
AMBTEN
HEERLIJKHEID

I ..
December 1997 - nr. 119

OUDHEIDKUNDIGE KRING

RHEDEN-ROZENDAAL



AMBT EN HEERLIJKHEID INHOUD:

Mededelingen van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
december 1997 no 119.
ISSN 1384-3362.

Ad Multos Annos
Door C.L.I. Krikhaar

Zomerexcursie 1997
Door Jacques de Bekker

Redactiecommissie:
J.Baltjes, H.M.Bosland, J.de Bruijn,
F.van Heusden en P.J.A.Kampes sr.

Verslag jubileumvergadering
Gelders Oudheidkundig Contact
Door J. de Bruijn

.Redactieadres:
J.Baltjes,
Hertog van Gelrestraat 5,
6891 AW Rozendaal.
Tel. 026-3634225.

Gefusilleerd en bijna vergeten
Door J.O. van der Wal

Enkele grepen uit de bouwgeschiedenis
van de Rozendaalse Dorpsschool
Door 1. Baltjes

Ambt en Heerlijkheid is een uitgave van de
Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal. Wandelen op Rozendaal

Langs sporen uit het verleden (XII)
Door J. BaltjesVoorzitter: W.J.Meijerink,

Julianalaan 62, 6824 KH Arnhem.
Tel. 026-2640594. Discussie-avond Monumentenzorg

Door J. Baltjes en J. De BruijnPlaatsverv. voorz.: J. de Bruijn,
Hogeweg 14 B, 6881 EC Velp.
Tel. 026-3640330. Kopij voor nr. 121 uiterlijk 15 april 1998 - maar liefst eerder

- bij de Redactie. Hebt u actuele kopij voor no 120 (maart
1998), stuurt u dit dan direct in of pleeg overleg met de
redactie-secretaris.

Secretaris: Mevrouw P.J.den Boer-Pinxter,
Vijverlaan 13, 6881 HK Velp.
Tel. 026-3613944.

Penningmeester: G.L.I.Krikhaar,
Biesdelselaan 54, 6881 CJ Velp.
Tel. 026-3649878.

Bestuursleden:
Ing. J.B.J.M.de Bekker,
Mevr.H.van Dijk-Abbink,
Mevr. A.T. Seleski-Bolte,

Duiven,
Rozendaal,
Dieren.

Vormgeving en druk:
Paverds PrintShop Velp.

blz.

1

2

8

9

13

18

20



AD MULTOS ANNOS
ofwel: nog vele jaren! Het is een veel gebezigde uitdrukking
bij jubilea, verjaardagen of hoogtepunten waarbij personen
het middelpunt vormen en hun al het goede voor de komende
tijd wordt toegewenst. Waarom een dergelijk gezegde bij
gelegenheid van jaarwisseling niet uitgesproken wordt, is mij
onbekend. Blijkbaar leeft men bij zo'n moment zo gefixeerd
op het komende jaar dat men elkaar "slechts" een gezond en
gelukkig (of welk adjectief men dan ook wil gebruiken) nieuw
jaar toewenst om het hopelijk een jaar later wederom te kunnen
doen.

Maar of het nu om één of meerdere jaren gaat waarbij de goede
wensen vergezeld gaan, uiteraard spreek ik de welgemeende
hoop uit dat het u allen in het nieuwe jaar goed moge gaan, dat
wij allen gespaard blijven voor rampen en calamiteiten, voor
ongewenste zaken en tegenvallers.

De laatste tijd horen wij zo dikwijls uitlatingen betreffende de
21e eeuw, terecht of onterecht laten we in het midden, maar
één en ander neemt niet weg dat wij toch wel concreet de nabije
toekomst, dat wil zeggen gemeten in op één hand te tellen
jaren, nuchter onder ogen moeten zien.

Al doordenkend zijn er toch enkele aspecten die in het belang
van onze Oudheidkundige Kring wel eens nadere aandacht
behoeven.
Een vereniging kent meerdere elementen waarop de structuur
van die vereniging is gebaseerd. Om een paar van die
structuurpijlers te noemen: er is een bestuur, er is een
redactiecommissie voor het onvolprezen periodiek" Ambt en
Heerlijkheid" en er zijn - sedert enige jaren - werkgroepen
met een voor elke werkgroep gesteld doel.

En juist deze laatstvermelde "onderdelen" dreigen weer
enigszins aan bloedarmoede te gaan lijden. Het is juist door
medewerking en medeleven van onze leden dat er body
gegeven kan worden aan het "leven" van de vereniging.
Wij met ons allen staan ervoor om cultuur en historie verder
te bewaken, te behoeden en uit te dragen. Denkt u maar eens
aan een momenteel zeer actueel onderwerp te weten

G.Krikhaar

monumentenzorg. U heeft er ongetwijfeld over gelezen of via
de media over gehoord en gezien.
Er is van hogerhand voldoende aandacht enerzijds, doch
anderzijds (lees:fmancieel)weinig ondersteuning.Ook hier heeft
de Kring een taak. Het bestuur is zich zeer bewust van deze zaak
en heeft in de afgelopen maanden zijn stem op diverse fronten
laten horen. Hopelijk moge dat een gunstig effect sorteren!

Gezegd mag worden dat de belangstelling van onze leden voor
lezingen en excursies zeer goed is. Het ledental is vooral in
1996 sterk toegenomen, doch de aanwas in 1997 is enigszins
teleurstellend.
Om een goede wisselwerking te kunnen bereiken tussen
bestuur en leden zou een wat meer actieve rol van de zijde van
de leden op hoge prijs worden gesteld. Vele malen is er door
het bestuur opening geboden om meer inbreng te geven aan
eenieder die met ideeën en vragen, op- of aanmerkingen of
wat dies meer zij, over de brug komt. Met ons allen zijn en
vormen wij de Oudheidkundige Kring "Rheden-Rozendaal''!
In het verleden is onder andere ledenwerving - specifiek
richting jongeren - meerdere malen aan de orde gesteld en wij
willen nogmaals dit voor de vereniging van wezenlijk belang
zijnde aspect onder uw aandacht brengen.

Met vertrouwen ziet het bestuur de toekomst en zeker ook het
jaar 1998 tegemoet, zich gesteund wetend door medewerking
en collegialiteit van diverse kanten, zowel binnen de eigen
kring als daarbuiten.
Met vertrouwen gaan wij eveneens werken aan het veiligstellen
van het ons geschonken erfgoed om het te kunnen conserveren
en doorgeven. Een taak die onze Oudheidkundige Kring al
meer dan 40 jaren met grote inzet van allen zo goed mogelijk
uitvoert.

Moge ons de wijsheid worden gegeven om dit "ad multos
annos" dit te kunnen blijven doen.

Het bestuur en de redactiecommissie wensen u en de uwen
prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een gezond en
zegenrijk nieuw jaar toe.



ZOMEREXCURSIE 1997
Verslag door Jacques de Bekker

ACHTERHOEK

Achterhoek,
voor velen nog een ongelezen boek

Achterhoek,
verscholen in het Gelderse land
één met je buur in historische band

Achterhoek,
met lange lanen en weiden met grazend vee
water en wind nemen schoepen en wieken mee

Achterhoek,
streek vol rust en landelijk schoon
voelbaar echt, niet zomaar een droom

Achterhoek,
land vol akkers, bossen en beken
in liefde wordt er naar jou gekeken

Achterhoek,
jij, schouwspel binnen je eigen coulissen
je had geen beter theater kunnen kiezen

volop genietend van jouw pracht,

Jacques de Bekker.
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Ondersteund door een veelbelovend zonnetje ging op vrijdag
29 augustus de zomerexcursie 1997 van onze Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal, met 50 enthousiaste deelnemers,
van start.
Na Velp, Rheden en Dieren was de 'vijftig' vol.

Onderslagrad Mallumse molen

foto van de auteur



Namens het Bestuur heette Helga van Dijk ons allen hartelijk
welkom op deze Achterhoek-excursie. Zij vertelde op
aangename wijze over de geschiedenis van de Achterhoek.
Een naam met een wat negatieve bijklank. Het is de naam
geworden waaronder het gebied bekend staat, ook bij de
bewoners van het oost- Gelderse zelf. Het roept associaties op
van een rustig gebied met mooie landschappen en veel kastelen.
De naam Achterhoek wordt door de l7e eeuwse dominee-
dichter Willem Sluiter genoemd: 'Waar iemand duisent
vreugden soek, mijn vreugt is in dees' achter-hoek'.
Het oude hart van de Achterhoek, de Graafschap, is het land
van het riviertje de Berkel, met de vele kastelen en
landgoederen. Het meest typisch Achterhoeks is het
coulissenlandschap, waar oude boerderijen verscholen liggen
tussen de bomen.

Achterhoek in vogelvlucht
De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 240 personen per
vierkante kilometer. Het landelijk gemiddelde is 450, een regio
met ruimte dus. De culturele identiteit van de in hoofdzaak
agrarische Achterhoek moet vooral in de dorpen gezocht
worden. De organisatie hiervan was vroeger in de vorm van
het Marke-genootschap, de vereniging van eigenaren van
boerderijen. Aan de hechte samenleving herinnert het gebruik
van de noaberschap, de noodzakelijke hulpverlening aan de
buren.
Helga vertelde iets over het ontstaan van het Gelderse
landschap. Daarvoor moest zij terug naar de tweede ijstijd. Zo
ontstond, ten oosten van Groenlo, een uitgestrekt moerasgebied
met eigen flora en fauna. Dit strekt zich uit over de grens met
Duitsland.

