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Het afgelopen jaar hebben we weer genoten van de
verschillende lezingen en excursies. Ook bracht het
onverwachte gebeurtenissen. Zo hebben wij herdacht
dat P.A. Daum honderd jaar geleden in onze gemeente
gestorven is in Laag Soeren en begraven ligt op de
Algemene Begraafplaats aan de Hardewijkerweg in
Dieren. Tot wij een brief kregen van de werkgroep
Indische letteren wisten we amper van Daums bestaan
af. Nu heeft de gemeente een prachtig bordje bij de
begraafplaats laten zetten met de namen erop van twee
beroemde mensen die er begraven liggen en wel P.A.
Daum en Jan Lichthart. Laten
we om Daum wat beter te leren
kennen eens kijken wat hij als
redacteur schrijft in het
Bataviaasch Nieuwsblad van 31
december 1890.

Op naar het jaar tweeduizend

OUDE JAAR.
Het eerste jaar van het laatste decennium
dezer eeuw is voorbij. Eentonig, regelmatig,
afgepast, onbarmhartig verloopt de tijd, de
eene maand voegend bij de andere, het jaar
van heden bij de jaren van vroeger.
-Geen beeld kan dát voorstellen, geen
tegenstelling dáárvan een begrip geven. Het
is even vruchteloos de gedachte in tastbaren
vorm te brengen, als te trachten haar weer te
geven in woorden.

Wij hebben den tijd ingedeeld op onze kleine
menschelijke manier, toch een hem waardig
punt van uitgang: den regelmatigen loop der
hemellichamen, tot maatstaf nemend. En toen
we het tijdsverloop in het gelid hadden gezet,
het etmaal hadden verdeeld in twee halfjes,
het jaar waarin de aarde haar loop volbrengt
om de zon in twaalf maanden en die weer elk
in vier weken, toen wisten we dat er nu goede
punten van herinnering waren voor onze
zwakke memorietjes; net als de huismoeder de
kousen merkt van haar kindertjes om als ze uit
de wasch komen, te zien wat van het eene is
en wat van het andere. Zij kan het goed
anders niet uitelkaar houden, de goede ziel,
en wij menschen, wij de menschheid -goede
ziel!- wij kunnen het zaakje onzer grootere en
kleinere geschiedenisjes ook niet uit elkaar
houden, zonder de vakjes te tellen, waarin wij
het tijdsverloop hebben afgedeeld.
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Maar als de een, in zijn beurs ziende,
vandaag bedenkt dat deze maand al dertig
dagen oud is; als zijn buurman op 't zelfde
oogenblik uitrekent, dat hij nu al dertig jaren
in Indië is, of als de onderwijzer er de jeugd
op attent maakt, hoe het van 't jaar juist drie
eeuwen geleden is, dat Breda vreugde mocht
beleven aan een turfschip, -wat zijn dat dan
voor nietige verschillen, bij het
overweldigènd verbijsterend denkbeeld van
den Tijd, den grooten, oneindigen Tijd?

Als wij gelijk thans uit een der door ons
gemaakte vakjes overgaan in een ander,
komen wij er van zelf toe daaraan te denken,
en dan valt het op, hoe onverschillig, leuk en
familiaar wij omgaan met den tijd; hoe wij
hem behandelen, niet alsof hij de baas was,
maar of wij hem in onze vakjes en hokjes
behoorlijk in bedwang hielden; of wij hem de
ontembare, met onze zandloopers, regulatuurs
en klokken mak en gedwee hadden gemaakt;
hem opgesloten droegen binnen het horloge in
ons vestzak. Wij spreken over den machtige
wiens wezen ons begrip te boven gaat, zoo
huiselijk mogelijk. "Hebt gij den tijd?" En gij
hebt hem of gij hebt hem niet.: "Dat was nog
in mijn tijd", zegt een ander, een derde
vermeent zonder er verder bij te denken, dat
hij beschikt over den tijd.
Het is slechts gewoonte gebruik.



Een ogenblik van nadenken, en iedereen voelt
hoe dat hebben en beschikken niets, niets
beduidt: en dan vraagt zoo menigeen
weemoedig: "Waar is de tijd gebleven ", of hij
zucht: "Hoe snel vervliegt de tijd!" of
berouwvol zegt hij "Kon ik den tijd
terug roepen!"
A l'impossible nul n' est tenu.

De tijd vliegt voort, zegt ge in uw zwakke
beeldspraak, -wel, laat dan stil hem vliegen;
neemt er genoegen mee, en doet uw eigen
voordeel en dat van anderen met het weinige,
dat ge van hem meeleeft.
En vooral; weest hem dankbaar!
God, als de mensch eens niet de werking
ondervond van het verloopen des tijds, wat
zou hij diep rampzalig zijn! Hij zou niet
leven, niet tot wasdom komen. Maar als hij 't
z66ver bracht, en zijn smart bleef zijn smart
en zijn genot hield niet op, dan stierf hij van
het laatste als van het eerste.

Wij kunnen weinig met zekerheid zeggen; wel,
echter, dat op het oude jaar altijd een nieuw
volgt. Waren wij bij den dood van onzen
Koning genoodzaakt op het Le Roi est mort
een Vive la Reine! te laten volgen, -bij het
afsterven van een jaar zijn nimmer variaties
noodig.

Dat blijft altijd hetzelfde.

Wat het persoonlijk heil van onze lezers
betreft, -wij bieden hen de hartelijke
gelukwenschen aan voor 1891. Gezondheid
voor henrelven en voor de hunnen; welvaart
en succes in hun zaken; tevredenheid en
genot in hun dagelijksch leven.

De gelukkige, die dat deelachtig wordt, late
den tijd maar voor wat hij is of worden zal;
zij, die er zich voor het oogenblik niet in
kunnen verheugen, moeten hopen op beter
dagen.
Dat, echter, is zeker: allen kunnen elkaar
morgen een welgemeen Slamat taoen bahroe!
toeroepen.

Zo, nu kennen we Daum een beetje beter en u bent het vast wel
met me eens, dat ondanks dat een paar van zijn voorbeelden
gedateerd zijn, de spelling niet helemaal eigentijds is, het stuk
nog niets aan zeggingskracht heeft ingeboet.
Zijn werk is als het ware tijdloos.

Eén januari beginnen we aan het laatste jaar van dit millennium,
1999. Wat heeft dit voor ons in petto? In ieder geval het begin
van het invoeren van de Euro en het negende lustrum van onze
Kring. Zal aan het einde van 1999 de wereld vergaan of de com-
puter op hol slaan? De ministers volgen in ieder geval speciale
cursussen om voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten aan
het begin van het volgende millennium.
We hebben nog één jaar de tijd, maar pas op de tijd vliegt!

Rest mij nog om u namens het bestuur van de Kring prettige
feestdagen en een gezond en creatief 1999 toe te wensen.

Slamat taoen bahroe! Gelukkig nieuwjaar!

P.J. den Boer-Pinxter
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Verslag van een lezing door: Mr. L.D. Aeijelts uit Velp
Plaats en datum: De Beukenhofte Velp op la december 1997
Verslag door: Jacques de Bekker.

Op een indrukwekkende wijze nam de heer Aeijelts ons, leden en
introducés van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal ruim
tachtig in getal, mee naar verschillende kathedralen in Frankrijk.
Zijn verhaal werd ondersteund door prachtige dia's. De beelden
die getoond werden, van zowel beeldgroepen in steen als in
gebrand-schilderd glas, leverden mét hun toelichting fraaie
kerstverhalen op.

Kathedraal belicht door gat in wolkendek
Een dia van Chartres toonde, vanaf grote hoogte, de stad geheel
overdekt met de schaduw van een wolkendek. Een open plek hierin
gaf de zon vrije doorgang om de kathedraal in een prachtig hemels
licht te zetten. De kristalheldere diamant. Johannes heeft het over
Het Nieuwe Jeruzalem.

Openbaringen 21: 1 0
En zij voerde mij in den
geest op een groten
hogen berg en toonde
mij de heilige stad,
Jeruzalem,
nederdalende uit den
hemel van God.
Kathedraal Chartres

Het gaat over de betekenis van de kathedraal. Die dankt haar naam
aan de cathedra, de zetel van de bisschop (Metz: merovingische
cathedra). De Kerstverhalen leidden ons langs verschillende
kathedralen. Zo zagen we beelden van onder andere de kathedraal
in Chartres, Reims, Parijs en Arles.

Bij het koor van de kathedraal van Reims zijn engelen in de
pinakels te zien. De verschillende beeldengroepen in diverse koren,
portalen en kapitelen maakten deel uit van het kerstverhaal, de
aankondiging en geboorte van Jezus.

Heer Aeijelts wist op voortreffelijke wijze diverse Bijbelteksten
in samenhang met de beelden te brengen.
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Bij het beroemde Maria-portaal in Chartres is De Boom Van Jesse
uitgebeeld in gebrandschilderd glas (Jesaja 11). De Godslamp is
naast de boom zichtbaar.
In de beeldengalerij van het portaal brengt aartsengel Gabriël een
bezoek aan Maria. 'Wees gegroet Maria, Gij zijt de gezegende
onder de vrouwen en gezegend is het Kind dat Gij zult baren.'
In deze beeldengroep is de nicht van Maria, Elisabeth moeder van
Johannes de Doper, te zien. Magnificat. Jozef staat er enigszins
afwezig bij.
Aan de onderzijde van het portaal te Chartres is de blijde boodschap
aan de herders uitgebeeld. De afbeelding boven de deuren laat het
reinigingsoffer zien, het ritueel bij een pas-geborene. Normaal was
hiervoor een lam vereist, doch voor minder-draagkrachtigen
volstonden tortelduiven.

Openbaringen 21: 12
En zij had een hogen muur
en twaalf poorten en
engelen op de poorten.
Reims:
koor met engelen in de
pinakels en koningskroon
boven de viering

Maria Lichtmis
Veertig dagen na Kerst is het twee februari, Maria Lichtmis. In de
timpaan is de afbeelding hiervan aangebracht. Opmerkelijk hierbij
is dat de afbeelding in deze vorm hier voor het eerst in het westen
gemaakt is. Maria toont het Goddelijk Kind aan het volk.
Bij de kooringang bevindt zich een kapiteel met herders en
schaapjes, met daarbij de tekst: 'ere zij God in den Hoge'.

