\ HE!t(; te Diereu.

~II. 'V.LEBBING,ii)
Mr. KUIPER he DIEHEN.

IIANDELAAR IN IJZER'VAREN.



Pagina 3: Advertentiepagina
Enige levendigheid kan de advertentie-
pagina niet worden ontzegd. Een tiental
zeer kleine, tot vijf centimeter grote,
illustraties verlevendigen de aanblik.
Daarnaast brengt afwisselend gebruik van
zware en lichte lettertypes extra levendig-
heid.
De Burgerlijk Stand van Spankeren van 7
augustus 1866 tot dezelfde datum 1867
wordt weergeven wat de veranderingen
betreft. Twee huwelijken, vijf geboorte- en
vijf overlijdensgevallen Voor de namen
verwijzen wij u naar de bijgaande afdruk
van de Burgerlijke Stand.
Daarboven prijkt in de kolom een
redactioneel artikel ter aanvulling van een
advertentie van de Amsterdamsche Mest-
Compagnie. Die "maakte" mest uit
Amsterdamse afvallen en die zal toen wel
wat ondersteuning nodig hebben gehad.
Het tij begon te keren; guano als kunstmest
begon zijn triomftocht, gelijk wij zagen in
ons artikel: "Kre lis krijgt Landbouw-
voorlichting" (zie blz. 5 en 6 no. 110).

P. GERBRANDS & CO.
Kerkstraat F 144,

TE AHNHEM.
JllllOll&iin nun Jfon(oor= en Scijooffieijoerten,

JJocfifiinllerii, cno.
Op hct. Feestterrein voorhunden Lij dcn Hecr .T. O. VAN JNr.r.N,

cenc GItOOTE PLAA't' ad f 1.-, voorstellende:

PARIJS IN 1867.
Departement Arnhem der Nederlandsche Maatechapplj ter bevordering van Nijverheid.

DOORLOOPENDE

te AR..N"::a::EJJY:I:. Eal<;:..l<;:..erstraat.

or;Oi'J';NIJ SIN'I'S JUNIJ 1866 VOOll'l'DUR~:ND:
Eiken Zondag ':1II 1 lot ·1 ure à 10 Cent", per I'erso.n.
" "VV"oensdag 11 10 IJ 4 " " :2tS
•• Vrijdag •• 10 •• S •• " 10

De meeste der ingezonden Voorwerpen zijn te Koop.

Direct onder de burgerlijke-standgegevens wordt de
advertentiekolom links op de pagina geopend met een tweetal
advertenties van notaris Everts te Dieren. Ze zijn interessant
voor de daarin uit de regio genoemde namen en percelen
plus gebruiken. De "Heeren Buurtmeesters" te Dieren
verpachtten toen 20 percelen bouwland voor een periode van
zes jaren! Salomon Levie had enige percelen aardappelen
op de Moskoviskamp te Dieren in de verkoop.
Evenals de afgebeelde advertenties uit de eerste kolom geven
wij u de meeste overige advertenties op de ware grootte weer.
Evenwel zijn ze o.i. interessant genoeg om een snuifje mee
te krijgen van de sfeer van het dagelijkse leven uit die dagen.
Uiteraard zijn ook enige advertenties gewijd aan de kermis.
De tot op de helft verkleinde advertentie van P.Gerbrands &
Co. deelt ons mee dat op het feestterrein de heer J .0. van
logen een plaat zou verkopen met de titel: "Parijs in 1867".
Wat die voorgesteld heeft weten wij niet. We hopen dat die
prent nog bij nazaten van toenmalige volksfeest-gangers
bewaard is gebleven. Mocht dat zo zijn dan zullen wij hem

TENTOONSTELLING
\ ..iN'

NIJVERHEID

graag lenen voor reproductie in een volgend nummer van
dit blad.

Doorloopende Tentoonstelling van Nijverheid te Arnhem
De Doorloopende Tentoonstelling van Nijverheid te Arnhem
was een soort demonstratie- en verkoopbeurs, gebaseerd op
de opbloeiende industriële produktie van die periode en de
toenemende geldcirculatie in West-Europa.
De rechter onderzijde van blad 3 wordt gevuld door enige
grote advertenties en een viertal kleinere. 1.0. van Ingen
maakt reclame voor het leiden van danspartijen. Men lette
op de afbeelding links boven in de advertentie: een balzaal
met een orkest op een podium en enige paren daarvóór.
Van Ree uit Doesborgh verschaft muzikale begeleiding. Hij
siert zijn advertentie op met een orkest, waar HARMONIE
MUSIK voor staat, een clicheetje dus van over de grens.
Men wist zich te behelpen in die tijd.
De MACHINALE STOOM- STROOIPAPIERFABRIEK te
Eerbeek zal wel personeel hebben kunnen gebruiken.
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De WEDUWE KLAASSEN uit Spankeren manifesteert zich
met kruidenierswaren en J.NAGEL Jr uit Arnhem maakt
reclame voor diverse zaden,
E.ter HAAR te Dieren heeft een Boek- en Muziekhandel en
voert in zijn assortiment verder een encyclopedie aan
kramerijen, o.a. Lederwaren, Ingelegde Zuren, Thee en
Bleekwater. "Gezellig, zo'n ouderwetse winkel" zouden we
nu zeggen.

VAN REE
TE) DOESEORG-Er"

vcrschaft MUZIEK Lij Fcc~ll'1I \<111 allerlei aard. Hij
beveelt :del. urinzuam ju ieders gunst aan.

Tc bespreken op 7 Augustus op het Feest-terrein.

a In dcn Binnen- en Buitenluudecheu Bo!!\:-
eu Muzijkhundcl \'UII Jo:. TEIl HAAR te
Diereu , is mede voorhauden .

l ïc mecst gevrauguc hANTOOU·. SCHOOI.. en
SCllHiJ FBElIOFTl<:N , Kartonnage8, Artieles de
Luxo. OIll}crcchciuclW I'()HCELEI~~N YOOlnn:l(·
I' EX, uls : Groepen, Vazon, Ornamenten, l·IIZ.
lil LEOEHEN YOOH\\ï·:nn:\' I als : Albums in

soorton, Sehrijimappen, Portemonnaies en Si·
garonkokers. Toilet-Artikelen 1:11 Keulsche 1.'11

J uluud ••.he Eau de Cologne 1'1111 Ut: fijustc tut de
or.l iuuirstc soorten. rcr,cI,cidcul! YF.HLAkTE AHTI·
K EI.E:\. lh'pilt,; \'UII echte Berger CII Lofodische Le-
ver traan , Fijne Olijf-Tafelolie, Engelsche re·
pormunt, Drops, Ingelegde Zuren, Ohocoladea
iu Koekjes, Poeder, Eau de Javelle, Bleek-
water. Thee uil het Magazijn der Il cereu HA" 1':\:;'
\LL\ r &: ZO\' E\', Patent Waskaarsen, Pijpen,
Tabak en Sigaren in ull« >(",rkn. Kinderspeel-
goed, Lampen, Baltons ru Glazen.

Boekbinderij en Leesbibliotheek.
Plaatsing vuu Ad ver-teut i-n iu ulle Daghladl'" 'u
Couruutcu. Levert Drukwerken vnz , a llcs lul Zl'IT

liillijk c prijzen, wuurvour hij lidi iuinzuaru aunlrevce lt.



Uitgever Tjeenk Willink te Zwolle
adverteert met een boekje voor
schoolkinderen, getiteld "De
Kinderen van den buitenman",
bevattende korte lessen over land-
huishouding. (Zie blz. 3, no. 110).
Tot slot dient de advertentie uit
Amsterdam vermeld: "Volksfeesten
in verband met de afschaffing van
de Kermis". Deze advertentie en die
in de eerste kolom daarnaast hebben
we reeds aangestipt onder het hoofd
"Doel van het Jaarblad". (Zie blz. 2,
no. 110).

VOLKSFEES,T
TE SPANKEREN,
Augustus 1867.7

U-·-I tIlI'e. Opellbal'(! SdIOIJloefcllill/:.
11 lJitreikillU van prijZl!II aau de t rou wste sehoolr,allr,ers en

tractatie del' .J I!ugd. .
Optogt der kinderen olldel' IW/:'d,!idilll; del' muziek van
de schoolIInal' 111:1. fe(!sl.ll!ITeill.
OpelliJlU van hel FEESTTERREIN.
Loting del' nommcrs voor liet schijfschieten en keGelen,
waarnn onrnidddijk met llCl schir-teu en keuelen een annvanff
zal Genomen worden. liet 11111'van si 11itiJl{~van beide spelen zal
aan de beslissing' van III r. Directeuren del' schiet- en kegel-
banen worden ovel·{~elatcJI. lIet l'er,lemcnt van orde op het
schijfschieten en keue/ell, benevens de bepalingen voo I' het
kegelelI ol' de 2<1· kcu(!I!Jnall, zijll aan het bureau hij den.
inGall{} van het terrein voor F (U () verkt-ijgbaal·.

121/~ 11 V ogeischietcll met pijl 1:1\ hooIT, dOOI'jonGens van 12-t8 jaar.
I~h=(j'--))--Kindel:spel~n op ti ve.•.;f:'~lillen<ic rlll"l~"" cHld~ç,.,./,si4.ie~

Commissru-isscn (masLldIJllIllCIl, lmlwerpen , GymnastlSëfiC
oefeuingen cnz.),
BAL 'in de nroote zaal van de Bokhorst. De ingang
tot de danszaal uitsluitend door de hoofddeur , de uit-
ü'anu aan de tql'cno"erC'estcld,! zijde. Dij voldoende
deelnelllinG zal e': tevens in het koetshuis r,ele{l'cnheid
tot dansen hestaan. Tol. vcrJllijding van r,etIl'anH in den
Gann' worden de pa r en vcrzocht hunne beurt van (lansen
in de zijkamer naast de zaal af te wachten.
ILLUMINATIE.
VUURWERJ[ bij
de ZlIidw(!stdijlu' zijd,~
voor het publiek.
Iierhalinu van .lcn dalls.
OplOr,t van de nruzijk door de Bokhorster allée.

Sluiting van het te •.•.ein.
De Feestcommissie,

A. Baron VAN HIIEMEN, Voorz. W. KHAAI.IVANGER.
E. J . .J. BEHNS, Sec I'. en Pellllilll:1I1. l\I DOOM.
H. WEI.JEHS. B. .I. PETERS.
T. EMPEHPOL. 11. BlJHGEHS

..... _.... _.. . l.
\V. KLA·\SSEN. T•.•••. ' .•••• ,••j'ó J.TIIII-:"':.I'o: ••• lr ••,,",.