'Ook aan de noord- en oostgrens der Graafschap spelen
moerassen, vooral hoogveen-moerassen, een groote rol
bij de grensbepaling. In den noordoosthoek b.v. het
Haaksberger veen, waar Overijssel grensde aan het
bisdom Munster en aan de Geldersche heerlijkheid
Borculo en in 1775 een grenscontract werd gesloten
tusschen het gericht Haaksbergen en de genoemde, zeer
machtige heerlijkheid; de nieuwe grens loopt midden door
het veen en niet langs de beken, noch langs de

Buurserbeek, den bovenloop der Schipbeek, noch langs
de Berkel; alleen verder westwaarts, buiten het hoogveen,
is de Buurserbeek over korten afstand de grens. Bezuiden
Salland, springt deze, in de moerassen, eerst over naar
de Bolksbeek, die de Berkel met de Schipbeek verbindt,
daarna van de over korten afstand gevolgde Schipbeek
naar het moerasgebied aan de noordzijde van de Dorter
beek, die als Koerhuizer beek zelfstandig in den IJssel
uitmondt; even beoosten Bathmen bouwde bisschop Jan
van Arkel hier in 1360 het kasteel ArkeIstein, weldra de
zetel der drosten van Salland, die hier hun rechten tegen
Gelre moesten verdedigen.
Aan de oostzijde der Graafschap ziet men juist bij de
grens-veenmoerassen de grenslijnen scherpe bochten
maken, als bewijs, dat men deze gezocht heeft. t

(Uit het boek: GELDERLAND; MCMXXVI, initiatief
van de Provinciale Geldersche Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer).

Helga nam ons, in haar verhaal, mee naar de boerderijen in de
Achterhoek, welke qua typologie met een 'los hoes', het open
huis, begonnen zijn. Een latere vorm werd de 'Saksische
boerderij', ook een halle-huis, de gehele boerderij onder één
dak.
Opmerkelijk hierbij zijn de gebruikte 'geveltoptekens' , bedoeld
om onheil af te weren. Vaas- en leliemotieven geven aan dat
het een boerderij met een protestantse eigenaar betreft. In het
geveltopteken van een katholieke bewoner is een kruis, soms
gedragen door een hart, te zien.
De macht van de kasteelheren werd, na de feodale tijd,
grotendeels overgenomen door de 'scholtenboeren'. Dit waren
grootgrondbezitters uit de boerenstand, die, door hun
bezittingen, een voorname rol speelden in het dagelijkse leven
van de buurtschap waarin zij woonden. De scholten hadden
ook interesse in bosbouw en jacht. Zij deden veel aan
bosaanleg. Het alom bewonderde kleinschalige landschap is
hiervan het gevolg.
Op onze route via Doetinchem passeerden we het kasteel De
Slangenburg. In de jaren rond 1670 werd dit kasteel uitgebreid
tot een U-vormig complex, waarbij op de zuid-oosthoek een
tweede ronde toren werd toegevoegd.
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Ook kregen de verschillende industrieën in de Achterhoek de
nodige aandacht, waaronder de textiel-industrie. Het vlas werd
geteeld op de kleigronden, gehekeld, gedorst, waarbij lijn-olie
geproduceerd werd en lijnkoeken voor het vee werden
gemaakt. Het vlas werd gehekeld, gedroogd, gesponnen en
geweven. Daarna werd de stof gebleekt op de bleekvelden. Er
zijn nog enkele bleekhuisjes in het gebied terug te vinden.
Soms werd het linnen gekleurd door het in moddersloten te
leggen met rottende bladeren bijvoorbeeld eikenbladeren. Op
"De Mallumse molen" met schutsluis, muldershuis, schuur en veldoven aan het
riviertje de Berkel bij Eibergen

die manier kreeg men een natuurlijke kleur. Beroepen en
ambachten waren o.a. mutsenmaken, radmaken,
klompenmaken en dokkenmaken. (Dokken zijn bosjes stro,
waarmee de ruimten tssen de daklpannen werd opgevuld).

Bij de nadering van Eibergen vertelde Helga enige
bijzonderheden over deze plaats, met als 'aanlegpunt' van onze
excursie: de Mallumse Molen.
Bij Groenlo reden we langs de molen Herwien te Harreveld.
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Mallumse molen
In het voorbij glijdende
landschap wisselden
'dichtheid' en 'openheid',
in een natuurlijke
harmonie, elkaar af.
Een prachtig tapijt van
geel- en oranjekleurige
gladiolen was uitgelegd
om ons in Eibergen te
verwelkomen.
Men had op ons
gerekend, zo leek het.
De Mallumse Molen,
gelegen in een prachtig
natuurlijk decor, vroeg
al onze aandacht.
Fascinerend.
Hier aangekomen, zo
rond kwart voor tien,
werd de groep in tweeën
gesplitst. De meest
nooddruftigen werden
voor de koffie genodigd,
terwijl het restant de
molen ging bezoeken.
De heer Ebels gaf uitleg
rond en in de molen. De

foto: drukkerij Heinen - Eibergen 'curtis Mallanda', het hof



te Mallum, wordt voor het eerst vermeld in het jaar 1183. De
heerlijkheid Mallem of Mallum, omvatte behalve deze hof,
waar de marke-vergaderingen (holtings) van de buurtschap
werden gehouden, een groot aantal hoeven en landerijen,
alsmede de Mallumse molen. Het is een zogenaamde
onderslag-radmolen. Deze is minder effectief dan de
bovenslag-radmolen, doch de Berkel zorgt voor voldoende
toevoer van water. De oorspronkelijke molen was een
korenmolen, waar de boeren uit Eibergen en omgeving
verplicht waren hun koren te laten malen. In de 17e eeuw was
hier tevens een papiermolen gevestigd. Later werd deze
vervangen door een oliemolen, welke op de linkeroever van
de Berkel, recht tegenover de korenmolen stond. In 1746
brandde de korenmolen geheel af. Twee jaar later verrees op
dezelfde plek een nieuwe molen, met vier schepraderen. Nu is
er nog maar één scheprad aanwezig.
Kort na de herbouw van de korenmolen brandde de olie-molen
af, doch ook deze werd in het jaar 1755 herbouwd. De
heerlijkheid Mallum werd in 1895 verkocht en bij deze
gelegenheid kwamen beide molens in handen van het
Waterschap van Berkel. Wegens de afnemende vraag naar lijn-
en raap-olie was er voor de oliemolen op den duur geen werk
meer. In 1917 werd hij afgebroken. De korenmolen heeft tot
1943 dienst gedaan en werd in de jaren 1948/1949
gerestaureerd.
In 1752 was de hof te Mallum al zo vervallen, dat hij niet
meer gebruikt kon worden voor de marke-vergaderingen.
Vermoedelijk is het huis kort daarna gesloopt. De
vergaderplaats werd van de hof naar de Mallumse molen
verplaatst. Een jaar later, in 1753, werd bij de molen een
muldershuis gebouwd, mogelijk in verband met de holtings.
Ook het muldershuis werd, in dezelfde periode als de molen,
gerestaureerd. Molen en huis zijn in eigendom van een
Stichting.
Binnen zagen we de konings-spil, aangedreven door het
waterrad. Deze is nu aangesloten op een generator, die
maximaal 5 KW levert aan electrische energie. Voor eigen
gebruik wordt 1,5 à 2 KW benut. De Mallumse molen, een
energiek en indrukwekkend bouwsel.

Pronkjuweel Zwillbrock
Nadat allen hadden genoten van een verrukkelijk kopje koffie,
vergezeld van een stevige plak krentenbrood, werd om elf uur
de reis voortgezet, naar Duitsland. Enkele kilometers voorbij
Eibergen lag ons volgende excursiepunt: Zwillbrock met zijn
barokkerk van St. Franciscus. Het kerkpad wordt door twee
stenen tableaus geflankeerd. Het rechter laat, in haut-reliëf,
Jezus aan het kruis zien, met aan weerszijden Maria en
Johannes. Deze beeltenis is ook aangebracht op het tabernakel
bij het hoofdaltaar. Het tableau ter linkerzijde van het pad toont

Franciscuskerk Zwillbrock - Voorgevel
foto van de auteur
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de opstanding van Jezus. Het zijn zeer fijn gedetailleerde sculp-
tures. We wandelden richting kerk, met zijn eenvoudige
gevelarchitectuur. Bij binnenkomst werd de verrassing
compleet. Om stil van te worden. Ons oog werd getroffen door
een schitterend barok-interieur. Door Bruder Hubert werden
we welkom geheten. Hij zou ons over de geschiedenis van de
kerk en zijn gelovigen vertellen.