Openbaringen 21:23
En de stad heeft de zon

en de maan niet van node,
dat die haar beschijnen, want
de heerlijkheid Gods verlicht

haar en haar lamp is het Lam.
Reims:

engelen nemen de zon
en de maan weg

Maria en Elisabeth, als beeltenis op een brandend braambos. De
betekenis van het brandende braambos is om aan te geven dat het
gaat om de Maagd Maria, een geliefde uitbeelding. Deze is ook te
bekijken in Amiëns, een sokkel met een brandend braambos met
Mozes.
We maken kennis met een aantal beelden uit Reims, 'de kathedraal
van de glimlach', ook wel de 'koningskathedraal' genoemd. Bij
de kroning van de koning werden fraaie tapijten meegebracht. Een
daarvan laat zien 'de Heilige Geest zal over U komen'. 'Zij zal
een zoon ter wereld brengen en hem Emmanuël - God met ons -
noemen' (Jesaja 7).
De vooraankondiging van de geboorte van Jezus: te Arles vertellen
beelden van de stal met de os en de ezel. Deze houden met hun
adem het Jezuskind warm.
Ook kijken we naar beelden van de Wijzen uit het Oosten, die
geschenken aanbieden. Een ander fragment van een beeldengroep
laat de Drie Koningen zien, naast elkaar, uitrustend van de
vermoeiende reis die zij gemaakt hebben. Zij liggen onder een
deken in de vorm van een halve cirkel. Een Engel waarschuwt hen
voor de weg die ze moeten volgen via de 'Ster met de Engelen-
vanuit-den-hoge' .
Interessant is het te weten, dat in de middeleeuwen de ster als een
bloemetje werd afgebeeld.
Een andere beeldgroep laat de aanbieding van de geschenken zien.
Nadat de Drie Koningen hun geschenken hebben aangeboden gaan
zij gehaast weer weg, de ster volgend.
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Merovingische cathedra
in de kathedraal van Met;
Foto 's beschikbaar gesteld
door de heer L.D. Aeijelts.

In de Dom van Keulen zouden de gebeenten van de Drie Konineen
bewaard worden. Hierbij behoort men wel een vraagteke: te
plaatsen. In een kapiteel van de kooringang in Reims is ook een
afbeelding van het aanbieden van de geschenken te zien, met een
betrokken moeder, die deze in ontvangst neemt. Opmerkelijk is
dat de maker van het beeldhouwwerk in het kapiteel is vermeld.
Als een van de laatste lichtbeelden kregen we nog een beeld van
de kooringang te Chartres. Acht dagen na de geboorte de
naamgeving en besnijdenis. Een delicate afbeelding. Ook Sint Jozef
is in deze afbeelding te zien.

Indrukwekkende afsluiting
Met het opnieuw tonen van het eerste lichtbeeld, de kathedraal
van Chartres, schitterend als een diamant in de hemelse lichtbundel
besloot de heer Aeijelts zijn lezing over de 'Kerstverhalen in Franse
Kathedralen in Glas en Steen'.
De boeiende, en hartverwarmende verhalen rond de beelden in
steen en glas, en niet te vergeten op de prachtige tapijten, pasten
goed in deze Adventstijd, de tijd ter voorbereiding op het
Kerstgebeuren .
Zij werden afgesloten met:

'MET KERST
GAAN WIJ OP WEG NAAR HET

LICHT .... .'
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Afscheid van Huib Bosland

In de vergadering van de Redactiecommissie van 6
oktober ).1., waarin gestalte werd gegeven aan dit
nummer van Ambt en Heerlijkheid, werd afscheid
genomen van Huib Bosland als lid van de
commissie.
De Redactiecommissie heeft er behoefte aan om in
de kolommen, 'waarvan Huib er zovele heeft
gevuld, enige aandacht aan zijn afscheid te
besteden.
Huib wist in zijn bijdragen snel tot de kern van de
zaak door te dringen, maar ook de details
ontgingen zijn aandacht niet. Hij was de hoeder
van een goed taalgebruik en hij wist gebreken in
taal, tekst en stijl snel en feilloos aan te geven.
Daarmee leverde hij een belangrijk aandeel tot het
niveau van ons blad.
Vanaf 1991 heeft Huib een markant aandeel in het
commissiewerk gehad in een periode waarin, als
bewijs van een goede sfeer en samenwerking, de
samenstelling van de commissie werd gekenmerkt
door stabiliteit.
Wij respecteren uiteraard zijn besluit om terug te
treden, maar we zullen er wel moeite mee hebben
dat we niet af en toe hem om zijn raad kunnen
vragen.

Huib, het allerbeste.



folie Baltjes

WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
XV

Na een paar onderbrekingen in de nummers J J 8 en 120 vervolgden
wij de serie "Wandelen op Rozendaal " weer in het vorige
nummer. 117 nummer 12 J plaatsten wij tevens onze bijdrage over
de Kapellenberg. In het voor u liggende nummer 122 nemen wij
de laatste van de vier bijdragen over Terlet op, thans ook met de -
reeds eerder beloofde - bij deze vier nummers behorende
literatuurlijst.

Passerende prominenten
Uiteraard heeft Terlet als doorgangspunt ook veel prominenten zien
passeren. De meesten daarvan zijn onopgemerkt voorbij gegaan.
Zo echter niet op 30 oktober 1811. Twee jaar daarvoor was Hol-
land door Napoleon bij Frankrijk ingelijfd en de keizer was op
bezoek in de noordelijke Franse provinciën. In de namiddag van
de voorgaande dag kwam hij in gezelschap van zijn gemalin met
zijn gevolg op Het Loo aan.

Grenspaal op de
Broukuylenpol nabij de
aansluiting van de
Eerbeekseweg op de Oude
Apeldoornseweg.
Door een grenswijziging
in J 953 staat deze paal nu
op Arnhems territoir.
Foto van de auteur

Omtrent de bedoelingen van de keizer bestond nogal enige
verwarring want alle steden rondom, zoals Kampen, Deventer en
Zutphen, bereidden zich voor op zijn bezoek. Ook de Velpenaren
verwachtten hem te zien op zijn doortocht. Zij bestrooiden de
gehele hoofdweg met geel zand, richtten erebogen op, plantten
dennenbomen en versierden die met linten.

Een en ander roept beelden op van verwarring en slechte
communicatie, want reeds twee dagen daarvoor schreef de
inspecteur van de posterijen aan de maire (burgemeester) van Ede
dat er 250 paarden naar de Woeste Hoeve zouden worden gezonden.
Ook de maire van Velp had in de nacht van 15 op 16 oktober reeds
20 paarden naar Terlet moeten zenden. Allemaal toch voldoende
aanwijzingen omtrent des keizers te volgen route en dat derhalve
de bovengenoemde plaatsen zijn bezoek niet hoefden te
verwachten.

Van de wijze van communicatie krijgen we een beeld uit de
vermelding dat in De Steeg gedurende 24 uren twee paarden
met twee koeriers gereed stonden voor het overbrengen van
brieven van Zutphen of Doesburg naar Velp. Daar stonden weer
twee voor het traject Velp-Arnhem. Deze deden geen dienst, maar
wel één man met paard voor het traject Terlet- Valkenhuizen,
voor brieven van Het Loo. Bovendien voorzag Velp nog in
koeriersdiensten tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem
en de Woeste Hoeve v.v.
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De paarden werden rondom gevorderd, voorzien van een man
met voor beiden voor twee dagen fourage. Zo leverde Ede van
het totale quotum bij de Woeste 42 en Dieren 33 paarden.
Zoals boven reeds vermeld voltrok zich dit circus tussen Het
Loo en Arnhem, en later op dezelfde dag tussen Arnhem en
Nijmegen op 30 oktober 1811. De keizer zelf met zijn gevolg
vertrok reeds des morgens. Aan de Woeste Hoeve werd van
paarden gewisseld. 's Middags volgde de keizerin. Een kwestie
van risicospreiding? De twintig naar Terlet gezonden paarden
hebben vermoedelijk gediend ter vervanging van toevallige
uitvallers.

Zonder twijfel moet de toen nog onverharde Apeldoornseweg,
na het passeren van de meer dan 1000 paardenhoeven, waarvan.
verschillende de weg heen en terug hebben afgelegd, in een
bijzonder deplorabele toestand hebben verkeerd.
Het kan worden uitgesloten dat dit hele gebeuren aan de aandacht
van de toenmalige bewoners van Terlet is ontsnapt en
ongetwijfeld zullen ze nog lang daarover hebben gepraat.

Van een andere opmerkelijke gebeurtenis hebben ze getuige
kunnen zijn op 5 oktober 1814. De bordjes waren verhangen en
prins Willem, die we later als koning Willem I zouden kennen,
was uit Engeland teruggekeerd. Het werd bekend dat hij op
genoemde dag vanaf Arnhem naar Het Loo zou gaan. De Velpse
oranjeaanhangers hadden al meer dan een kwart eeuw hun
gevoelens moeten onderdrukken, maar nu zagen zij een schone
gelegenheid hun ambities de vrije loop te laten gaan. Bij Terlet
werd een erepoort gemaakt en als Godron (de dichtende Velpse
koster!) zich geen al te grote dichterlijke vrijheden heeft
veroorloofd moeten wij aannemen dat men daar toen, samen
met de koning, een glas wijn heeft gedronken.

Van de ongelukkige afloop van een bezoek van Hertog Reinoud
IV in 1423 aan deze omgeving maakten wij reeds melding in
een vorige aflevering. Christiaan 's Grooten tekende in 1557,
in opdracht van koning Philips II van Spanje, een kaart van de
Veluwe. Op deze kaart komt niet alleen de naam Terlet voor,
maar ook is daar het kruis getekend, dat ter nagedachtenis aan
de omgekomen hertog werd opgericht. Met deze kaart is een
bewonderenswaardige volledigheid nagestreefd, want op een
hoge berg in de naaste omgeving is de galg afgebeeld.