12Programma van het Volksfeest
Dit programma beslaat pag. 4 van
het Jaarblad. We hebben dit sterk
verkleind voor u kunnen afdrukken
en we nemen aan dat het leesbaar
over komt. In het blad "knalt" de
tekst er werkelijk uit! Wie te lui was
om de rest te lezen of wie met de
kleinere letters niet overweg kon,
kon hier niet aan ontsnappen! En dat
was de bedoeling van de initiatief-
nemers ook. Wij zijn benieuwd wat
die Openbare Schooloefening heeft
ingehouden. Gewone lessen of
"expressie-vakken", zoals zingen,
tekenen en gymnastiek?
Om 12 uur werd het feestterrein pas
geopend. Zodoende misten de
landbouwers niet een hele dag.
Daarna volgden schijfschieten,
kegelen voor volwassenen en
vogelschieten met pijl en boog voor
jongens van 12 - 18 jaar. Verder
waren er kinderspelen op vijf
verschillende plaatsen.
Vanaf 18 uur 's middags kwam het
hoogtepunt voor de opgeschoten
jeugd en ouderen: Bal in de grote
zaal van de Bokhorst! Bij grote / ,.;~ç~;.

/- -..... ,.:,:~
drukte zou er ook gedanst kunnenv" ":'<:'.f.~

-, ~.~','~/"!
• '>.

JI

1'21/~ JI

JI

71
/.

!11~ JI

" BllnSI i{~ weder, Het terrein aan
van liet huis is alsdan afGesloten,

·I..-,l;
7 111

11
JI

JI
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worden in het Koetshuis. Hopelijk was daar ook een
geschikte vloer, anders zal het wel op hossen zijn
uitgedraaid!
Om half acht ging de illuminatie aan. Dat zullen wel de
bekende "vetpotjes" zijn geweest. De zon gaat op 7 augustus
onder om 21 uur 18. Rekening houdend met de wijzigingen,
welke in de loop der tijden in onze tijdsaanwijzing zijn
aangebracht (Amsterdamse Tijd in 1908, Midden Europese
Tijd - officieus in 1940, officieel in 1958 - met daar overheen
in de jaren zeventig nog eens de zomertijd), kan worden
gesteld, dat de feestverlichting ongeveer bij zonsondergang
werd aangestoken. Redelijk vroeg, maar wellicht een
concessie aan de kleineren?
Om half tien was er vuurwerk en om ca 10 uur geen
voortzetting van het bal, maar herhaling van "den Dans",
waarna om 11 uur in de avond de muziek kon vertrekken.

Met behulp van onze voorzitter-archivaris is het gelukt van
enige ondertekenaars van de oproep tot het volksfeest wat
gegevens te achterhalen.
Alexander baron van Rhemen was heer van de Geldersche
Toren. Hij werd op 2 juni 1838 te Apeldoorn geboren op
Huize de Pasch. In 1867 was hij tijdens het Volksfeest nog
geen half jaar getrouwd. Op pagina twee van het Jaarblad
wordt er naar verwezen dat hij zo goed wist hoe je "een
grote verziet" moest organiseren. Dat had hij dus bij zijn
huwelijk wel getoond! Hij is niet oud geworden: hij overleed
op 30 september 1877 in het buitenland.
De ondertekenaar M. (= Matthijs) Doom was sedert 1864
hoofdonderwijzer te Spankeren. Hij kwam trouwens
oorspronkelijk uit de regio: hij werd op 24 maart 1840
geboren te Eerbeek.
De jaarwedde, die hij als hoofdonderwijzer ontving bedroeg
sedert 1864 f 450.-. Daarnaast had hij een vergoeding voor
de huishuur van f 90.- per jaar.
Het Gemeentearchief heeft een foto van de zangvereniging
uit Spankeren uit het laatste kwart van de vorige eeuw. Daar
staat Doom duidelijk op, hij was de dirigent. Zijn pientere
ogen en zijn keurige pak trekken meteen de aandacht.
E.J.J. (Egbert, Johan, Josua) Berne blijkt de zoon van de
predikant te zijn. Hij zag op 15 januari 1839 te Renswoude
het levenslicht. De heren van Rhemen, Doom en Berne waren
dus leeftijdsgenoten, bovendien hoorden zij, sociaal gezien,
in een iets andere bevolkingsgroep thuis dan de andere
ondertekenaars van de uitnodiging tot het Volksfeest.
Berns is op 27 februari 1871 te Davos overleden.
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Van de andere ondertekenaars konden tot nu toe geen nadere
details worden achterhaald. De kans is groot dat zij allen tot
de boerenstand behoorden.
De organisatoren hebben trouwens geluk gehad wat de datum
van het Volksfeest betreft. In het Jaaroverzicht van 1867
bericht de gemeente het jaar daarop dat:
"27 Augustus wegens het heerschen der Cholera asiatica de
kermissen in de gemeente gedurende 1867 zijn geschorst".

*) Volledigheidshalve geven we ten behoeve van enkele
lezers die hun jeugd niet in dit gebied doorbrachten, enige
woorden uit de in dialect gestelde stukken in vertaling:
door = daar
verziet
ruuzelderie

= visite = feestelijke bijeenkomst
= lawaai

gunne kant = overkant
Steenweg = rijweg (in dit geval Torenlaan)
wim = viem in Twente en wimme in Friesland;

open ruimte in de schoorsteen, waar hammen, worsten
en spek in rook- en luchtcirculatie tegen bederf werden
opgehangen en voor gebruik bewaard

karmse = kermis
zenie
numpt ze
euleu

= genie = zin in iets hebben
= noemen ze

hen
groote pakhuus in Arum = gevangenis in Arnhem.



ZOMEREXCURSIE 1995

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit!
Uitgaand van dat gezegde brachten wij in ons openingsartikel
reeds een verkenning vooraf van "Stad en Ommeland" van
Groningen. Want daarheen gaat onze zomerexcursie op 8
september a.s. Zeer in het bijzonder geldt deze excursie het
nieuwe Groninger Museum, waarvan mevrouw drs. G.
Vrugteman in een bijzonder boeiende lezing, ondersteund met
een al even boeiende diaserie, ter gelegenheid van onze
Jaarvergadering op 28 maart j.1. te Dieren, al een voorproefje
gaf.
De bouw van het museum werd krachtig ondersteund door
een donatie van de Nederlandse Gasunie, die ter gelegenheid
van haar 25-jarig bestaan een bedrag voteerde van 25 miljoen
gulden, een miljoen voor ieder jaar. Zij wilde daarvoor een
opvallend monument, dat Groningen aantrekkelijk zou maken
en de koppeling met een nieuw museum was daarom al snel
gemaakt.
Het moest een verrassend en feestelijk museum worden, dat
een bijdrage zou leveren aan de eigentijdse architectuur, een
visitekaartje voor de stad Groningen en haar omgeving. En
vanzelfsprekend verdient een museum met internationale
allure ook een architect met een internationale staat van
dienst. Daarom werd als hoofdarchitect de Italiaan Alessandro
Mendini aangetrokken. Hij is niet alleen architect, maar ook
designer, beeldend kunstenaar, dichter en theoreticus.
Omdat in het gebouw verschillende collecties moeten worden
ondergebracht, zoals eigentijdse kunst, een verzameling
Chinees porselein en de geschiedenis van Groningen, werden
voor de verschillende paviljoens gastarchitecten
aangetrokken. Het gebouw dient daardoor niet alleen als een
staalkaart voor de hedendaagse architectuur, maar het schept
ook de mogelijkheid, de afzonderlijke identiteit van de
verschillende collecties goed tot uiting te laten komen.

Grondgedachte
Als bouwplaats was de zwaaikom, in het kanaal - de vroegere
stadsgracht - voor het station, beschikbaar.
Het basisontwerp van Mendini bestaat uit drie simpele
geometrische gebouwen, los in het water en met elkaar
verbonden door gangen, die ook als brug dienen. Een loop-
en fietsbrug - met ongeveer anderhalf miljoen verwachte

Verslag van J.Baltjes

verkeersbewegingen per jaar - verbindt het museum met de
oevers van het kanaal, met aan de ene kant het buiten de
vroegere grachtengordel gebouwde station en aan de andere
zijde de op de plaats van de oude stadswallen gebouwde
herenhuizen. Het museum is daardoor een toegangspoort tot
de stad geworden waar niemand omheen kan.
Het centrale bouwgedeelte wordt gedomineerd door een
dertig meter hoge toren. In tegenstelling tot andere musea,
die hun depots vaak diep onder de grond hebben, is hier de
"schatkamer", centraal gelegen in het gehele gebouwen-
complex, in deze toren ondergebracht.
Aan de westzijde zijn - gestapeld - twee paviljoens
aangebracht, de bovenste voor de collectie Kunstnijverheid
en de onderste - onder de waterspiegel van het kanaal - voor
de geschiedenis van Groningen en de collectie Archeologie.
Het centrale hoofdgebouw bevat alle facilitaire zaken, zoals
technische ruimten, kantoren, een auditorium, een
museumwinkel en een café. Het oostpaviljoen bestaat uit drie
bouwlagen. Op de begane grond daarvan zullen de tijdelijke
tentoonstellingen worden gehouden. De eerste etage omvat
het paviljoen Moderne Beeldende Kunst. Hier zullen in steeds
wisselende opstelling kunstwerken uit de eigen collectie
worden getoond.
Begane grond en eerste etage vormen als het ware de sokkel
voor de zeer deconstructivistische opbouw van de derde
etage. Deze is volledig uit staalplaten opgetrokken, die elkaar
bijna nergens raken, De open stukken zijn door glaspartijen
hermetisch afgesloten. In dit paviljoen zullen stukken uit de
eigen collectie uit de periode van ongeveer 1500-1950 in
wisselende setting voortdurend zijn te bezien.