Dit deed hij in zijn moedertaal op imponerende wijze.
Hij legde uit waarom, juist op deze plek, de kerk is gebouwd.
Daarvoor ging hij
terug naar het jaar
1651. Voor de
onderdrukte
katholieken, uit
het Nederlandse
grensgebied
(vrede van Mun-
ster in 1648),
werd op de plaats
waar nu de kerk
staat, in de open
lucht, bij ijzige
kou en sneeuw,
een middernacht-
mis opgedragen.
De nachtmis werd
door zeker
duizend mensen
bijgewoond. Toen
werd hun vurige
wens duidelijk:
hier moet een kerk
met een klooster
komen.
De franciscanen
hadden zich in dit
gebied gevestigd.
Aan het eind van
de 80-jarige
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Bedevaartsbeeldje van Maria, 1450
foto van de auteur

oorlog is bij de vrede van Munster de onafhankelijkheid van
de Nederlanden erkend, met als gevolg dat de grens tussen
Gelre en het vorstbisdom Munster niet alleen een politieke
grens tussen het Heilige Roomse Rijk en de nieuwe Staat der
Nederlanden werd, maar ook, in verregaande mate, een grens
werd tussen katholiek en calvinistisch (staats)gezag. In een
nabij gelegen boerderij was, speciaal voor de
'grenskatholieken', een vluchtaltaar aangebracht. Hier werden,
in deze 'schuilkerk', diensten gehouden. Het altaar is nog steeds
in de boerderij aanwezig.
In 1712 is men begonnen met de bouw van klooster en kerk.
In 1717 was het klooster klaar. Voor die tijd zéér snel. Drie
jaar later is de kerk klaar. Een klokkentoren was in die tijd
niet toegestaan. Het is een echt renaissance-gebouw met aan
de gotiek ontleende kruisgewelven. De inrichting dateert uit
de barok-periode. 'De kerk is een stukje Hemel op aarde.' Via
de bogen der gewelven komt het oog van de beschouwer bij
de zij-altaren terecht, een Maria-altaar en een altaar toegewijd
aan de heilige Franciscus. Deze altaren staan gedraaid ten
opzichte van de hoofd-as in de kerk. Hierdoor gaat de blik
bijna automatisch naar het kerkelijk centrum, het hoofd-altaar.
Dit heeft een schitterend, draaibaar tabernakel. Hier is een
afbeelding te zien van Maria en Johannes onder het kruis. Het
moet de gelovigen helpen herinneren dat 'de tijd van God de
eeuwigheid is'. Het beeld van de Engel met de gouden kogel,
eveneens op het tabernakel, vertelt ons dat de wereld slechts
een deel van de schepping is.
'Du brauchst keine Angst zu haben.' Op het tabernakel is een
vogel, een pelikaan, afgebeeld. Deze geeft zijn leven voor zijn
jongen. Het gotische kruis dateert uit 1450.De kerk is duidelijk
een kloosterkerk, een één-beukige zaalkerk. De communie-
banken zijn zeldzaam en kostbaar. Inlegwerk van ahorn-,
essenhout en tin. De kerkbanken zijn van eikenhout.
Bruder Hubert vertelde over het licht door de vensters. In de
barok was het niet gebruikelijk gekleurd glas toe te passen.
Het glas moet licht geven. In de kerk is een beeld van de heilige
Antonius van Padua aanwezig. Tot hem kan men zich wenden
als men iets verloren heeft. Antonius heeft het Jezuskind op
zijn arm en lijkt iets te zeggen tegen hem. Wat vertelt hij?
'Die met God in gesprek blijft kan alles bereiken.' Uniek is het



beeldje van Maria met het Jezuskind op de arm. In de
rechterhand draagt zij een scepter (macht). Het zeer kostbare
beeldje stamt uit 1450. Het is een bedevaartsbeeld geworden,
waar velen bemoediging en troost vinden.

Het orgel, achter in de kerk, met het bijna levensgrote beeld
van Koning David, is een juweel, gebouwd in 1729. Vanwege
de bijzondere acoustische relatie tussen kerkruimte en orgel,
worden vele concerten in de kerk gegeven. Jammer dat we
daar geen getuige van konden zijn. Het orgel is versierd met
engelenkopjes. 'Die Englein singen wenn 's Orgel spielt.'
De weg van de mensen is omhoog naar God. We kijken op
naar de preekstoel, een pronkstuk. Op het klankbord acantuslof
met volan (Italiaanse barok), waarboven een engel, met de
twee stenen tafelen van Mozes in de hand, als herinnering aan
de Tien Geboden. De kansel is rijkelijk versierd met
houtsnijwerk
In de kerk staan vier, niet-gepolychromeerde, biechtstoelen.
Vijf kostbare beelden zijn overgebleven van de beeldenstorm.
Zij hebben een waardige plaats in de kerk gekregen. In het
jaar 1823 zouden, onder invloed van Napoleon, kerk en
klooster worden opgeheven en afgebroken. Zo ver kwam het
gelukkig niet. De kerk heeft men kunnen behouden. In 1858
kreeg de kerk de eerste Pfarrer. In die tijd werden neo-gotische
kerken gebouwd. De barok voldeed niet meer aan de moderne
denkwijze over kerkelijke architectuur. Na de oorlog 40/45
werd de kerk voor 34.000 DM gerestaureerd. Het is de best
bewaarde barokkerk in Munsterland.
Na ons attent gemaakt te hebben op een offerblok, achter in
de kerk, sloot Bruder Hubert zijn interessante betoog af met
een: 'alles Gute und vielen Dank.'

Na de greune Weide de Lebbenbrugge
We vertrokken weer naar Nederland, naar Eibergen, waar wij
de lunch in restaurant 'De greune Weide' gebruikten. Het was
een goed verzorgd 'lopend buffet', waar de deelnemers voor
de 'beweging' zorgden. Na gevoed en gelaafd te zijn vertrok
onze groep, rond half twee, naar Borculo. Hier wachtte ons,
bij het Brandweermuseum, een complete verrassing. Een
huifkar, met twee paardenkrachten als trekvermogen, en twee

old-timer-brandweerwagens stonden gereed om het gezelschap
naar ons volgende excursie-punt: de Lebbenbrugge te
vervoeren.

Borcu/o . Rondrit per huifkar

foto van de auteur

Dit karakteristiek l5e eeuws boerenhuis, met zijn opmerkelijke
interieur en bijzondere ligging, ademt de sfeer uit van lang
vervlogen tijden. We kregen een deskundige rondleiding door
vader en dochter. Voor het oorspronkelijke halle-huis werd
omstreeks 1850 het voorhuis gebouwd. Aan de kant van de
Slinge had het voorhuis oorspronkelijk een trapgevel. In het
begin heeft de boerderij dienst gedaan als jachthuis voor de
heren van Borculo. Bijzonderheid was het gebruik van het
gebouw tijdens de vredes-onderhandelingen te Munster in
1648. Het was toen een postkantoor, als een van de eerste in
ons land. Vanaf 1679 werd aan de heer van Borculo het recht
van tolheffing verleend. De tolboom is nog steeds aanwezig.
De museumboerderij heeft op het erf nog een bakoven staan,
alsmede een hoefstal, een oude waterput en een zeldzame
kapberg. In een schuur naast de boerderij is een mooie
verzameling van oude landbouwwerktuigen te zien. Wehebben
op de Lebbenbrugge weer het nodige 'historische voedsel'
opgedaan.
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En tot slot: het Kristalmuseum
Na afscheid genomen te hebben reden we, met 'paard en
wagens', terug naar Borculo, naar het Kristalmuseum. Tea-
time.
Velen van ons maakten nog een rondgang door het geologisch
museum. Dit museum is ondergebracht in het voormalige, uit
1887 stammende Gemeentehuis van Borculo, prachtig gelegen
aan een waterpartij. Borculo - Kristalmuseum

foto van de auteur

Het werd de afsluiting van onze excursie 1997.
Een dag gevuld met veel historische bezienswaardigheden in
een prachtige natuur.
Dank past hier aan de organisatoren, de dames:
An Seleski-Bolte en Helga van Dijk-Abbink.
Het was fantastisch, dames!
Rond vijf uur in de namiddag aanvaardden wij de terugtocht,
napratend over de verrukkelijke en bovenal interessante dag.
Helga bedankte de chauffeur Jan Kuster voor de veilige
overtocht. Met nadruk bedankte zij ook de deelnemers, immers
zij waren het die de excursie lieten welslagen.

Je voelt het als een bijzonder voorrecht, als je, net als wij,
eens achter de coulissen mag kijken.
Achterhoek, bedankt!
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VERSLAG CONTACTDAG GOC TE DIEREN
Door J. de Bruijn

Het was geen toeval dat op 3 oktober 1997het 40 jarigjubileum
van het Gelders Oudheidkundig Contact (GOC) in Dieren werd
herdacht. Het was de heer E.J. Kruiswijk Jansen, eveneens
medeoprichter van onze Kring, die het GOC destijds aldaar
van start deed gaan. In de voormalige rentmeesterswoning van
Hof te Dieren aan de Hogestraat stond de wieg van de
organisatie, die nu niet meer weg te denken valt binnen het
kader van het Gelders monumentenbeleid, de ondersteuning/
advisering aan musea, het depot, de educatie etc. Haar invloed
strekt zich zelfs verder uit dan de grenzen van het huidige
"Gelre".
De boeiende lezing van prof. dr. Peter Nissen, getiteld "Op de
bres voor Gelders erfgoed", onderstreepte dit alles nog eens.
Wij hebben de directeur van het GOC gevraagd of deze lezing
ter beschikking kan komen voor de geïnteresseerde lezer.
Wellicht lukt dit.
Eveneens de moeite waard was de presentatie van het boek
"Handzame Handel", die verzorgd werd door prof. drsJ.AJ.
Vervloet, voorzitter van de Gelderse Archeologische Stichting.
"Handzame Handel" (Gelderse bodemvondsten en hun
verhaal) werd geschreven door Frits Zeiler. Een educatief boek,
in opzet en schrijfstijl geschikt voor het voortgezet onderwijs,
maar voor de oudere lezer ook zeer de moeite waard. De titels
van de 5 hoofdstukken zijn 1. Terug in de Tijd, 2.0ver leven
in het verleden, 3. Neolithische bijlen in Oost Gelderland,
4.Glazen armbanden in het rivierengebied, 5. IJzer op de
Veluwe. (Uitgegeven door Twents-Gelderse Uitgeverij De
Bruyn (geen familie!), Oldenzaal ISBN no 9066930748). Van
harte aanbevolen.
De contactdag werd afgesloten met een excursie door Dieren
Zuid en over het Hof te Dieren. Een aantal leden van onze
Kring verzorgde deze excursie, een gewaardeerde inbreng.
De vernieuwde versie van de video over het Hof te Dieren,
samengesteld en in opdracht van de Stichting Twickel,
onderstreept maar weer eens hoeveel moois er op
(cultuur )historisch gebied in Rheden en Rozendaal te genieten
valt.