Mirakel, magie, mysterie en mystiek
De plattelandsbevolking in het algemeen en die van de Veluwe in
het bijzonder leefde samen in zeer kleine gemeenschappen. Men
nam uiteraard kennis. van verschillende verschijnselen, waarvan
vooral de natuur er vele bood. Ter verklaring daarvan ging men
zich te buiten aan de meest fantastische voorstellingen, waarin het
nooit verdrongen heidendom in zijn volle omvang tevoorschijn
kwam. Zo oversteeg het door fantasie gevoede volksgeloof de
reikwijdte van het fysieke gezichtsveld, dat veelal niet verder ging
dan de einder, waar lucht en heide samenliepen. In die sfeer werden
de meest fantastische voorstellingen gemaakt en verder verteld om
een vruchtbare geestelijke voedingsbodem te vinden van waar uit
een verdere ver-
spreiding groeide.
Uiteraard is dit
verschijnsel ook niet
aan Terlet voorbij
gegaan.

Bomengroep tussen Broukuylenpol en tunnel
naar het Zweefvlieg centrum. Rechts van deze

bomen stond het huis van Berend Slijter Meilink.
Het veldje achter het hek heeft het karakter van

een verwaarloosde tuin.
Foto van de auteur

Blauwbroek
Wel opvallend is dat in die zin nooit verhalen worden gehoord
over de dode hertog en de ongelukkige putten graver. Maar
Blauwbroek was in deze omgeving wel bekend als brandstichter
en versleper van de stenen grenspalen en. dus een gevreesde
verschijning. Eens, toen hij werd beschuldigd een kooi met schapen
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in brand te hebben gestoken, zwoer hij dat hij brandend over de
hei mocht dwalen, als hij het wel gedaan had. Vanaf die tijd kwam
's avonds om half negen een brandende strobos van Oud-Reernst
langs Schaarsbergen tot aan de straatweg van Apeldoorn naar
Arnhem.
Een inwoner van het Deelerwoud wilde op een avond met kar en
paard langs de weg, waarover de grenslijn liep. Na enkele
ondefinieerbare geluiden gehoord te hebben sprong er een
gloeiende gedaante dwars over de wagen en begonnen de paarden
van schrik te draven. Wat hij precies heeft gezien heeft de
wagenmenner nooit willen vertellen, maar hij nam zich stellig voor
nooit meer bij avond die weg te kiezen.

Merkpaal van het
Rijksdriehoeksmeet
net boven op de
Galgenberg bij
Ter/et, 104 meter
+ NAP.
Foto van de auteur

Geluiden van een spoorweg in het westen
Sedert de aanleg van de spoorwegen heeft men vaak voornemens
geopperd voor een rechtstreekse spoorwegverbinding tussen
Arnhem én Apeldoorn. Iedere keer echter ketsten deze
voornemens af op de grote verschillen in terreinhoogte van het
betreffende gebied. Het heeft er even op geleken dat de plannen
toch konden worden verwezenlijkt. Dat was in de jaren 20 van
deze (20ste) eeuw, toen de Arnhemse wijk Alteveer bouwrijp
werd gemaakt. Er volgden grote doorgravingen, gepaard gaande
met egalisatie en afvoer - via het toen nog bestaande stedelijk

tramwegennet - van grote hoeveelheden zand naar het Arnhemse
Broek, waar aldus ook nieuw bouwterrein ontstond. Deze
egalisatie gaf voedsel aan plannen voor een spoorlijn via de wijk
Alteveer, Deelen en Hoenderloo naar Apeldoorn. Deze lijn is er
dus niet gekomen.

Uiteraard zullen ook de inwoners van Terlet niet onkundig van
deze slepende plannen zijn gebleven en hebben zij daaruit hun
conclusies getrokken. Alert op ieder geluid dat tot hun omgeving
doordrong hebben zij vaak de trein al horen rijden, waarschijnlijk
ook nog in de overtuiging dat hij er inderdaad ook was.
Vanzelfsprekend zullen zij wel iets hebben gehoord, zoals een
onweer in de verte of lawaai van militaire oefeningen, geluiden
die op grote afstand gemakkelijk kunnen worden geïnterpreteerd
als het geluid van een trein. Het is zelfs niet helemaal onmogelijk
dat zij onder bepaalde weersomstandigheden of bij een geschikte
windrichting de treinen tussen Arnhem en Ede hebben gehoord,
maar "hun" trein is er nooit gekomen.

Lindebomen
Zijn de voorgaande voorvallen speciaal van toepassing op Terlet
en naaste omgeving van ruimere betekenis was de bescherming,
die werd toegekend aan voor een woning staande linden. Maar
dan moesten er wel drie staan. Zodra één daarvan teloor ging
was de bescherming van de woning geëindigd. Men kan met
deze gedachte doen wat men wil, maar de plaats waar eens een
huis stond vindt men vaak terug aan een stel lindebomen: twee
stuks! Meestal kan men dan ook wel de plaats vinden waar de
derde stond. Maar de twee overgebleven exemplaren schoten in
bescherming van het huis tekort.

Wij geven de lezer gaarne in overweging deze gedachte bij het
lezen van de volgende regels eens te betrekken op Terlet: bij het
nog te bespreken verdwenen huis van Slijter Meilink schoten
de beide overgebleven exemplaren tekort om het huis te
beschermen. We zullen ook zien, dat dit het geval was bij Klein
Terlet en ook op de Plagde!. Maar toen Groot Terlet onder een
zwaar onweer doorging kliefde de bliksem één van de drie
beschermende bomen, daarmee de boerderij voor onheil
behoedend. Die boom bleef daar nog lang gespleten staan. Toen
hij was verwijderd konden de beide overgeblevene het huis niet
meer beschermen.
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Merkwaardig restant
van de Teerasen op de
Galgenberg bij Terlet.
Foto van de auteur

Laatste bewoners
Oude kaarten geven de
indruk dat reeds vroeg op
Terlet een aantal (drie of
vier) huizen stond. De
grootste uitbreiding heeft
de buurtschap gekend
tegen het begin van de
tweede wereldoorlog.

In 1892 kwam Johan van Veelen met zijn ouders in de boerderij-
herberg op Terlet wonen. Hij bleef daar ook na zijn huwelijk en
hij en zijn vrouw kregen elf kinderen. Een dramatisch dieptepunt
in dit huwelijk was het sneuvelen van hun zoon Hendrik in de
meidagen van 1940. Als aldaar gebruikelijk bestonden hun
schrale bronnen van bestaan uit schapenteelt en akkerbouw op
ontgonnen heidegrond. Niettemin genoot Van Veelen bij zijn
buurtbewoners veel gezag. Hij was namelijk door Baron Van
Pallandt belast met het beheer van de heide. Dat omvatte
aangelegenheden als het halen en graven van zand en plaggen,
het maaien van de heide en het aanwijzen aan de herders van de
te begrazen percelen.

Toen in 1940 de oorlog uitbrak woonden er nog vijf gezinnen
op Terlet. Wij noemden reeds eerder de boerderij "Klein Terlet",
aan de overkant van de Apeldoornseweg. Daar woonde in 1940
het bejaarde echtpaar Van Ark, met hun zonen Wout en Hendrik.
Ook zij leefden van schapenteelt en landbouw op ontgonnen
heidegrond. Het appelleert aan de verbeelding bij het vernemen
dat tot de geteelde producten graszaad heeft behoord. Het is ons
niet duidelijk of dit een geregelde of een incidentele teelt was.
Aan de overkant - de oostzijde van de Apeldoornseweg - was

toen het huisje van de tol gaarder reeds verdwenen. Een eindje
ten zuiden van Groot- Terlet leidde een weggetje het heideveld
in. Op geringe afstand staan daar nu nog twee huisjes. In de ene
woonde Lambert van de Broek met zijn vrouwen twee zonen.
Ook zij waren voor hun bestaan op de vruchten van de omgeving
aangewezen.
In het huisje daar dicht bij woonde de kunstschilder Gaaymans.
Terugkerende naar de Apeldoornseweg komen we - ons
begevende in de richting Arnhem - bij het huis dat werd bewoond
door Berend Slijter Meilink en zijn vrouw. Dit huis is al lang
verdwenen. De plaats is nog terug te vinden aan de twee flink
uit de kluiten gewassen linden in de berm tussen de A-SO en de
in oostelijke richting opgeschoven Oude Apeldoornseweg. Het
huis moet dus hebben gestaan waar de weg nu loopt. Aan de
overkant van het hek zijn - voor wie daar oog voor heeft - nog
elementen te zien die kenmerkend zijn voor een verwaarloosde
tuin.
De ondergang van Terlet is niet te wijten aan de oorlog, maar is
er wel door ingeluid. We signaleerden reeds het verdwijnen van
het huis van Slijter Meilink. Toen dit huis verdween werd er
nog zwaar gedebatteerd over de route, die de A-SO zou moeten
nemen. De aanleg van de A 50 gaf toen nog geen aanleiding tot
de afbraak.

Op 15 april 1945 brandde als gevolg van oorlogshandelingen
de voor de boerderij "Groot Terlet" staande schuur af en kwam
het daarin aanwezige vee jammerlijk om het leven. Terlet was
toen feitelijk al geheel ingesloten door de geallieerden en in
lokale betekenis was het einde van de oorlog zeer nabij. De
schuur werd niet weer opgebouwd. Hetzelfde lot onderging in
de jaren zestig de woning van de familie Van den Broek. De bij
dat huis behorende schuur werd aangepast aan bewoning.
De boerderij van Roelof van Ark werd in het begin van de jaren
zeventig gesloopt. Veel later werden de lindebomen, die eens
voor het huis stonden en volgens het volksgeloof daaraan
bescherming zouden moeten geven, uitgegraven en overgebracht
naar het Openluchtmuseum te Arnhem.
De exploitatie van de boerderij Groot- Terlet werd na de oorlog
door Cornelis van Veelen van zijn vader overgenomen. Daarbij
werden ook de akkers van Klein- Terlet gevoegd. Hij bleef tot 1983
op de historische plaats wonen, maar toen moest de boerderij
wijken voor de aanleg van de A-SO. Vanuit zijn nieuwe woonplaats
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heeft Van Veelen de exploitatie van zijn bedrijf
nog enkele jaren voortgezet. Een verdere
voortzetting paste niet in het beleid van de huidige
eigenaar (Vereniging Natuurmonumenten) en
daarmee was het lot van Terlet als met historie
beladen nederzetting bezegeld. Nog een kwestie
van tijd en ook de reeds verkrotte schuur/woning
van Van den Broek en het hutje van Gaaymans
zullen ook zijn verdwenen.

