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Verslag van mevrouw G. Zoete-van Blitterswijk

MET DE KRING NAAR HET GRONINGER MUSEUM

Op 8 september j.l. was het eindelijk zo ver: de
zomerexcursie naar het veelbesproken Groninger Museum.
Na de jaarvergadering van 28 maart j.l hadden we al een
gedegen voorproefje gehad in de vorm van een boeiende
lezing met dia's van mevrouw G. Vrugtemans, medewerkster
van bovengenoemd museum. Bovendien hadden we in ons
eigen Ambt en Heerlijkheid er al iets over kunnen lezen. De
dagbladen en andere media hadden zich ook niet onbetuigd
gelaten.

De reis verliep voorspoedig. Iedereen was op tijd voor de
bus en files deden zich gelukkig niet voor. Tijdens de rit
kregen we koffie met een heerlijk koekje en onze voorzitter
reikte ieder van ons nadere informatie uit over het Groninger
Museum, zodat we nóg beter voorbereid waren. Onderweg
zagen we het imposante gebouw van de Gasunie en eerlijk
gezegd vind ik dit veel meer dan het museum bij de
Groningers passen. Het is een gebouw uit één stuk, groot en
solide en naar mijn idee ook mooi. Royaal was ook de gift,
maar liefst 25 miljoen gulden, die deze instelling naar
aanleiding van haar 25-jarig jubileum aan de stad Groningen
schonk voor een monument, dat deze stad aantrekkelijker
moest maken. Wat het aantal bezoekers betreft zijn de
architecten hierin zeker geslaagd: het museum is nu bijna
een jaar open en had gerekend op zo'n 100.000 bezoekers;
het zijn er intussen 400 á 500.000 geworden uit binnen- en
buitenland.

Niet onomstreden
Terwijl we langs het museum reden, konden we het geheel
vanuit de bus goed waarnemen. Je zit hoog en hebt daardoor
een uitstekend overzicht. Hoewel ik al dia's ervan gezien
had, vond ik het in werkelijkheid nog spectaculairder. Maar
om nu te zeggen "mooi"? Misschien kan de generatie na
ons daar pas echt over oordelen.
Een gebouw, dat uit drie zó verschillende delen bestaat, geeft
mij geen gevoel "dit is nu het Groniger Museum". Als je
van het station komt, doet het linkergedeelte me denken aan
een luxe uitvoering van een waterzuiveringsinstallatie, het
middengedeelte met de goudlaminaatbekleding aan een
decor voor een Perzische film en het derde gedeelte aan een
kaartenhuis.
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Moeilijke opdracht
Nu had men het de hoofdarchitect Mendini ook niet
gemakkelijk gemaakt. Hij moest met veel eisen van de
Gemeente rekening houden. Na veel wikken en wegen was

Aanblik van het museum
(jota Groninger Museum).

in 1990 de keus van de locatie gevallen op een unieke plek:
de zwaaikom in hel verbindingkanaal aan de zuidkant van
het centrum. De gemeente wilde een directe verbinding
tussen station en de binnenstad (fiets- en voetgangersbrug),
de scheepvaart moest gewoon door kunnen gaan en
bovendien wilde men t men vanaf de ene oever de andere
kon blijven zien (transparantie). Tegenstanders van het
ontwerp wisten dit con e nog tol april '92 tegen te houden.
Daarna kreeg men hel groene li ht en de bouw begon.
De uitgangspunten voor he nieuwe museum waren de wel
heel verschillende kuns 'erzamelingen en men wilde deze
verscheidenheid 00 o' e bouw tot uitdrukking brengen.
Vandaar, dat de ar . e :en Mendini voorop, Stark, Coop
Himmelb(l)au en De Lu - i. onder supervisie van Mendini
bewust geen eenhei e ben illen nastreven.
De directeur Frans Hili. die innenkort na 17 jaar radicaal
beleid gaat yerue 0 'e . i::l - een museum geen serieuze
bewaarplaats moet ziin, maar een plek, waar een bezoeker
telkens weer yan e e ~ 0 azing in de andere valt.



De oudste verzameling wordt tentoongesteld in een Rondleiding
paviljoen, dat is opgetrokken uit rode baksteen, het Om elf uur stonden wij allen klaar voor de rondleiding in de
traditionele bouwmateriaal van Groningen. Hierbovenop entreehal met de schitterende wenteltrap, weer bekleed met
staat een met aluminiumplaten bekleed cirkelvormig het kleurige "Proustmotief'-mozaïek. Wij werden in twee
paviljoen, waarop gestileerde vaasvorniftn zijn aangebracht groepen verdeeld en ik kwam in de groep van de heer
als verwijzing naar de tentoongestelde producten van Pruiksma terecht. Hij nam ons eerst mee naar het paviljoen
kunstnijverheid: porselein, keramiek, z~~J:*,"en:g.'las . van Philippe Starck. De ronde zaal wordt door middel van

/' i ',' i~~lingerende vitrages verdeeld, hetgeen een zeer mooi effect
Indeling ",/' i" geeft. In de cirkelvormige verlichte vitrine bevindt zich de
In de gouden toren bevindt zich/hét ~ O\,\dat6ij a :.-1\ collectie Oosters keramiek, waaronder het beroemde
musea vaak is weggestopt irlkçldps of\. onopvallen \"Geldermalsenporselein". Het Groniger Museum heeft veel
bijgebouwen. De suggestie lan &6u~d~rwij$t ~r de "belangrijke stukken hiervan ten geschenke gekregen, nadat
kostbare inhoud. Aan weerszijdbÎiw' de tbr6~~è~il1dén zich !het in 1986 door de berger Captain Hatcher uit het water is
twee bijna identieke gebouwtjès, .h" ene '.J1î~t roz;e,'gehaald. Een aantal val) 'qeze stukken en scherven heeft men
het andere met zachtgroen~ beo dftte ,'e~groenè ,km een aquarium in dé~loer tentoongesteld, zodat men de
gebouwtje hee~~ grote ramen '. merk~,ijks\ilp ~.- j illusie heeft zó op de bo~em van d~ zee te kijken ..Een ware
museum, waar bijna overal het daglicht eerdwordt. er' vondst. Deze zaal vond Ik zelf verreweg de mooiste en de
bevindt zich het café van waaruit men ·r . rd c t interessantste van het museum. De heer Pruiksma vertelde
heeft over het water en de voorbijgaa~~ ~c boeiend en wist ons tal v~ri details mee te delen, die je anders
heb ik die 8 september geen gelegenheid gèhadlûj,r.~ moeilijk aan de weet komt. Zo vertelde hij ons over het
drinken, maar dat kan ook gemakkelijk een andere keer, want kraakporselein (naan)) komt van kraakschepen), dat de
je kunt er gebruik van maken zond!r toegangskaartje van Portugese schepen eind 16e, !legin 17e eeuw vanuit China
het museum. ['C naar Nederland voerden en(f~t speciaal voor de export
De hedendaagse beeldende ku'hst is ondergebracht in een.yef 'werd.. .",d!_:::::.:;.ç:./ti
trapeziumvormig paviljoen en is in zjjn geheel, in- en .e .. ndè1.çledit op grot.~-sçhaal en ~t<p~rselein
ex~erie~:, van de hand yan ~endini. Her:pa~iljoen is aan dJ/ '. ~akte al snér~èel u't~~an het N:etletlandsé>interieur. De
buitenzijde bekleed mei lllaatc'rQ.etkleunge vlekker:n' ÜIafke )JleJl§,t:!n gmgeJl op,een gegeven moment over op
u~tvergroot detail van ~~ öi~i~:~h schilderij van. 'aul ~'êlgwood,Iû'~ar ?rlili"'..~ .....d~p .••.roningers behoudender z.ijn is
Signac, het "Proustmotief". .J ~ er lil deze provlI~·èle'~~.eel bewaard gebleven. Het Chinese
De oude beeldende kunst was aanvankelijk endergebra keramiek uit de v)f>egci-e pèriode (2e eeuw v. Chr. - 16e
in een deconstructivistisch paviljoen, bovenop het g~b eeuw) is vooral befend. ,g..'ewprden door grafvondsten. De
van Mendini. Het bestaat uit dubbelwandige stalen ~l overledene kreegJge~t~ik~voorwerpen mee voor het
uit de scheepsbouw, die, waar ze elkaar raken, verlYonde&t. hiernamaals, evenIs pl:ë'S!ieVen van dienaren, danseressen
zijn door glas. Het ontwerp van dit paviljoen is een t isc!11i' of krijgers. ./. 4V I
voorbeeld .v~n de jongs.~e architectuu~s.troming, h ; e~:~:~i,~~m~ liet op~ zjén, dat de kleu~.~l!.uw, die onder
dec?nstrUCtlVISme, waarbij men' alle tra~ItleS overbo ~e glazuurlaag. ZI!, ze '~Iprhe~ zeewater Vr}f~~l~~aangetast
gOOIt. Ik heb ergens gelezen, dat het architectenduo Coot is-gebleven, dit nstelhng met h~ys~flazl\groen en
Himmelb(l)au één of a~dere Amerikaanse prij.s ,he.bben ... , ~~i~J~9at óp /glazuurlaa? aa~ge?~~ht w~çlJ!<9't,0kbezit
gekr.egen voor, hun opZlenbar.ende ~~construCtl.VIstische 'n~!!!:.!I.E!,,~ew·grote collectie SICp ~anpOr\~lrl, waar
architectuur. Uit een krantebencht blijkt dat er binnenkort ook nog een verhaal van te vertellen De heeiV~ lbert
een drastische verandering in dit paviljoen gaat plaatsvinden. Sichterman had tijdens een duel- er 'tV'as",*ee.i:,éèns·~ rouw
want vanaf de opening heeft men hier problemen gehad met in het spel - "per ongeluk" zijn vriend do'ocrgesc . Ook
de klimaatbeheersing. Alleen eigentijds werk zal hier nog in die tijd - we hebben het over de eerste helft van de 18e
tentoongesteld worden, want met b.V. een "Rembrandt" of eeuw - gold dat als een misdrijf, maar men zag echter wel
andere oude meesters moet men uiterst voorzichtig zijn. wat door de vingers en in plaats van gevangenschap werd
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Sichterman min of meer verbannen naar
Bengalen. Daar trouwde hij de dochter
van een directeur van een V.O.C.-
vestiging, werd later zelf directeur en toen
het misdrijf verjaard verklaard was,
keerde hij als een zeer rijk man naar
Groningen terug.