Weerstand en kritiek
Uiteraard zijn de meningen over de opzet, de uitwerking en
de kosten (totaal 55 miljoen) verschillend tot controversioneel
en opzet en bouw van het museum hebben dan ook al kritiek
opgeleverd. Om in de verschillende wijzen van beoordeling
een eigen mening te kunnen vormen, moet men het toch wel
hebben gezien en de mogelijkheid daartoe wordt u met onze
zomerexcusie geboden.
Nadere bijzonderheden van organisatorische aard zullen u
per circulaire bekend worden gemaakt.
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door J.Baltjes
De Broukuylen zijn ontstaan door de grote hoeveelheden
water, welke hier in het verleden werden afgevoerd vanaf
het Terletseveld en de Velperberg naar bovengenoemd
slenkensysteem. Onder daarvoor gunstige omstandigheden
kan ook nu nog veel water worden afgevoerd. De frequentie
is weliswaar klein, maar vroegere bewoners van dit gebied
herinneren zich nog aanzienlijke schade aan de Apeldoornse-
weg, die als een barrière fungeerde. De ingenieurs die de
nieuwe weg, de ASO, op de tekentafel legden hadden hier
ongetwijfeld weet van, want vlak naast het begin van de
Eerbeekseweg, de zandweg die aldaar het gebied inloopt,
vinden we thans een duiker. Deze inrichting biedt tevens
aan het kleinwild een veilige oversteek van de drukke
verkeersweg.

WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
(V)

Terug naar de grenzen
Na veel teleurstellende constateringen eindigde een eerdere
tocht langs Rozendaais westgrens bij het kruispunt met de
Koningsweg, dicht bij de Apeldoornseweg.
Aan de zuidoostzijde van de kruising vinden we een kuil.
Dat is de Jacoput (1) (de getallen ( ) verwijzen naar die welke
op bijgaand kaartfragment kloksgewijs omgaand langs de
grenslijn zijn geplaatst), een vroeger heideven, dat we ook
wel tegenkomen onder de naam van Jacobsput en Jakenput.
De zandhoop, die daar vroeger de grens markeerde, heette
Jakenputspol. Van die markering vinden we nu niets meer
terug. De kuil ligt er nog. Het fietspad loopt er midden
doorheen en de rest is verscholen onder het struikgewas.
Meestal is hij helemaal droog, alleen in uitzonderlijk natte
tijden vinden we in het diepste gedeelte nog een weinig
water. Zijn vroegere betekenis ontleende hij juist aan zijn
water, dat werd gebruikt als drinkwater voor vee - en
misschien ook wel voor een toevallige passant - en als
schapenwas, korte tijd voordat die beesten van hun wol
werden ontdaan.

De Ringallee die zich in noordelijke richting voortzet (2)
manifesteert zich hier gelukkig nog in zijn volle vroegere
glorie. Uiteraard door ouderdom aangetast: de weg erlangs
is niet meer in gebruik en dus vrijwel geheel vervallen, maar
de beukenlaan mag er nog zijn. Hoewel, van een afstand
valt het nog niet zo op, maar wie door deze laan loopt, ziet
behalve de aanwezige, ook de ontbrekende exemplaren. En
een angstgevoel van" ..... hoe lang nog en wat dan ... ?" dringt
zich aan ons op. Maar dan gloort er hoop, want na de kruising
met de Eerbeekseweg vinden we de grenslijn weer terug, nu
- een deel ervan - opnieuw ingeplant, weliswaar niet met
beuken, maar met eiken. Ook dat kan tot een imposante laan
leiden.
Bij de kruising van Ringallee en Eerbeekseweg heeft ook
een grenspol gelegen. Dit was de Broukuijlenpol, genoemd
naar de Broukuijlen, een onderdeel van het slenkensysteem,
dat hier vanaf het Terletseveld naar beneden loopt en zich
via het zweefvliegcentrum voortzet en verderop het
Arnhemse gedeelte van de Koningsweg kruist. In de uiterste
benedenloop van dit systeem ontstond de Heelsumsebeek.
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Terlet
We zijn dan gekomen tot de vroegere buurtschap Terlet, na
Rozendaal zelf en De 1mbosch "het derde dorp" van
Rozendaal Het bewoonde deel van Terlet bestond uit een
aantal boerderijen, ter weerszijden van de Apeldoornseweg.
Twee daarvan waren Groot- en Klein-Terlet, de eerste aan
de oostzijde en de tweede (3) aan de westzijde van die weg.
Op het erf van Klein- Terlet stond de grenspaal. Een soort
drielandenpunt op de Veluwe. Vanaf de knik bij de
Eerbeekseweg liep de grens tussen Arnhem en Rozendaal
naar deze paal en kruiste daarbij de Apeldoornseweg. Vanaf
die paal liep westwaarts de grens tussen de gemeenten
Arnhem en Ede. De westelijke grens van Rozendaal maakte
bij deze paal nogmaals een knik. Ten noorden van dat punt
waren de gemeenten Ede en Rozendaal buren en aan de
zuidkant waren dat de gemeenten Rozendaal en Arnhem.
Daarna kruiste de grenslijn wederom de Apeldoornseweg.
Het laat zich moeilijk voorstellen, dat zo'n kleine
gemeenschap bestuurlijk in drieën was verdeeld. De
eenvoudige leefwijze van deze mensen doet vermoeden, dat
zij daar niet zwaar onder gebukt zijn gegaan. Maar wij kregen
wel een beeld van deze toestand, toen ons werd verteld hoe
in de oorlogsjaren de oude Van Ark zijn paard voor de kar
spande en - daarin zittend op één van zijn klompen - zijn
distributiebescheiden uit Ede haalde. Een aantal van zijn
buren moesten voor dezelfde boodschap naar Arnhem en



Kaartfragment van het noordelijk deel van Rozendaal. Langs de noordgrens, kloksgewijs rondgaand,
zijn nummers geplaatst waarnaar in de tekst () wordt verwezen.
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paardendressuur wordt gebruikt. Vroeger
liep hij met een knik in de richting
Rozendaal, om dan al spoedig in
zuidelijke richting, langs de oostzijde van
de vroegere Kattenberg - nu Koningsberg
- de Ringallee te bereiken, waar nu "Het
Rhedens" (lyceum) staat.

Grenswijziging .
In 1953 zijn de gemeentegrenzen nabij
Terlet gewijzigd. Rozendaal raakte daarbij
enkele en Ede enkele tientallen hectaren
kwijt. Het ging daarbij niet om de Terletse
bevolking terwille te zijn, maar om een
betere structuur in het beheer van de
Apeldoornseweg te scheppen. Deze weg
liep over een korte afstand achtereen-
volgens door de gemeenten Arnhem,
Rozendaal, Ede en Apeldoorn. Door de
wijziging vielen de gemeenten Rozendaal
en Ede uit. Voor Rozendaal betekende dit,
dat de grens over het gecorrigeerde traject
50 meter ten oosten van het midden van
de (toenmalige) asfaltweg kwam te liggen.
Wanneer we verder noordwaarts lopen,
vinden we in de tussenberm nog een

tweetal linden. Zij geven exact de plaats aan, waar voeger
de boerderij, voorheen ook herberg, Groot Terlet stond. Deze
linden waren geplaatst in de lengterichting van het huis, naast
het achterste gedeelte daarvan. Twee linden, naar de
symboliek welke vroeger aan deze bomensoort werd gegeven
eigenlijk een triest beeld. Linden golden als een bescherming
van het huis. Maar dan moesten het er wel drie zijn. Wanneer
er eentje bij weg viel, was het huis gedoemd ten onder te
gaan.
Even verder vinden we - ook in de tussenberm - een klein
groepje beuken. Vroeger, (vóór 1953), markeerden zij de
grenslijn van Rozendaal. De Ringallee liep er tussen door.

(foto van de auteur)
Ringallee van Rozendaal tussen Koningsweg en Eerbeekseweg.

weer andere naar Rozendaal. Tegen een dergelijke toestand
hielp uiteraard ook geen gezamenlijke burendienst.
Weliswaar was in die tijd door de distributieregelingen het
contact met de gemeentelijke burelen wat geïntensiveerd,
maar ook bij geboorte, huwelijk en overlijden moest men
daar terecht.
Kerkelijk behoorde Terlet sinds 1816 geheel tot Rozendaal.
Vóór die tijd viel het westelijk deel onder het Kerspel
Otterlo. Voor de schoolgang opteerde Rozendaal. Mogelijk
heeft ook de vroegere school op Groenendaal wel leerlingen
van Terlet aangetrokken.
Naar Rozendaal bestond een vrijwel rechtstreeks lopende
weg, de Terletseweg. Deze liep over het Terletseveld. Dat
gedeelte laat zich thans moeilijk terugvinden. Vanaf de
Eerbeekseweg, over de Velperberg tot aan de Koningsweg
is dat pad nog wel, maar sterk overgroeid, aanwezig. Van
hier tot voorbij de (Rozendaalse) Beekhuizenseweg is hij
nog geheel in stand. Eigenlijk was deze weg meer op Velp
dan op Rozendaal gericht. Hij eindigt nu ten noorden van
de sportvelden, bij een zandafgraving die voor
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Beter dan nu viel vóór de reconstructie van de weg - rijdend
in de richting Apeldoorn - direct na het passeren van de
buurtschap Terlet aan de rechterkant het berkenlaantje op,
dat daar schuin tegen de stuwwal omhoog kroop. Dat doet
het nu nog, maar door de veranderingen ter plaatse en het
langzamerhand verdwijnen van de berken valt het minder
op. Dat laantje is nu bijna geen laantje meer, maar wel een



deel van de Rozendaalse Ringallee, op weg naar een volgend
markant punt. Dat is het punt, waar de grenslijn met
Apeldoorn aansluit (4).

.... en grensvisitaties
Dit is ook de plaats, waar op 10 november 1818 de
landmeter-delimitateur L.c. Machen, samen met de schout
en secretaris van Rozendaal Isaäk Nijhoff, de assessoren
Lamert Olderman en Gerrit Labots, alsmede de aanwijzer
Christiaan Zeumer, een begin maakten met de beschrijving
van de gemeentegrens.
Zij begonnen die grensvaststelling volgens het voorschrift,
op een markant noordelijk gelegen punt om dan vervolgens
met de gang van de zon oostwaarts om te gaan. Het markante
punt was de aansluiting van de grens tussen Apeldoorn en
Ede, gekenmerkt door een zandheuvel, waarop een
gedeeltelijk verbrande paal stond.
Het zou ons wel wat waard zijn geweest, wanneer Machen
c.s. wat meer werk zouden hebben gemaakt van hun verslag.
Hun informatie beperkt zich tot de omschrijving dat het
grondgebied van de betreffende gemeenten "vaneen
gescheiden wordt door eene lijn, drie voeten Rijnlandsch
buiten de Ringallee van Rozendaal". En waarom zouden zij
zich ook uitsloven, als de plaats van de grens zo duidelijk
werd aangegeven door de bomen van de Ringallee!
Gelukkig ontvingen wij van bevriende zijde gegevens uit
het boek "Caart der Limitten van de Hoge en Vrije
Heerlijckhijdt van Het Loo", van prof. dr. ir. L. Aardoom.
Daarin vonden wij dat in het najaar van 1750 door een in
samenstelling wisselende delegatie van hoogwaardigheids-
bekleders, onder leiding van Lubbert Adolf Torck, in zijn
hoedanigheid van Drost van Veluwe, en de landmeter Willem
Leenen een visitatie plaats heeft gevonden van de grenzen
van de heerlijkheid Het Loo. Zij gingen daarbij, evenals de
groep onder de technische leiding van de landmeter Machen
in 1818 t.a.v. Rozendaallater deed, uit van een karakteristiek
punt in het uiterste noorden van het gebied, om dan met de
wijzers van de klok rond te gaan. Op 1 november 1750 - dat
was op een zondag! - was de grenslijn tussen Het Loo en
Rosendael aan de beurt. Torck trad hier ook op als heer van
Rosendael.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het gezelschap het
onderhavige grensdeel liep in de richting, tegengesteld aan
die welke de visiteurs in 1818 liepen en welke wij in deze
beschrijving volgen.
Waar de delegatie van 1818 een zandheuvel met daarop een

verbrande paal aantrof (4), vond die van 1750 een pol met
daarop een beuk. Die werd stabiel genoeg geacht om zijn
functie nog lange jaren te vervullen. Besloten werd echter
om "rechtsom noordwaarts hiervan" een nieuwe pol op te
werpen, waarop later een paal van de hoge heerlijkheid Het
Loo zal komen te staan.
De pol met daarop een beuk is verdwenen en de zandheuvel
en de gedeeltelijk verbrande paal zijn ook niet meer
aanwezig. Ook vinden we niets terug van de t.b.v. Het Loo
opgeworpen grenspol. Het punt is echter wel terug te vinden
aan een laan (4) die vrijwel haaks op de Rozendaalse
grenslijn loopt en die thans, ingevolge de grenswijziging van
1953, de grens vormt tussen Apeldoorn en Arnhem en

Twee linden markeren de plaats waar vroeger het huis
Groot Terlet stond. Dit huis werd afgebroken

bij aanleg van de ASO. (foto van de auteur)
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waardoor het "drielandenpunt" van Terlet (3) is vervallen.
Beide delegaties signaleerden in het gemeenschappelijke
grens gedeelte zo af en toe een grens pol en één keer een paal,
maar in het geaccidenteerde landschap zijn de pollen
vervaagd en de palen, voor zover ze van hout waren, verrot.
Zoals boven reeds werd opgemerkt conformeerden de
visteurs van 1818 zich bij het vaststellen van de grenslijn
vooral aan de Ringallee.
Uit het rapport van 1750 blijkt,dat die laan toen al uit berken
bestond. Toen men namelijk westwaarts langs de grens van
de beide heerlijkheden liep, hield men een rij berken aan de
linkerhand. In de heide wordt een pol gelegd en langs de
Ringallee vindt men er nog meer, die alle, eventueel na
herstel, door de heer van Rosendael met een beuk zullen
worden beplant.
Ook zonder de palen en de pollen is de Ringallee nog wel
terug te vinden, alhoewel dat niet lang meer zal duren. De
jongste generatie bomen, die als herkenningsteken dienden
is al voor een belangrijk deel afgestorven. Het beleidsplan
van de huidige terreinbeheerder is gericht op een volledige
integratie van de Ringallee in het omringende bosterrein.
Zonder terugkeer tot dit heilloze standpunt en herbeplanting
van de allee zal dit proces binnen enkele jaren zijn voltooid.
Tussen (5) en (6) vinden we nog een restant van de oude
Deventerweg, die vroeger vanaf Arnhem naar Deventer Iiep.
Wat thans in Arnhem de Apeldoornseweg is heette vroeger
Hooge Deventer Postweg. Bij Terlet boog deze af om vrijwel
rechtstreeks via Loenen, Klarenbeek en Wilp op Deventer
aan te lopen. Hier en daar werden ook andere tracés gevolgd.

Grenspollen .....
Het rapport van 1750 gaf ons ook een idee van de z.g.
grenspollen. Zij worden daarin omschreven als "hooge aarde
pollen, breed boven op de cruijn in sijn diameter vertien
voeten". Dat is dus een doorsnede aan de bovenkant van ca.
4 meter. Deze constatering tempert enigszins onze vrees
m.b.t. ons oordeel over een heuvel (6) die we, voortgaande
langs de Ringallee, vinden voordat we bij "het huis van Van
Ark" zijn aangekomen. We hebben het eigenlijk niet
aangedurfd, deze heuvel te zien als een grenspol. Met de
gegeven omschrijving valt onze schroom echter enigszins
weg. De grenslijn loopt er overheen, het pad er omheen.
Bovenop staat een eerbiedwaardige beuk, kreunend van de
ouderdom. En dan kennen we ook zijn leeftijd.
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.....en grenspalen
Voortlopend langs de bijna 4 km lange grenslijn tussen
Rozendaais en Apeldoorns gebied hebben we ruimschoots
gelegenheid om even dieper op de grensrnarkering in te gaan.
We komen dan weer terecht bij de boven reeds genoemde
en op Rozendaal welbekende Lubbert Adolf Torek. Hij had
de in 1724 om zijn eigen heerlijkheid Rozendaal geplaatste
houten palen in 1751 voor eigen rekening vervangen door
stenen palen. Daaraan was. ook toen al, enige discussie,
onenigheid en wispelturige besluitvorming aan vooraf
gegaan. In 1748 hadden de Staten van Gelderland namelijk
besloten dat de grenzen van de hoge heerlijkheid Het Loo
zou worden vastgesteld en van merktekens voorzien. Die
merktekens zouden bestaan uit houten palen. Het blijkt, dat
de maker van die palen - ondanks de aantrekkelijke order
van 90 palen van bijna 14 gulden per stuk - daarmee enige
moeite heeft gehad. Hij slaagde er maar niet in ze te maken
overeenkomstig het aangeboden bestek. Tijdens deze
vertraging in de levering rees de vraag of dit soort palen
niet in steen zou zijn te erkrijgen. Informatie leerde, dat
dergelijke (natuur)stenen palen, 14 voeten lang en 10 duim
dik, in Amsterdam werden aangeboden voor 24 gulden. Met
het oog op een grotere duurzaamheid stelde Torck voor,
alsnog tot de aanschaf van dat soort palen over te gaan. Zijn
voorstel werd vlot ingewilligd, maar toen nog geen half jaar
later de uiteindelijke beslissing viel, werd desondanks voor
houten palen gekozen.
Voor Torck bleef toch nog een succesje over, want in het
najaar van 1756 bereidde het Schependom Arnhem een
vervanging van zijn grenspalen voor. Een afvaardiging van
het bestuur bracht daartoe een bezoek aan de in 1751 door
de heer van Rosendael geplaatste stenen paal op de Paasberg,
toen nog Radstaeksberg geheten. En deze paal staat er nu,
na bijna 250 jaar, nog! (Zie A.en H. no 108).
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FRAGMENT UIT HET DAGBOEK VAN HENK MATS ER,
ROZENDAAL 1945

Inleiding van de redactie
Het komt niet vaak voor dat men een gedeelte van een
dagboek uit de oorlogsjaren kan publiceren dat zo duidelijk
weergeeft, dat de auteur niet alleen belevenissen optekende,
maar door middel van zijn schrijven onder woorden
probeerde te brengen hoe hij vocht om zich geestelijk staande
te houden temidden van allerlei bedreigende toestanden
vanuit zijn geloof. Menigeen van ons die destijds begreep
dat het front en dus de strijd letterlijk over hem of haar heen
zou moeten gaan en dat dientengevolge de kans dat men het
niet zou overleven echt bestond zal zich in de afgelopen
periode nog wéér extra hebben herinnerd wat dat besef
tew eeg bracht. De mogelijkheid van de dood van hen van
wie men hield of van het eigen einde was maar al te zeer
aanwezig. Hoe vaak werd niet gezegd: "Als we maar bij
elkaar kunnen blijven". Uit het fragment blijkt, dat deze wens
voor tientallen mensen uit Velp niet kon worden vervuld.
Een aantal van de lezers zal de bewoordingen van de
schrijver herkennen, anderen die uit een ander "geestelijk
huis" komen wellicht niet. Voor het historisch beeld van de
geestelijke verwerking van het leven bij het front in april
1945 is dit fragment in elk geval van belang.

Zondag 1April 1945 (1ste Paasdag)
We leven weer in een spannende tijd. Buiten rijden grote
Duitse troepencolonnes en het geraas is niet van de lucht.
Vanmiddag werden we beschoten. Jagers doken op de
colonne die hier op de laan stond. Het kostte ons een paar
pannen en een stukje uit de muur. Er dus weer wonderwel
afgekomen. Hili) is van plan om morgen naar Zutphen te
gaan. Dit besluit was al eerder genomen, maar kan nu pas
uitgevoerd worden. Eigenlijk is het te gevaarlijk, maar ze
wil beslist. Vooral toen ze hoorde dat vlak bij haar ouders
huis een V-I is neergevallen. Morgen gaat ze lopend naar
Zutphen en we zullen in spanning wachten of ze er in slaagt
om over de brug te komen. Ik heb haar op het hart gedrukt
om vooral goed de jagers in de gaten te houden, want deze
zijn buitengemeen actief nu de Duitsers zo aan het
terugtrekken zijn. De wonderlijkste geruchten doen hier de
ronde. Geruchten over vrede, wapenstilstand, dit bezet, dat
bezet en niemand weet of het waar is. We leven op het

ogenblik onder een geweldige spanning, dat is zeker.
Gelukkig is dit een andere spanning dan die van de V-I. Van
de week is er een in Velp neergevallen: 14 doden. Velp
beschoten: twee doden, een jongen gedood door artillerie-
vuur. Zo vraagt de oorlog zijn slachtoffers. Ikzelf heb een
buitengewoon spannend gevoel over me. Vooral nu steeds
de kanonnen dreunen en de Duitsers weer aan het trekken
zijn. Ik persoonlijk verwacht binnen 14 dagen dat we hier
bevrijd zijn en geloof ook dat we nog een paar gevaarvolle
dagen zullen meemaken. Toch zou ik dit alles niet graag
willen missen. Een steun in deze dagen is het geloof. Vooral
nu besef ik dit pas. Hoe heerlijk voel je je eigen niet als je
samen je hart uitgestort hebt voor God, wetende dat Hij voor
ons zorgt. Ook is ons vandaag weer de Paasboodschap
voorgehouden, dat Christus leeft, dat hij opgestaan is uit de
doden en van ons onze zonden meegenomen heeft. Christus
is niet dood. Dat voelen we steeds weer en vooral nu, nu
alles zo lijnrecht tegenover Christus staat. Jezus, ga ons voor
op ons levensspoor. Wijs ons de weg. Doe, nu HiJ weg is,
ons na de bevrijding weer herenigen. Here, geef ons
vertrouwen in U. Gij regeert in Velp en in Warnsveld, laten
we dat nooit vergeten. Gij bent onze Vader, leer ons buigen
voor Uw wil.

3 April 1945
Gisteren, tweede Paasdag, is Hil naar Zutphen vertrokken
onder de meest ongunstige omstandigheden. 's Morgens
tegen vijf uur is er een offensief begonnen. Hier in de omtrek
d.w.z. de Enkweg, Ringallee, sloegen de granaten in. Vlak
voor ons huis in de bomen kwam er een terecht. Wij allemaal
hals over kop de kelder in. De gehele dag hield het vuren
aan, ook nu nog. Ondanks dit alles, waar nog het gerucht bij
kwam dat Zutphen reeds bezet was, is Hil vertrokken. Alleen,
dapper, met een zware vracht. God geve dat zij goed is
overgekomen en dat zij allen nog gezond heeft aangetroffen.
Ik zal haar waarschijnlijk niet eerder terugzien dan na de
bevrijding, die, dat hopen wij allen, niet ver meer af zal zijn.
Hoe dat zal verlopen dat weten wij nog niet, maar als we
soms naar het trommelvuur luisteren, dan geloof ik dat we
nog wel eens in de kelder terecht zullen komen. Vannacht
hebben we met de kleren aan geslapen. Vanmorgen werd de
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Westervoortse brug opgeblazen. Een geweldige
dreun was dat. In 1940 was dat hier het begin van
de oorlog en zou dat nu het einde betekenen? Zeker
is dat het niet lang meer kan duren nu de
Geallieerden zulke enorme wiggen in Duitsland
gedreven hebben. In Nederland zijn ook de
Achterhoek en een deel van Overijssel reeds bevrijd.
Op het ogenblik bevinden zich hier veel Duitsers
die teruggetrokken zijn uit de Achterhoek. Zouden
ze dit hier ook ontruimen? Dat vragen de mensen
zich nu af. V-I 's komen er niet meer. Er heerst onder
ons een ontzaglijke spanning, welke verhoogd wordt
door het voortdurende levensgevaar, denk daarbij
aan artillerievuur en vliegtuigen, waarin we allen
verkeren. Wat zullen we ons ontspannen voelen als
dit alles voorbij is. Wat zullen we blij zijn als we
allen weer behouden bij elkaar zijn. Want we weten
niets van Hannie. Zou hij geëvacueerd zijn of zou
hij zich nog in Silvolde ophouden? V!e weten alle~n
dat er in de buurt van Silvolde hevig gevochten 1s
en God geve dat allen daar behouden uit de strijd
zijn gekomen. Ik vraag me af hoe nu de toestand in
Zutphen is. Is dat nu bezet of is het nog Duits? God alleen
weet het. Here spaar hen allen als het front over hen heen
gaat. Ook dank ik U al voor de grote genade die Gij hun al
geschonken hebt door hun te sparen voor het geweld van de
V-I die hun huis vernielde. Here, er is zoveel reden om U te
danken voor de kracht die U mij telkens weer schenkt, om
te werken en mijn plicht te doen. Here, helpt ons daarbij.
Schenkt ons allen moed, vertrouwen en geloof. Laten we
begrijpen dat we zonder U niets kunnen beginnen.

Het huis: Ringallee 32, waar Henk Malser met zijn ouders
woonde, thans Ringallee 42. (fotoarchief oudheidkundige kring)

5 April 1945
Westervoort bezet. De Rijn bij Arnhem bereikt. Voor ons
hier heel spannende berichten. Artillerievuur om ons huis,
vooral in de Enkweg, Kapellenberg en in de bomen voor
ons huis. Maar we leven nog. Hoe zou het met Hillie zijn?
De berichten zeggen dat er nu al drie dagen in de straten
gevochten wordt. Hoe lang zal deze onzekerheid nog duren?
Hillie, zal ik je terug zien? Hoe kan ik naar je verlange?
Van alles vraag ik me af. Zijn jullie geëvacueerd? Ben Je
goed overgekomen? Was je erg moe? Nog zo vele vr~gen
liggen er op mijn lippen. Laat ik niet vragen, maar buigen
voor Uw wil Here. Ik kom met al mijn vragen tot U. Leer
mij onderwerpen aan Uw wil, opdat ik niet opstandig worde.
Here, bescherm mijn vrouwtje en het gezin waar ze uit voort
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komt. Oh Here, Gij kent mijn angst en onzekerheid over Hil
en Hannie. Bescherm hen beiden en de mensen bij wie zij
zich bevinden. Geef dat ik hen beiden na de oorlog terugzie.
Ik ben misschien wel egoïstisch Here, maar alleen Uw wil
geschiede. Leer mij daaraan onderwerpe.~ He~~ en als ze
soms weggenomen zijn, geef dan dat ze bIJ U zijn. Doe on.~
verlangen naar U. Och, woorden ontbreken me, om mij
precies uit te drukken.

6 April 1945
's Morgens geschreven. Links en rechts artillerievuur. Zwaar
gedreun de hele morgen richting Dieren. In het Br?ek
Mitrailleurvuur en bij Arnhem. Er heerst hier een ontzaglijke
spanning. Werken kan men niet. Alleen voor de bevrijding.
In Zutphen nu al 4 dagen straatgevechten. Hoe zou het toch
met Hil gaan. Steeds houdt mij dat bezig. Gelukkig ik vergeet
haar niet. Houd je maar taai Hillie.

Zondag 8 April 1945 . . .
Zojuist het bericht vernomen dat Zutphen bevTlJ? IS.
Gelukkig, als Hil nu nog leeft dan is ze er af. Hoe heb Ik de
laatste dagen aan je gedacht, liefste. Here, geef dat allen
nog leven. Gij alleen kunt daar voor zorgen. Oh, ik hoop z~:
Ik verlang zo om met Hil opnieuw te beginnen, maar WIJ



zijn er ook nog niet. Vandaag weer 12 doden door artillerie-
vuur. En hoe lang zal het nog duren. Here, geef dat er spoedig
een einde aan komt voor Nederland, maar alleen Uw wil
geschiede en niet onze wil. Geef ook, dat als wij plotseling
voor Uw troon worden geroepen dat we bereid zijn en geef
dat als HiJ er niet meer is dat zij ook bij U is. Vergeef ons
onze zonden. Help ons, Vader, als we samen mogen blijven
leven, laat ons dan het geloof zien zoals we het vanmiddag
zagen. Gij bent het licht, het zonlicht. Dit licht kan gebroken
worden in de regenboog. Nu zijn er zoveel verschillende
geloven en als ze allen U maar erkennen, dan mag de een U
wel door een rood glas zien en de ander door een groen.
Doe ons daarop instellen. Here, verenig ons weer spoedig,
evenals Harmie en familie. Doe ons in gezondheid weer bij
elkaar komen. Wij verlangen weer zo om rustig te leven en
niet onder voortdurende spanning.

11April 1945
Vijf dagen en nachten in de kelder, daarna vrij.
's Avonds gingen we wandelen met ons drieën, Rinus, Wout
en ik. Alles was tamelijk rustig. We liepen op de Knollen-
kamp. Plotseling, als een golf, rolde ontzettend kanon-
gebulder over het land. Meteen sloegen rondom ons de
granaten in. Ik zag er een in de eikeboom vliegen. Wij doken
op de grond en kropen achter een mesthoop, waar we ons
onder hevig vuur ingroeven. We lagen met de koppen onder
de mesthoop. Rondom ons dreunde het knallen zoals wij nog
nooit gehoord hadden. Een dik uur duurde het tot dat het
iets verminderde. Dit uur is onvergetelijk. In het begin was
het angst. Later dacht ik geregeld aan God en bad of Hij mij
bewaren wou. Ook dacht ik in dit harde uur aan Hillie. Wij
allen hadden de indruk dat we niet meer thuis zouden komen.
Toen het vuren minder werd, zijn we plat over de grond naar
huis gekropen, door greppels, sloten en brandnetels. Twee
dagen hebben armen en gezicht me pijn gedaan. Intussen
was het donker geworden en je zag niets als vuur om je heen.
Eerst zijn we bij Gerritsen in de kelder gekropen. Later ging
ik naar huis. Drie andere mensen waren daar ook in gevlucht.
De volgende dagen waren dagen van spanning. Zouden ze
komen? Telkens kwamen we onder artillerievuur te liggen,
maar ook was er vuurpauze, waar we gebruik van maakten
om een luchtje te scheppen. Arnhem was al gauw bezet, de
volgende dag al. Dat hoorde ik van de radio die ik snel uit
de hut in de kelder gehaald had. Een dag voor de bevrijding
lieten de Duitsers de garage vol met munitie en landmijnen
in de lucht vliegen. AlIe pannen van het dak, muren

gescheurd. Daarna vielen nog een paar granaten in de buurt.
Een op de weg en een is op zolder blijven liggen, niet
ontploft. Toen de laatste nacht. Tot 4 uur ging het goed.
Daarna kwamen we, en geheel Rozendaal, in een tankstrijd
te zitten. Ontzettend zoals dat er op ging. De meesten dachten
dat we er niet meer uit kwamen. En eindelijk tegen een uur
of 7 hield het vuren op. De mitrailleurs kwamen dichterbij
en buiten hoorden we de kreet: "De Tommies". Naar buiten
en daar reden de tanks. Het grote moment na 5 jaar. Niet te
beschrijven. Mensen liepen op straat te huilen. Alles was op
dat ogenblik vergeten.

Ik weet, aan wien
ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots, waarop ik bouwe:
Hij faalt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag hier mij gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

25 April 1945
Het rood, wit, blauw kwam voor de dag. Hoe mooi alles,
Vrij! We konden onze gevoelens niet beschrijven. Weer vrij
met fietsen op de weg. Weer rondlopen zonder dat je gevaar
liep opgepakt te worden. Dat alIes werd ons ineens
geschonken. Weg was ook het schieten. Het was of de laatste
tegenstand gebroken was. Stil was het, alleen trokken
onafgebroken tanks en infanterie over de laan. De N.RS.
was direkt al in actie om de N.S.R'ers op te halen. Ikzelf
was bij de noodpolitie die een cordon om Arnhem trok om
de burgers te beletten terug te keren. Dit laatste ging allemaal
slecht. Ik kreeg een permit om in Arnhem te komen als
koerier van de staf. Dit permit dat veel Engelse stempels
bevatte, heeft me in de komende dagen goede diensten
bewezen. Na enige dagen ben ik vertrokken naar Zutphen
en ben met dat bewijsje over de IJssel gekomen. Wat
werkelijk een groot wonder was, want bijna niemand kwam
erover. Steeds passeerden wij enorme autocolonnes. Van
Zutphen naar Warnsveld. Zien hoe het met Hillie was. Dat
was mijn hoofddoel. Ik kwam in de Molenstraat waar ze
altijd gewoond hadden en vond er een grote puinhoop van
de V-I. Het gehele huis was gescheurd, kapot, absoluut
onbewoonbaar. Van mensen vernam ik het nieuwe adres. Ik
daar naar toe vol spanning. Hil was niet thuis. Even gewacht,
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ik had toen al gehoord dat alles goed was. En ja, daar kwam
ze. We vlogen elkaar in de armen en waren gelukkig dat we
beiden verder mochten leven. Hoe vaak hadden we niet aan
God gevraagd om verder te mogen leven en nu mochten we
het samen. De gehele middag en avond zijn we dicht bij
elkaar gebleven en hebben elkaar verteld wat er in de dagen
van scheiding met ons gebeurd was. Zelden was ik zo
dankbaar en gelukkig dat we weer veilig bij elkaar waren.
Here, nog ben ik U hoogst dankbaar dat we beiden en allen
verder mogen leven en dat U ons allen gespaard hebt. Oh
Here, wijs ons nu de verdere weg die we moeten gaan. Die
is voor ons nog zo onzeker. Zeg Gij het ons en geef dat wat
we doen de goede weg is. De volgende dag ben ik naar
Silvolde gegaan, over Hengelo, Doetinchem. Rondom
Zutphen waren verscheidene boerderijen kapot, maar
verderop merkte je vrijwel niets meer van de oorlog. De
boeren waren weer aan het werk. Het vee dat nog over was
liep rustig in de wei en de melkbussen stonden zoals altijd
aan de weg. Heerlijk was het om hier te fietsen, vooral nu
alles weer vrij was. Doetinchem was erg beschadigd, net
zoals Zutphen. Dit alles was nog van bombardementen. In
Silvolde was ook alles nog goed. Daar was ik hoogst
dankbaar voor. Ook Harmie kan verder gaan. Dezelfde dag
ben ik weer terug gegaan naar Zutphen. De zondag weer
met Hil doorgebracht. Samen hebben we toen gepraat over
de toekomst. Van Zutphen ben ik terug gegaan over
Doesburg. Daar haalden ze juist een lijk op van een Todt-
man. Nu ben ik thuis, geen lid meer van de noodpolitie en in
afwachting van wat er komen gaat. De bevrijding van het
Westelijk deel van ons land laat op zich wachten. De Duitsers
zitten in de Grebbelinie. Het voedsel is op. De geallieerden
laten per vliegtuig voedsel neer in de grote steden. Hele
gebieden zijn onder water gezet doordat de dijken
opgeblazen zijn. De nood stijgt met het uur. De
Wieringermeer, de Purmer, de Schermer, alles onder water.
Here God, wanneer komt er een einde aan de beproeving
van ons vaderland. Geef Here, dat er spoedig vrede mag
komen en dat de mensen verlost worden van de honger, het
water en de vijand. Gij Here, kunt daar alleen voor zorgen.
Geef uitkomst.

29April 1945
Hillie is vandaag jarig. Dit is de eerste keer dat we elkaar
niet zien. De oorzaak is gelukkig niet erg. We mogen de
IJssel niet over. Vandaag heb ik veel aan je gedacht, vrouwtje.
Dag liefste, ik wens je een goede dag met veel zegen.
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Gisteren bericht gehad van Gijs Bouwman. Alles goed, hij
heeft een zoon.lapie Bassant en Broekkamp zijn gesneuveld.
Duitsland is aan het ineenstorten.

8 Mei 1945 Victory day V.D.
Duitsland heeft gecapituleerd. Vanmiddag om 3 uur zal het
in alle grote hoofdsteden bekend gemaakt worden. Eindelijk
en toch nog vlug. De Duitsers in lederland waren 5 mei al
gecapituleerd. Voor die tijd waren er reeds voedseJconvooien
naar het westen van Nederland gegaan en voedsel per
vliegtuig afgeworpen. Het grootste leed is nu geleden. Maar
Churchill had gelijk toen hij zei: "Veel bloed en tranen zal
de overwinning kosten". Nu Japan nog. In Velp is al een
beetje feest gevierd, maar het grote moet nog komen. De
lampen op de hoofdstraat hebben weer gebrand. Alles is nu
weer zo rustig. Arnhem zijn ze nu weer aan het opbouwen.
Vlot gaat het nog niet, maar een begin is gemaakt. Harmie is
weer thuis en samen zijn we nu bezig met een cursus voor
mijnenveger. Hoogst verantwoordelijk en voorzichtig werk,
maar nodig, erg nodig. Zo helpen wij ook mee aan de opbouw
van Nederland. Hillie, we leven nog en als God ons door de
verdere gevaren heen helpt, dan ligt de toekomst voor ons
open. Voor de gevaren die ons nu nog omringen zullen we
niet bang zijn, want we geloven in God, de Almachtige, die
kan wat Hij wil.

20 Mei 1945
Heel langzaam neemt het leven of eigenlijk de maatschappij
weer normale vormen aan. Veel is er nog niet van te merken.
Hannie en ik zijn aan het mijnen vegen. 270 hebben we er al
opgeruimd. We waren aanvankelijk bij het Militair Gezag
in een ploeg, maar dat ging nog niet goed. Nog steeds zijn
ze aan het proberen om betere voorwaarden te krijgen. Nu
zijn we op eigen houtje begonnen. Het is heel erg opbouwend
werk, want verschillende dingen hangen er van af, o.a.
voedselvoorziening, steenfabrieken enz. Het is een erg
gevaarlijk karwei als men niet de nodige voorzichtigheid
betracht. Doet men dit wel, dan is het gevaar klein.
Eergisteren is er een van onze ploeg in de lucht gevlogen
met een anti-tank mijn. Zondag ben ik naar Zutphen geweest
en heb daar een heerlijke Pinksteren doorgebracht. Samen
hebben we verschillende problemen besproken en tot een
oplossing gebracht. Om terug te komen op de mijnen. Ik
vraag God om mij en ons te beschermen en om
voorzichtigheid. Hij alleen kan ons helpen en door alles heen
helpen.



5 Juni 1945
Zwarte dag. Veel kan ik niet schrijven. Een van onze ploeg
is op een mijn gelopen in ploegverband. Beide benen af.
Wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Here, helpt ons
om dit werk voort te zetten en geen fouten te maken.

12 Juni 1945
Vandaag een vergunning gekregen om door geheel
Gelderland te reizen. Meteen gebruik van gemaakt en
Arnhem bezichtigd. Naar A.S.M. geweest, gereedschap
verdwenen.

16 Juni 1945
Ben naar Amsterdam geweest per fiets. Tot Bussum 4 lekke
banden, toen per auto verder. Daar bij Hil's grootmoeder
geweest. Veel genoten van de vrijheid en het water.
Invasiefilm gezien. Van Amsterdam ben ik naar Leiden
vertrokken en ook een paar dagen daar geweest. Van de
honger was op straat niet veel meer te merken. Maar slecht
hadden ze het gehad, dat was zeker. De week hierop heb ik
weer gewerkt als tekenaar van mijnen bij het Militair Gezag.
Ook ben ik naar Deventer geweest om werk te zoeken en te
praten over het voortzetten van mijn studie.

Woensdag 1Augustus 1945
Vandaag zijn we ondertrouwd. Ik had vakantie en ben
donderdags naar Rozendaal geweest om ze het daar te
vertellen. Tante Stef was er ook. We gaan trouwen in de
gereformeerde kerk te Zutphen. We vinden het allebei
heerlijk. Alleen kunnen we geen huis krijgen. Het werk in
Deventer kan ik niet handhaven, omdat daar geen
woongelegenheid te vinden is. Ik zie voor mij een periode
van hard werken. Ontslag 20 Augustus in Deventer en werk
gevonden in Zutphen bij Damen.

14Augustus 1945
Buitengewone dag. Japan is gecapituleerd. Steeds was het
ja en nee. Maar nu is het een feit. Vannacht om 1 uur is het
bekend gemaakt. We zijn blij, maar toch is het anders dan
met onze eigen bevrijding die we meemaakten. Ook daar
kan nu met de opbouw begonnen worden. Ik hoop dat de
mensen veel zin in werken zullen hebben. Hier ontbreekt
het nog wel eens aan werklust. Hil en ik zijn nu in afwachting
van ons trouwen, wat op vrijdag 17 Augustus zal
plaatsvinden.

17Augustus 1945
Vandaag zijn Hil en ik gehuwd. De dag waar wij zo vaak
naar verlangd hebben. Vergeten zullen wij deze dag niet.
Vader en Moeder, Hannie en Alie, allen waren in Warnsveld.
Op het gemeentehuis werden we toegesproken door de heer
Zesink. We waren eerst bang dat Vader en Moeder niet op
tijd zouden zijn, want het regende geweldig. De auto van de
mijnopruiming, die hen zou brengen was niet verschenen.
Gelukkig kreeg Hannie alles nog op tijd voor elkaar. Het
bruidsbouquet voor Hil kwam ook op het nippertje. Van het
gemeentehuis naar de kerk, waar de tekst was: Coloszensen
3 - 14: "En boven dit alles, doet aan de liefde, dewelke is de
band der volmaaktheid". Here we zijn U dankbaar dat we
nu een eigen leven kunnen beginnen. We vragen Uw zegen
en hulp.
De dag werd verder in een gezellige familiekring
doorgebracht.

1) De schrijver, Henk Matser, is geboren in 1918 en woonde
in 1945 met zijn ouders en grootmoeder op Rozendaal, aan
de Ringallee 32, op de boerderij Zeldenrust (nu no 42). Zijn
toenmalig beroep was metaalbewerker. Later is hij leraar
in het technisch onderwijs geworden.

Hij was verloofd met Hillie Westerdijk, die inwonend
dienstbode was bij dominee Oorthuys. Ze kwam uit
Warnsveld. Het huis van haar ouders, in de Molenstraat,
was in maart 1945 zwaar beschadigd door een neergestorte
V-I.

Johan Matser (Hannie) was de broer van Henk. Hij zat
een halfjaar ondergedoken in Silvolde, waar ook zijn latere
vrouw Alie Kip woonde.

In het gedeelte over 11 april komt de Knollenkamp voor.
Dit was een stuk land vlak achter de boerderij.

De personen Rinus en Wout behoorden tot het gezin
Gerritsen, buren van de familie Matser.

De garage, die in de lucht vloog, stond op de hoek van
de Ringallee en de Rozendaalselaan. Het gebouw was
eigenlijk een koetshuis. Die ontploffing heeft een diepe krater
in de grond achtergelaten.

Ingezonden door M.J. Matser, zoon van Henk en Hillie.
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OPEN BRIEF
Zwolle 23-01-1995

Aan de Burgemeester en Wethouders
Aan de Gemeenteraad
Aan MonumentenzorgiMonumentencommissie
van de gemeente Rozendaal
Kerklaan 1, 6891 CL Rozendaal

Geachte dames, heren,

Bij deze wilde ik mij aan u voorstellen als voorstander van
het behoud van het "cultuurmonument Imbosch" in het
"natuurmonument Imbosch". U zult begrijpen dat ik, als
kleinzoon van een vrouw die op de Imbosch is geboren, het
om persoonlijke reden jammer vind, dat deze kleine
nederzetting met een geschiedenis van inmiddels 230 jaar,
zal verdwijnen als niet een krachtig "NEE" daartegen wordt
uitgesproken.
Nu ben ik maar één van de voorstanders tot behoud van deze
kleine nederzetting, maar ik weet uit de belangstelling die
er in 1990 was voor het geschiedkundige werkje van mijn
hand: "De Imbosch, monument in een natuurmonument",
waarvan er in de loop van 1990 - 1992 bijna 1000 exemplaren
in en in wijde omgeving van Rozendaal zijn verkocht, dat
ik in de mening niet alleen sta dat de Imbosch, desnoods als
historisch monument, behouden dient te blijven.

Welk een blamage zal het zijn voor de Rozendaalse
bevolking en niet het minst voor het Rozendaalse
gemeentebestuur als zonder slag of stoot een stukje
cultuurhistorie aan de natuur wordt opgeofferd terwijl dat
stuk natuur zelf door toedoen van Rozendalers middels het
in cultuur brengen van waardeloze grondgebieden is
ontstaan! Meer dan 175 jaar zware arbeid is er in deze
"natuur" gestoken.

Het kasteel "Rosendael" is met het park een prachtig stuk
cultureel erfgoed, een trekpleister voor historicus en tourist,
maar het is niet compleet zonder het dorp, even zo goed
ontstaan door toedoen van de "heren en vrouwen van
Rosendael"! Dat wordt toch ook niet tussen neus en lippen
door "weg-gewerkt"? Rozendaal en Rosendael zijn niet
compleet zonder de Imbosch met zijn arbeiderswoninkjes,
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zonder de jachtgebieden met zijn Jachthuis. Wat is er mooier
denkbaar dan dit deel van RozendaaIs geschiedenis,
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van kasteel
en dorp, blijvend zichtbaar te behouden als cultureel erfgoed,
net zo als het kasteel en het dorp? Moet het een zelfde lot
ondergaan als Terlet, wat historisch ouder en evenzo
interressant was en waarvan nauwelijks meer iets te zien is?
Door de huizen, de akkers en delen van het cultuurbos te
bewaren wordt de omgeving toch niet minder aantrekkelijk?
Ook deze situatie is biotoop voor allerlei planten en dieren,
de moeite waard om te behouden en te bestuderen. De mens
heeft zijn plaats in die natuur en maakt daar deel van uit.
Waarom dat element dan proberen weg te werken terwijl
het zo harmonieus in die omgeving past.

De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten wil ons
bovendien doen geloven (getuige een artikel in het eigen
maandblad dd. augustus 1989) dat zij een nieuwe dimensie
wil geven aan de natuurmonumenten omdat ze o.a.
archeologische kostbaarheden zouden kunnen bevatten: er
zou bij het beheer van de terreinen meer aandacht aan besteed
moeten worden.
Daar is nu alle reden en gelegenheid toe!
Het lijkt mij daarom wenselijk dat op bestuurlijk nivo door
de gemeente Rozendaal en de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten van gedachten gewisseld gaat worden
en dat daarbij duidelijke standpunten worden ingenomen.

Voor Rozendaal zijn dat m.i.:
* Behoud van de nederzetting door het:

stoppen van het opzettelijk laten vervallen van de
woningen,

open- en onderhouden van de paden, singels en akkers
behorende bij de nederzetting,

in stand houden van een deel van het cuItuurbos met oa.
grove den toegankelijk houden van de Imbosch voor fietser
en wandelaar.
* Behoud van de Ringallee door het:

stoppen van het opzettelijk verwaarlozen van de
berkenopstand,

open- en in stand houden van deze markante grensweg
rondom het oude landgoed en de gemeente.

Zie voor vervolg blz. 22.



Verslag van mevrouw G. Zoete-van Blitterswijk

NOTRE DAME DE CHARTRES

Frankrijk (Lodewijk IX, de Heilige), de koning van
Engeland, tal van aartsbisschoppen en andere
hoogwaardigheidsbekleders. Tevens vierde men het feit dat
de sluier (sancta camisia), die Maria zou hebben gedragen
bij de geboorte van haar zoon, gespaard was gebleven bij de
brand in 1194. Deze sluier werd als een zichtbaar bewijs
beschouwd van Maria's bescherming van het stadje en haar
burgers, Geen wonder dat Chartres eeuwenlang een
beroemde bedevaartplaats is gebleven.

Wat is gotiek?
De gotiek is ontstaan in het noorden van Frankrijk (Parijs
en omgeving), waar kathedralen volgens een nieuw
constructie-systeem werden gebouwd. Om het middenschip
steeds hoger te kunnen maken, gebruikte men machtige
steunberen met luchtbogen om het gewelf te schragen. De
dikke en lage muren waren nu overbodig geworden en
konden worden vervangen door hogere en dunnere muren
met daarin grote gebrandschilderde ramen, die een suggestie
van grote ijlheid en een mysterieuze lichtgloed geven. Geen
wonder dat men zich klein voelt in een dergelijke ruimte.
wij kunnen ons dan ook goed voorstellen welk een intense
indruk deze kathedralen op de gelovige mens uit die tijd
moeten hebben gemaakt. In preken en gezangen hadden de
gelovigen wel gehoord van een andere wereld, nl. die van
het Hemelse Jeruzalem en nu zagen zij dit visioen met eigen
ogen hier op aarde (Openbaringen XXI - "Ik zag de heilige
stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel nederdalen,
toebereid als eene bruid, die voor haren man versierd is").
Gotiek komt overigens van de naam Goten. Classici rond
1200 vonden die nieuwe bouwstijl maar niets. De vormen
deden hen barbaars, op Goten gelijkend, aan.
De gotische portalen zijn, in tegenstelling tot de Romaanse,
veel meer bewerkt. De personages uit de Heilige Schrift zijn
niet langer mysterieuze en ongenaakbare figuren. Zij worden
menselijker en geven de eigentijdse wereld van hun maker
weer.

Op 22 februari j.l. nam de heer L.D.Aeijelts ons mee naar
Chartres, een stadje 80 km ten zuiden van Parijs, dat
gedomineerd wordt door de beroemde gotische kathedraal
"Notre Dame de Chartres".
Jaren geleden zijn mijn man en ik naar de Pyreneeën geweest
en hoewel het niet ons vooropgezet plan was, konden we
niet om de kerk heen. Al van grote afstand zagen we haar
silhouet en zij lokte ons met haar twee ongelijke torens
dwingend naar zich toe. Een kathedraal is de benaming voor
een kerk waarin 'een cathedra = bisschopszetel staat, dus de
hoofdkerk van een bisdom.
De kathedraal
van Chartres
is, evenals vele
latere bouw-
werken, aan de
maagd Maria
gewijd. De
officiële naam
voor Maria is
sinds het jaar
431 Moeder
Gods, hetgeen
haar tot een
centrale figuur
binnen het
Christelijk ge-
loof heeft ge-
maakt. Deze
kathedraal
dateert uit
1194 - 1220 en
werd gebouwd
op de plaats
waar al vijf
maal een kerk
had gestaan. In
1260 is de kerk
gewijd in aan-
wezigheid van
de koning van

Notre Dame de Chartres.
(jotoverzameling L.D. Aeijelts)

Pythagoras
Eén van de prachtige beelden van Chartres is dat van
Pythagoras. Hij was één van de belangwekkende en
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Beeld van Pythagoras in de Notre Dame de Chartres.
(fotoverzameling L.D. Aeijelts)

raadselachtige figuren uit de geschiedenis. Hij stichtte ca.
530 v. Chr. een religieus-wijsgerig genootschap, dat een
belangrijke invloed heeft uitgeoefend op het openbare en
politieke leven. Hij leerde de onsterfelijkheid van de ziel en
de zielsverhuizing. Volgens RusselI, een beroemd filosoof,
is Pythagoras waarschijnlijk de eerste geweest, die de aarde
voor een bol hield. Tevens ontdekte hij de betekenis van het
getal ("alle dingen zijn getallen") in de muziek. Maar het
meest bekend is hij geworden door zijn stelling (of van zijn
onmiddellijke leerlingen), namelijk dat de som van de
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kwadraten van de rechthoekszijden gelijk is aan het kwadraat
van de derde zijde van een driehoek.
De portalen van de kathedraal van Chartres zijn dan ook
wereldberoemd, evenals de gebrandschilderde ramen, waarin
o.a. het zgn. bleu de Chartres, een diep paarsblauw, opvalt.
Voor een goede waarneming van de kathedraal is eigenlijk
kennis van de bijbel onontbeerlijk. Deze kennis heeft de heer
Aeijelts bij ons behoorlijk opgefrist, evenals onze kennis
van het Frans (vices et vertus). Eén van de deugden van de
heer Aeijelts is zeker, dat hij ons op boeiende wijze heeft
laten lezen in het boek "Notre Dame De Chartres", een boek,
dat je inderdaad niet snel uitleest, áls je het ooit al uitleest!

Vervolg van blz. 20.

* Bevorderen van bezoeken aan de Imbosch door:
fiets- en wandelroutes,
excursies naar en educatie over dit interessante, in de

natuur geïntegreerde cultuurgoed.

Ik hoop van harte dat u, burgemeester en wethouders, zich
sterk zult maken voor het behoud van "de Bouwerij aan de
Imbosch" en dat u, wat haar vroegere bestuurders in 1764
zijn begonnen en waarvoor zij alom waardering genoten,
niet aan algeheel isolement en verval verloren zult laten
gaan!

M.J. Matser,
kleinzoon van Johanna Materman,
geboren 26-03-1887 aan de Imbosch gemeente Rozendaal.

Vordensebeek 62, 8033 DG Zwolle

Deze brief is aan belangstellenden en de regionale pers ter
inzage gegeven.

Naschrift Redactie Ambt en Heerlijkheid
Sedert deze brief is verzonden en door de geadresseerden is
ontvangen is reeds enige tijd verstreken. De sedertdien
ontstane contacten en gesprekken wettigen verwachtingen
op gunstige ontwikkelingen.
Wij zien, evenals velen van onze lezers, die ontwikkelingen
met belangstelling tegemoet en wij hopen dan ook in een
volgend nummer daarvan melding te kunnen maken.



EXCURSIE NAAR WAGENINGEN

Op 4 februari 1995 verzorgde de Stichting Gilde Wageningen
voor 34 deelnemers van onze Kring een boeiende en geslaagde
excursie in het Wageningense. Dit ondanks het feit dat het
programma op het laatste moment gewijzigd moest worden
i.v.m. de actualiteit van dat moment. De hoge waterstanden,
onze erfvijand in het rivierengebied, noopten de vroede vaderen
van de gemeente Wageningen het museum "De Casteelse
Poort" te laten ontruimen. Een dijkgedeelte, niet ver verwijderd
van het museum,vertoonde zwakke plekken.
In het diensthuis van de Ned. Herv. Gemeente verzorgden de
stadsgidsen een alternatief programma en hun korte inleidingen
maakten ons de historie van Wageningen kenbaar.
Aanschouwelijk: tot zover zou het water stijgen bij een
eventuele dijkdoorbraak. Hiermee wordt de ligging van
Wageningen, op de grens van het Utrechtse Sticht en Gelre
aan de voet van de stuwwal, op actuele wijze benadrukt.

Van vestingstad tot universteitsstad
OUo II, graaf van Gelre, laat hier in 1240 een dubbele gracht,
een aarden wal en stenen muur rond Wageningen aanleggen.
Op 12 juni 1263 ontvangt Wageningen stadsrechten. Hertog
Karel van Gelre laat in de 16de eeuw een fortificatie aanleggen,
"Het Kasteel" genoemd. Een eeuw later worden langs de gracht
een zestal bolwerken gebouwd, een aardig vestingstadje dus.
Nadat aan deze betekenis als vestingstad een einde komt, krijgt
Wageningen als burgemeester Lubbert Adolf Torck, heer van
Rosendael. Hij laat "Het Kasteel" afbreken en bouwt op de
fundamenten een herenhuis: het huidige museum "De Casteelse
Poort". Dit was zo ongeveer het enige dat Torck liet afbreken.
Lubbert Adolf Torck wil Wageningen opstuwen in de vaart der
volkeren. Hiertoe verliet hij vaak de Heerlijkheid Rosendael
door het nog steeds bestaande "Wageningsche hek".
Annex aan het herenhuis wordt een koetshuis gebouwd, voorts
verrijzen er koestallen, varkenshokken en een melkkelder,
nieuw in Holland van die dagen. Daarnaast tuinen in strakke
Le Nötre-stijl. Torek, actief in de agrarische sector, een
vooruitziende blik misschien?
Niet ver verwijderd van deze opstallen worden de bekende
strakke Herenhuizen en het Bassecour gebouwd. Laat nu dit
Bassecour in de tweede helft van de 19de eeuw (1876) de
doorslag geven tot de vestiging van de Rijkslandbouwschool

door J. de Bruijn

in Wageningen! De stad won hierdoor de concurrentieslag van
Groningen. Het Bassecour was jarenlang het hoofdgebouw van
de huidige Landbouwuniversiteit.
Maar de heer van Rosendael doet meer. De houten pompen
laat hij vervangen door hardsteen en die houden het uit totdat
de waterleiding komt. Ook aan het geestelijk peil wordt
gewerkt. Torck sticht een latijnse school. Voorts blijkt uit de
bewaarde stukken, dat hij een restauratie van de Grote Kerk
op de markt bekostigde.
Hiermee zijn we terug bij de actualiteit van de excursie, want
na de inleiding volgt een rondgang door de Grote of Johannes
de Doperkerk op de Markt. Het oorspronkelijke kerkgebouw
dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuwen was in
romaanse stijl opgetrokken. In het begin van de zestiende eeuw
krijgt de kerk zijn huidige laat-gotische vorm.

Kerk tweemaal verwoest
Met zevenmijlslaarzen spoeden wij ons door de geschiedenis
heen en bepalen ons tot de recente historie. Tijdens
Wereldoorlog II wordt de kerk tweemaal verwoest. In de
meidagen van 1940 door Nederlands artillerievuur, vanaf de
Grebbeberg - in 1943 hersteld - en in de meidagen van 1945
wordt de toren door de Duitsers opgeblazen. In 1954 worden
toren en kerkgebouw weer in gebruik genomen.
5 mei 1945: capitulatie in Wageningen. De plaats wordt
bevrijdingsstad van Nederland. Dit wordt in de kerk onderrneer
op treffende wijze tot uitdrukking gebracht door het
Herdenkingsraam 1949-1945. Op eenvoudige doch indringende
wijze wordt door de stadsgids, de heer De Leeuw, de uitleg
van dit raam aan ons verteld. Na afloop van de rondgang door
de kerk komt dan ook unaniem het verzoek van de
excursiegangers, afbeelding en uitleg van bovenvermeld raam
in de eerstvolgende aflevering van Ambt en Heerlijkheid te
willen opnemen. De lezer zal kunnen vaststellen dat wij gaarne
aan dat verzoek hebben voldaan
Rest tenslotte nog te vermelden dat na een ontspannend
oponthoud in het etablissement "De Clochard", de
rondwandeling langs de huizen van Torck, het Bassecour en
het Wallenpad plaats vond. Bij het museum "De Casteelse
Poort" was het einde van de excursie.
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HERDENKINGSRAAM 1940-1945 IN
DE KERK VAN WAGENINGEN

Ter gelegenheid van de veertigjarige herdenking van de
bevrijding van Nederland werd door mevrouw H.J. de
Leeuw-Seine het initiatief genomen om een herdenkingsraam
te laten ontwerpen. Het raam - een ontwerp van de glazenier
jhr. O.E.C.M.1. van Nispen tot Parmerden - werd in 1987
aangeboden aan de Hervormde Gemeente Wageningen en
geplaatst in het koor van de Grote Kerk. Het is daar op 5
mei 1987 feestelijk onthuld door Koningin Beatrix. De
volgende toelichting is van de hand van de glazenier
(gemakshalve zijn nummers toegevoegd):

1. Als fundament is in het raam aangebracht de
wapenspreuk van de glazenier: "Lucem Tuam da nob is
Deus", in middeleeuws Latijn ("God geef ons Uw licht").
Licht dat ieders deel moge zijn, ook geestelijk. Voor de
glasschilder is het, het spelen en woekeren met licht.
2. Boven de spreuk een Nederlandse plaats (kan
Wageningen zijn), waarop de oorlogsvuurvogel, de Hitler-
adelaar, is neergestreken en het geheel in vuur en vlam zet
en in rook doet opgaan. Wageningen, Nederland, de Wereld.
Aan de vogel is een gebarsten hakenkruis, omgedraaid,
aangebracht, retour afzender, en de vernietigde oorlogsvlag
van Japan.
3. Daarboven rijst een figuur op die de ketenen van de
bezetting heeft verbroken. Hij heeft het monster gedood en
vertrapt en houdt fier, jubelend van vreugde, onze driekleur
in triomf boven zijn hoofd. Hij verrijst over het boze heen,
vanuit een ereveld (Pasen). Boven hem een kruis waarop
staat: "Pro amicis mortui, amicis vivimus", een tekst die
voorkomt op de Canadese erebegraafplaats Groesbeek
("Voor vrienden gestorven, voortlevend in vrienden").
4. Links wordt herinnerd aan de slag aan de Grebbe met de
tekst: "Pungo pro patria" ("Vechî voor het vaderland"). 10
mei 1940. Daarboven de evacuatie en de terugkomst van de
Wageningers met aken.
5. Rechtsonder vluchten de aasvogels, profiteurs van en
collaborateurs met de vijand. Dan een concentratiekamp met
davidster.
6. Daarboven worden wij herinnerd aan de strijd in
Nederlands Oost-Indië, aan de Burmaspoorlijn en de brug
over de Kwai. Een typisch Indisch bootje en op de achter-
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grond een koopvaardijschip, de "Insulinde".
7. Boven de erebegraafplaats: de kruiser "De Ruyter".
8. Het geheel wordt overspannen door een regenboog. De
oorlogsbui is voorbij. Links ervan parachutisten en vlieg-
tuigen.
9. Daarboven het wapen van Wageningen met datum en jaar
van de capitulatie van de bezetters. Achter het wapen hotel
"De Wereld" en links de maple-leaf, ter herinnering aan de
bevrijding van Wageningen door de Canadezen. Rechts het
wapen van Batavia met capitulatiedatum en -jaar van Japan.
10.In het midden de vredesvogel met olijftak. Herrezen als
een phoenix uit de as van de verbrande adelaar (de duif en
het vuur zijn ook symbolen van Pinksteren).
11. Daarboven het rijkswapen met
wapenspreuk en het zwaard van
gerechtigheid en de scepter,
gekruist door de overwinnings-
palm en een tak met oranjeappels.
12. Boven het wapen van Batavia
het gevecht tussen de kaaiman en
de zeeslang. De kaaiman beweerde
dat zij hadden afgesproken dat de
zeeslang zou regeren over de zee
en hij over het land. De zeeslang
zei echter: "Wij hebben afge-
sproken, jij het land en ik het
water" en hij trok de rivieren op.
Dit tafereel is geïnspireerd op het
wapen van Soerabaja.
13.Het geheel wordt bekroond met
kerken van vele verwoeste steden
en dorpen die herbouwd zijn, van
links naar rechts: Oosterbeek,
Rhenen, Wageningen, Roermond,
Rotterdam, Arnhem, Groningen,
Middelburg, Wouw, Groesbeek en
Nijmegen. Tezamen vormen deze
torens één orgelfront die het "Ere
zij God" luiden voor het koninklijk
kind van Bethlehem. Ster met acht
punten (Bergrede, Kerstmis).
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