Kerkkamp. H. "Een uithoek der heerlijkheid Rozendaal"
In Rozendaal. een Heerlijkheid (1963): blz 122
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
Kerkkamp.H. "Terlet"
Historie van Velp en Rozendaal blz 489; Arnhem uitgave 1965
Kerkkamp H. "Pelgrimage naar het voorvaderlijk Terler"
Velpsche Courant 12 september 1978
Kerkkamp H. "Waterraderen wentelden in Velp en Rozendaal"
Velp uitgave 1970
Sinninghe J.R.W "Gelders Sagenboek", Zutphen uitgave 1975
Slicher van Bath B.H. "De agrarische geschiedenis van West-
Europa, 500-1850"; Aula uitgave 1959
Tiemens WH. "Teerosen op de Veluwe"; Naarden uitgave 1986

Groot Terlet van omstreeks 1920. De schuur links is de schaapskooi, die afbrandde bij
de bevrijdingsgevechten en niet weer werd opgebouwd. Iets rechts van het midden staat
de door bliksem gespleten linde. Deze situatie geeft voeding aan het volksgeloof dat
linden bescherming bieden aan het huis, maar dan moeten het er wel drie zijn. Deze
linde ving de bliksem op, die anders het huis zou hebben getroffen. Daarna is hij nog
lange tijd blijven leven maar heeft uiteindelijk toch het loodje gelegd. Dat het huis nu is
verdwenen kan worden gezien als het onvermogen van de beide overgeblevene linden om
het huis te beschermen. Foto: verzameling C.M.H. Bosch
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Den Boer-Pinxter P.J. "Wandeling over Koningswegen" brochure
van de gemeente Rheden
Boxma Willem "Van reijsen en pleijsteren op de Veluwe"
Nederlandse Historiën, tijdschrift voor Vaderlandse
(streek)geschiedenis", jaargang 28 1994, nr 5 november
Rijks Geologische Dienst Emmen
Geologische overzichtskaarten van Nederland uitgavel975
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland
Kadastrale atlas van Gelderland 1832 uitgave 1989

10



boe kBESPREKING

Jan o. van der Wal

"Het Rhederlaag,
een creatie - bestuur en beleid in verscheidenheid"

In juni 1997 verscheen een enorm gedegen boekwerk over de

historie van het recreatiegebied Rhederlaag (of Het Rhederlaag,

zoals de auteur het consequent noemt). Dit gebied lag tot 1971

binnen de gemeente grenzen van Rheden maar werd, na de in

combinatie uitgevoerde rivierbochtverlegging van de IJssel en

de aanleg van de autosnelweg A48, overgedragen aan de

gemeente Angerlo. In de leestekst valt duidelijk te merken dat

hier een schrijver aan het werk is geweest, die ook vak- en

beleidsmatig jarenlang bij de ontwikkeling van het gebied

betrokken is geweest. Het bijna ambtelijk taalgebruik van de

oud-burgemeester van de gemeente Angerlo (1976-1990) en de

opsomming van vele feiten zal de "gewone lezer" afschrikken.

Door de uitgebreide index valt het boek beter te gebruiken als

naslagwerk voor diegene die zelf met een (deel- )studie over het

gebied aan de slag wil of beroepsmatig bij het project betrokken

is (geweest). Tientallen fraaie kleuren- en zwart-witfoto's,

waaronder vele luchtfoto's, completeren het geheel. Maar

waarom konden de twee afbeeldingen die zijn overgenomen uit

Jac. P. Thijsse's "De IJssel" niet fraaier worden afgedrukt?

Helaas is nagenoeg geen aandacht besteed aan de

ontstaansgeschiedenis van het gebied in geo- en pedogenetisch

opzicht. Zo komen de paleontologische en archeologische

bodemvondsten er bekaaid vanaf met een schema achterin het

boek en een halve pagina leestekst. Er wordt zelfs niet eens

aandacht besteed aan de spectaculaire vondst van een

middenvoetsbeentje van een nijlpaard (Hippopotamus

amphibius) als sub-tropische verrassing uit de oertijd nabij

Giesbeek, terwijl dit toch in september 1991 alle kranten heeft

gehaald. Ook lezen we niets over de geschiedenis van de

steenfabrieken die in deze voormalige Westerpolder en

Zuiderwaard hebben gestaan (zie hiervoor Ambt en Heerlijkheid

Juli 1983 nummer 76). Jammer dat deze zaken niet in een

inleidend hoofdstuk zijn meegenomen. De schrijver zou hierdoor

tevens in staat zijn geweest in te gaan op eerdere nooit

verwezenlijkte plannen tot rivierbochtafsnijding in de Vaalwaard

(reeds in 1697; zie Rijks Archief Gelderland Huisarchief

Middachten nummer 1279) en/of de Havikerwaard/Fraterwaard

(negentiende eeuw; Rijksarchief Overijssel). Meest extreem in

dit verband was het voorstel van Krayenhoff die in 1821 een

vrijwel rechtstreekse verbinding wou laten graven tussen

Pannerden en Bingerden (zie "De Waterplaag" van J.W. van

Petersen). Nu wordt de lezer in het boek meteen geconfronteerd

(en daardoor wellicht afgeschrikt) met de ingewikkelde materie

van beleidskwesties en planvorming rond de enorme ingrepen

die het Rhederlaaggebied in de afgelopen 25 jaren gekend heeft.

Hoewel de auteur in de leestekst zo nu en dan verwijst naar een

geraadpleegde persoon, instantie of boekwerk, ontbreekt hiervan

achterin het boek een duidelijk en compleet overzicht. Ook staat

de bronvermelding van de gebruikte illustraties (met

uitzondering van de luchtfoto's) niet consequent bij de

onderschriften vermeld. Maar ondanks alle kritiek kan het boek

toch als een standaardwerk over de historie van het

recreatiegebied (Het) Rhederlaag worden beschouwd, al is bij

het lezen wel enige voorkennis van civiel- en cultuurtechnische

werken gewenst.

Titel:

Het Rhederlaag, een creatie - bestuur en beleid in verscheidenheid

Auteur: J.J.H. Cornielje

Uitgever: eigen beheer, Wijchen

Uitvoering: hard kaft, 188 pagina's, h x b 30,5 x 21,5 cm

ISBN nummer 90 9010721 5, Prijs: ( 60,00

Te bestellen via MEC tekst en advies, De Gildenkamp 22-59, 6545

KJ Nijmegen, Tel 024-3732888. Of af te halen bij het gemeentehuis

van Angerlo, Bingerdenseweg 15, CE Angerlo, tel. 0313-471221.
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SUIKERZAKJES VERZAMELEN niet zeggen dat zij voor
de historicus van

minder belang zou zijn.
Veelal bevatten zij

interessa nte
reclameboodschappen

van het bedrijf waar
men de koffie of thee

heeft genuttigd. Aldus
komen we aan de weet

welke horecagelegenheden of
industrieën in een bepaalde

streek van ons land te vinden
zijn (geweest). Voor we hiertoe

een blik werpen op "onze"
oostelijke Veluwezoom, willen

we allereerst een kort overzicht
geven van de historie van het

suikerzakje in zijn
algemeenheid.

Ondergewaardeerde
hobby legt recente
geschiedenis van
verdwenen en bestaande
horeca en bedrijfsleven
in de gemeente Rheden
bloot.
Door: J.O. van der Wal

Als regelmatige bezoeker van
ruilbeurzen kan men ze nog
tegenkomen: het vrijwel
uitgestorven ras van verzamelaars van suikerzakjes.

Hoe anders was dit in de jaren vijftig en zestig toen
nog fanatiek geruild en gehandeld werd met dit
verzamelobject. In Frankrijk is het daarentegen een
rage gebleven; men spaart er zelfs verpakkingen van
pondspakken, er zijn regelmatig exposities in
meerdere Franse steden en men kan zich aansluiten
bij de vereniging "Club des Glycophiles Français"
en ontvangt dan elk kwartaal een tijdschrift. Toch
heeft de afnemende belangstelling in Nederland
voor deze vorm van verzamelen als voordeel
gehad, dat men hier nog steeds voor uiterst
schappelijke prijzen ontbrekende exemplaren aan
de eigen collectie kan toevoegen. Zelden zal men
op een beurs meer hoeven
te betalen dan f 1,- per exemplaar. Alleen een
zeldzaam vooroorlogs exemplaar wil nog wel eens'
oplopen tot zo'n f 10,-. Maar als we dan horen
over de steeds absurder wordende bedragen die
moeten worden neergeteld voor oude ansichten;
een ansicht met een oud trammetje of een
hondenkar moet al gauw zo'n f 200,- opbrengen!
Dat de aanschaf van een suikerzakje in
vergelijking met een ansicht minder pijn in onze
portemonnaie doet, wil nog

VELP
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Hotel ,,'DE ROSKAM", Velp (G.)
. Café Restaurant : Telefoon (08302) 25/7

Ontwikkeling van het suikerzakje
De allereerste suikerzakjes mogen

eigenlijk geen zakjes genoemd
worden maar waren meer wikkels.

Bedoeling ervan was de
suikerklontjes, volgens opschrift op
de verpakking veelal aangeduid met

suiker-"tabletten", op een
hygiënische manier bij de gebruiker



opgeslokt onder de naam Suiker Unie welke onder
andere vestigingen kent in Groningen, Dinteloord en

Puttershoek.

aan te bieden. We moeten lachen als we de
beschrijvingen op deze eerste wikkels lezen die ons
deze hygiëne duidelijk moeten maken: "besmetting
onmogelijk", "zindelijk", "vliegen-besmetting
onmogelijk" en "stofvrij".
En dan te bedenken dat deze suiker begin deze eeuw in
speciale ateliers door meisjes met de hand vanuit ruwe
klonten eerst vierkant werd gemaakt om daarna
(wederom met de hand) in het bedrukte
papier te worden verpakt.
Eén van de eerste
ateliers die aldus tewerk ging, was begin
jaren '20 de Gebrs. Koppen aan de
Amsterdamse J.v. Lennepkade 127-129.
Hier lijken
ook de oudst
bekende

Datering
Binnen mijn eigen collectie tel ik inmiddels iets meer

dan 250 zakjes met afbeeldingen welke verband houden
met de gemeente Rheden. Hierbinnen komen onder

andere de volgende onderwerpen
aan de orde: logo en

gemeentewapen van Rheden,
diverse

horecagelegenheden,
bejaardencentra, kerkgebouwen,

kastelen, kapsalons, kantoren,
industrieën,

sportclubs en
scholen.