De prachtige trap
(foto Groninger Museum).

Archeologie en geschiedenis
In het "bakstenen"paviljoen, dat bestemd
is voor de afdelingen archeologie en
geschiedenis is het knap donker. Dit heeft
men met opzet zo gedaan: de voor-
werpen worden op een speciale manier
belicht, zodat ze goed uitkomen. De
archeologische vondsten worden
tentoongesteld zoals men ze aangetroffen
heeft: op het zand, in het veen of de
wierde. De oudste sporen van menselijke
bewoning in de provincie Groningen zijn
op het zand gevonden, Dit zijn sporen van
rendierjagers op de toendra van de laatste
ijstijd (12000 - 9000 v. Chr.). In het mildere klimaat daarna
leefden jagers en voedsel verzamelaars, die zich hebben
aangepast aan het loofbos. Vanaf 5000 v.Chr. begint men in
noord- Nederland met akkerbouw. Om de goden en geesten
gunstig te stemmen werd vanaf 4000 v.Chr. in de venen
geofferd: wapens, gereedschappen, kostbaarheden, maar ook
dieren en mensen. Veenlijken zijn in Groningen wel
gevonden, maar niet bewaard gebleven. (In het museum te
Assen zijn ze wel te zien).

De historische collectie wordt in terracotta geschilderde
ruimtes getoond. Elke ruimte met een eigen thema, b.v. die,
waarin de middeleeuwse kerkelijke kunst staat opgesteld
heeft de plattegrond van één ronde centraalbouw uit de
Middeleeuwen. De bronzen apostelkoppen, die men daar
tentoongesteld heeft zijn waarschijnlijk uit de St.
Walburgiskerk. Het kostbaarste stuk van die afdeling is
wellicht de glazen bokaal, geschenk van de landgraaf van
Hessen-Homburg aan de raad van Groningen in 1734. Dit
pronkstuk, waar veel glas technieken aan ten grondslag
liggen, is zeer evenwichtig van vorm, hetgeen tot gevolg
heeft dat het niet gauw kapot zal gaan. Van deze afdeling
gingen we nog even snel naar het deconstructivistisch
paviljoen, maar daarna was de rondleiding ten einde.
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Interessant station
Zeer voldaan over alles wat we gehoord en gezien hadden
namen we afscheid van de heer Pruiksma en verlieten het
Groninger Museum om naar een ander bijzonder gebouw te
gaan, namelijk de stationsrestauratie van de stad. Dit
prachtige stationsgebouw uit 1896 was bijna in de laatste
oorlog vernietigd. De opdracht tot vernieling van dit station
zou vergezeld gaan van de code "MARTINI". Gelukkig
mocht dit zo ver niet komen.
De restauratiezaal heeft prachtige lambrizeringen en ook de
vestibule met kostbare tegeltableaux uit de fabriek
"Rozenburg" te 's Gravenhage is schitterend. Hier genoten
we van een uitstekende lunch. Daarna kregen we gelegenheid
een stadswandeling te maken, op eigen houtje Groningen te
verkennen of terug te gaan naar het museum, hetgeen de
meesten van ons deden. Om ca. vier uur 's middags was het
weer verzamelen, maar nu voor de terugreis, die vlekkeloos
verliep. Naarmate we onze gemeente naderden, begon het
steeds harder te regenen. Achteraf hoorden we dat het bijna
overal de gehele dag gehoosd had. Wij hebben dus weer eens
geluk gehad.



50 JAAR VRIJ
Boekbespreking door H.M. Bosland

Voor het formaat lijkt Ambt en Heerlijkheid model te hebben
gestaan. Overigens heeft er geen relatie bestaan tussen ons
kringblad en de samenstellers van "50 jaar vrij", de uitgave
van de Gemeente Rheden bij de herdenking in mei van dit
jaar voor de Rhedense schooljeugd. Ware dit wel het geval
geweest, dan had onze redactie hieraan vanzelfsprekend in
een eerder stadium aandacht gewijd. Wij hebben er te
bestemder plaatse op aangedrongen bij een volgend
evenement op lokaal-historisch gebied wèl tijdig
geïnformeerd te worden, in het belang vooral ook van u,
onze lezers!

In nu dan wat beknopter zin dan anders het geval zou zijn
geweest willen we hier toch gaarne nog uw aandacht vestigen
op dit boekje, dat in paperback-uitvoering op de scholen is
verspreid en verder - in een fraai in linnen gebonden
uitvoering - via de plaatselijke boekhandel, bij het
Gemeentehuis Rheden (Publieksbureau) of de hulp-
secretarieën nog verkrijgbaar is (maar de restant-oplage
slinkt allengs, zoals u begrijpt).

Na het welgekozen voorwoord van burgemeester T.J. Koek
wordt - op voor de jeugd - goed begrijpelijke wijze in tekst

Gepantserd verkenningsvoertuig op de Velper Hoofdstraat
bij het postkantoor

(foto A. Bouvet).