GEFUSILLEERD EN BIJNA VERGETEN
Door J.O. van der Wal

Dat de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt aan de
Veluwezoom voorbij is gegaan, is maar al te goed bekend
vanuit de vele hierover verschenen historische werken. Met
name over de Slag om Arnhem zijn na de oorlog vele boeken
verschenen. Toch zijn de
gebeurtenissen in onze twee
gemeenten, oostelijk van
deze stad, in boekvorm veel
minder beschreven. En de
werkjes die er zijn dateren,
op een enkele uitzondering
na, alweer van tientallen
jaren geleden en zijn nu
alleen nog antiquarisch
verkrijgbaar. Zo zullen
slechts weinigen weet
hebben van de vele
executiegevallen die helaas
in deze roerige periode in
onze omgeving hebben
plaatsgevonden. Steven Gedenkteken voor de drie op 25 oktober 1944 gefusilleerden
Jansen noemt achterin zijn aan de Pinkenbergseweg. vóór de Geërfdenbank. Foto J. Baltjes.

kort na de bevrijding verschenen boekje "Velp en de Oorlog"
in een overzicht vijf slachtoffers uit Velp en drie in het overig
deel der gemeente Rheden. Maar het daadwerkelijke aantal
voor de gemeenten Rheden en Rozendaal moet ten minste op
31 worden gesteld omdat na meer dan vijftig jaar nog steeds
niet mag worden uitgesloten, dat ergens in het bosgebied van
de Oostelijke Veluwezoom meer personen begraven liggen.

oorlog se speurtocht naar vermisten". Het tracht een zo
compleet mogelijk beeld te geven van hen die, veelal
onschuldig aan het hun ten laste gelegde, het leven hebben

moeten laten. Centraal hierbij
staan de slachtoffers, die in de
omgeving van de Rozendaalse
Emmapyramide hun einde
vonden. Verdeeld over maar

• liefst drie fusillades vonden hier
uiteindelijk 17jongemannen de
dood. Om redenen die in het
boek duidelijk worden, zullen
tien van hen op 13 december
1997 geëerd worden door
middel van een monument.

Aan de vergetelheid ontrukt
Om deze bijna vergeten slachtoffers van het Duitse
schrikbewind aan de vergetelheid te ontrukken, zal rond de
verschijning van dezeAmbt en Heerlijkheid een boek uitkomen
met als titel: "Slachtoffers van de Rozendaalse Emmapyrarnide
-Velps gevangenisleven in de winter van '44-'45 en de na-

Velelezers zullen zijn geschrok-
ken van het grote aantal van
maar liefst 31 gefusilleerden in
onze omgeving. De volgende
trieste opsomming kan echter
worden gegeven:

Datum: Locatie: Aantal slachtoffers:

20 of 21 april 1944 Avegoor 1 pers.
begin september 1944 Avegoor 1 pers.
5 september 1944 Hof te Dieren 1 pers.
12 september 1944 Hof te Dieren 2 pers.
29 september 1944 Ossendaal 1 pers.
25 oktober 1944 Pinkenberg 3 pers.
november 1944 Avegoor 1 pers.
13 december 1944 Emmapyramide 8 en 2 pers.
14 januari 1945 Emmapyramide 7 pers.
15 maart 1945 de Imbosch 2 pers.
verm. 12 sept. 1944 Hof te Dieren 1 pers.
onbekend Avegoor 1 pers.
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Opmerkelijk is, dat slechts één van deze slachtoffers voor
de oorlog in de Oost- Veluwezoom woonachtig is geweest.
Omgekeerd is wel een drietal inwoners van de gemeente
Rheden het slachtoffer geworden van fusillades elders in
de provincie Gelderland: twee Velpse werknemers van de
motorenfabriek Thomassen op 4 mei 1943 nabij de
Waterberg te Arnhem en op 8 maart 1945 een boer uit
Dieren bij de Woeste Hoeve.
Nog niet de helft nam lokaal deel aan het verzet of had
daarmee contact.

"Llne-crossers"
Opvallend is de grote groep zogenaamde "line-crossers"
(12 personen). Deze jongemannen trachtten, toen het
zuidelijk deel van Nederland eenmaal was bevrijd, door
de linies heen te breken om zich daarna bij de geallieerden
aan te sluiten. Velen hadden zich voor zo'n gevaarlijke tocht
laten inspireren door het aanvankelijke succes van de Slag
om Arnhem. Maar het succes bleef uit en zij kwamen
terecht in een gebied waar het wemelde van Duitse
militairen. Het zal dan ook niemand verbazen, dat de meeste
"line-crossers" juist in de periode september tot december
1944 langs de gehele Veluwezoom, alsmede aan de
overzijde van de Rijn in het door de Duitsers bezette deel
van de Betuwe, zijn opgepakt.

De stad Arnhem was inmiddels geëvacueerd en daarmee
had ook het gevangeniswezen deze stad verlaten. De
opgepakte "line-crossers" moesten dus elders worden
ondergebracht. Al snel raakten de cellen van het Velpse
politiebureau Woudoord aan de Stationsstraat overvol. Eén-
of tweepersoonscellen bevatten op sommige momenten
meer dan 10 arrestanten daar ook de niet-politiek
gedetineerden hier nog een onderkomen moesten vinden.
Elders op de Veluwe was het niet anders. Daarom werd
begin november 1944 door de Sicherheitsdienst (S.D.) het
gebouw van de Rotterdamsche Bank aan de Velpse
Hoofdstraat gevorderd als noodoplossing. Met enige

10

aanpassingen konden daarbij de kluisruimtes onder het
gebouw als cellen dienst doen. Maar ook de kantoorruimtes
op de eerste etage vonden een nieuw gebruik als celruimte
of verhoorkamer.

Het kantoor van de (destijds) Rotterdamsche Bank,
waar de bezetter ruimten als gevangenis had ingericht.

Foto archief Van der Wal

Ondergrondse beschiet Duitse wachtposten
Begin december 1944 vinden er door leden van de
ondergrondse beschietingen plaats op Duitse wachtposten
in de omgeving van Velp. Als dit meerdere malen gebeurt,
doet de commandant hierover zijn beklag. Rauter, de
Höhere S.S.- und Polizeiführer van Nederland, komt dit
ter ore en eist afdoende maatregelen. Er wordt een lijst
gemaakt van alle arrestanten die zich op dat moment in de
Rotterdamsche Bank bevinden. Daarbij wordt vermeld, wat
hun ten laste is gelegd. Acht worden er op de lijst
aangestreept: allen "line-crossers". 's Ochtends om 6.00 uur
op 13 december vinden de volgende acht jongemannen
nabij de Emmapyramide de dood als represaille voor iets
waar ze hoogstwaarschijnlijk zelf niet eens weet van
hebben gehad:



Naam woonplaats geboortedatum
Leonard Toepoei Amsterdam 14-03-1922
Anthonius Brand Montfoort 12-05-1909
Reyer van de Haar Nijmegen 14-06-1919
Evert Hans Kaper Wormerveer 02-05-1925
Douwe Ruitinga Groningen 24-07-1922
Josephus Bernardus Radstake Schiedam 31-05-1925
Willem Andries Jongsma Groningen 06-11-1924
Gerardus Hendrikus Brand Berkel enRodenrijs, 18-08-1923

Voor zover bekend heeft geen van de genoemden ook maar
enige binding gehad met een organisatie van lokaal verzet.

Graf pas later gevonden
Pas twee jaar na de bevrijding
wordt bekend waar de acht
jongemannen liggen begraven.
Hoewel het lokale politieappa-
raat veelvuldig naspeuringen
heeft gedaan, is men er in de
voorliggende jaren niet in
geslaagd het massagraf op te
sporen. Ten einde raad neemt
een marechaussee de bekende
paragnost Gerard Croiset in de
arm en verzoekt hem via
paranormale weg het graf op te
sporen. De officiële politie-
rapporten lezend die hiervan
bewaard zijn gebleven, is het
bijna ongelooflijk wat deze
man vooraf reeds allemaal
"zag" tijdens het zogenaamde
schouwen van foto's van de
slachtoffers. Op zondag 8 december 1946 volgt een speurtocht
ter plaatse waarbij gestart wordt in de nabijheid van het
bankgebouw aan de Velpse Hoofdstraat. Vergelijkbaar aan de
zaak Caranza in de jaren zeventig in Amsterdam, neemt ook
Gerard Croiset plaats in een auto gezamenlijk met twee collega-
paragnosten en enkele getuigen. Onderweg krijgt de chauf-

feur aanwijzingen hoe te rijden, waarbij de paragnosten afgaan
op de beelden die zij doorkrijgen van de laatste tocht van de
acht gefusilleerden. In de omgeving van de Emmapyramide
wordt halt gehouden waarna men verder zoekt met
wichelroeden. Uiteindelijk kunnen de drie paragnosten het eens
worden over een plek, die zo'n 50 meter uit de voet van de
houten uitzichttoren verwijderd ligt.

Daar ook leden van de Dienst Identificatie en Berging zijn
meegekomen, mag men meteen beginnen met graven. Maar
het is ondertussen al aardig naar de avond gelopen en door de
invallende duisternis ziet de groep zich genoodzaakt de graaf-

Emmapyramide omstreeks de ecuwisseling.
Fotoarchief Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal

werkzaamheden te staken. Voormen kans ziet om met dezelfde
groep terug te keren, valt in de dagen daarna een periode van
vorst in waardoor men de plannen moet uitstellen.
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Elders zit men ondertussen niet stil. Een ex-gevangene van
bureau Woudoord, een jood van Duitse komaf, heeft zich
na de oorlog op de zaak gestort. Alle acht slachtoffers heeft
hij in de periode september tot november 1944 in bureau
Woudoord van zeer nabij mogen leren kennen. Na de oorlog
heeft deze man in Nederland een betrekking gekregen bij
de afdeling Bijzondere Rechtspleging van het Ministerie
van Justitie. Zijn juridische achtergrond en zijn uitstekende
kennis van de Duitse taal maakten hem bijzonder geschikt
om de opgespoorde oorlogsmisdadigers in hun eigen taal
te verhoren. Door een verkeerd gekozen intonatie of
gezichtsuitdrukking zullen vele delinquenten zich bij hem
verraden hebben. Het bericht dat acht van zijn oude
vrienden zijn omgebracht in de omgeving van Velp, doet
hem besluiten zich met bijzondere inzet te werpen op deze
zaak. Hij wil tenminste de graflocatie te weten zien te
komen, zodat voor de nabestaanden daarmee een stuk
zekerheid en rust kan weerkeren. Eén van de hoogste S.D.-
ers die Velp gedurende de oorlogsjaren gekend heeft als
lokale bevelvoerder zit op dat moment opgesloten in de
"Koepel" en wordt door hem nader aan de tand gevoeld. In
ruil voor strafvermindering wijst deze uiteindelijk op 1 en
2 april 1947 twee locaties van verzamelgraven aan waar in
totaal acht personen worden gevonden. De locatie waar zes
mannen worden aangetroffen stemt volledig overeen met
die, welke Gerard Croiset vier maanden daarvoor heeft
aangewezen .....

Onthulling van monument
Rond de uitgiftedatum van deze Ambt en Heerlijkheid,
wordt (is) op 13 december 1997, exact 53 j aar na de
afschuwelijke gebeurtenis, een monument onthuld. Hierop
zullen tien namen te lezen zijn, omdat daar in de avonduren
van dezelfde dag nog eens twee jongemannen hun einde
hebben gevonden. Aangenomen mag worden dat ook zij
gefusilleerd zijn in de omgeving van de Emmapyramide,
maar geheel zeker is dit niet. Het gaat om de volgende
personen:
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Willem Leendert Rudolf van Balen
David Johannes Bakker

Den Haag, 07-10-1922
Den Haag, 02-07-1923

Helaas worden deze twee slachtoffers nog steeds vermist.
Dit komt mede doordat enkele maanden na hun fusillade,
op 3 maart 1945, de moeders, broers en zussen van beiden
om het leven zijn gekomen tijdens het geallieerde
vergissingsbombardement op de Haagse stadswijk
Bezuidenhout. De vaders overleven de ramp maar
overlijden na de oorlog op natuurlijke wijze. Hiermee viel
van de zijde van de familie de aandrang op een opsporing
van de twee bij de diverse overheidsinstanties weg.

Nabestaanden van deze twee laatste slachtoffers zullen dan
ook niet aanwezig zijn op het moment dat het monument
onthuld zal worden. Wel is dit het geval bij de andere acht
families. Daarnaast zijn tijdens de samenstelling van het
al eerder genoemde boekwerk ook vele oud-
medegevangenen opgespoord of is contact gelegd met hun
echtgenotes. Zodoende raakte veel bekend over het
gevangenisIeven van het politiebureau Woudoord en (later)
de Rotterdamsche Bank, hetgeen de laatste weken waren
van acht jongemannen (de twee Hagenaars hebben vreemd
genoeg nooit in Velp vastgezeten). Ook deze oud-
medegevangenen zullen zoveel als mogelijk op de 13de
december eer bewijzen aan de jongens die ze toen van zo
nabij hebben leren kennen.

Hopelijk is met het uitkomen van het boek en de plaatsing
van het monument een stuk geschiedenis aan de
vergetelheid ontrukt.



ENKELE GREPEN UIT DE BOUWGESCHIEDENIS VAN
DE ROZENDAALSE DORPSSCHOOL

Door !.Baltjes

In de gemeenten Rheden en Rozendaal stond tijdens "Open
Monumentendag 1997" de oude historische lagere school
centraal. Daarmee wilde men aantonen hoe, onder invloed van
zowel pedagogische als didactische opvattingen, naast zaken
als het onderwijs zelf, ook de school-architectuur veranderde.
Alleen al de wijze waarop thans een nieuwe school tot stand
komt verschilt immers immens veel van die, waarop dat
vroeger gebeurde. Daarom meenden we ter gelegenheid van
Open Monumentendag, daaraan nog enige aandacht te moeten
besteden waarbij de keuze viel op de Rozendaalse
Dorpsschool.

Rozendaalse Dorpsschool
Foto: Archief Architectenbureau Verhoeven

Veranderingen in Rozendaal
Al vroeg in het jaar 1956 betrokken de eerste bewoners van
de toen in aanleg zijnde wijk" de Leermolensenk" in Rozendaal
hun nieuwe woningen. Met de realisatie van die woonwijk -
ca. 100 woningen - verdubbelde zich globaal het
bevolkingsaantal van deze gemeente. Dat er toen in alle
opzichten nog ruimte was weerspiegelt zich in de situatie van
de openbare school, de Torckschool, aldaar. Men zal geneigd
zijn te denken, dat daar de uitbreiding in de eerste plaats zou
worden gevoeld in de vorm van ruimtegebrek. Dat was echter
geenszins het geval. Nog in 1959 schreef de inspecteur van
het lager onderwijs: "C ... ) Ik vind het gebouw van uw school
één van de lieflijkste in mijn inspectie. Er is geen sprake van
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dat het in zodanige staat verkeert, dat het afgekeurd dient te
worden. Ik vind het een goed onderhouden gebouw, waar een
sfeer is die alle mogelijkheden voor een goed onderwijs biedt.
(...)" .
Maar tien jaar later, in 1969, liet de staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen weten: "Het is mij bekend
dat de bouw van een vierlokalig schoolgebouw, ten behoeve
van de openbare school voor gewoon lager onderwijs te
Rozendaal dringend noodzakelijk is" .
Alleen uit deze constatering blijkt al, dat het aantal
leerlingen in die tien jaar aanzienlijk moet zijn toegenomen.
De situatie in ogenschouw nemende hoeft dat geen
verwondering te baren. Onder de nieuwe bewoners van De
Leermolensenk waren veel pasgetrouwde paren waarvan
de kinderen in 1969 de leerplichtige leeftijd bereikten. En
kan de Leermolensenk als eerste - naar Rozendaalse
maatstaven - grootschalig uitbreidingsproject worden
beschouwd, ook elders in de gemeente werd veel
nieuwbouw gepleegd. Op de golvende akkers aan de
westzijde van de Schelmseweg verrees de woonwijk "De
Del". De voormalige moestuin van het kasteel, toen in
gebruik als kwekerij van een hoveniersbedrijf, bood plaats
aan een aantal nieuwe woningen en het Bakkerspad werd
Bernhard ter Haarlaan met ook daarlangs een aantal nieuwe
huizen. Vele toen nog open plekken werden bebouwd en al
zingend achter versierde fietsen en kinderwagens zong de
bevolking:

"Nu zijn wij duizend in totaal.
Lang leev' mis aller Rozendaal. "

De Torckschool, zijn personeel en zijn leerlingen hebben
deze uitbreidingen op hun wijze ervaren. De twee lokalen
van die school waren totaal onvoldoende om aan het
navenant gegroeide aantal leerlingen onderdak te bieden
en onderwijs te geven en men werkte tenslotte dan ook
met drie dependances. En dat alles met de aanleg van de
Jagermeesterswijk in het vooruitzicht. Maar tenslotte zou
het toch die wijk zijn die de oplossing bracht.
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Aan nieuwbouw viel niet te ontkomen
Hoopte men aanvankelijk nog dat daling van het
geboortecijfer en toenemende vergrijzing al te forse
ingrepen overbodig zouden maken, in 1969 groeide ook
het besef dat aan nieuwbouw niet viel te ontkomen.
Bij de scholenbouw is een groot scala aan instanties en
personen betrokken. Daar is in de eerste plaats het
gemeentebestuur, dat tot de bouw moet beslissen, het
bouwterrein ter beschikking moet stellen en de financiering
moet zien rond te krijgen. De betreffende besluiten moeten
worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten en de Min-
ister van Onderwijs moet een urgentieverklaring afgeven,
zonder welke niet met scholenbouw mag worden begonnen.
Ook voor het verkrijgen van de jaarlijkse tegemoetkoming
in de lopende kosten is deze verklaring onmisbaar. Een
bouwcommissie en een architect bleven aanvankelijk nog
even buiten het beeld. Wel nodigde de inspecteur van het
lager onderwijs B. en W. van Rozendaal uit enkele
voorbeelden van goede scholenbouw te bezoeken.

Torckschool op Rozendaal. ingebruik van 1842 tot 1973
Tekening Ger Mulder



Iets meer dan gewone belangstelling oogstte daarbij de Martin
Luther Kingschool in Apeldoorn. Men oordeelde echter dat het
platte dak van die school niet zou passen in het geaccidenteerde
terrein van de nieuwe Jagermeesterswijk, waar de nieuwe school
een centrale plaats zou moeten krijgen.
Met de Martin Luther King School kwamen ook het Ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en het Ministerie
vanVolkshuisvestinginbeeld, alsmedede doorhetBouwcentrum
opgerichte Stichting Informatiecentrum voor Scholenbouw
(LC.S.), dat een programma van eisen zou opstellen en de
begeleiding van de ontwerp-werkzaamheden op zich nam.
Het zoeken naar een architect hielden B. en W. aan zich. Wel
trad op dat moment een bouwcommissie naar voren, waarin
vertegenwoordigers van het college, het toenmalige schoolhoofd
en enkele onderwijsdeskundigen zitting hadden, later uiteraard
uitgebreidmet de architectenbij debouwbetrokkendeskundigen.

Kapconstructie Rozendaalse Dorpsschool
Foto: Archief Architectenbureau Verhoeven

In januari 1971 waren zoveel informaties verzameld dat
het tijd werd een architect te gaan zoeken. Afgaande op
die informaties kwam men terecht bij architect J. Verhoeven
te Hoevelaken. Bij een bezoek aan zijn bureau moeten de
gasten enkele schokeffecten hebben ondergaan. In ieder
geval, het verslag van dat bezoek getuigt van een "Dit is
het niet", dat werd ervaren bij het aantreden van het
voorterrein van het architectenbureau, een mening, die bij
vertrek was veranderd in: "Dit kan het wel zijn".

Hoe dan ook, Verhoeven werd de architect! Om te beginnen
ging hij ervan uit dat het uiteindelijke gebouw zodanig zou
moeten zijn, dat alle betrokkenen het niet als het
uitsluitende werk van de architect zouden zien, maar het
als het werk van henzelf zouden ervaren. Voordat dit
gebouw op papier en daarna op Rozendaalse bodem stond
heeft hij dan ook bij alle betrokkenen: personeel, bevoegd
gezag, ouders enzovoort, een tamelijk langdurig
bewustwordingsproces begeleid omtrent doelstelling en
vormgeving. Allen die met het gebouw te maken zouden
krijgen moesten het eens worden over de prioriteiten en de
keuzes die men daarbij zou moeten maken. Dat niet direct
op de eerste vergadering van de bouwcommissie
voorstellen in de vorm van bouwtekeningen op tafel
kwamen ligt dan ook voor de hand.

Pas in de derde vergadering van de bouwcommissie kwam
de architect met een schetsplan, maar zijn aanpak had wel
tot gevolg gehad dat iedereen zijn aanbevelingen had
kunnen doen. Een greep daaruit: grote beslotenheid, veel
licht en prikborden, lage en diepe vensterbanken, die het
uitstallen van werkstukken en het plaatsen van bloemen
en planten mogelijk zouden maken en de verwarming er
onder. Ook een flink groot fietsenhok stond op het
verlanglijstje. In feite werden alle wensen ingekaderd in
een voorstel van de architect: "bij de gehele opzet van de
school zouden we ervan uit moeten gaan dat we alles zoveel
mogelijk insluiten en zo weinig mogelijk uitsluiten."
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Eerste schetsplan
Het eerste schetsplan voorzag in de bouw van een centrale
hal met direct daaraan grenzend diverse dienstruimten.
Daar buiten de lokalen: kleuters en eerste klas aan de stille
westzijde, hogere klassen aan de drukkere zuid- en
oostzijde. Elk lokaal zou de vorm van een veelhoek krijgen,
waardoor alternatieve gebruiksmogelijkheden ontstaan en
elke klas zou een zelfstandige eenheid vormen. Het in dit
plan neergelegde principe vinden we terug in de huidige
school. De opsteller van het plan kreeg veel waardering
maar het zal niemand verwonderen dat hij daarnaast ook
veel kritiek moest verwerken. Ook het tweede plan haalde
niet de eindstreep. Er waren twijfels aan de praktische
bruikbaarheid van het aangeboden ontwerp en aan het
voldoen aan de wettelijke eisen. En bij de gedachte aan
wat dat alles wel zou moeten kosten kromden zich bij
enkele commissieleden de tenen. Niettemin, het was het
dus nog niet, maar men was het er wel over eens dat de
oplossing wel binnen bereik lag.

Kleuterschool
Ten tijde van de voorbereiding van de scholenbouw bestond
in Rozendaal de Prinses Irene Kleuterschool van de
Vereniging van Voorstanders Van Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs. Deze was ondergebracht in een
noodgebouw op een tijdelijke vestigingsplaats. Het lag dus
voor de hand dat de architect opdracht kreeg rekening te
houden met de mogelijkheid een kleuterschool te bouwen
op hetzelfde terrein.
Nog tijdens de voorbereidingen tot de bouw van de lagere
school (1971) werd besloten tot de overdracht van de
kleuterschool aan de gemeente. Door deze ontwikkeling
kreeg de al bij de architect levende gedachte om een
kleuterschool in hetzelfde gebouw onder te brengen een
bredere basis.
Met deze ontwikkeling - samengevoegd met de kritiek van
de intussen met de inspectrice van het kleuteronderwijs
uitgebreide bouwcommissie - kwam een drastisch
gewijzigd plan tot stand dat, na nog vele wijzigingen te
hebben ondergaan, de definitieve schets opleverde.
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Het jaar 1972 is voor de Rozendaalse Dorpsschool een
cruciaal j aar geweest:

28 februari de gemeenteraad stelt de benodigde bouwsom
beschikbaar,
bestek en tekeningen gereed,
goedkeuring verleend door de bouwkundig
hoofdinspecteur
Gedeputeerde Staten keuren het raadsbesluit
van 28 februari goed,
de gemeenteraad stemt in met het bestek en legt
de aanbesteding in handen van B. en W.,
aanbesteding aan aannemersbedrijf J. Rougoor
te Velp voor f476.550,--,
legging van de eerste steen door de
Burgemeester van Rozendaal, mevrouw
H.L.M. Flugi van Aspermont-d'Hangest
barones van Mijdrecht.

8 juni
24 juli

21 augustus

11 september

18 oktober

20 december

De school werd op 20 augustus 1973 in gebruik genomen.

Mogelijk al tijdens de bouw, maar zeker ook daarna heeft de
Rozendaalse Dorpsschool veel aandacht getrokken. Niet alleen
in Duitsland en Italië, maar zelfs in Japan toonde de vakpers
haar belangstelling.

We willen afsluiten met een opmerking van één van de leden
van de bouwcommissie, die vaststelde dat in elk geval duidelijk
was geworden dat architectonisch fraaie oplossingen
huisvrouwen - en dus ook schoolschoonmaaksters - tot
wanhoop kunnen brengen, terwijl onderwijskundige wensen
bouwkundige wangedrochten kunnen opleveren!
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WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
(XII)

Door J. Baltjes

Ongunstige vestigingsfactoren Terlet,buiten dorp van Rozendaal
Dat er op Terlet, ondanks een aantal ongunstige De bewoners leidden er een karig bestaan van schapenteelt en
vestigingsfactoren, een nederzetting ontstond is dus - gezien de landbouw. Uiteraard moest daarvoor pacht worden betaald.
ligging op een kruispunt van wegen - niet zo erg vreemd. Uit het Kerkkamp noemt naast de tienden een pacht van een derde
verslag van de telgen deel van de opbrengst, de
Muntinghe blijkt in ieder ,---------::"'::-:--------------------.., z.g. derde garve. Bij
gevaldat er een herbergwas. 7 Slicher van Bath lezen we,
Daarover hoorden we 0' dat deze afdrachten zeer
overigens al eerder. Bij het gebruikelijk waren. Voor
aantreden van Lubbert wetrug duurzame
Adolf Torck in 1722 is er al producten, zoals eieren en
sprake van een nieuwe vlees, werden deze lasten
herberg die, tezamen met I al spoedig omgezet in
Zijn andere betalingen in geld, maar
veelomvattende voor duurzame producten,
bezittingen opTerlet,op een zoals granen, bleven ze
waarde van f 7.200 wordt lang bestaan. De pacht
geschat. Niet duidelijk is of werd berekend van hetgeen
het een nieuw gestichte of er overbleef na de afdracht
een vernieuwde herberg van de tienden. Dat
betreft. Deze boerderij - 2 betekende in totaal dus een
herberg stond bekend als last van 40 % van de
Groot- Terlet en zal zich opbrengst.
ongetwijfeld hebben mogen Zo op het eerste gezicht
verheugen in de klandizie ..@.~. lijkt dit geen onbillijke
vanvelepassanten,vooral in 4'~:. regeling: 60 % voor de
de tijd dat het verkeer nog boer en 40 % voor de
plaats vond met trage en grondeigenaar.
vermoeiende middelen. Ook elders was deze
Aan de andere kant verhouding gebruikelijk.
(westzijde) van de weg Op onze excursie naar "De
stond ook een boerderij: Fragment van de Kadastrale Atlas van Gelderland 1832, Lebbenbrugge" te Borculo
Klein- Terl et. Volgens Rozendaal. Stichting Werkgroep Kadastale Atlas Gelderland. in augustus j.l. vernamen
Kerkkamp was deze van 61 schaapskooi 62 bouwland 63 huis en erf we, dat Reint Barink in

64 tuin 65 tuin 66 huis, schuur, stal, erf
pre-historische oorsprong. 67 weiland 67b;' huis en erf. 1811 deze boerderij van
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Domeinen pachtte voor f 20.- voor het huis. Het land werd
belast met de "zware garf": van elke vijf garven twee stuks,
dus ook 40 % van de opbrengst.
Maar om het volgende jaar weer graan te kunnen verbouwen
moest een gedeelte van de oogst als zaaizaad opzij worden
gezet. Voor granen rekende men op de minder vruchtbare
gronden met een zaaizaadbehoefte van een derde deel van de
opbrengst. Ging het om een vruchtbare grond, dan kon men
met een vierde deel toe. Er is geen enkele reden om voor de
onderhavige gronden met de gunstigste "zaaizaadfactor" te
rekenen, zodat van de oogst 30 à 35 % als zaaizaad moest
worden gereserveerd.
Daarbij moest men voor de
grondbewerking en andere
werkzaamheden een paard
houden. Een deel van het
voer van dat paard bestond
uit haver, zodat de gronden
deels met haver moesten
worden beteeld. Ook hier-
voor golden bovenstaande
afdrachten, zodat voor de
boer uiteindelijk slechts 20
% van de opbrengst voor
eigen gebruik overbleef.
Deze verhoudingen krijgen
nog een scherper reliëf,
wanneer we constateren dat
de ontvanger van de tienden
deze niet voor eigen gebruik
nodig had. Kerkkamp vertelt
ons (in "Waterraderen
wentelden in Velp en
Rozendaal") van Derk van
Delden, die een papier-
molen pachtte van de heer
van Rosendael. Die pacht
gold het "recht op het water" .
Het molenwerk moest hij

kopen. Naast de papiermakerij had hij nog een
nevenbedrijf. Dat blijkt uit de restitutie van f 10,65, die
hij in 1834 kreeg op de afbetaling van de molen, voor het
leggen van een dorsvloer in de schuur. Deze had hij nodig
omdat hij bij de verkopen van de Rosendaelsche
koren tienden geregeld de hand op enkele percelen wist te
leggen.
Deze gegevens verschaffen ons enig inzicht in de
verhouding tussen de (groot)grondbezitter en zijn pachters.

Karig bestaan
Op de arme gronden heeft de
boerenbevolking vroeger op
het randje van de
hongersnood geleefd. Dit
gold vooral als zij zelf geen
eigenaar waren. Slechte
opbrengsten, versterkt door
misoogsten als gevolg van
vee- en plantenziekten en
ongunstige weersomstandig-
heden, waren daarvan de
oorzaak. Weliswaar deelde
ook de verpachter in deze
ongunstige factoren, doordat
ook zijn aandeel opbrengst-
afhankelijk was, maar door
zijn relatief geringe aandeel in
die opbrengst werd de boer
het zwaarst getroffen. Vaak
heeft dit geleid tot het
aanspreken van het gereser-
veerde zaaizaad voor
consumptiedoeleinden. De
rampzalige gevolgen sleepten
zich daardoor voort tot in de
volgende jaren.

Plaats waar de schaapskooi (nr 61 op de vorige afbeelding) heeft gestaan. De rijen
boompjes ter weerszijde staan beide op een verhoging, ontstaan door het inzakken
van de uit plaggen bestaande zijwanden. De zich daartussen bevindende uitdieping
ontstond doordat met de mest telkens enig zand werd afgevoerd.

Lees verder op pagina 24
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Gedachtenwisseling
In een soort forum-discussie kreeg een vijftal eigenaren
van monumentale panden de gelegenheid hun ervaringen
met het huidige gemeentebeleid uiteen te zetten. Daarin
en in de daarna gehouden open discussie klonk vooral
kritiek door. Deze had in het bijzonder betrekking op de
vooral starre ambtelijke benadering van de zijde van de
gemeente, waarin te vaak werd verwezen naar reeds
bestaand, en ook naar te verwachten(!) beleid. De kritiek
was echter van goed niveau en de opmerkingen beslist niet
altijd negatief. Zo werd voorgesteld dat de gemeente een
depot zou gaan inrichten, waaruit de eigenaar van een
monument ten behoeve van onderhoud en verbetering
hulpmaterialen en specifieke werktuigen zou kunnen lenen.
Als voorbeeld werd het steigermateriaal genoemd, dat in
het normale circuit aan huur f 6.000 per maand kost.
Het aan subsidie verleende of te verlenen bedrag mag dan
aanlokkelijk zijn, het leeuwendeel van de onderhouds- en
restauratiekosten komt uit eigen zak!

DISCUSSIE-AVOND MONUMENTENZORG

Verslagen van J. Baltjes en J de Bruijn

De discussieavond op 17 juni j.l. in de aula van Huize
"Avondzon" in Velp moet gezien worden als een poging
om in een open gesprek een meer vloeiende lijn te brengen
in de relatie tussen de gemeente Rheden, als uitvoerder
van de Monumentenwet en de bezitters van monumentale
panden. Aan de hand van de uitkomsten van dat gesprek
zou aan de politiek voorstellen kunnen worden gedaan tot
optimalisatie van de wederzijdse verhoudingen in de
uitvoering van het monumentenbeleid. Een bijzonder
probleem dat hierbij opdook was het feit dat deze avond
reeds sinds een half jaar geleden was gepland en dat in die
tussentijd zich een ernstig tekort op de gemeentebegroting
had gemanifesteerd. Als gevolg daarvan moet rekening
worden gehouden met verlaging, mogelijk zelfs met
eliminatie van het voor monumentenzorg te besteden
budget. Dat betekent echter niet dat daarmee stante pede
het verstrekken van subsidies wordt stop gezet. Uit vroegere
reserveringen is namelijk in het Dorpsvernieuwingsfonds,
waaruit het in 1987 ingezette monumentenbeleid wordt
bekostigd, nog een bedrag van 1,4 miljoen gulden
beschikbaar. Met het jaarlijkse budget van f 350.000 zou
dit tot 2001 toereikend zijn, maar zonder tussentijdse
bijschrijvingen is het duidelijk dat met vermindering en
zelfs met beëindiging van de uitkeringen moet worden
gerekend.
In de gemeente Rheden zijn thans ongeveer 250 panden
als monument aangewezen. Verwacht wordt dat daar nog
100 bij zullen komen. Voor onderhoud en restauratie kan
de eigenaar van zo'n pand in aanmerking komen voor een
subsidiebedrag van maximaal f 25.000, uitgesmeerd over
een periode van tien jaren.
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Minder formaliteiten
In de discussie werd ook de roep gehoord om
contactpersonen, die minder regeltjes citeren en meer de
nadruk kunnen leggen op de praktijk gerichte adviezen.
De geringe omvang van de subsidie, geprojecteerd op de
totale onderhouds- en restauratiekosten, was voor niemand
aanleiding deze af te wijzen, ook niet als de eisen voor het
verkrijgen van de subsidie een kostenverhogend effect
hadden. In hun algemeenheid dragen deze eisen bij in het
behoud van de monumentwaardigheid van het pand. Dat
niettemin met die eisen vaak moeilijk valt te werken toonde



de eigenaar aan, die een vrijwel onbruikbare kamer weer
bruikbaar had gemaakt door een raam aan te brengen waar
eerder nooit een raam was geweest. Hij had zijn uiterste
best gedaan het geheel in een bij het huis passende stijl te
houden, maar hij kreeg daarop de kritiek over zich heen
dat hij een eigentijdse stijl had moeten hanteren om de
latere toevoeging te accentueren.

Dreiging van verval
Met betrekking tot het eventueel vervallen van de subsi-
dies werd zowel van uit de zaal als vanaf het forum
gewaarschuwd voor verval en verloedering. Het niet
verlenen van een gemeentelijk subsidie betekent ook dat
de Provincie en eventueel het Rijk geen subsidies zullen
verlenen. Die instanties subsidiëren namelijk alleen als ook
de gemeente dat doet. De eigenaren missen dan niet alleen
een deel van het voor onderhoud benodigde geld. Zij zullen
door het vervallen en de mindere greep van het toezicht
ook gemakkelijker overgaan op een goedkopere, maar
ongewenste uitvoering van het onderhoud. Het is duidelijk
dat daardoor ernstig verval van het aanzien van onze
omgeving en van de uitstraling die dat aanzien naar buiten
heeft, zal optreden.

Hoopvolle ontwikkelingen
Aansluitend op het bovenstaand verslag, informeert de heer
De Bruijn u namens het bestuur over enkele actuele zaken
uit het veld van het monumenten beleid en daarbuiten.
Allereerst kunt u kennisnemen van het verweerschrift dat
hij heeft uitgesproken tijdens de hoorzitting van de
Gemeente Rheden op 30 juni j.l. naar aanleiding van de
Perspectiefnota "Wonen Plus" van die gemeente.

Verweerschrift
"Graag wil het bestuur van de Oudheidkundige Kring
Rheden- Rozendaal reageren op de Perspectiefnota van de
Gemeente Rheden "Wonen Plus". Het zal u niet verbazen
wanneer wij ernstig verontrust zijn door deze nota.
Aan de hand van enkele citaten uit "Wonen Plus" en enige
andere punten willen wij onze verontrusting onderbouwen.

Citaten uit "Wonen Plus"
"Cultuur tekent beschaving", "Cultuur hoort thuis in een
zichzelf respecterende gemeenschap als de gemeente
Rheden". "In cultuur worden onderscheiden: het culturele
klimaat, de bibliotheek, het muziekonderricht en de
monumenten ".
Monumenten worden dus erkend als één van de 4 peilers,
zeg dragers van de cultuur.
"Het behoud en beheer van monumenten is van oudsher
een taak van overheid en met name het Rijk" (Gemeente is
een lagere overheid van het Rijk).
De hierboven vermelde citaten en doelstellingen kan de
Oudheidkundige Kring van harte onderschrijven.
Wanneer echter de financiële paragraaf verschijnt wordt
de zwanenzang van het gemeentelijk monumentenbeleid
aangekondigd. Een grotere tegenstelling is haast niet
mogelijk. Het deed mij denken aan een strofe van de Velpse
dichter Bernard ter Haar, die zich in de vorige eeuw zorgen
maakte over de kaplust van de heer Lüps van Kasteel
Biljoen. Eén strofe wil ik u niet onthouden:

"Want de geest van vandalisme is uit de nacht
der jaren herrezen en opnieuw U in de borst
gevaren?
Gij hakt de bossen door en rukt de bomen om
Gelijk een Genserik aan 't hoofd van zijn
barbaren elk beeld vergruizelde in paleis en
heiligdom ".

U zult begrijpen dat wij u niet willen beschuldigen van
barbarij, maar wel uiting willen geven aan onze
ongerustheid.
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Ter zake komend wil het bestuur een aantal punten
aanstippen:

1. Gemeentelijke monumenten
De inventarisatie van het Gelders genootschap in de'
afgelopen jaren heeft geleid tot een lijst van enige
honderden monumentwaardige panden/gebouwen in onze
gemeente, waarvan inmiddels een groot aantal als
gemeentelijk monument is aangewezen. De aantallen
gemeentelijke monumenten scoren zeer hoog in Gelderland.
Dit betekent dat Bestuur en burgers hiervoor een
verantwoordelijkheid dragen, die zij niet uit de weg moeten
gaan.

Bij het behalen van een prijs
in het kader van de Entente
Floriale hebben, behalve tuin
en park, de goed verzorgde
monumentale panden en
gebouwen hun rol gespeeld.
Historisch besef van dorps-
en landschapsschoon speelt
een niet te verwaarlozen rol
in de bevordering van het
toerisme.

1

2. Subsidies
Het stopzetten van gemeentelijke subsidies t.b. v.
gemeentelijke monumenten zal consequenties hebben, die
verder dragen dan de gemeentegrenzen. Zoals u weet is de
provinciale subsidie gekoppeld aan die van de gemeente
en gelden hiervoor vaste percentages,
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Conclusie: Stopzetten van gemeentelijke subsidies betekent
tevens beëindiging van de provinciale subsidies.
Voorts zal het u bekend zijn dat subsidies bij het restaureren
van panden/gebouwen werkgelegenheidsbevorderend
werken. Daarnaast stimuleren en motiveren subsidies
eigenaren van panden hun monument goed te verzorgen.

3. Monumenten en hun omgeving
Monumenten vervullen in hun omgeving een belangrijke
rol in de stoffering van het dorp en het landelijk
buitengebied. In de jaren die achter ons liggen werd veel
goeds tot stand gebracht.

Nogmaals een werkgelegen-
heidsaspect dat ook de
gemeente hoog in haar
vaandel heeft staan,

voor toelichting foto, zie blz. 24

4. Evenwichtig bestuur
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring heeft begrip voor
de financiële perikelen, waarin het Bestuur van de
Gemeente Rheden verzeild is geraakt. Het is
onontkoombaar dat er keuzes gemaakt zullen moeten
worden om zo een verantwoord beleid voor de komende
jaren uit te kunnen zetten.



Echter één en ander zal op een evenwichtige wijze gestalte
dienen te krijgen. M. b. t. het voorgenomen
monumentenbeleid zijn wij van mening dat hier het
evenwicht ernstig verstoord dreigt te geraken.
Inconsequent is het bovendien als wij weten hoe de
gemeente Rheden in i986 de aanzet heeft gegeven tot een
integraal monumentenbeleid en dat in i992 de raad de
Notitie Monumentenbeleid heeft vastgesteld.

5. Tenslotte
Het komt niet zo vaak voor dat de Oudheidkundige Kring
hard aan de bel trekt. Dit houdt verband met het feit dat
het bestuur van onze Kring in het algemeen in goed overleg
resultaten heeft kunnen bereiken met de gemeente Rheden.
Echter nu dreigen wij in een positie te geraken, die in strijd
zou zijn met de doelstellingen van onze vereniging en zien
wij ons genoodzaakt te reageren.
De Oudheidkundige Kring is een vereniging die zich reeds
43 jaar lang betrokken voelt bij het monumentenbeleid van
de gemeente Rheden. Wij zijn zelfs de oudste of één van de
oudste historische verenigingen in Gelderland.
initiatieven van burgers uit deze gemeente hebben destijds
reeds duidelijk gemaakt dat monumenten behouden dienden
te worden. De activiteiten van enkele leden bleef zelfs niet
beperkt tot de gemeente Rheden. Het zal dit jaar 40 jaar
geleden zijn dat het Gelders Oudheidkundig Contact in
Dieren werd opgericht en daar zijn eerste huisvesting vond.
Het Gelders Oudheidkundig Contact is vandaag de dag
niet meer weg te denken in het beleid van musea en
monumenten in de provincie Gelderland.
in de herfst van dit jaar zal door het GOC uit Zutphen in
Dieren aandacht geschonken worden aan dit jubileum.
Het zou wel erg navrant zijn als wij met gehesen stormbal
het Gelders Oudheidkundig Contact en vele
vertegenwoordigers van historische verenigingen uit de
provincie zouden moeten ontvangen.

Bestuurders, let op Uw saeck en houdt de vierde peiler van
Uw cultuurbeleid (monumentenbeleid) overeind!"

Tot zover het door de heer De Bruijn, namens onze Kring
ingebrachte bezwaarschrift. Te uwer informatie voegde hij hier
het volgende daaraan toe:

Het vervolg
Wanneer de voortekenen niet bedriegen zal de actie enig succes
kunnen hebben. Er bestaat n.l. een redelijke kans dat "het huis"
van het gemeentelijk monumentenbeleid zal blijven bestaan.
In de komende tijd kunnen wij hierover meer duidelijkheid
verwachten.

T.a. v. de vraag tot aanwijzing van beschermd monument voor
het Kuuroordcomplex in Laag Soeren informeerden wij u reeds
in de begeleidende brief van het extra nummer van A. en H.
Aanvullend valt nog te vermelden dat in een schrijven van 24
september j.l. bericht van de Staatssecretaris is ontvangen, dat
de aanvraag in behandeling is genomen. Binnen een termijn
van 10 maanden zal een beslissing op het verzoek volgen.

Bij Laag Soeren blijvend, kan de situatie rondom de
brugwachterswoning en brug over het Apeldoorn/
Dierenskanaal als rooskleurig gekenschetst worden. De
Provincie Gelderland, eigenares van het pand, heeft het
voornemen kenbaar gemaakt het wegtracé te verleggen.

Terugblikkend naar het begin van deze pennenvrucht het
devies: NON SINE PUNGNA (niets zonder strijd).

J. de Bruijn

23



Toelichting bij foto op pag. 22:
Het pand Beekhuizenseweg 44 in Velp is één der twee in de
jaren vijftig door architect Gerrit Rietveld ontworpen villa's
die de gemeente Rheden rijk is. De Monumentencommissie
heeft het College van Burgemeester en Wethouders
geadviseerd dit object op de monumentenlijst te plaatsen en
dit als volgt gemotiveerd:
1. De oorspronkelijke vorm is nog nagenoeg aanwezig.
2. De villa is passend in de in de jaren vijftig tot stand gekomen

villaparkbebouwing tussen de Beekhuizenseweg,
Alteveerselaan en Den Bruyl.

3. De ruimten in huis zijn zo goed ontworpen, rekening houden
met de functie van gebruik, dat de buitenkant vanzelf
architectonisch verantwoord is.

4. Architect Rietveld (1888-1964) heeft een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de bouwkunst.

5. Het pand is door zijn eenvoud een gaaf voorbeeld van de
bouwstijl het "Nieuwe Bouwen". Dit was de periode ca.
1917 tot 1960. (Foto E.J. Muis).

WANDELEN OP ROZENDAAL
LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN

vervolg van pag. 19

Deze, vrij algemeen geldende situaties, zijn vanzelfsprekend
ook de bewoners van Terlet niet voorbij gegaan. Een
uitbreiding van het landbouw-areaal kon daarvoor geen
oplossing bieden. De betreffende gronden waren alleen in staat
vrucht op te leveren, wanneer zij werden bemest. Daartoe had
men alleen dierlijke (overwegend schapen-) mest, vermengd
met zand en heideplaggen, ter beschikking. Voor de Veluwe
gold in zijn algemeenheid, dat een boer voor het onderhouden
van een hectare akkerland gerechtigd moest zijn tot het gebruik
van tien á vijftien hectare heide. Een aanvullende verbetering
van de vruchtbaarheid werd verwacht van braaklegging van
de akkers, meestal eens per drie jaar (het drieslagstelsel) en in
ongunstige omstandigheden eens per twee jaar.
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Toepassing van kunstmest en aardappelteelt
Verbetering van de situatie van voedselschaarste en
hongersnood trad in na de invoering van de aardappelteelt.
De opbrengsten aan voederwaarde per hectare liggen bij
aardappelen boven die van andere voor menselijke consumptie
geteelde gewassen. Bovendien ligt de verhouding tussen
hoeveelheid voor pootgoed benodigd materiaal en de opbrengst
gunstiger dan bij de granen.
Hoewel de aardappel sinds ongeveer 1600 in Europa bekend
was, vond de toepassing eigenlijk pas plaats na de
hongersnoden van de achttiende eeuw. Bij een inschatting van
wanneer de Terletse bevolking de aardappel ging verbouwen,
denken we toch aan een veel latere tijd. Bepaalde
omstandigheden, zoals bodemgesteldheid en behoudendheid
van de bevolking hebben in dit opzicht ongetwijfeld remmend
gewerkt.
Wat de eerste factor - de bodemgesteldheid - betreft, zal men
hier hebben moeten wachten tot de kunstmest beschikbaar
kwam. Het eerst waren dit lugano, een - uit Zuid-Amerika
afkomstige, ontstaan door eeuwenlange ophoping van
vogelmest - stikstofrijke mestsoort en het op dezelfde wijze
ontstane Chilisalpeter. Bekend is het gebruik hiervan in deze
streken in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het zal
ook ongeveer deze tijd zijn geweest dat deze nieuwe
ontwikkelingen - zij het zeer voorzichtig - hun intrede op Terlet
hebben gedaan. Wat de factor behoudendheid versus
vooruitstrevendheid betreft kan worden vermeld, dat de eerste
gebruikers van kunstmest deze bij nacht hebben uitgestrooid,
om het negatieve oordeel van hun buren te ontgaan. Eén van
de negatieve aspecten dus van de z.g. sociale controle. Of dit
ook op Terlet is gebeurd, is niet bekend. Ook de houding van
de landheer speelde in dit opzicht een grote rol.
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(Fotoarchief Mr. A.D. Aeijelts).
"De blijde boodschap" (oxaal kathedraal van Chartres)

Met deze afbeelding besloot de heer Aeijelts zijn voor 10 december j.l. geprogrammeerde
lezing over "Kerstverhalen in de Franse kathedralen uitgebeeld in glas en steen".