Merkwaardig
genoeg Iijkt er

U. IROIOIDLOITAnE-
EI BElf881HBS IIU. ,,AIIIHEII-lUIO"

TEL (08302) (HB - (841 - (148wikkel in een
kruisvorm en
een
suikerzakje
vandaan te
komen,

binnen de
gemeente

Rozendaal nimmer
een suikerzakje te
zijn verschenen,
althans ik ken er

geen.
Het is vaak moeilijk

een jaartal van
verschijning te
noemen. Bijna

nooit treffen we
een opdruk hiervoor aan. Willen we, bij benadering,

toch de ouderdom hiervan schatten, dan kan het veelal
wel vermelde telefoonnummer van het bewuste bedrijf

of horecagelegenheid op het zakje uitkomst bieden.
Omdat de telefoonnummers de ontwikkeling van de
techniek en dus van de tijd volgen vinden we daarin

een middel de globale ouderdom van de zakjes te
schatten.Aldus mag geconcludeerd worden, dat de

oudste suikerzakjes binnen mijn collectie van kort na de

~
"De trots van Iedere huisvrouw"

N.V. Emailleerlabriek"DE USU"
DIERENbeiden zijn

gewijd aan
het 25-jarig
regeringsjubileum (1898-1923) van koningin
Wilhelmina. Zeer waarschijnlijk is van beide
uitvoeringen maar één exemplaar bewaard gebleven.
Ongeveer in 1930 verhuisde deze firma naar de
Heerengracht 545 waar, zoals we op de dan nieuw
uitgebrachte wikkels kunnen lezen, de suiker machinaal
en dus "uiterst zindelijk" werd verpakt. Vanaf dat
moment worden de klontjes aangeduid met "Wester
Suikertabletten" en heet de los verpakte suiker
"kristalmelis". Veel van de ontwerpen voor deze eerste
verpakkingen kenden een Jugendstil-achtige opdruk.
Toen eenmaal deze hygiënische verpakkingsmethode
aansloeg, ontstonden in navolging bedrijven in: Rotter-
dam W. van Oordt & Co. aan de Hertekade 3,
Bodegraven Akvina, Amsterdam (De Ster) en Arnhem
H. Pluijgers. Heden ten dage lijkt het alsof alles is

A MSTBRDAM
TIl. (020) 429855

BORN (bij Sillllra)
TU. (04498) 1666

VELP (bij Árt1hl11J)
TIL (08302) 43 83

oorlog zijn.
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Reclameobject
Uiteraard is de vermelding van de naam van
het eigen bedrijf op het suikerzakje in eerste
instantie bedoeld als reclame. Hoe
graag ziet de horeca-eigenaar niet dat zijn
zakje in een vacantie-album belandt zodat
familie en kennissen later kunnen zien waar
de vakantieganger het kopje koffie of thee
heeft gedronken. Toch wordt met deze vorm
van reclame ook een
situatie, een
momentopname,
vastgelegd. Vele
horecagelegenheden,
waarvan men binnen
mijn verzameling
zakjes of
wikkels aantreft, zijn
namelijk reeds
verdwenen. Weer

'''é\i.!.!i beton I

HUIZE DB HAAN • DB STEEG (Gld.)
HOOFDSTRAAT 14 TEL. 08'0%·5649

CHiNEES iNDiSCH

ik maar liefst 7 verschillende zakjes van het
verdwenen hotel-café De Posthoorn in mijn
collectie; eerst met vermelding J.N. Klein en
daarna met H.J. ter Stege als eigenaar. Van
het afgebrande restaurant De Posbank komen
we te weten, dat dit voor J. Boelmans ook D.
Berger als eigenaar heeft gekend. De Steeg,

RESTAURANT

I,slui'

vroeger rijk aan pensions, kent
suikerzakjes van Nederhagen, Flora, huize

De Haan, Benvenuta, Brinkman en
uiteraard van het nog bestaande Wapen

van Athlone. Het horeca leven van
Ellecom wordt vertegenwoordigd door de

Iunch room-ba nketbakkerij A. M. Troost,
hotel-restaurant Klein Bergsteyn en
Brinkhorst maar ook door het nog

bestaande café-restaurant Chr. Altena -
nu onder de naam Witte Huus - en

vakantieoord Avegoor.
In Dieren gaat het al net zo: H. Wilbrink,

hotel Koning, het stationskoffiehuis eerst
van L. Sorber daarna van P.C. Spruyt,

't Trefpunt, Wegman, 't Centrum,
café Pos, Spoorzicht. Oranje
hotel, de Kroon, de Til en de

busrestauratie van de G.T.W. -
beide van W.B. Hoefnagels-,

Konings, de Sluis, etc. etc. Velen
zijn verdwenen en leven slechts

in onze herinnering voort. En
hoewel klein van omvang worden

ook de dorpen Spankeren en
Laag Soeren nog

vertegenwoordigd door
suikerzakjes van de Edy

emailleerfabriek, café-restaurant
De Luchte, hotel-café-restaurant

Laag Soeren en vakantieoord
Amsterda.

DOESBURGSEDI.JK 11

TEL. (0833.0) 4258

DIEREN

(DINTELOORD IASlEmM)

Ellecom

anderen zijn verhuisd of kennen een andere eigenaar
dan de opdruk op het zakje doet vermoeden. Wie kent
bij voorbeeld nog Terberg's Lunchroom en Cafetaria
aan de Rozendaalselaan 12, het theehuis Golfslag, even
verder gelegen aan de Rozendaalselaan 26, café-
slijterij-annex vergaderzaal Jan van Beek aan de
Wilhelminastraat 12, Kempkes textiel
Emmastraat, café De Karseboom van J. de
Jager aan de Oranjestraat 1E, café-pension
Flora van J. Pullen aan de Oranjestraat 76,
kapsalon Maison de Roos in de Naeff-flat of
café-slijterij De Veldhoen van J.A. Slag aan de
Emmastraat 34, om maar eens een paar
verdwenen Velpse middenstanders te
noemen. Gaan we verder oostwaarts dan tel

':1Je <Peeráe6/aC

Td. (08330)4314·5158

[ WVA'OOROT&CO ]
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De Meteoor
Opvallend binnen mijn collectie is het grote

aantal zakjes maar liefst 28 stuks van de
Rhedense betonfabriek De Meteoor. Dit aantal
maakt zelfs meer dan 10% uit van mijn totale

collectie over de gemeente Rheden. In de
inventaris van het archief van de Meteoor, dat in
maart dit jaar verscheen van de hand van A.G.B.

Koster, wordt zelfs duidelijk dat mijn collectie



Meteoor-zakjes nog niet eens compleet is. Onder de
titel "Pas toch op met al die suikerzakjes" moet er zelfs
een boekje over geschreven zijn door Harriët Freezer.
De tekst hiervan moet zijn overgenomen van een
eerder verschenen artikel in Elsevier's
Weekblad (bedrijfsarchief Meteoor inv.nr. 500
en 580). Beiden zijn helaas niet in het bezit
van de schrijver. De uitgifte van deze
Meteoor-zakjes,
vanaf eind jaren
vijftig, werd mogelijk
gemaakt doordat
met name de
inmiddels overleden
heer Fernhout, die
toen leiding gaf aan
de afdeling Public-

we eerlijk wezen, geeft het niet vrij wat meerwaarde
aan het genuttigde kopje koffie dan de eenvoudige

anonieme suikerstrooier op het tafeltje of een zakje met
een algemene, de historicus zo weinig

zeggende, opdruk van bij
voorbeeld de Suikerunie naast

het kopje? Maar ook de recente
(Japanse ?) uitvinding vanCLUBHUIS

TENNISVERENIGING

BEEKHUIZEN

relations, zich
hiervoor sterk
maakte. Deze gaf opdracht aan H.V.R.
Advertising te 's-Gravenhage, alwaar
zeer waarschijnlijk dhr. C.P.C.M.
Roemburg (nu te Leiden woonachtig)
verantwoordelijk werd gesteld voor
de levering van een groot aantal
fraaie ontwerpen. De laatste
suikerzakjes van de Meteoor zagen
rond het midden van de jaren zestig
het levenslicht.

VELP (

zogenaamde "stickies",
langwerpige suikerzakjes die

makkelijker strooien en minder
papier kosten, zijn voor de

verzamelaar
een crime

vanwege het
geringe

bedrukte
oppervlak.

HOTEL RESTAURANT .FLORA"
ME). TH. M. GERRITSEN • HOOFDSTRAAT 12

DE STEEG . TIL. (08302) 33 35

LAAG SOEREN

Al met al mogen we concluderen, dat het nietige
suikerzakje of wikkel meer aandacht verdient dan het op
het eerste gezicht zou doen vermoeden. De "domme
hobby" blijkt namelijk een onvermoede
geschiedkundige waarde te hebben. Een waarde die
naar de toekomst toe alleen nog maar
groter lijkt te gaan worden. De schrijver wil er dan ook
voor pleiten, dat horecagelegenheden, industrieën, etc.
weer terugkeren naar het gebruik van de aloude
suikerwikkel of het suikerzakje met opdruk van hun
bedrijf. Behalve als blijvend reclameobject dienen zij
hier namelijk - onbedoeld - de historicus mee. En laten

Wie meent de collectie van de schrijver
van dit artikel aan te kunnen vullen,
wordt hiertoe uitgenodigd door te

reageren via: J.O. van der Wal,
Tjaarda 104,9202 KP Drachten,

Tel. 0512 - 543526.