Binnenkomst van de eerste Britse tank op de Diepesteeg
(collectie I.Kruk).

en beeld de geschiedenis van Rhedens bevrijding op 16 april
1945 ontrold. Na een tweetal algemene hoofdstukken
("Rheden vlak voor de bevrijding", "Herdenken" en
"Monumenten en gedenktekens") wordt afzonderlijk op de
bevrijding in elk van onze dorpen ingegaan. Het boekje is
rijk geïllustreerd. Wij telden op de 44 pagina's druks niet
minder dan 65 grotere en kleinere foto's, waarbij vooral
opvallen de talrijke opnamen uit de rijke Gemeente-
archiefcollectie van P.J. de Booys sr. (nu we dit schrijven
94 jaar oud). Ook van A. Bouvet stammen verscheidene
karakteristieke momenten.

In het hoofdstuk "Monumenten en gedenktekens in de
Gemeente Rheden" - waarin Wissinks artikel over Theodorus
Dobbe, uit Ambt en Heerlijlkheid van december 1994, onder
meer gegevens opleverde - misten we node een beschrijving
en foto van het graf van de jonge Engelse piloot op het
kerkhof in de Velpse Reinaldstraat, (dat daartoe tot militaire
begraafplaats is verklaard). Dat had toch niet mogen
ontbreken!
Gereproduceerde documenten en gedichten van J.O.Hagen,
Edwin de Jongh en Geert Pen completeren deze verder
waardige en goedgeschreven publikatie.

De mensen achter de uitgave
De herdenkingsuitgave werd samengesteld door Wim van
Giesen, Wim Meijerink en Henk Vrernan, respectievelijk
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Militaire verkeersregeling Hoofdstraat-hoek
Rozendaalselaan te Velp
(foto Pl. de Booys sr.).

voorzitter Comité 4/5 mei en Voormalig Verzet 1940-45 in
de Gemeente Rheden e.o.,gemeente-archivaris en bestuurslid
van "The Escape".

Voor de uitstekende vormgeving en de druk droeg het bureau
Coers en Roest te Arnhem zorg.

De prijs bedraagt slechts f 15.-. Naast de hoofddoelgroep
- de schooljeugd - biedt "50jaar vrij" over gebeurtenissen
en monumenten rond Rhedens bevrijding een treffend beeld,
niet enkel verder voor onze oudere inwoners, maar ook voor
de talrijken die zich sindsdien in de gemeente Rheden
vestigden. En daarmee is dit boekje ook zelf een klein
monument.
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NIEUWE LEDEN

Dieren.
Rheden.
Rheden.
Velp,
De Steeg.
Velp.
Rheden.
Velp.
Velp.
Velp.
Rheden.
Dieren.
Dieren.
Velp.
Velp.
Velp.
Dieren.
Rheden.
Velp.
Velp.
Velp.
Velp.
Velp.
Velp.
De Steeg.
Velp.
Rheden.
Dieren.
De Steeg.

De heer G.J. Balster
De heer en mevrouw J.G. Beversluis
Mevrouw B.J. van Bladeren-Glabeek
Mevrouw C.M. van Dijk
De heer en mevrouw van Dijk-Abbink
De heer J.A.J. Geurts

Van januari tot november 1995
Arnhem.
Velp.
Velp.
Velp.
Rozendaal.

Mevrouw H.J. Harmsen
de heer en mevrouw Hazes-van de Berg
Mevrouw A.van Hensbergen-Helmink
Mevrouw W. Hermans-van der Veen
De heer LP.H. van Heijst
De heer O.A. Hoogkamp
De heer W.M.M. Huetink
De heer en mevrouw Jansen-Zeilmaker
De heer en mevrouw R.S. Kirk
De heer H.W. de Knijff
De heer H.H. Kool
De heer A. Lammers
De heer en mevr. A.Lelyveld van Cingelshouck
De heer en mevrouw Licht-Schotanus
De heer N.W. van Meerten
Mevrouw J.M. Menger
Mevrouw D.D. Menger-Berendsen
Mevrouw M.Moerkerken
De heer en mevrouw Mugie-Rogier
De heer en mevrouw de Rijk-de Jonge
De heer J. Rijtma
De heer B.D. van Schaik
Mevrouw J. Slebos
De heer J. Starink
De heer A. Steenbergen
Mevrouw P.A. van Tiel
De heer en mevrouw A.J.H.Venemans
De heer E. Verbeek

Mede namens alle leden van harte welkom in de Kring. Wij
hopen dat u allen genoegen mag beleven aan de activiteiten
als lezingen excursies en aan Ambt en Heerlijkheid.
Wij zullen het op prijs stellen indien u uw belangstelling
zou weten over te dragen aan anderen, zodat zij zich ook
melden als lid. Onze penningmeester (zie colofon van A. en
H.) zal u daartoe gaarne voorzien van onze fraaie
ledenwervingsfolder.



WANDELEN OP ROZENDAAL
LANGS SPOREN UIT HET

VERLEDEN (VI)
door J.Baltjes

In tegenstelling tot de Staten van Gelderland wisten de
Arnhemmers wel snel te beslissen want reeds op 29 juni 1756
betaalde de magistraat van Arnhem f 553-18- (lees:
vijtbonderd en drieenvijftig guldens en achttien stuivers) aan
de plaatselijke steenhouwer Nicolas Plamont "voor de
volgende geleverde Steen als: 50 stuks Limitpaaien tot de
Limitten tusschen het Righterampt Veluwen-Zoom en 't
Scheependomb van Arnhem, volgens accoort teegen tien
guld: per stuck dus f 500-,-, en voor transport van Dorth tot
Arnhem f 53-18-:".
De palen uit Dordrecht waren dus aanzienlijk goedkoper dan
die uit Amsterdam. Mogelijk dat de wijfelmoedige houding
van de Staten van Gelderland inzake de "bepaling" van de
Hoge en Vrije Heerlijkheid van Het Loo werd ingegeven
door enige kennis of vermoeden van dit prijsverschil. Moge
het Torck tot troost zijn geweest dat de Arnhemse palen
kleiner waren den de zijne: 11 voeten lang en 8 duim in het
vierkant, tegen de zijne 14 voeten lang en 10 duim in het
vierkant.
Een tegenvaller, waarmee vermoedelijk aanvankelijk niet
is gerekend, vormden de grotere kosten van het transport
naar de plaatsen van bestemming en van de plaatsing. De
stenen palen waren immers ongeveer vier maal zo zwaar als
houten exemplaren van dezelfde afmetingen. Er is een
"Memorie wegens de kosten aan 't opwerpen van twaalf
Pollen op de Limitten tusschen het Landrosten-Ampt van
Veluwen en 't Schependomb van Arnhem , beginnende /
:alsoo de vierkante Steene Paal staande bij ter Leth al voor
eenige Jaaren gesetzijnde en door den Heer van Roosendaal
privatieve is betaalt:/ aan de Philipsberg bij ter Leth .... ,
alsmeede weegens het oprichten der gesegde Steene
PaaIen op de pollen voornoemt" . Uit die rekening blijkt, dat
de palen, eenmaal op hun plaats staande, bijna f 26 per stuk
hebben gekost.
De betrokken arbeiders verdienden 12 stuivers per dag.

Volgens een inventarisatie zouden van de 50 door Arnhem
geplaatste stenen grenspalen nog 33 aanwezig zijn. Hoeveel

stenen palen Torck rondom Rosendael plaatste is ons niet
bekend, maar wij hebben wel sterk de indruk, dat thans
aanzienlijk minder dan het tweederde deel daarvan - zoals
in Arnhem - kan worden terug gevonden!

We gaan verder
Onze vorige wandeling eindigde met een uitzicht op de
Loenermark en op het enige huis, dat in deze omgeving is te
vinden (7). (De cijfers 0 verwijzen naar die, welke op het in
A.en H. no 111, op blz. 11 geplaatste kaartfragment,
kloksgewijs omgaand, langs de grenslijn zijn geplaatst). De
geschiedenis van dat huis is minder oud dan menigeen zou
denken. Het staat buiten de Ringallee van Rozendaal en het
is in of kort na 1867 gebouwd. Toen werd door de geërfden
van de Mark van Loenen een stukje land van 47 roeden in
eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Er heeft nog een huis
gestaan, maar dat is in 1930 gesloopt of ingestort. De
puinresten waren tot voor kort nog aanwezig in de tuin aan
de westzijde.
In verband met mogelijke stroperij voelde Baron Van
Pallandt de aanwezigheid van deze huizen als een bedreiging.
Daarom kocht hij ze, samen met 100 ha grond, van de
gemeente Apeldoorn, die intussen eigenaar was geworden.
In 1913 plaatste hij daar Wouter van Ark als jachtopziener,
waarmee hij de toestand aldaar weer beheerste.
Lange tijd heeft het huisje de rust en de stilte uitgestraald
die bij deze omgeving horen. Sinds enige tijd heerst er meer
bedrijvigheid, mede tot uitdrukking komend in de
aanwezigheid van werktuigen, zoals die o.a. in de land- en
bosbouw worden toegepast. Ook de recent gebouwde en
"grensoverschrijdende" landbouwschuur duidt op een hier
plaats gevonden hebbende cultuuromslag. De plaatsing ervan
juist op de Ringallee wijst erop dat de bouwer weinig respect
voor dit element heeft gehad. Wij ontkomen niet aan de
indruk, dat met de bouw ervan enige in bouwregelingen
vervatte voorwaarden zijn gefrustreerd.

Velperweg
De zandweg, die hier de Ringallee kruist, is de Velperweg,
een vroegere verbinding tussen Velp en Loenen.
Wanneer we onze wandeling voortzetten komen we,
tegenover de zich op Apeldoorns gebied bevindende ijkbasis,
voorbij een tweetal, tot een bescheiden hoogte de grond de
grond uitkomende betonnen palen. Ze zijn dus niet van een
indrukwekkende ouderdom. De letters G.A. op één ervan,
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De kapschuur op de Ringallee
(foto van de auteur).

duiden erop, dat deze door de Gemeente Apeldoorn is
geplaatst. Nog weer verder komen we voorbij een hardstenen
paal, ongetwijfeld één uit de serie van 1751. Deze paal doet
wat vraagtekens rijzen. Immers de palen, die toen werden
geplaatst hadden een lengte van ruim 4 meter en staken voor
ongeveer tweederde deel boven de grond uil. Deze paal is
ongeveer een meter hoog. Bovendien is hij aan de bovenkant
wat ruw afgeschuind, in ieder geval anders dan gebruikelijk,
wat op een beschadiging zou kunnen wijzen. En verder is
zijn plaats wat ongebruikelijk. De palen, in het bijzonder de
stenen palen, werden vooral gebruikt op punten waar een
andere grenslijn tussen twee gebieden aan de Ringallee
aansloot, zoals we bij Terlet reeds vermeldden. We zouden
hem dus eerder op zo'n punt verwachten.

Silvensche Marke
Zo'n punt vinden we iets verderop, na nog een anonieme,
juist de grond uitstekende betonnen paal en een hek te zijn
gepasseerd. Want als we het hek voorbij zijn, vinden we op
geringe afstand daarvan het punt, waar de grens tussen
Apeldoorn en Brummen aan de Ringallee aansluit. En daar
vinden we overduidelijk een grenspol (8). Op die pol vinden
we even terzijde van de top aan de noordzijde een (dode)
eik. Halverwege de zuidhelling bevindt zich een betonnen
paaltje met de letters S.M., waarmee zonder twijfel
"Silvensche Mark" wordt bedoeld.

8

Dit is het punt, waar L.A. Torck en de zijnen op
Allerheiligendag van het jaar 1750, bij hun visitatie van de
grenzen van de Marke Het Loo, Rozendaais gebied betraden.
Zij vonden daar toen een grenspaal van de heerlijkheid
Rosendael. Zij namen zich voor, vlak daarnaast (ervoor dus)
een grenspaal van Het Loo te plaatsen. Ook toen gold
klaarblijkelijk al, dat je voor iedere heilige een kaarsje hoort
te branden!
In 1818 werd de situatie hier beschreven als "eenen groten
uitspringenden hoek van het gebied van Rosendaal, alwaar
twee scheidpalen staan".
Torck had in 1751 zijn houten palen vervangen door stenen
exemplaren, zodat tenminste één ervan van (hard)steen moet
zijn geweest. Sedert dien is hier dus wel het een en ander
gewijzigd, want de huidige paal, van de Zilvense Marke, is
ongetwijfeld van latere datum en van minder allure. Veel
ruimte dus voor vermoedens en veronderstellingen, die we

Afgebroken grenspaal in het noordelijkdeel van Razendaal
(foto van de auteur).



hier verder onuitgewerkt zullen laten.
Liever volgen we de visiteurs van 1750.
Het illustere gezelschap komt "verder langs de berkensingel
gaande .... bij een tweede grenspaal van de heerlijkheid
Rosendael". Zij gaan dus in tegengestelde richting aan die,
welke wij in ons verhaal volgen. Hiermee zou dus de paal
kunnen zijn bedoeld, welke wij met enige vragen omringden.
Dat moet dan toen nog een houten paal zijn geweest, want
we zagen dat de heer van Rosendael "zijn" houten grenspalen
in 1751 verving door stenen exemplaren.

De berkenlaan in historisch perspectief
Tot twee maal toe wordt in het visitatieverslag van 1750
melding gemaakt van de aanwezigheid van een berkenlaan.
Ook de in 1818 optredende visitatiecommissie refereert bij
de aanduiding van de grenslijn aan vrijwel geen ander
kenmerk dan de bomenrij van de Ringallee.
Tegenover het al in uitvoering zijnde voornemen tot
liquidatie van deze laan, door de huidige beheerder, de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, voelden we
behoefte het karakter van deze laan te accentueren. Wij
vonden de mogelijkheid daartoe in een kaartje uit het werk
van Matser (in het voorgaande putten wij ook al uit zijn
werk), waarin deze een beeld geeft van de ontwikkeling van
de bebossing van dit gebied. Dat kaartje hebben we hierbij
opgenomen. Daaruit blijkt, dat in 1764, dus enige jaren na
de visitatie door Torck c.s. nog maar een uiterst klein gedeelte
was bebost. Maar de berkenlaan was er wel! Toen Torck met
zijn gezelschap, "de markegrens tussen Zilven en Eerbeek,
zuidwestwaarts gaande door een woest zanderig terrein", de
Ringallee naderde, moet dat toch wel een imposant gezicht
zijn geweest. Zo'n oneindige laan in dat woeste kale gebied.
Daar kon zelfs de Mark Het Loo, waarin de Prins van Oranje
een grote rol speelde, niet aan tippen. Maar de moderne
bosbazen uit het laatst van de twintigste eeuw, die nota bene
het behoud van natuurmonumenten tot hun doelstelling
hebben verheven, laten bewust zo'n historisch
cultuurmonument ten onder gaan!

Aansluitende grenslijnen
Als we onze weg vervolgen komen we een kleine kilometer
verder op het punt waar de grens tussen de gemeente
Brummen en Rheden aansluit op die van Rozendaal. We zijn
dan al de Eerbeekseweg, hier ook wel Imboschweg genoemd
overgestoken. Op dat punt bevindt zich een parkeerplaats,

die het mogelijk maakt dit gebied vanuit de Eerbeekse kant
per auto te benaderen.
We zijn daarna ook een, vanuit de Ringallee het Brummense
gebied inlopend en weinig gebruikt pad voorbij gekomen.
Daar vonden we een juist boven de grond uitstekende
betonnen paal, met daarop, heel bescheiden onder het mos
verscholen, de letters Br (9). Even heeft de gedachte post
gevat dat we hier te doen hebben met het gezochte
aansluitpunt. Immers, hoe bescheiden ook, zo'n paal doet
toch denken aan een markant punt in het grenslijnenstelsel.
Die aansluiting vinden we echter ongeveer 300 meter verder
(10).
De visiteurs van 1818 stelden vast dat die plaats "bepaald
wordt door eene lijn, drie voeten Rijnlandsch buiten de
Ringallee van Rosendaal; loopende in eene zuidelijke rigting
langs eene weinig uitgaande bogt, tot aan eenen grooten
beukenboom op eenen inspringende hoek van den allee, regt
aan het einde van de Beek in den Imbosch".
Veel aanwijzingen, maar aan de huidige bezoeker geven ze
weinig houvast. De Ringallee in de vorm van de markante
berkenlaan bestaat hier al niet meer en ook de beuk is
verdwenen. Restanten van "de Beek in den Imbosch" zijn
nog wel aanwezig, maar dermate verspreid en weinig
betekenend, dat zij zonder andere kenmerken een juiste
plaatbepaling niet mogelijk maken. En ook de omschrijving
van de bochten brengt ons niet verder. Die omschrijving
moeten we, aangepast aan de huidige situatie, dus zelf geven.
Nu, erg duidelijk kunnen we daarin niet zijn. We vonden die
in een wildgraaf die, aan de linkerzijde van ons pad, juist op
het aansluitpunt begint. En als we vanuit dat punt dan het
bos inkijken, dan zien we, haaks op het restant van de
Ringallee, ook een wildgraaf dat bos inlopen. En als we het
geluk en het tijdstip mee hebben, vinden we in de diepte
naast ons een plas water, een restant van "de Beek in den
Imbosch".

Een andere, vroegere, grenslijn tekent zich duidelijker af.
Deze vinden we in het pad, dat wij weldra zullen kruisen
(15). Dat is de Lange Juffer, thans een weg met een
toeristische betekenis, vanaf de Jmbosch lopende in de
richting Dieren, waar hij aansluit aan de weg tussen Ellecom
en Dieren. Rechts zien we één van de huizen van de Imbosch.
Zouden we rechtsaf gaan, dan komen we weer uit op de
Eerbeekseweg, waar we de andere huizen van de Imbosch
vinden. We zouden dan ook de Imboschbeek vinden, die hier
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in de vorm van twee vlak naast elkaar liggende strengen
deze vroegere grens weg kruist.
Tussen 1811 en 1818 vormde de Lange Juffer ter plaatse de
grens tussen de gemeenten Dieren en Velp. Velp en Rheden
waren ooit twee zelfstandige zogeheten schoutambten. Ze
werden in 1573 samengevoegd tot een schoutambt van
dezelfde omvang, die de gemeente Rheden nu heeft. Later,
in 1811, dat was in de turbulente Franse Tijd, werd Dieren
een afzonderlijke gemeente, maar in 1818 keerde Dieren
weer terug naar de gemeente Rheden.

We steken de Lange Juffer over en vervolgen het recht voor
ons lopende pad. De Ringallee is hier weer herkenbaar
aanwezig, maar het brede pad ligt er naast op Rhedens
gebied. Dat komt, enerzijds omdat de historisch bepaalde
weg breedte tussen de bomen voor de huidige werktuigen,
welke worden ingezet voor bos- en heidebeheer, te klein is
geworden. Anderzijds tekent zich de aftakeling van de
Ringallee duidelijk af in de omgevallen bomen en/of delen
daarvan, die de doorgang van de eigenlijke allee versperren.

_ ••...... ....:b::..;e:..:s:...::1ga n d bos

~_nieu!" bos
C7J ....Q.Q.l,! •••••lgnd

Imbosch 1764

Dit kaartje geeft een indruk van de omvang van het bos in
de tweede helft van de achtiende eeuw

(naar Matser).
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"Reedseveld"
Na de Lange Juffer hebben we over ongeveer een afstand
van 6 km de Rhedense en Wortrhedense Heide aan onze
linkerkant. De historie van dat gebied zullen we in dit
verband laten voor wat het is. Het is een uitzonderlijk mooi
gebied. Het is dan ook zelden, dat men op dit traject geen
andere genieters ontmoet. Halverwege buigt ons pad van een
zuidelijk richting naar het westen en in deze bocht ligt aan
de Rozendaalse zijde de Imboschberg met een hoogte van
85 meter +NAP. Nog juist aan de noordzijde van die berg
loopt een breed bospad het Rozendaalse gebied in. Aan de
linkerkant vinden we in de heide nog een restant van deze
weg. Het is één van de vele wegen, die vroeger door dit
heidegebied liepen.

Een andere weg die hier de Ringallee kruist is de
Tunnekesweg, een vroegere ontsluitingsweg vanuit het dorp
Rheden naar de Rhedenseheide. Het ligt wel voor de hand
dat deze weg tevens verbindingsweg was tussen Rheden en
Eerbeek.
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VIERING 5 MEI 1995 OP
ROZENDAAL

door M. J. Matser

Onder deze kop verscheen 21 oktober 1994 het eerste van
de zes nummers van "de Vrije Rozendaler" . In dat in
Rozendaal huis aan huis verspreid blaadje werd vooruit
gekeken naar het op handen zijnde 50 jarige bevrijdingsfeest
in 1995 en terug gekeken naar de voorbij gegane 50 jaren.
Voor velen moest het een bijzonder feest worden en
Rozendaal zou Rozendaal niet zijn geweest als dit feest niet
een bijzonder tintje zou krijgen. Van het idee het
bevrijdingsfeest op 16 april te laten plaatsvinden werd snel
afgezien, een lastige datum (zaterdag voor Pasen) en wat
dan de 5de mei te doen, de nationale bevrijdingdag? Het uit
een klein groepje Rozendalers opgerichte 5 mei comité begon
enthousiast aan de organisatie van een groots feest met als
thema: herstel van vrijheid en democratie, ofwel "bevrijding
en vrijheid" ofwel "VRIJ" zijn in de ruimste zin van het
woord. De inspanningen van de Oranje Vereniging werden
aan dat van het 5 mei comité gekoppeld, waardoor de
aktiviteiten op Koninginnedag kwamen te vervallen en bij
het bevrijdingsfeest werden ingebracht. De generaties van
toen, gisteren en vandaag zouden allen betrokken worden
bij het feest dat in de dorpskom moest plaatsvinden, rond
het gemeentehuis, de molen schuur, het kasteel, de orangerie,
de Résidence en de Hunting Lodge. Een feest van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat voor jong en oud.

En dat is het geworden.

Volgen we allereerst het verloop van de voorbereidingen aan
de hand van "de Vrije Rozendaler".
Het moet een bijzondere ervaring zijn geweest toen 16 april
1945 Rozendaal door de Canadezen werd bevrijd. Het moet
ook een bijzondere ervaring zijn datzelfde verhaal te kunnen
horen van hen die dat hebben meegemaakt. Dit gegeven heeft
het comité gebruikt om een lunch aan te bieden aan hen die
destijds in Rozendaal zijn bevrijd en dat door de jeugdige
Rozendalers van nu te laten serveren. De ouderen zouden
dan nogmaals hun ervaring aan de jongeren kunnen
doorgeven. Middels oproepen in "de Vrije Rozendaler" en

naspeuringen van een speciale werkgroep zijn er ruim 130
personen benaderd van de 443 Rozendaalse inwoners van
16 april 1945 en hebben zo' n 100 daarvan de uitnodiging
aanvaard.

In een drietal rubrieken mochten de lezers gebruik maken
van de ruimte in "de Vrije Rozendaler" een bijdrage te
leveren en wel in: "VRIJPLAATS" voor ingezonden brieven,
"SPIEGELS VAN DE TIJD" voor aandacht aan het verleden
en "FLASHBACKS" voor herinneringen aan voorafgaande
5 mei vieringen.

Opmerkelijk is dat voor de rubriek "Vrijplaats" niet echt
veel belangstelling bestond. Vermeldenswaard zijn de enige
twee kritische noten echter wel: "moeten we na 50 jaar
blijven doorgaan met het vieren van de bevrijding?" en "zijn
wij wel werkelijk bevrijd als wij om ons heen kijkend nog
zoveel onrecht zien waar wij niets aan (kunnen) doen?"

Anders was het gesteld met de rubriek "Spiegels van de tijd".
Aan de hand van postzegels, uitgegeven in de naoorlogse
periode, werd in 6 afleveringen een overzicht gegeven van
de aandacht die aan het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog in de loop der jaren is gegeven.

De aandacht voor de rubriek "Flashbacks" was het grootst.
Achtereenvolgens kwamen herinneringen boven aan de 5
mei viering 1960 en 1975, de onafhankelijkheidsdag 14-10-
1967, de gecombineerde koninginnedag/5 mei viering 1979,
herinneringen van oud burgemeester H.L.M. van Verschuer
- d'Hangest d'Yvoy
5 mei 1970, De Vliegende Hollander, ooggetuigeverslag van
een bevrijde Rozendaalse en tot slot Canadezen op de
Ringallee.
De foto's uit het archief met onbekende toedracht werden
snel en doeltreffend herkend en besproken.
Een ander onderdeel van de aktiviteiten op 5 mei was de
duo-expositie in het gemeentehuis, waar zowel schilderijen
van Ted Moorrees (op de zolder) als werk van creatief
Rozendaal (in de raadszaal) werden tentoongesteld. De foto-
expositie in de tuinkamer van de Hervormde kerk
completeerde het tentoongestelde werk met foto's van
"RozendaaIs Rampentijd" . Met de video die van de foto-
expositie gemaakt werd, is een moderne vorm aan de
bestaande archivering toegevoegd.
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Feestprogramma

Volgen we nu de dag aan de hand van het feestprogramma.
De dag werd geopend door de door herauten van huis
gehaalde de Rozendaalse schooljeugd. Een ieder werd
gevraagd zich bij de feestelijke stoet aan te sluiten achter de
vrolijke muziek aan van de Rozendaalse Kapel, in welke
optocht ook het uit Wageningen opgehaalde bevrijdingsvuur
werd meegedragen. Bij het gemeentehuis eindigde de
optocht, werd een groots vrijheidsvuur ontstoken en werden
bewoners en bezoekers door de burgemeester toegesproken.
In de kerk werd een herdenkingsdienst gehouden. Daarna
konden de feestelijkheden beginnen. De reünie en lunch voor
de bevrijde Rozendalers was een groot succes, al kwamen
de beoogde gesprekken tussen jong en oud over de bevrijding
niet altijd even goed uit de verf. De high tea in de tuin van
het gemeentehuis werd druk bezocht. Door de grote
belangstelling kon jammergenoeg niet iedereen daaraan
deelnemen. De spelen voor jong en oud bleven de gehele
dag de feestvierenden bezighouden.

Molenschuur centraal

Het multifunctionele karakter van de molenschuur - eerder
al tot uitdrukking gebracht door het gebouwtje als centrum
voor allerlei activiteiten en voor het houden van bazaars enz.
te gebruiken - werd ook nu weer geaccentueerd door het als
bereidingsplaats en distributiecentrum voor een ludieke
maaltijd in te richten. Wie een diner in andere stijl wenste,
kon daarvoor terecht bij de Residence Roosendael.
Dat was ook de plaats, waar de Rozendalers 's avonds bijeen
kwamen voor een dansje, een drankje en een gezellige kout.
Het schitterende weer maakte het mogelijk daarvoor, behalve
van de grote zaal, ook van het omvangrijke terras gebruik te
maken.
En dat alles werd besloten met een vuurwerk op de weide
tegenover de boerderij.
Een in alle opzichten geslaagd feest, vooral dankzij het breed
opgezette organisatie-team.
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EXCURSIES LANGS
MONUMENTEN

Bespreking door H.M. Bosland

Ter gelegenheid van de Open-Monumentendag 1995 (9
september j.l.) verschenen twee historische
dorps wandelingen door Dieren-Zuid en Rozendaal, ter lengte
van respectievelijk 1112 en 2112 uur. Beide zijn samengesteld
in opdracht van het Comité Open Monumentendag Rhedenl
Rozendaal en voor beide gidsjes berust het copyright bij
VVV Rheden/Rozendaal.
De tekst van "Te voet op verkenning door Oud-Dieren" stamt
van Andries Klein Lenderink, die van het Rozendaalse
vouwblad van Willemien Brouwer-Duvekot, beiden van
VVV Rheden/Rozendaal,
Een prae van het Dierense gidsje vormt het overzicht met
beknopte toelichting op de in de route genoemde bouwstijlen,
een prae van zijn Rozendaalse broertje, dat het - nu eenmaal
-door zo'n juweel van een plaats voert. Waar wandel je in
een zo kort bestek langs niet minder dan elf monumenten?
Dat laatste neemt niet weg, dat ook de wandelroute door
Oud-Dieren langs tal van minder bekende verrassingen leidt.
Ook Dieren kent zijn monumenten. Klein Lenderink merkt
over de Hoflaan zelfs op: "We kunnen de hele straat als
monument beschouwen"!
De vermeldingen per item zijn uiteraard summier. Maar wie
b. v. meer wil weten over de voormalige Dierense synagoge
kan terecht in Hans Koogers bijzondere boekje "Joods leven
in Dieren, Rheden en Velp", en zo vervolgens.
De teksten van zowel Klein Lenderink als Willemien
Brouwer zijn beide goed en verzorgd geschreven en beide
een genoegen om te lezen. Zij noden zowel toeristische gast
als inwoner (dus u en mij) tot wandelen en - eventueel
hernieuwde - kennismaking met de schatten rondom ons.
De waardering voor de tekst wordt nog versterkt door de
uitstekende uitvoering van beide uitgaven (helaas worden
de namen van ontwerper en drukker niet erin vermeld).
Fraaie kleurenfoto's (door wie?) op de beide omslagen en
duidelijke kaartjes completeren het geheel.
Beide publikaties zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke VVV-
kantoren. De prijs bedraagt f 3,50 per stuk. Dat lijkt aan de
prijs voor zeven bedrukte kolommetjes met gegevens, maar
het papier is stevig, de uitvoering presentabel en voor niets
gaat slechts de zon op over Dieren en Rozendaal.



MONUMENTWAARDIGHEID VAN HET APELDOORNS KANAAL

Initiatief Gemeente Apeldoorn
De wethouder van monumentenzaken van de gemeente
Apeldoorn heeft per brief de gemeente Rheden laten weten,
dat bij het evalueren van de Apeldoornse Monumenten ook
het Kanaal ter sprake is gekomen, omdat dit object in
natuurhistorisch en cultureel opzicht een belangrijk gegeven
blijkt te zijn.
In het kader van het gemeentelijk monumentenbeleid is
inmiddels het Kanaal in Apeldoorn genomineerd als
"beschermd stads- en dorpsgezicht". Maar het Kanaal
doorkruist nog vijf naburige gemeenten. Het kanaaltraject
zou, zo veronderstelt de gemeente Apeldoorn, een
meerwaarde kunnen opleveren als alle betrokken gemeenten
het Kanaal in "bescherming" zouden willen nemen.

Zienswijze Rhedense Monumentencommissie
In onze eigen monumentencommissie - vergadering is
bovengenoemd initiatief van de gemeente Apeldoorn
uitvoerig besproken. Een aardige noot is, dat alle leden van
bovengenoemde commissie -waarvan de auteur van dit
artikel ook lid is - grote interesse hebben getoond voor het
artikel "Het Apeldoorns Kanaal met de drietrapssluis bij
Dieren" van Ir. D. Vreugdenhil in "Ambt en Heerlijkheid"
van december 1994. Alle leden hadden dit ter lezing
ontvangen.

Toekomstverwachting
Het Apeldoorns Kanaal is in de gemeente Rheden nog niet
geïnventariseerd; wel de brugwachters woning in Laag
Soeren. Maar de commissie heeft onze wethouder laten
weten, dat zij het initiatief vanuit Apeldoorn onderschrijft.
Ten behoeve van een integrale afweging zou een
cultuurhistorische beschrijving van het Kanaal gemaakt
moeten worden. Op de langere termijn zou gedacht kunnen
worden aan het ontwikkelen van een gemeentelijke
beleidsvoering, om dit unieke stukje Gelderland te behouden
en misschien verder te ontwikkelen. Daarbij zou iedere
gemeente de eigen beschermingsmogelijkheid kunnen
onderzoeken.

Wordt de voormalige sluis in Dieren een monument?
Ir Vreugdenhil eindigt zijn bovenstaand artikel: "Met de
afbraak van de negentiende-eeuwse drietrapssluis bij Dieren

door E.J.Muis

is een hoogst interessant technisch en waterstaatkundig
monument verloren gegaan. Deze sluis is in ons land de enige
in zijn soort geweest. Onder de grond moeten nog restanten
van sluismuren en funderingen aanwezig zijn". Vervolgens:
"misschien ligt hier na het jaar 2000 een taak voor de dan
levende historici, met interesse voor de industriële
archeologie van de negentiende eeuw".

Persoonlijke herinnering
Persoonlijk deel ik de bovengenoemde wens van Ir.
D.Vreugdenhil. Te zijner tijd wil ik tijdens de monumenten-
evaluatie aandacht vragen hiervoor. Maar behalve de wens
is er nog de vraag, of dit financieel haalbaar zal zijn.
Ook de dubbele sluiswachterswoning, deze is nog gaaf
aanwezig, zou ik daarbij willen betrekken. Tot vlak na de
oorlog woonde daar aan de rivierzijde sluiswachter lansen
en aan de brugzijde sluiswachter Tellegen.
Voor eenjongen van een jaar of tien (ca 1935) was een dagje
Dierense sluis een dynamische attractie. De mannen in
sluiswachtersuniform waren een soort gezagsdrager, waar
je als kind hoog tegen op keek. Als je goed oppaste, mocht
je ook eens draaien aan de hefbomen van de lieren voor het
openen en sluiten van de deuren of het open- resp.
dichtdraaien van de schutwater-openingen in de deuren. En
het allermooiste was, als je van de schipper mee mocht varen
tijdens het schutten door de sluis.
Zo zullen velen van u nog wel hun eigen verhaal over de
Dierense sluis kunnen vertellen.

Gezicht op de sluis in de richting van de IJssel
(foto beschikbaar gesteld door de auteur).
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INTERESSE VOOR
ARCHEOLOGIE BIJ DE LEDEN

door H. Wissink

Op de vraag van het kringbestuur naar de behoefte aan
activiteiten in speciale richtingen van de oudheidkunde heeft
met betrekking tot de archeologie tot dusver een zevental
leden positief gereageerd. Deze snel opkomende wetenschap/
hobby kan door amateurs passief of actief worden beoefend
en het gaat er nu om, wat men zich ervan voorstelt.
Onder passieve beoefening van de archeologie wordt onder
meer verstaat het lezen van vakliteratuur, bezoeken van
musea met archeologische collecties, bezichtigen van grotere
objecten (bijvoorbeeld Xanten) of van plaatselijke
opgravingen, de z.g. sites.
Actieve beoefening van archeologie bestaat uit een hele reeks
van werkzaamheden. Het begint met speuren in publicaties,
in archieven en ook in krantenberichten naar plaatsen, waar
eventueel wat in de grond kan zitten of waar vroeger iets
kan hebben gestaan. Daarna komen veldverkenningen: het
gebied afspeuren waar vondsten en objecten kunnen worden
verwacht en kijken naar mogelijke resten aan de oppervlakte.
Of ook met grondboor of detector onder het aardoppervlak
naspeuringen doen.
So far so good, maar dan komt het probleem. Eigenlijk mag
niemand zonder vergunning met het doel archeologie te
bedrijven een spa in de grond steken en dus ook geen
detector-opsporingen of grondboringen doen. Dat geldt ook
als je eigenaar van de grond bent! Dat bepaalt de
monumentenwet en alles wat in de grond het naspeuren
waard is noemt de wet in archeologische zin een monument!
Deze wet bepaalt ook dat opgraven alleen mag met een
vergunning van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur (WVC). Bovendien is uiteraard toestemming
vereist van de eigenaar van de grond. Wil deze echter wel
derden op zijn terrein en wil hij de biotoop in zijn terrein
wel laten verstoren? Dit plaatselijke samengaan tussen mens,
dier en bodem is een proces dat vaak in eeuwen tot stand is
gekomen. Verstoorde aardlagen verbreken een pas in eeuwen
tot stand gekomen eenheid en de natuurlijk gegroeide
samenhang kan door vergraving geheel verloren gaan.
Overigens geldt iets dergelijks ook voor archeologische
opgravingen. Daarbij wordt het bodemarchief niet alleen
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verstoord, de vondsten en ook hun onderlinge configuratie
met de aardlagen en de onderlinge samenhang van de ligging
van de objecten gaan verloren.

Vergunningverlening
Het moeilijkste is dus, hoe aan een vergunning te komen
om te mogen graven. Thans - sedert een tientaljaren - worden
die vergunningen alleen maar afgegeven aan bevoegden. Dat
zijn:
o de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek

(ROB),
o het Biologisch-Archeologisch Instituut te Groningen,

benevens alle andere archeologische instituten en -
vakgroepen van universiteiten,

o Provinciale Archeologen,
o gemeenten, al dan niet met een eigen gemeente-

archeoloog,
o het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden.
Maar, wie een vergunning vraagt moet kunnen bogen op

een goede en regelmatig onderhouden practijkervaring!
Een extra handicap is, dat het wel een half jaar kan duren
voordat WVC over een vergunning beslist. Alleen in
spoedgevallen, bij wegenaanleg of bij huizenbouw, dus als
er snel gewerkt moet worden, kan WVC of een gemeente -
mits de aanvrager aan de nodige eisen voldoet - wel tot een
snelle beslissing worden gedwongen. In "Opgraven.
Technieken voor archeologisch werk" (LS.B.N. 90.
70482.68.10) zeggen de auteurs Alette Warringa en Gerard
van Haaff:
"De wettelijke regelingen zorgen ervoor, dat je als amateur-
archeoloog erg weinig vrijheid hebt. ..... Sluit je aan bij een
vereniging van amateur-archeologen."
Welnu, die zijn er. De AWN (Archeologische
Werkgemeenschap Nederland) en de NJGB (Nederlandse
Jeugdbond voor Geschiedenis) hebben regelmatig contacten
met "bevoegde" instanties.
In Arnhem en omgeving is een afdeling van de AWN, met
als werkgebied de Zuid-West Veluwe en Oost-Gelderland,
actief.
Zijn de gegadigden voor actieve archeologie bereid zich
daarbij aan te sluiten - lidmaatschap f 50 per jaar - dan krijgen
zij ook maandelijks het interessante tijdschrift "Westerheem"
met besprekingen van actuele afgeronde opgravingen en
losse vondsten in Nederland, benevens een uitvoerig
literatuur-signalement.



KAARTEN VAN VELP UIT
ONGEVEERl~OHERDRUKT

Waar lag in het huidige Velp het buurtje De Breeberg? Was
de Rozendaalse Laan er al in de negentiende eeuw? Hoeveel
watermolens waren er eigenlijk in Velp en waar lagen die
dan? Wie bezat het meeste grond in Velp, baron Torck van
Rozendaal of de geërfden van Velp? Had het huis Larenstein
alleen een koetshuis, of ook een orangerie? Waar stond het
vroegere kasteelOverbeek precies?
Op deze en talloze andere vragen geeft de Kadastrale Atlas
van Velp, die in het vroege voorjaar van 1996 zal verschijnen,
antwoord. Die Atlas bestaat uit een boekje met allerlei
toelichtingen, én elf kaarten, waarop de situatie in Velp

ingevoerd, waarbij ieders eigendommen ten behoeve van de
belastingheffing (ook toen al) heel precies werden
geregistreerd. Al die bezittingen werden behalve in allerlei
lijsten, o.a. van de eigenaren, van de soort gebruik van de
grond, de waarde van huizen en kastelen, ook op kaarten
vastgelegd. Kaarten en bijbehorende lijsten geven een
prachtig beeld van het dorp Velp omstreeks 1830.

Kadastrale gemeente Velp
Velp maakte ook toen al deel uit van de gemeente Rheden.
In de loop der tijden zijn er tot twee maal toe (1879 en 1904)
pogingen ondernomen om Velp los te maken van Rheden en
er een zelfstandige gemeente van te maken, maar dat is beide
keren mislukt. In kadastraal opzicht was Velp echter wel
apart, zodat we precies kunnen nagaan wat er tot het

dorpsgebied van Velp gerekend werd. In
grote lijnen omvat dat het gebied tussen
de huidige A 12 aan de westkant en de
verbindingsweg tussen de
Zutphensestraatweg en de A 348
(Velperbroek-Dieren/Zutphen) aan de
oostkant. De IJssel is de zuidgrens; aan
de noordkant ligt die - behalve langs de
Ringallee - diep in de Beekhuizense
bossen, achter het huidige sportcomplex
Beekhuizen.
De grens van Velp is in 1822 precies
vastgelegd in een zogenaamd proces-
verbaal van grensopneming, waarbij als
kenners van de plaatselijke situatie
namens Velp drie heren optraden. Als
eerste wordt vermeld David van
Vollenhove, eigenaar van de Ommershof
in Velp en loco-burgemeester en
wethouder van Rheden, en verder
Cornelis Aveling en Teunis Hulstein.
Velp wordt verdeeld in vier secties, te
weten Beekhuizen, dat het bosgebied aan
de noordkant omvat, Biljoen,
Velperbroek en Velp. De secties Biljoen

en Velperbroek omvatten de uiterwaarden langs de IJssel en
bestaan grotendeels uit weiland. De vierde en laatste sectie
betreft het dorp Velp zelf, dat echter toen niet - zoals nu -
vrijwel één geheel lijkt. Het bestond toentertijd nog uit een
aantal min of meer aparte buurtschappen, zoals Velp (bij de

Plattegrond van Velp omstreeks 1830
(foto Stichting Werkgroep Kad. Atlas Gelderl.).

omstreeks 1830 - om precies te zijn 1 oktober 1832 - wordt
weergegeven. In die tijd is in ons land namelijk het Kadaster
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kruising van de Hoofdstraat en de Rozendaalse Laan),
Vianen, Jeruzalem en De Breeberg.

Een welvarend dorp
Velp wordt in die tijd omschreven als 'een welvarend, bijna
geheel uit lusthuizen tezamen gesteld, uitgestrekt dorp, waar
uiterlijk alles welvaart ademt'. Dat van die lusthuizen lijkt
wel te kloppen, daar er nogal wat kastelen en landhuizen in
en rondom Velp lagen; daarvan zijn er nog maar een paar
overgebleven, waaronder als bekendste het kasteel Biljoen.
In de loop van de laatste anderhalve eeuw zijn de meeste
andere verdwenen, waaronder Larenstein, Overbeek,
Ommershof en de Schoonenberg.

Deze en andere wetenswaardigheden over Velp omstreeks
1830 en een overzicht van de latere ontwikkelingen, zoals
de project-ontwikkelaar die kort na 1900 het Villapark heeft
aangelegd, zijn te vinden in het informatieve en instructieve
boekje dat bij de kaarten wordt geleverd. De Kadastrale Atlas
van Velp wordt uitgegeven door de Stichting Werkgroep
Kadastrale Atlas Gelderland, die al van vele gemeenten in
Gelderland atlassen heeft uitgebracht, waaronder Arnhem,
Doesburg, Didam, Renkum, Ede en Zutphen. Voor nadere
informatie over die andere atlassen. kan men zich wenden
tot de bovengenoemde Stichting, p/a Lovinklaan 6,6821 HX
Arnhem (tel.no.026-4512895 of 3552581).

Na Rozendaal nu ook Velp
Op initiatief van de Historische Kring Rheden en Rozendaal
is ruim dertig jaar geleden ook al eens een dergelijke atlas
uitgebracht, maar in zeer beperkte oplage. Het ligt voor de
hand dat ook deze 'nieuwe' Kadastrale Atlas van Velp
uitgebracht wordt in eendrachtige samenwerking van de
Stichting Kadastrale Atlas Gelderland en de Historische
Kring Rheden Rozendaal. De prijs van de Atlas bedraagt bij
voorintekening f 35,-; na verschijning zal de Atlas f 42.50
gaan kosten. U kunt zich verzekeren van een exemplaar door
inlevering van de bijgesloten bon bij het gemeentelijke
informatiecentrum aan de Hoofdstraat in Velp. Intekenaars,
die het boek zelf willen komen ophalen, krijgen t.z.t. nader
bericht over het afhaaladres.
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BIJ HET EINDE VAN 1995

De
Redactie.

Op woensdag 11 oktober j.l. genoot een uitgebreid gehoor
het voorrecht te luisteren naar de lezing van mevrouw
Catharina ter Laan over "Wilhelrnina, Koningin der
Nederlanden 1898 - 1948, Oranjevorstin in een bewogen
tijdperk". Na de pauze schonken talrijke dia's ook een
zichtbaar beeld van de vorstin en haar regeerperiode,
waarmee door mevrouw Ter Laan ook een treffend tijdsbeeld
werd geboden.
Rond het ter perse gaan van dit "einde jaars nummer" stond
op de agenda van onze Oudheidkundige Kring de lezing, op
22 november j.l., door de heer J. Harenberg, over "Kastelen
en landhuizen in de Ilsselstreek". Ook hier weer een fraaie
combinatie van woord en beeld.
Met deze laatstgenoemde lezing werden de aktiviteiten in
dit opzicht van onze Kring voor 1995 afgesloten. Maar de
lààtste "aktiviteit" in algemene zin van ons genootschap van
dit jaar ligt met de laatste pagina hier voor u. "Ambt en
Heerlijkheid hoopt ook in het nieuwe jaar op goede
voortgang van dit blad met verslaglegging van onze Kring
en beschouwingen over de historie van ons werkgebied en
op veler onmisbare medewerking daarbij.
In het eerste nummer van 1996 zullen we onder meer nader
ingaan op de beide genoemde voordrachten.
Ook van ons:

EEN GOED NIEUWJAAR



De "ridderslag" (Sonsbeek, Arnhem 4 oktober 1948) was
één der beelden tijdens de lezing over Koningin Wilhelmina.