Bronvermelding:
Tijdschrift "De Nieuwe Verzamelaar":
april/mei 1993 nr 4, sept/okt 1993 nr 8,
sept/okt 1995 nr 8, nov/dec 1996 nr 10
Tijdschrift "Campagne" van de Suiker Unie:
april 1989 nr 9
dhr Maarten Manson verzamelaar,
Hollywoodlaan 70, Almere
dhr P. de Vries oud-hoofd personeelszaken en
bedrijfsarchivaris "De Meteoor", Veerweg 48, Rheden
P.T.T. Museum, mvr S.C. Spiekman bibliothecaresse,
Zeestraat 82, 's-Gravenhage.
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Zomerexcursie 1998

Op vrijdag 28 augustus vond de jaarlijkse excursie plaats. Dit
maal was het de bedoeling dat we wat meer aan de weet zouden
komen over de

'Baarnse Lusthoven en hun bewoners'
Verslag en foto's: Nelleke den Boer-Pinxter

Om 8.30 uur vertrok de bus uit Dieren. In Velp stapte ook nog
een aantal deelnemers in, zodat we met een volle bus op weg
konden naar Baarn. Om 10.00 uur arriveerden we in Baarn waar
ook nog enkele leden instapten alsmede Thera Coppens, die ons
de verdere dag zou begeleiden.
Tijdens de bustocht die nu volgt, laat zij ons klein Drakensteyn,
kasteel Drakensteyn, Paleis Soestdijk, monument Christoph Pull-
man (deze heeft eens het paleis verdedigd tegen de patriotten)
en de naald van Waterloo zien en vertelt er iets over.
Hierna gaan we naar 'De Generaal', het 1ge eeuwse
spoorwegstationnetje van Baarn, dat nu een restaurant is, waar
we koffie met heerlijke appeltaart krijgen. Het gebouw ligt aan
de Lt. Generaal van Heutszlaan, waaraan het waarschijnlijk zijn
naam te danken heeft. Na de koffie bezoeken we het
Oranjemuseum dat hier vlak bij ligt. Het museum heeft een grote
verzameling Oranje souvenirs.

Koninklijke stations
Het is nu tijd voor de Oranje verrassing! We gaan hiervoor naar
het station van Baarn. We krijgen namelijk een rondleiding door
de koninklijke wachtkamer. De broer van koning Willem lIl,
prins Hendrik die op paleis Soestdijk woonde, wilde graag dat
de spoorlijn voor zijn gerief zou worden doorgetrokken tot aan
Soestdijk, zodat hij voor de deur kon instappen. Dit ging de
koning te ver maar om de prins tegemoet te komen liet men de
koninklijke wachtkamer bouwen zodat de prins waardig op zijn
bezoek kon wachten.

Station Baarn
met de koninklijke wachtkamer

De koning vond het idee echter nog niet 'zo slecht en daarom
liet hij de spoorlijn bij Apeldoorn doortrekken tot voor de deur
van paleis 'Het Loo.
Tegenover het station staat een monument voor Escher, die in
Baarn heeft bewoond. Dit jaar wordt de 100ste verjaardag van
Escher gevierd met verschillende tentoonstellingen.
In de Gerrit van der eenlaan staat een monument voor Emma,
die veel gedaan heeft voor Soestdijk onder andere voor gevallen
meisjes en de bestrijding van TBC. De mooie beukenlaan waar
we langs komen is geplant door de vroegere bewoners van de
Eult.
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We komen nu op een rotonde waar binnenkort een
Eschermonument onthuld wordt. Later op kasteel Groeneveld
kunnen we alvast een blik op dit monument werpen.

Aangekomen bij kasteel Groeneveld. waar de rest van het
programma zich zal afspelen, strekken we onze benen in de
schitterende, in Engelse landschapsstijl aangelegde tuin.
Tijdens onze wandeling kunnen we het prachtige
gerestaureerde kasteel van alle kanten bewonderen. Ook
wordt ons er op gewezen dat op een van de bijgebouwen een
raam geschilderd is. Dit deed men
om minder belasting te hoeven
betalen.
Na de wandeling genieten we van
een goedverzorgde lunch in het
restaurant van het kasteel.

Kasteel met vroegere bewoners
Na de lunch krijgen we een
rondleiding door het kasteel
waarbij Thera Coppens vertelt
over het kasteel en zijn bewoners.
We zien prachtige l8e eeuw se
arcadische wandschilderingen, uit
de tijd van P.C. Hasselaer, die bij
de restauratie van Kasteel
Groeneveld zijn ontdekt. De
schildering is helaas onleesbaar
gesigneerd.

Een van de twee gebouwtjes, die op het voorplein
staan van het kasteel Groenekan

Monument voor Escher;
dat binnenkort geplaatst wordt op
een rotonde in de gemeente Baarn,
naar aanleiding van zijn 100 ste geboortedag

Als afsluiting dronken we gezamenlijk thee, waarbij mevrouw van
Dijk Thera Coppens bedankte voor de geslaagde dag en haar twee
boeken aanbood over onze gemeentes, Eén daarvan was voor haar
assistente, die ons rondgeleid had in het station van Baarn.

Hierna houdt Thera Coppens een interessante voordracht met
dia's over de vroegste Oranjes: de prinsen Willem, Maurits en
Frederik Hendrik. Over de latere prinsen en prinsessen hadden
we al het nodige in de bus gehoord. Na de lezing was er
gelegenheid om in de museumwinkel of bij Thera Coppens
boeken met korting te kopen, die ze van een handtekening
voorzag. Eén van de boeken lag duidelijk ten grondslag aan onze
excursie en wel:

Tenslotte kregen we de gelegenheid om zelf nog even in het mu-
seum rond te kijken of de moestuin te bezoeken. Om 17.00 uur
verzamelden we ons voor de terugtocht naar Velp. De chauffeur
zette ons weer allemaal veilig af op de plaats waar we ingestapt
waren na een leerzaam en gezellig dagje uit dat prima
georganiseerd was door de dames van Dijk-Abbink en Seleski-
Bolte waarvoor onze hartelijke dank.

'Baarnse Lusthoven en hun bewoners'
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Honderdste sterfjaar P.A. Daum herdacht in Dieren
Wilma Scheffers

In het juli-augustus nummer van Ambt en Heerlijkheid
schreef Gerard Termorshuizen een artikel over Paulus
Adrianus Daum, één van de belangrijkste auteurs van de
Indisch-Nederlandse letterkunde. Termorshuizen
promoveerde in 1988 op een proefschrift over Daum en hij
is tekstbezorger van Daums Verzameld Werk.

Daum werd in 1850 in Den
Haag geboren en vertrok met
zijn vrouw in 1878 naar
Nederlands-Indië, waar hij
zich ontpopte als journalist en
schrijver van tien realistische
romans, waarvoor hij de stof
ontleende aan de "Indische
werkelijkheid". Zij n romans,
onder welke "Ups" en
"Downs" in het Indische
leven, Uit de suiker in de
tabak en Hoe hij raad van
Indië werd, verschenen eerst
als feuilletons in de kranten
waar Daum redacteur en later
hoofdredacteur van was.

Rozendaal een bijeenkorn t in Dieren om de honderdste
sterfdag van Daum te gedenken.
Ondanks de zware regenbuien, die elkaar in hoog tempo
opvolgden, kwam op 1-+ eptember een grote groep mensen
naar Dieren, onder hen veel leden van de Werkgroep en de
Oudheidkundige Kring. De plaats van samenkomst was het

Cultureel Centrum
"Theothorne". Daar kon men
zich verwarmen met een kop
koffie, terwijl de paraplu's in
de garderobe stonden uit te
lekken.

Zoals Termorshuizen in zijn
artikel schreef, kwam Daum
in augustus 1898 doodziek
naar Nederland en werd hij bij
aankomst direct opgenomen in de Geneeskundige
Badinrichting "Bethesda" in Laag Soeren. Op 14 september
1898 overleed hij en hij werd enkele dagen later begraven
op de Begraafplaats aan de Harderwijkerweg te Dieren. Daum
is 48 jaar geworden.

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde organiseerde
in samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-

De wandeling naar de
begraafplaats werd vanwege
de regen omgezet in een korte
autorit (er waren gelukkig
voldoende auto's, zodat ook
de trei ngangers een plaats
konden krijgen). Voor de
ingang staat sinds kort een
bordje met enkele
biografische gegevens van
Daum. Bij het graf vond de
eigenlijke herdenking plaats.
De heer J.P. Alberse,
wethouder van Cultuur en
Monumenten van de
gemeente Rheden, sprak

enkele herinneringswoorden en legde een mooi bloemstuk
op het graf. Na hem herdacht ook Gerard Termorshuizen de
honderd te sterfdag van Daum. Door de regen kon er letterlijk
niet lang tilgestaan worden bij het graf en na het neerleggen
van meegebrachte bloemen kroop iedereen weer in de auto
en reed naar de Geneeskundige Badinrichting "Bethesda" in
Laag Soeren.
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Daar wachtte de heer W.J. Meijerink, de archivaris van de
gemeente Rheden, de groep op om hen kort rond te leiden
door het gebouwen, ondanks de regen, ook door de tuin,
vanwaar het gebouwen de aangebrachte veranderingen sinds
Daum het beste te zien zijn.

Om ca. 16.00 uur was iedereen weer terug in "Theothorne",
waar de paraplu's weer konden uitlekken in de garderobe.
Na een korte pauze volgden nog drie lezingen: als eerste hield
de heer Meijerink een gedegen betoog over de geschiedenis
van de Geneeskundige Badinrichting "Bethesda",
geïllustreerd met dia's.
Daarna bedankte Gerard Termorshuizen voor de
medewerking en de prettige samenwerking met de
Oudheidkundige Kring.
Dr Peter van Zonneveld, evenals Termorshuizen redacteur
van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde, sloot
de middag af met een onderhoudende en amusante lezing
over het werk van Daum.

Daarmee was het officiële gedeelte van de herdenking van
de honderdste sterfdag van P.A. Daum voorbij. In de bar van
"Theothorne" bleven velen nog napraten over deze door regen
beheerste dag: Zou Daum zich verbaasd hebben over de
aandacht voor zijn romans en over de vele mensen aan zijn
graf een eeuw na zijn dood? En zou hij zich heimelijk hebben
geamuseerd met de aanhoudende regen?

Wilma Scheffers studeerde Nederlands

aan de universiteit van Amsterdam.

Zij deed onderzoek naar de koloniale

literatuur van de 1ge eeuw.

Foto:

Het graf van Daum op de Begaafplaats

aan de Harderwijkerweg te Dieren

foto: Lde Bruijn

boekenNIEUWS
Recent verscheen:

Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen.
"Gids bij oud schrift in Gelderland en Overijssel"

Het boek is een praktische handleiding bij het lezen van oude
archiefstukken. Het lezen van oud schrift vergt kennis van
schriftvormen. maar bovenal oefening. De nieuwe publicatie stelt
beginnende én meer ervaren lezers van oud schrift in staat hun
kennis en vaardigheden te vergroten.

Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen
bevat een vijftigtal bronteksten uit de
periode van de late Middeleeuwen tot aan
het einde van de achttiende eeuw. Alle
teksten zijn afkomstig uit archieven in
Gelderland en Overijssel. Zij geven samen
een goed beeld van de zeer gevarieerde
inhoud van het geschreven erfgoed in deze
provincies. De teksten zijn van
uiteenlopende moeilijkheidsgraad.

Bijzondere aandacht gaat uit naar het kurrenteschrift, een Duits
schrifttype dat van de vijftiende tot de zeventiende eeuw in Oost-
Nederland regelmatig werd gebruikt. De bronteksten zijn volledig
getranscribeerd, dat wil zeggen weergegeven in moderne
drukletters en van verklarende toelichtingen voorzien. Het eerste
hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het schrift en geeft vele
voorbeelden van letters, cijfers en afkortingen.
Met het lezen alleen is de onderzoeker niet klaar. Op het lezen
volgt interpreteren en begrijpen. Vandaar dat dit boek naast
bronteksten ook een aantal thematische inleidingen bevat, onder
andere over bestuur, rechtspraak, waterschappen,
persoonsregistratie, belastingen en armenzorg. Enige kennis van
tijdrekenkunde, maten en gewichten en munten is voor een goed
begrip van oude teksten onmisbaar.

Lees verder op pagina 21
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boe kSESPREKING

Frank van Heusden

De overtuin, hoe Velp een nieuw hart kreeg

Ook bewoners van de andere dorpen van de gemeente Rheden
en van Rozendaal moeten ervaren hebben dat de aloude
doorgaande route van Velp een knik gekregen heeft en
misschien is een enkeling bijna in de verleiding gebracht het
dorpscentrum binnen te gaan onder een nieuwe poort door!
(schrijver dezes kon zoiets eens niet laten, zij het dan het

dorp uitrijdend op zijn
fiets). Maar ongetwijfeld
hebben velen kunnen
zien dat Velp op het
terrein van de vroegere
Overtuin van hotel Naeff
nu echt een plein heeft,
dat door zijn ruimtelijke
vormen, de indeling en
de kleuren van de
bestrating, plaatsing van
bomen en banken een
toonbeeld is van een
geslaagd ontwerp. Ook

de twee poorten staan precies uitgekiend op bepaalde lijnen,
maar - het enige punt van kritiek - ze doen me net iets teveel
denken aan resten van een Romeins aquaduct, en om in het
klassieke te blijven: een colonnade of een kleine moderne
zuilengalerij zou mijn voorkeur gehad hebben. Dan was een
regenvrij wandelend "filosoferen en leren" mogelijk geweest,
zoals de Atheense wijsgeren dat deden in de Stoa Poikilè
("peripatetisch onderricht", voor de kenners).
Maar goed: er zijn banken, waaronder een mooie van de
Geërfden, de bomen kunnen te zijner tijd een Stoa-effect
geven en de Jonge Enkeling en de ijssalon hebben elk een
terras!
Het idee van de Werkgroep Herstel Hart Velp een boekje te
publiceren over de historie van de plek waar nu het plein is
en over de wordingsgeschiedenis van het nieuwe plein, is

voortreffelijk. Immers daardoor is een verslag ontstaan dat
uit de doeken doet hoe in de gemeente Rheden een initiatief
van een groep burgers - dus de werkgroep - van wezenlijk
belang is geweest voor de manier waarop aan het plein is
gewerkt en eraan i vorm gegeven. Het boek kan zo als het
ware een soort leidraad zijn voor mensen die in hun gemeente
effectief invloed willen uitoefenen voor een goede zaak.

Enkele aanvullingen en opmerkingen:
o De overtuin van hotel Naeff is niet steeds de enige in

Velp geweest: ook hotelOverbeek aan de Zutphense
Straatweg bezat er een.

o Op pagina 6 wordt vermeld dat het oude gebouw van de
Rotterdamsche Bank aan de andere kant van de beek lag.
Tussen het hotel en de Bank heeft de beek nooit gelopen!

o De leden van de Velpse Sociëteit, (pagina 6) die na de
oorlog in de Overtuin bijeenkwamen, waren eigenlijk
dakloos: hun gebouw aan de Hoofdstraat, nu het pand
van drogisterij ETOS. was namelijk in 1942 gevorderd
en verkocht door de bezetter en na de bevrijding lukte
het de Sociëteit niet dit weer in handen te krijgen.

Het boekje als uitgave: zeker voor iemand die houdt van het
fenomeen boek i het een groot genoegen te zien hoe
doordacht en goed de vormgeving is. De kleuren kan men
bijvoorbeeld relateren aan die op het plein, de keuze en het
aantal illustratie verdienen alle lof. Hetzelfde kan men
zeggen van de opmaak.
Tot slot iets droe vig s: zij die de "De Overtuin" willen
aanschaffen zullen er waarschijnlijk tevergeefs moeite voor
doen, want de oplage is eenmalig en beperkt tot 1000
exemplaren.

Titel: De overtuin. boe elp een nieuw hart kreeg
Auteur: Niek Ulrich
Uitgave: Werkgroep Hart Velp, september 1998
ISBN 90-9011889-6
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DE KERK VAN ROZENDAAL

De huidige ingezetenen van de vroegere Heerlijkheid beleven
hun inwonerschap van de tegenwoordige gemeente
Rozendaal heel bewust. De Stichting Vrienden van de Kerk
is daar een sprekend voorbeeld van en het nieuwe boekje
over de "Heerenkerk" , waarvan Lubbert Adolf Torck
omstreeks 1755 de bouw vanuit zijn machtspositie heeft
doorgedrukt tegen de wens van het kerkbestuur van Velp, is

een teken van het
enthousiasme van deze
stichting.

De schrijver, Joop
Westerveld, is bijgestaan
door een driekoppige
redactiecommissie en
een aantal andere
Rozendalers.
Achtereenvolgens
worden de geschiedenis
van de kerk, het
interieur, het orgel en de
functie van het gebouw

in het dorp behandeld, terwijl tegelijkertijd een aantal
gebeurtenissen uit de laatste 240 jaar wordt gememoreerd
dat direct of zijdelings een relatie met de kerk had. Ook
schilders en dichters die met de kerk in verband kunnen
worden gebracht, komen aan de orde.

De vormgeving is in handen geweest van Peter Kamper sr
en het resultaat is een boekje dat door indeling, alineëring,
bladspiegel en functioneel geplaatste illustraties maakt dat
de Stichting terecht trots mag zijn op haar "werk", zoals
bijvoorbeeld het hoofdstuk over het interieur van de kerk
deze kwaliteiten duidelijk toont door de combinatie van tekst
en kleurenfoto's.

Ook het gemeentebestuur van Rozendaal kan zich verheugen,
want dat college heeft de uitgave financieel mogelijk
gemaakt.

De opmerking tegen het eind dat het kleine zijn schoonheid
heeft en Rozendaal dus op basis daarvan een zelfstandige
gemeente moet blijven, zal elke weldenkende dorpeling
onderschrijven.
Voor hen die het boekje aanschaffen, is het een plezierig idee
dat de opbrengst van de verkoop ten bate komt van de
Rozendaalse kerk.

Auteur: Joop Westerveld
Uitgave: Stichting Vrienden van de kerk, september 1998
Adres: De Génestetlaan 39,6891 CR Rozendaal
Prijs f 9,00
Verkoopadressen:
Boekhandel Jansen en de Feijter, Emmastraat Velp
VVV-post Rozendaal, De Gënestetlaan 6 te Rozendaal

Vervolg van pagina /9, Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen

Aan deze onderwerpen zijn aparte hoofdstukken gewijd. De
literatuurlijst aan het eind van het boek verwijst naar meer
publicaties over al deze onderwerpen.

Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen is een initiatief van de
I1sselacademie te Kampen, het Gelders Oudheidkundig Contact
en de Stichting Kunst & Cultuur Overijssel.

Het boek kan worden besteld bij:
Stichting Ijsselacademie, Postbus 244, 8260 AE Kampen
Telefoon 038-3315235, fax 038-3330574
Prijs exclusief verzendkosten f 29,95
ISBN nummer 90-6697-095-2
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BESTUURSmededei ingen
1999 Jaar van de Volkscultuur

Maandelijkse studiedagen en cursussen voor een ieder die meer
wil weten over de boeiende achtergronden van het dagelijks
leven.
In alle tradities komt onze levende band met het verleden tot
uitdrukking. In het Jaar van de Volkscultuur wordt getoond dat
volkscultuur niet alleen leuk is, maar ook maatschappelijk rel-
evant.
Naast manifestaties, tentoonstellingen, publicaties en
leskranten worden er in elke Nederlandse en Vlaamse provincie
studiedagen en cursussen georganiseerd over de achtergronden
van het dagelijks leven, over tradities en tijdsverschijnselen
en andere zaken die te maken hebben met de gewone dingen
des levens.
Wilt u op de hoogte blijven van het Jaar van de Volkscultuur,
geef dan uw naam en adres door aan:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht, telefoon 030-2319997

De vrouw in de politieke prent 1898 - 1998
Prenten en tekeningen uit de Atlas Van Stolk

Honderd jaar geleden werd Wilhelmina
ingehuldigd als staatshoofd en in hetzelfde jaar
vond de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid plaats. Naar aanleiding van deze
beide gebeurtenissen toont de Atlas Van Stolk van
6 november 1938 tot en met 28 februari 1999
politieke prenten en tekeningen waarop de vrouw
in verschillende gedaanten een hoofdrol speelt.

De inhuldiging van Wilhelmina luidde een eeuw van vrouwen
op de troon in, maar stond in schril contrast met het gebrek
aan politieke zeggenschap voor vrouwen op dat moment. In de

eeuw die volgde verander de er in dat opzicht veel. Deze
ontwikkeling is onder meer te zien: van 1915, toen er nog geen
vrouwenkiesrecht wa en Houwen staan te popelen om plaatsen
in het parlement in e nemen, via Marga Klompé -afbeelding
binnenkant achter .afr-. die als eerste vrouwelijke minister in
1956 door haar mannelijke collega's als een schoolmeisje bij
de hand wordt genomen. tot en met Jeltje van Nieuwenhoven,
die als eerste vrouw het voorzitterschap van de Tweede Kamer
verovert.

De Nederlandse maagd en andere vrouwenfiguren, die een stad/
land of abstract begrip verbeelden, spelen traditioneel een
belangrijke rol in politieke prenten. Zo wordt bij de
Amsterdamse maagd in 1934 het bezuinigingskorset nog eens
extra aangetrokken. Ook mannen zijn op prenten in een
vrouwenrol geportretteerd. de minister die al breiend een steek
van 900 miljoen laat va l l e n en de regeringsleider als
vrouwelijke dien {bode. op het matje geroepen bij de
ontevreden -ederlandse maagd.

De tentoonstelling toont hoe de politieke tekenaars het
dagelijks nieuws beeldend samenvatten of vertekenen en welke
middelen zij d aar vo o r gebruiken. De prenten zijn
tentoongesteld zoal zij in dag- en weekbladen werden
gepubliceerd. Van een aantal tekenaars onder wie Johan
Braakensiek (1 - -19'+0). Louis Raemaekers (1869-1956), L.J.
Jordaan (1885-19 0). Opland, Frits Müller en Theo Gootjes is
ook origineel materiaal te zien.

Bij de tentoonstelling verschijnt een geïllustreerd vouwblad
dat voor één gulden in de expositiezaal in het Schielandshuis
verkrijgbaar i .
Tentoonstelling: De HOUW in de politieke prent 1898-1998

Prenten en tekeningen uit de Atlas Van Stolk
Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam

Locatie:

Periode:
1999
Open:

van 6 november 1998 tot en met 28 februari

dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur
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Groene paraplui
Na de excursie op 28 augustus j.l. werd in de bus een
groene paraplu met wit opschrift gevonden. Deze is terug
te bekomen bij het Secretariaat van de Kring, mevrouw
P.J. den Boer-Pinxter, Vijverlaan 13 te Velp. telefoon 026-
3613944.

Ambt en Heerlijkheid
De heer H. Bosland, die sinds 1988 lid is van de Kring en
zich vanaf 1991 verdienstelijk heeft gemaakt in de
redactie van Ambt en Heerlijkheid, heeft te kennen
gegeven uit de redactie te gaan. Daarom wil het bestuur
hem hartelijk bedanken voor al het werk dat hij als
redactielid heeft verzet. Het bestuur heeft hem namens
alle leden een bloemetje en een cadeaubon aangeboden,
waarvoor de heer Bosland geheel in stijl boeken heeft
gekocht, die nog op zijn verlanglijstje stonden.
In zijn bedankbriefje schrijft hij, dat hij plezierige
herinneringen overhoud aan zijn contacten met de redactie
en het bestuur, dat hij natuurlijk lid blijft van de Kring
en dat we als het zo te pas komt een beroep op hem kunnen
doen.

Met ingang van het volgende kalenderjaar zal Ambt en
Heerlijkheid vier maal per jaar verschijnen en wel
februari/maart, medio juni, medio september en medio
december.

Lezingen en excursies
Helaas is de geplande fietsexcursie van de Kring niet
doorgegaan omdat er zich te weinig mensen hebben
aangemeld.

De zomerexcursie was een groot succes, een verslag
hiervan treft u aan op pagina 16.

De herdenking van Daum op 14 september is, ondanks
dat het weer in het geheel niet meewerkte en daarom het
programma op het laatste moment nog is omgegooid, heel
erg stijlvol geweest. Zie het verslag op pagina 18.

De lezing over Prins Hendrik, die op 8 oktober in Dieren
gehouden werd door de heer G. Maassen, was uitgekozen
omdat het dit jaar honderd jaar geleden is dat prinses
Wilhelmina tot koningin gekroond werd en er over haar
echtgenoot niet zo veel bekend is.
De heer Maassen is behalve voorzitter van onze
zustervereniging de Marke, een groot kenner van de
koninklijke houtvesterijen rond het Loo en op die gronden
natuurlijk ook zeer geïnteresseerd in prins Hendrik, die
er veel toe heeft bijgedragen dat dit landgoed is
uitgegroeid van 3.000 ha tot ruim 10.000 ha. Ontginning,
bosbouw en vooral de jacht, waarop toen ook al kritiek
was, hadden zijn grote belangstelling.

We volgden de heer Maassen via zijn prachtige dia's als
het ware op de voet bij zijn onderzoek in Duitsland, in
het bijzonder in Meckelenburg, om meer gegevens over
prins Hendrik te krijgen, die daar geboren en getogen is
en zeer verknocht was an der Heirnat. Dankzij de heer
Maassen hebben we een genuanceerder beeld gekregen
over de prins die zijn eigen nationaliteit en zijn
aanspraken op de Meckelenburgse troon moest opgeven
om prins gemaal te worden.
De heer Maassen is een vlotte enthousiaste prater en ik
denk dat ik niets te veel zeg dat iedereen, nadat hij en
zijn vrouw namens het bestuur bedankt waren en hij nog
enige vragen beantwoord had, voldaan naar huis ging.

De laatste lezing van dit jaar wordt gehouden op woensdag
18 november in de kerk in Ellecom. De heer A.C. Zeven
zal ons iets vertellen over heraldiek en familiewapens.
Na de pauze vertelt hij iets over de wapens die in de kerk
aanwezig zijn en de zegelringen en wapens die u
meeneemt. Een verslag van deze lezing, zult u in het
komende nummer van Ambt en Heerlijkheid aantreffen.

Nieuws van de bestuurstafel
De heer G.L.I. Krikhaar heeft aangegeven zich niet
herkiesbaar te stellen bij de bestuursverkiezingvan maart
1999.
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Daarom is het bestuur nu op zoek naar een kandidaat
bestuurslid/penningmeester. Ook mensen die zich op een
andere manier willen inzetten voor de Kring kunnen dit
kenbaar maken aan de secretaris.

Op de bestuursvergadering van 12 oktober was de heer
Muis aanwezig om zijn halfjaarlijkse verslag te doen van
het reilen en zeilen van de Monumentencommissie.

Verder heeft het be tuur deelgenomen aan een regionale
bijeen-komst voor historische verenigingen
georganiseerd door het Gelders Oudheidkundige Contact
(G.O.C), die zeer ge laagd mag heten. Het overleg wordt
volgend jaar voortgezet.

Namens het bestuur
P.J. den Boer-Pi nx ter

Open Monumentendag 12 september 1998
Nelleke den Boer-Pinxter

Dit jaar bestond de Stichting Kasteeltuin Middachten 15 jaar
én het Comité Open Monumentendag 10 jaar. Besloten werd
om dit gezamenlijk te vieren. De opening was, evenals tien jaar
geleden, in kasteel Middachten, waar ook het speciaal door Ton
Tegelaar gemaakte diaklankbeeld vertoond werd, met de titel
'Leven in en met monumenten'.

De opening voor genodigden was op vrijdag, zodat ook de
andere monumenteneigenaren, die hun monument openstellen
van de partij konden zijn. De tuinploeg van Middachten had
vreselijk zijn best gedaan de tuin er na alle regen toch
onberispelijk te laten uitzien. Gelukkig zat het weer vrijdag mee,
maar het regende helaas bijna het hele weekend.

Na een hartelijke verwelkoming in de oranjerie van Middachten
wandelden we op ons gemak door de prachtige tuin langs de
vele rozen, het groene theater, waar de stoelen al klaar stonden,
het lei-fruit, de tennis- en croquetbaan naar het kasteel. Hier
werden we onderhouden met een speech van: wethouder Albers,
de heer van Dijk van de Stichting Kasteeltuin Middachten en
mevrouw 1.Alberda van Ekenstein-Dijkstra, voorzitster van het
Comité Open monumentendag.
Een gelegenheidstrio speelde helaas binnen en niet in het groene

theater omdat het te vochtig was voor de instrumenten. Ton
Tegelaar werd door wethouder Alberse in het zonnetje gezet
omdat hij al voor de tiende maal een diaklankbeeld voor het
comité gemaakt had. Het diaklankbeeld dat we voorgeschoteld
kregen liet zien hoe in de gemeenten met de monumenten werd
en wordt omgesprongen en hoe ze gebruikt worden. Sommige
hebben nog hun oude be remming zoals verschillende kerken.
Andere hebben een nieuwe bestemming gekregen zoals de kapel
in Ellecom, die nu al auna of scholen die als verenigingsruimte
of woonhuis gebruikt worden. Leegstand is de dood voor
monumenten. Ze moeten deel uit blijven maken van ons
dagelijks Ie ven . Daarom \ as het zo leuk dat er dit jaar
verschillende monumenten voor de eerste maal open waren zoals
drie woonhuizen: de v il l a ts 'Elize' , 'Isselborgh' en
'Seringenhof' . de 'S hweer Bey Der Beckehof' te Dieren en
Kasteel Rhederoord in De Steeg.
Na de prachtige dia' werden we boven in de salon ontvangen
met een hapje en een drankje.
Het lustrum van Open Monurnentendag is ondanks het slechte
weer een groot succe geworden en vooral kasteel Middachten,
de opengestelde woonhuizen en de Schweer Beij Der Beckehof
kregen een overweldigende belangstelling.
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• Minister-president Willem Drees in de rol van klaar-over die de eerste vrouwelijke minis-
ter, Marga Klompë, bij de hand neemt. Tekening IJ. Jordaan (collectie Atlas van Stolk).

Tentoonstelling: De vrouw in de politieke prent 1898-1998
Prenten en tekeningen uit de Atlas Van Stolk

Locatie: Het Schielandshuis, Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam

Periode:
Open:

van 6 november 1998 tot en met 28 februari 1999
dinsdag t/m vrij dag 10.00-17.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen 11.00 - 17.00 uur
Bestuursmededelingen pagina 22Zie ook:


