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->.> OUDHEIDKUNDIGE KRING

RHEDEN-ROZENDAAL

Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:
de bevordering van de kennis van de ge-
schiedenis van land en volk van de Vel-
uwezoom, in het bijzonder van de ge-
meente Rheden en Rozendaal. De Vereni-
ging tracht dit doel te bereiken door het
houden van lezingen en tentoonstellingen,
het bewaren van historische voorwerpen
en door het bevorderen van plaatselijk on-
derzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerken met instellin-
gen, stichtingen of verenigingen die een
soortgelijk doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard
in het Gelders Archief Arnhem en omvat
een grote verzameling boeken, dia's, fo-
to's en andere voorwerpen. In overleg zijn
deze archiefstukken ter inzage voor de
leden.

Vier maal per jaar wordt er een lezing ge-
houden door een deskundige, die een inte-
ressant onderwerp belicht. In de zomer en
winter wordt voor de leden een excursie
georganiseerd.

Het eigen periodiek verschijnt per kwar-
taal, waarin onderwerpen behandeld wor-
den die een raakvlak hebben met zowel
de locale als de regionale geschiedenis.

De Kring is aangesloten bij het Gelders
Oudheidkundig Contact (GOC).
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50 Jaar
Oudheidkundige Kring
Ambt & Heerlijkheid

Het zal u als lezer van Ambt & Heerlijkheid inmiddels niet ontgaan zijn, dat er aandacht
besteed wordt aan het 50-jarig jubileum van onze Kring. Bestuur en jubileumcommissie
zijn actief. Denk aan de succesvolle expositie in het gemeentehuis, het komende jubileum-
boek en de activiteiten die in november zullen plaatsvinden. Het eerste nummer van ons
blad verscheen reeds in de maand juni van het oprichtingsjaar 1954 van de Kring. Wij
bestaan dus ook vijftig jaar, waarin 144 nummers zijn verschenen. In het kader van het
jubileum heeft de redactiecommissie van Ambt & Heerlijkheid gemeend ook een bij-
drage te moeten leveren aan de feestelijkheden. Vandaar dit jubileumnummer.

Ik vertel u iets over de inhoud van dit nummer. Er staan 5 interviews in met voorzit-
ters, die binnen onze Kring gefunctioneerd hebben. U zult merken dat een ieder zo
zijn eigen accenten heeft gelegd. Maar we beginnen dit nummer met H. Kerkkamp, de
nestor van de lokale geschiedschrijving in Rheden en Rozendaal, medeoprichter van
de Kring in 1954. Reeds in 1938 verscheen zijn boek 'Historie van Velp en Rozendaal'.
Vraagbaak voor velen, zeker in de beginperiode. Na Kerkkamp een biografisch getint
interview over E.]. Kruijswijk Jansen, medeoprichter van de Kring, gedurende vele
jaren secretaris. Dynamische persoonlijkheid, van veel betekenis voor de lokale ge-
schiedschrijving binnen Rheden en Rozendaal als ook daarbuiten in de provincie Gel-
derland. Het laatste interview in dit nummer betreft de activiteiten van]. Baltjes, ruim
18 jaar stuwende kracht in de redactiecommissie en auteur van vele artikelen. Als
afsluiting is een overzicht geplaatst van alle auteurs, die een of meerdere bijdragen
geleverd hebben de afgelopen 50 jaar.

Ons blad, dat in het begin de toepasselijke titel 'Mededelingen' had, is uitgegroeid van
een bescheiden mededelingenblad met een omvang van 9 pagina's naar een volwaar-
dig kwartaaltijdschrift van gemiddeld 28 pagina's met vele illustraties.
Veel leesplezier !

udheidkundige Kring Rhe
o (jen - ROze lIJIDD

nC/00150 Jaar



door H. Kerkkamp

Een handig stadstekenaar noemt Pieter Scheen in "Lexicon der Nederlandse
Beeldende Kunstenaars" Eugène (doopnaam Eugenius) Rensburg. De waar-
dering voor hem als topografisch tekenaar schijnt groter dan die voor zijn
kunstenaarsschap.
Stadstekenaar , heeft betrekking op Rotterdam. Hij vervaardigde van de oude
Rottestad vele etsen van huizen en hoekjes, die het patina van het verleden
vertoonden. In de titel is geschreven 'dorpstekenaar' , want naast de Maasstad

had de oostelijke Velu-
wezoom zijn bijzondere
belangstelling. Wie il-
lustraties zoekt bij een
artikel over de eerste
helft dezer eeuw zal on-
getwijfeld Eug. Rens-
burg ontmoeten. Zijn
naam dient genoemd te
worden naast die van
tijdgenoten als Louis
Apol en Xeno Mün-
ninghoff.
Zijn vader, Jacques Ka-
rel Rensburg is te 's-
Gravenhage geboren en
in 1943 te Sobibor (Po- .
len) overleden. Hij was
een Nederlands dichter
en prozaïst. Onbekend?
Dan is men daarin de
enige niet. Willem Zaal,
de meer in onze litera-
tuur is gedoken om
waardevols naar boven
te brengen, schreef over
hem in: "Nooit van ge-
hoord". "Stiefkinde-
ren van de Nederlandse
beschaving". Misschien

Houtvervoer Dieren, 193i bleef hij het meest be-

EUGÈNE RENSBURG, EEN DORPSTEKENAAR

GYSBERS & VAN
ARNHEM

Het standaardwerk over de
historie van Velp en Rozendaal
geschreven door H. Kerkkamp.
Het boek is verschenen in 1938
en in 1965 als geïntegreerde
herdruk. Inzet: de kaft van de
oorspronkelijke uitgave.

Voorkant van een
van de boekjes van
Kerkkamp, die uitge-
geven zijn door de
Oudheidkundige
Kring.

Een van de vele artikelen van de hand van H. Kerkkamp.
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Bestuurslid
1954-1981

Penningmeester
1954-1964

Lidmaatschap
van Verdienste
1976

H. l<.erkkamp
Hans Rljnbcnde

Al eerder is het belang van Hendrik Kerkkamp voor onze regionale geschied-
schrijving in het algemeen en de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
in het bijzonder, voor het voetlicht gebracht. Het spreekt voor zich dat ook in
dit jubileumnummer een stukje over onze historieschrijver niet mag ontbre-
ken. Wie heeft niet zijn boekje 'Rhedens verleden' gelezen, één van de 11
boekwerkjes die van zijn hand zijn verschenen. Om nog maar niet te spreken
van de bijna 100 artikelen die hij voor ons blad schreef.

Hendrik werd op 9 mei 1890 te Hoog-Keppel geboren. Zijn vader was daar
kleermaker. Jammer genoeg heeft Hendrik zijn vader nooit echt gekend, want

deze overleed toen hij 5 jaar was. Voor zijn moeder een reden om naar Velp te verhui-
zen, waar haar 'roots' lagen. Na zijn opleiding tot onderwijzer in Arnhem kreeg hij een
aanstelling in Westervoort bij het openbaar onderwijs. Ten gevolge van de gelijkstel-
ling van het Openbaar en Christelijk Onderwijs in de jaren '20 werd de school in
Westervoort opgeheven en het personeel, waaronder Kerkkamp, moest afvloeien. Na
korte tijd werkzaam te zijn geweest in het Arnhemse Klarendal koos hij, zoals zoveel
onderwijzers, voor de journalistiek en kwam in dienst bij de Middenstandsdrukkerij
Mercurius in Velp, die de Velpsche Courant uitgaf en destijds 2-maal per week ver-
scheen. Kerkkamp was enerzijds werkzaam als journalist en redactielid van de Velpsche
Courant en anderzijds had hij een administratieve functie bij de drukkerij. Het was in
die periode dat hij de basis legde voor zijn eerste boek: 'Historie van Velp en Rozen-
daal'.

In 1953 is uit een gemeenschappelijke interesse van E.]. Jansen en Kerkkamp voor
alleswat met de historie uit de omgeving te maken had, onze Oudheidkundige Kring
ontstaan. Vanaf de oprichtingsdatum, 11 januari 1954, heeft Kerkkamp zitting gehad
in het bestuur, de eerste 10 jaren als penningmeester en daarna - tot zijn 91ste! - als
bestuurslid.

dheidkundige Kring Rl'Ou l/eCien
-ROze ~
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In de Velpsche Courant was Kerkkamp begonnen met een
lange reeks artikelen over historische onderwerpen, maar al
spoedig werden ook vele bladzijden van 'Mededelingen' ge-
vuld met bijdragen van zijn hand. Daarnaast publiceerde hij
in bladen als deBiesdelbode en de Arnhemse Courant. Het
was boeiende lectuur. In alle verhalen kwam zijn liefde voor
de geschiedenis van zijn woonplaats en haar directe omge-
ving tot uiting. Met name de prehistorie had zijn bijzondere
interesse. Natuurlijk was er ook wel eens kritiek op Kerk-
kamp. Men nam aan dat hij - als historiedeskundige - het wel
wist. Maar Kerkkamp vergat zo nu en dan dingen te verifië-
ren en dan kon er wel eens een foutje naar binnen sluipen.

Op zijn eigen karakteristieke wijze bracht Kerkkamp vele
gedachten en meningen in het bestuur naar voren, mede
waardoor onze kring tot bloei kwam. Dat dit gewaardeerd
werd, moge blijken uit het volgende: bij zijn tachtigste ver-
jaardag in mei 1970 werd er een speciaal Kerkkampnummer
(nr 46) uitgegeven, waarin onze oud-voorzitter de heer Van
Oosten Slingeland een belangrijk aandeel had.
En niet alleen onze Kring wist hem te waarderen. Al 10 jaar
eerder, op 9 mei 1960, werd hem door burgemeester J.P. Drost
van Rheden de zilveren legpenning der gemeente overhan-
digd en in 1970 viel dezelfde eer hem te beurt in Rozendaal
toen hij uit handen van de burgemeester, mevrouw H.L.M.
Flugi van Aspermont-d'Hangest barones d'Yvoy van Mijd-
recht, eveneens een zilveren legpenning ontving.
Wat een verdiensten heeft deze man gehad, voor de maat-
schappij en voor onze Kring. En het kon daarom niet uitblij-
ven: in 1976 werd hij benoemd tot lid van verdienste van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

Kerkkamp wilde het verleden voor ons op een aansprekende
wijze doen herleven. Daar is hij tot op hoge leeftijd in ge-
slaagd.
Hij overleed 22 juni 1985.

26 Maart 1981
De heer Kerkkamp te midden van het bestuur van de Oudheid-
kundige Kring bij zijn afscheid als bestuurslid.
Van links naar rechts zittend: mw. Roosmale-Nepveu, Kruijswijk
Jansen, Kerkkamp en Van Oosten Slingeland. Staand: Doude van
Troostwijk, Kolkman, Schimmelpenninck van der Oije, Meijerink
en Breukink.
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E.J.Jansen
vanaf 26 maart 1971
EJ, Keuijswijk Jansen
1914-1990

Bestuurslid
1954-1979

Secretaris
1954-1989

Redactie
1954-1983

Lidmaatschap
van Verdienste
19.79

E.J. KRUIJSWIJK JANSEN

Co deBrug»

De viering van het SO-jarig jubileum van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal kan niet zonder een eerbetoon aan zijn oprichter, Evert Jan
Kruijswijk jansen. In onderstaand artikel wordt een beeld geschetst van zijn
leven, zijn liefde voor de lokale geschiedenis en het toegankelijk maken daar-
van voor een breder publiek.

Een Velpse jongen
"Ik ben van Gelders bloed, dat kan ik de dichter A.C.W Staring nazeggen. Al
mijn voorouders voor zover bekend, zijn in Gelderland geboren, hebben daar
gewoond en zijn daar overleden. Eerlijk gezegd ben ik daar wel mee ingeno-

men, ook met het feit, dat ik zelf een Geldersman ben." Dit schrijft E.J. Kruijswijk
Jansen in 'Herinneringen van een Velpse jongen' in 1984.

Evert Jan Jansen wordt geboren op 19 februari 1914 in de Emmastraat te Velp. Zijn
ouders voeren daar een kruidenierszaak onder de naam 'Het Huis met de Luifel'. De
geboorte verloopt moeilijk, Dokter van de Willigen sr en de baker Mina Staring, kijken
bedenkelijk. Grootvader Jansen, die een kijkje komt nemen, spreekt de in de familie
bewaard gebleven woorden: " 't Spiet me Mien, maar 't is geen blievertje." Gelukkig
zijn deze woorden niet bewaarheid geworden.

Zijn jeugd brengt hij met plezier door in Velp. Als hij ongeveer 12 jaar oud is, moet hij
van zijn moeder wat leesboeken naar Jopie Kruijswijk in de Wilhelminastraat brengen
want Jopie is ziek. Daar heeft Evert Jan niet veel zin in. ''Als ik maar niet bij haar op de
slaapkamer hoef te komen", is zijn voorwaarde. Jaren later denkt hij daar anders over,
want Jopie Kruijswijk wordt zijn vrouw. En weer vele jaren later wordt haar achter-
naam aan die van haar man gekoppeld en ontstaat de achternaam Kruijswijk Jansen.



Evert Jan volgde na de lagere school de oplei-
ding HBS-B in Arnhem, en werkte korte tijd
op het kantoor van de Firma R.S. Stokvis in
Arnhem. Dat beviel niet zo en dus besloot hij
een spoedcursus tot onderwijzer te volgen. In
één jaar klaar voor het lager onderwijs, volgde
daarna de studie voor hoofdakte. In Velp werd
hij eerst onderwijzer aan de Julianaschool en
vervolgens de Nassauschool. Het lesgeven zat
hem in het bloed en zo kon hij opklimmen tot
hoofd der school in Zonnemaire op Schou-
wen Duiveland. Maar de geboren Geldersman
keerde terug naar Gelre. In Dieren werd hij in
1952 verbonden aan de Burgemeester Bloe-
mersschool een zogenaamde BLO-school, la-
ter ging hij naar de P.C.M. Boschschool een
school voor slechthorenden in Arnhem.

Oprichting van de Oudheid-
kundige Kring Rheden-Rozendaal
Begin jaren vijftig ontstaat het idee bij
Kruijswijk Jansen wat meer te doen met zijn
belangstelling voor de lokale geschiedenis. Als
onderwijzer in hart en nieren wil hij graag zijn
kennis en kunde delen met anderen. Zodoende
neemt hij het initiatief om tot een historische
vereniging. te komen. En zo gebeurt het dat
een klein aantal mensen de koppen bij elkaar
steekt en vervolgens tot actie overgaat.
Op 11 januari 1954 is het zover. De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal wordt
in het destijds gerenommeerde Hotel De Engel in De Steeg (Op Steeg, zei men vroe-
ger) opgericht. Tot aan de afbraak van dit historische pand (oh ironie!) wordt veelvul-
dig vergaderd in dit etablissement, en het ontbrak zelden aan plannen en nieuwe ideeën.
Voorzitter wordt Dr. Ir. J.P. van Oosten Slingeland en secretaris E.J. Jansen.

Verslag van de bestuurs-
. vergadering van 2 juni
1954 uit het notulenboek
van de Kring.
Met onze hedendaagse
tekstverwerkingssys temen
is het haast niet meer voor
te stellen dat toen alles
met de hand werd
geschreven. Het verslag
werd niet verspreid maar
op de eerstvolgende
vergadering voorgelezen.



De behouden toren
van de Mariakerk
tegenover de woning
van de familielansen

Voorbij de gemeentegrenzen
Amper drie jaar later kunnen wij in de notulen van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal van 26 april 1957 lezen: "De secretaris oppert het plan pogingen in het
werk te stellen om te komen tot een provinciaal contact van oudheidkundige vereni-
gingen."

Na ongeveer drie jaar secretaris van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal te
zijn, komt secretaris Jansen in de problemen om goede sprekers te vinden voor de
lezingen van de Kring. Een samenbundeling op provinciaal niveau van verschillende
historische instanties en verenigingen zou hiervoor mede een oplossing kunnen zijn.
U zult begrijpen dat er meer zwaarwegende argumenten aangevoerd werden om tot
meer samenwerking te geraken!
In het reeds genoemde jaar 1957 krijgt secretaris Jansen groen licht om aan de slag te
gaan. De oudheidkundige verenigingen en musea in Gelderland worden aangeschre-
ven met als doel te komen tot een provinciale contactdag ter bespreking van de ge-
meenschappelijke belangen. Dit eerste 'Contact' heeft plaats op 7 september 1957 en
wordt tevens de oprichtingsdatum van de Stichting Gelders Oudheidkundig Contact,
nu Gelders Erfgoed geheten.

Een secretariaat binnen een gezinsverband
N a de oprichting van het GOC (Gelders Oudheidkundig
Contact) wordt het secretariaat gevestigd in de woning
van de familie Jansen te Dieren aan de Hogestraat. Trou-
wens het secretariaat van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal had daar sinds 1954 reeds zijn domi-
cilie. Het was woekeren met de beschikbare ruimte en in
de winter was bijvoorbeeld alleen de woonkamer ver-
warmd. Wanneer er een vergadering was werd de kachel
in de voorkamer aangemaakt. Verschillende kinderen uit
het gezin Jansen ondersteunen het vele werk. Het vou-
wen van de contactblaadjes, maar ook de mededelingen van

de Oudheidkundige Kring worden door de kinderen gevouwen, gesorteerd, gebun-
deld en naar de post gebracht. Om tien vóór vijf rent één van de kinderen met de post
naar het postkantoor, opdat alles op tijd verzonden wordt .

.--------------------~

De woning van de familie
lansen aan de Hogestraat
te Dieren



In de beginperiode is er nog geen telefoonaansluiting,
dat houdt in veel correspondentie en veel aanloop.
De kinderen vinden het gewichtig, dat vader zo 'be-
langrijk' is. Er komen vogels van diverse pluimage en
dat verhoogt de sfeer in dit grote gezin.Vader kan
goed communiceren en mensen met elkaar in con-
tact brengen en verbinden. Daarnaast is hij daad-
krachtig, houdt niet van gezeur, immers de tijd is
hard nodig om zoveel mogelijk zaken tot stand te
brengen.

Het harde werken vergt wel geregeld zijn tol. In het
voor- en najaar is het bijna ieder jaar prijs. Ziek en
dus een week plat. Dit komt niet altijd gelegen. Zo
li~ hij in het jaar van de oprichting van de Kring
ziek te bed. Hij ligt zich op te winden, want er staat
iets geweldigs te gebeuren, de geboorte van de Kring.
Maar bij zijn vrouw is hij in goede handen. Een week
vertroetelen doet hem goed, en welgemoed pakt hij
zijn taak weer op.
Overigens draagt ook mevrouw Kruijswijk haar
steentje bij aan het gezin en het personeel van het
GOC en niet te vergeten de vele gasten. De door
haar gebakken kruidkoek is een begrip. Daarnaast
vergezelt zij haar man naar de bijeenkomsten van
de Kring en het 'Contact'.

De kinderen van Kruijswijk Jansen hebben goede
herinneringen aan de vele fietstochten, die in de om-
geving gemaakt worden. Het kunnen bezoeken aan
bestuursleden zijn, maar ook bij panden, die monu-
mentwaardig zijn wordt gestopt en vervolgens con-
tact gezocht met de eigenaar om die te adviseren
over mogelijkheden tot behoud.

Een korte samenvatting van degeschiedenis van de
Stichting Gelders Oudheidkundig Contact (GOC)
vancif 1957 tot 2004

Het eerste 'Contact' van Gelderse Oudheidkundige Verenigingen
en Oudheidkamers heeft op 7 september 1957 in het Arnhemse
gemeentemuseum plaats. lansen wordt in deze bijeenkomst tot
Contactsecretaris benoemd. In zijn vrije tijd voert hij belangeloos
het Contactsecretariaat vanuit zijn woonhuis te Dieren.
Sedert 1958 organiseerthet Contactsecretariaatjaarlijks de Con-
tactdag voor de aangesloten musea, verenigingenen andere instel-
lingen. Het aantal 'Aangeslotenen' bedraagt in 1957: 30, eind
1987; 175 en in het uaoriaar 2004 ongeveer:200.

UZ! het 'Contact' wordt in 1958 een Sectie Oudheidkamers en
Musea opgericht, met daaraan in 1959 verbonden een Advies-
commissie. Voorzitter van deze commissie wordt mr. A.P van
S chi!fiaarde)penningmeesterjonkheer M.V Beelaerts van Blok-
land en secretarisE.J lansen. De Adviescommissie heeft als één
van de belangrijkste taeen de Provincie Gelderland te adviseren
over de totale hoogte en verdelingvan dejaarlijkse door het college
van gedeputeerde staten te verstrekken subsidies c.q. museum-
kredieten aan oudheidkamers en musea in Gelderland. Het be-
stuur zal tot 1968 het rfficieel orgaan van het 'Contact' blijven.
Korf na de oprichting van het 'Contact' verschijnt in 1958 de
eerste uitgave van het door de Contactsecretarisgèredigeerdetijd-
schrift het Gelders Oudhezdkundig Contactbericht. Tevens wordt
op initiatiif van lansen, en in samenwerking met de Provinciale
VVV-Gelderland in 1963 de eerste editie van de Museumgids
Gelderland Bewaarde uitgebracht. Voorts organiseert Contact-
secretarislansen vancif 1965 cursussen voor amateur-histon'ci en
museummedewerkers) die nu ook nog, zij het in aangepaste vorm)
gegeven worden.



Het 'Contact' krijgt in 1968 dejuridische status van een stich-
ting, en heet nu if.ficieelStichting Contact van Gelderse Oudheid-
kundige Verenigingen en Musea. Deze!fde bestuursleden van het
'Contact' vormen het kernbestuur van de nieuwe Stichting.
E.J. Kruijswijk Jansen wordt door het bestuur van deze Stichting
per 1 augustus 1971 als bezoldigd directeur aangesteld, hetgeen
financieel mogelijk wordt gemaakt door de Provincie Gelderland

De pionier Kruijswijk Jansen gaat met pensioen. Per 1 maart
1979 wordt hij als directeur opgevolgd door zijn assistent J.
Trijsburg, die reeds in 1977 in dienst getreden is. Onder zijn
leiding knjgen het secretariaat, de mediatheek, het museumdepot
en restauratieateliets in 1986 een nieuwe huisvesting in het geres-
taureerdeAgnietenconvent te Zutphen. Het personeelsbestandomvat
eind 1987 12 personen, waarvan 2 in voltijd en 10 in deeltijd
Na 1987 wordt hetpersoneel verderuitgebreidmet vakdeskundigen
opgebied van behoud en beheer,documentatie en registratie, educa-
tie engeschiedbeotifening.·In de loop derjaren is het op basis van de
oorspronkelijke ideelemotieven opererend 'Contact' eenprofessio-
neel advies- en dienstencentrum geworden.

Wie had in 1957 van zo'n COc, nu onder de naam Gelders
Erfgoed, kunnen dromen?

Allengs wordt de Hogestraat het zenuwcentrum van
het GOc. De heer JS.J. Flapper wordt zijn eerste
assistent, vervolgens komt de heer JP.M. van Os.
Later komt de heer C.S. van Lennep het kleine bu-
reau versterken, gevolgd door de heer J Trijsburg,
zijn latere opvolger.
Alvorens dit gedeelte af te ronden, mag niet onver-
meld blijven dat Kruijswijk Jansen eveneens op an-
dere terreinen actief is geweest. Zo is hij nauw be-
trokken geweest bij het behoud van De Dierense
toren en 'Houdt ons Dieren leefbaar'.
Op kerkelijk gebied voelde hij zich betrokken bij de
Gereformeerde Kerk van Dieren, hij was daar on-
der meer ambtsdrager. Voor de oecumene had hij
grote belangstelling.

Naar rustiger vaarwater
In de loop van de jaren zeventig verhuist de admini-
stratie van het GOC van Dieren naar Zutphen. Het
GOC is in Zutphen op twee verschillende plaatsen
gehuisvest geweest. Het zal tot 1986 duren voordat
het GOC zijn definitieve huisvesting krijgt in het
prachtig gerestaureerde Agnietenconvent in Zut-
phen. In 1987 leidt oud-directeur Kruijswijk Jansen
met gepaste trots het toenmalige bestuur van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal rond in
deze nieuwe stijlvolle behuizing. De emotionele band
tussen Kring en het 'Contact' presenteert zich zo
van tijd tot tijd.
Wij keren terug naar het jaar 1977. In het gemeen-
tehuis heeft een feestelijke gebeurtenis plaats. Uit
handen van de burgemeester ontvangt hij de ridder-
orde van Oranje Nassau, een waardering en erken-
ning voor het vele werk dat hij plaatselijk en provin



ciaal voor de Gelderse geschied beoefening verricht heeft. Twee jaar later is
er op 27 februari van dat jaar weer een feestelijke bijeenkomst en wel in het
Huis der Provincie te Arnhem. Het gaat om het afscheid van directeur
Kruijswijk Jansen, dit na ruim 21 jaar werk bij de Stichting Gelders Oudheid-
kundig Contact. De voorzitter van de Stichting de heer drs. CO.A. Baron
Schimmelpenninck van der Oije begint zijn toespraak aan directeur Kruiswijk
Jansen met een citaat uit een gedicht van Petronella Moens, gepubliceerd in de
Gelderse Volks-Almanak van 1836, waaraan de volgende regels zijn ontleend:

Dit oord, de pronk van 't vaderland,
ziet vlijt, langs heuvelen en dalen.
Op heide en zandgrond zegepralen,
Daar zich natuur aan kunst verpandt.

Aanleiding voor de voorzitter om vast te stellen dat de activiteiten van de
'marathonloper' Kruijswijk Jansen zich hadden ontwikkeld in een onstuitbaar
tempo, waarvan wij soms enkel de warreling van stof konden waarnemen. Na-
mens het Comité Afscheidscadeau maakt de heer Peter Breukink het bedrag
bekend dat bijeengebracht is als afscheidscadeau voor de heer en mevrouw
Kruijswijk Jansen: Een reis naar Rome, een lang gekoesterde wens.
In zijn afscheidswoord bewaarde de heer Kruijswijk Jansen de grootste ver-
rassing tot het laatst, toen hij zijn vrouw voor het voetlicht bracht, en zijn
dankbaarheid uitte voor het feit, dat zij hem het werk mogelijk had gemaakt.
Hij vertolkte dat door haar een ring te schenken met een parel, "want mijn
vrouw is een parel van grote waarde"! Rest nog op te merken dat scheidend
directeur Kruijswijk Jansen het vaandel overdraagt aan zijn 'kroonprins' de
heer Jacobus Trijsburg.

Met ingang van 1 april 1979 wordt het nieuwe woonadres van de familie
Kruijswijk Jansen: Zwanensingel 104 te Velp. Teruggekeerd in zijn geboorte-
dorp blijft de belangstelling voor de lokale geschiedschrijving. Tot aan het einde
van de tachtiger jaren treffen wij regelmatig bijdragen in Ambt & Heerlijkheid
aan. Tenslotte verschijnen er nog twee boekjes van zijn hand, waaruit een ker-
kelijke oriëntatie duidelijk naar voren komt.

.t
E.l.K!nrUSWDIt JANS!;"

aC'esclllied.el1is van de
Oude.Jan

De Malrheuskerk
te Velp(G)

in de toop der eeuwen

Dit boekwerkje over de
Oude Jan te Velp van de
hand van E.J. Kruijswijk
Jansen van 1989 is de
opvolger en geactualiseerde
uitgave van het boekwerkje
uitgegeven door de
Oudheidkundige Kring in
1959 dat geschreven was
door H. Kerkkamp.



1991
Het laatste boekwerkje van
Kruijswiik lansen

Gebruikte bronnen:
* Interviews met
Ds. T. Keuijswijk Jansen,
Wageningen en.
Drs. J. Trijsburg. Zutphen

* Gelders Oudheidkundig
Contactbericht de nummers
15 (1962), 35 (1967),
54 (1972) en 94 (1982)

*Herinneringen van een Velpse
jongen, E.J. Kruijswijk Jan-

sen,
1984
* Geschiedenis van de Oude Jan,
De Mattheuskerk te Velp (G)
in de loop der eeuwen,
E.J. Kruijswijk Jansen, 1989

*Werken aan de Kerk,
Geschiedenis van de Gerefor-
meerde Kerk te Velp (G)
1841 - 1991, E.J. Kruijswijk

1991

In 1989 wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van De Oude Jan:
Geschiedenis van De Oude Jan, de Mattheus Kerk te Velp (G) in de loop der
eeuwen. En in 1991 verschijnt: Werken aan de Kerk, Geschiedenis van de
Gereformeerde Kerk te Velp (G) 1841 -1991.
Aan de datum hierboven kunnen wij zien, dat dit laatste boekje verscheen na
het overlijden van de heer Kruijswijk Jansen. Hij overlijdt op 3 oktober 1990.
In het nawoord van dit boekwerk schrijft drs. K. Dijk, destijds Gereformeerd
predikant in Velp: "Met grote spoed heeft Kruijswijk Jansen zorg gedragen
voor de tijdige voltooiing van het manuscript. Ons past groot respect en grote
erkentelijkheid; nu des te meer omdat hij met dit werk aan de kerk zijn werk-
zame leven afrondde." Hoe betekenisvol is nu het slotwoord dat Evert Jan
Kruijswijk Jansen in het voorwoord van dit boekje schreef: "Zalig de doden,
die in de Heer sterven. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want
hun werken volgen hen na (Openbaringen 14:13)." EvertJan KruijswijkJan-
sen, hoe levendig kon hij vertellen, hij spreekt nog nadat hij gestorven is.

Krujjswjjk Jansen Prfjs
In het jaar 2001,dat door de Verenigde Naties uitgeroepen wordt tot het Interna-
tionale Jaar van de Vrijwilliger, wordt de 'Kruijswijk Jansen Prijs' ingesteld. Deze
prijs wordt ingesteld door het Bestuur van het Gelders Oudheidkundig Contact,
waarmee men de geschiedbeoefening en het cultuurbehoud in Gelderland, de stu-
die naar en de kennisoverdracht van het cultureel erfgoed in Gelderland wil bevor-
deren. De prijs wordt tenminste eenmaal in de drie jaar uitgereikt. Bij instelling van
de prijs is ervoor gekozen de naam te koppelen aan de oprichter van het GOc.

In 2003wordt deze prijs uitgereikt aan het Museum Het Valkhof te Nijmegen
en wel aan het Junior Lab. De jury vindt dat het Junior Lab erin slaagt de
jeugd op een aansprekende manier vertrouwd te maken met het cultureel
erfgoed en een brug te slaan tussen heden, verleden en toekomst. Een inspi-
rerend voorbeeld voor andere erfgoedinstellingen.

Wat zou Evert Jan Kruijswijk Jansen genoten hebben van het toekennen van
deze prijs aan een instelling, die op inspirerende wijze de jeugd de kans biedt
met historische voorwerpen te 'werken'.



.__ EEN VERHAAL OVER EEN DUIVEL=
Hoewel legenden,' sagen, enz. slechts zelden op exacte fei-

ten .steunen en daarom als geschied ente onaanvaardbaar zjjn,heb-
ben zij toch vaak een historische kern.

OVerleveringen -over- de duivel laten veelal. verschillende
duivels zien: lachduivels, kwelduivels en meerdere. Deze wer-
den Borns verdronken, vandaar de duivelskol,ken op meerdere plaat-
sen. Ook werd hen de rug gebroken, waarna zij qnzichtbaar wer-
den. Direct- verband met Satan uit de Schrift. moet .men er dan
ook niet in 'Zoeken. Wel staat vast t dat zij onrust brachten on-
de bijgelovige massa.

Aangaande de buurtschap Olburgen bestaat ook een duivelaver-
haal, dat van generatie op generatie nog wo:rdt doorgegeven en
dat zijn oorsprong heeft in een oud goed "pes DuveLehcff'" al-
daar, dat blijkens het oud-archief van Iïceeburg in 1442 verkocht
werd en beschreven als gelegen in het kerspel Dederen in de
buurachep Olburgen.

De duivel van Olburgen wee, zoals het zijn soort betaamde,ui-
termate klein van postuur, maar ongelooflijk zwaar van gewicht.
Hij werd echter niet 1 zoals veel gebruikelijk was, verdronken,
noch de rug gebroken, doch verbannen, zoals uit het volgende
blijkt •

Aan de Leden van onze Kring eu aan allen,
die er belang in stellen !

Als Bestuur van de Oudheidkundige Kring RHEDEN-ROZENDAAL rs
het ons een genoegen, U deze Nadedekdngen 'toe te zenden.

Het ligt in de bedoeling, hierdoor onze leden van tij!l tot tijd
op de hoogte te houden van onze werkzaamheden. Ook zal er naar
gestreefd wordent verslagen op te nemen van gehouden l~zineen en
gemaakte excursies. Wi.sschien is het mogelijk, korte blJdregen
van onze leden te plaatsen. En verder is er gelegenheid U in te
lichten over datgene weareee onze 'ZUster-verenigingen voor- het
.forum treden. ifij denken een tentoonstelli.ngen, Lezdngen en pu-
blicaties van meer dan plaatselt)1ce betekenis.

Vorzameld in een up vormen onze ~!ededelingen op de duw.' een
waardevolle bundel. Die waarde wordt des te groter, na..a.rma.te
wij meer nummers kunnen laten verschijnen. En dat houdt weer ver-
band met het aantal leden, dat wij kunnen werven.

Wii wekken dan ook al onze leden op, in eigen omgeving propa-
gand~te maken voor onze Kring.

DE SAGE VAN DE DUIVEL VAN OLBURGEN.

De veerman. van het Dierense .veer- nam aan het veerhuis een
hartversterking m.et een goede bekende, die hij juist had over-
gehaald, toen de veerbel aan de overkant twee keer kort na el-
kaar hard luidde.

Hij haastte zich naar de boot, want aan de andere kant stond
de pastoo,r. Zijn Zeereerwaarde riep, dat hij met de pont moest
worden overgehaald. Hiermede was de veerman het gaarne eens,
want hij rook enigszins naar drank en kon de pastoor dan beter
uit de wind blijven !

Hij verwachtte een standje voor het oponthoud. Maar dat viel
mee, hoewel de geestel\jKe niet zo spraakzaam wa:s als 'anders.

De veerman kreeg evenwel de schrik van zijn keven, toen de
pont zo diep te water ging als zij maar even kon verdragen.
Zonder ongelukken werd de overkant bereikt en de veerman haast.
te zich naar het veerhuis,. "Waar hij de kennis van 'Zojuist nog
aantrof.

Hij deed hem omstandig het verhaal over de zwaart e van de
pastoor. De vriend trok de zaak. in twijfel, maar zei tenslotte,
IIJe hebt wel. een paar borrels op, maar dronken ben je nog niet.
Daarom zal ik de pastoor nagaan om te zien, ·.Jf hem nog meer
overkomt".

Hij rende de geestel\)'k9 na. en zag hem de Lange Juffer op-
gaan. Moeizaam besteeg de pastoor de berg en moeat telkens
rusten; het was te zien, dat hij een zware last torste.
In de Weversbergen verloor onze speurder plotseling de gees-

telijke uit het oog. Daar klonk. een geschetter, zoals hij dat
meerdere aaï.en op Olburgen van de duivel gehoord had. De pas-
toor had de dUivel,in de Weversbergen gebracht en hem bezwo-
ren, per jaar niet meer dan een hanenpa.s terug te gaan !

Al spoedig zag de 8pe~er de geestelijke met vlotte pas in
de richting van Dieren gaan: .zijn last was hij kwijt.

De veennan had zijn verhaal. al aardig rondverteld en toen
~n vriend van het bos terugkwam en er zijn wedervaren aan toe-
voegde, was menigeen opgelucht. De twijfelaars, die eerst na.a.r
mogelijke dronkenschap ven de beide mannen informeerden,moes-
ten, toen er geen duivel meer op Olburgen te bekennen viel en
de onrust verdwenen was, "el bakzeil halen. ~immenJJan, oud-burgemeester van Rheden, lid van.

-ïk ons een twaalftal mappen met diverse be-
soekjes , feestprogra'lU'llalst jaarverslagen,e.d.
onze Kring een grote dienst bewezen. En een
1, dat : na.vol~ng verdient.

Oproep in het
eerste nummer

De verzending per
post kostte 2 cent

Dit eerste nUlEer van onze HededeliDgen wordt gezonden aan
allen, die naar onze meni..•.•.g belangstellen in de geechäedeme van
onze omgeving. .

Het; is echter heel goed mogelijk, dat personen, d'i.e zeker VOOl.'
tioeaendäna in aanmerki~ komen. vergeten zjjn.

1'et nadruk wordt al onze leden op het hart gebon- o!:v=~. opgeven van
den, om nooit ofte nimmer iets weg te doen, wat
van historische waarde voor onze omgenng is. Wij
denken niet alleen aan officiele papieren als no-
tulenboeken, koepaoben en familiestukken. Maar
ook aan oude prentbriefkaarten. prograzr.:naboekjes,
kranten en verslagen. Bij iedere scboonaaak gaan
er onvervangbare dingen verloren. Na een sterf-
geval komen er vaak merkwaardige paperassen aan
het licht, die dikwijls achteloos weggedaan worden.
lnÏormeer eens bij vrienden en kennissen; en wat
U ae.lf niet beweren .vilt of kunt1 daarover wil en-
ze Kring zich aea.rne ontfennen !

Het eerste nummer
verschenen juni 1954,
8 pagina's, afmeting
16,5x21,5 cm

F. van Zadelhoff.

Het eerste echte artikel reeds in
nummer 2 van 'Mededelingen'
van F. van Zadelhoff, die vier
artikelen geschreven heeft

WAT WENST U?

Het Bestuur wil gaarne weten of er in de ledenkring ook wensen
leven betreffende onderwerpen, die men behandeld wil zien, spre-
kers, die men ril horen, plaatsen, die men wel eens wil be-
zoeken etc. etc.
Op een bijgevoegd verzoekbiljet kan ieder lid zijn of haar wen-
sen kenbaar maken. Maakt U er gerust gebrltik van.

--~----~--------'~------~~~~--Pft~
Eerste enquête onder de lezers van
'Mededelingen' in nummer 7, juni 1957
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J.E van Oosten
Slingeland

1954-1975

Lidmaatschap
van Verdienste
24 maart 19"'15

J.P. van Oosten Slingeland

Je(}t ten Holte-Oerlemans

11 Januari 1954 is de oprichtingsdatum van de Oudheidkundige Kring Rheden
Rozendaal; 50 jaar later spreken we met een van de mannen van het eerste uur,
de heer Jan van Oosten Slingeland.

De heer Van Oosten Slingeland aanschouwde in 1919 het levenslicht in het aan de
Utrechtseweg in Arnhem gelegen 'Huis Rijnoord', als de jongste van 3 broers.
Getogen in Rotterdam, waar hij het Erasmiaans gymnasium bezocht. Hij was
letterlijk een 'buitenbeentje' in de familie. In plaats van rechten te gaan studeren in
Leiden, zoals gebruikelijk, koos hij in 1938 voor de Landbouw Hogeschool
Wageningen met de richtingen landbouw, veeteelt, tuinbouw en bosbouw.

Wat te kiezen? Moeilijk! Wel wist de heer Van Oosten Slingeland dat hij een functie als
rentmeester ambieerde. Professor Minderhout was duidelijk: "landbouw als je in het wes-
ten wilt gaan wonen, bosbouw als je voorkeur uitgaat naar het oosten des lands". Professor
Beekman, begonnen als praktiserend houtvester in Nederlands Indië, was nog duidelijker:
''Ach meneer Van Oosten Slingeland, geen mooier vak dan bosbouw, als je naar het westen
wilt kun je altijd nog wel wat landbouwkennis opdoen, helemaal geen punt". Het werd dus
bosbouw. Aan die Wageningse tijd denkt de heer Van Oosten Slingeland met enorm veel
plezier terug: enthousiaste mensen, inspirerende omgeving. Met name professor Kruithof,
landmeter, was een erudiete, sympathieke man. "Ik heb samen met hem veel metingen
gedaan" zegt de heer Van Oosten Slingeland, "hij is waarschijnlijk de initiator geweest van
mijn liefde voor kadaster".

Zoals voor veel jongeren vormde ook voor Van Oosten Slingeland de oorlog een onder-
breking van zijn studie. Van februari 1940 tot juli 1940 in militaire dienst, daarna terug
naar Wageningen waar langzaam maar zeker de meeste activiteiten kwamen stil te liggen
en de studenten verdwenen. De heer Van Oosten Slingeland kwam op de Veluwe terecht
bij Staatsbosbeheer, volgens zijn persoonsbewijs als kandidaat-houtvester, in de boswachterij
Nieuw Soerel (tussen Epe en Nunspeet), waar bosbaas Mazier de scepter zwaaide.~------------------~

dheidkundige Kring Rh00 leC/en
- ROze lIT'II!ml
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Een goed onderkomen vond hij op de boerderij van de familie Karsten.
Dat daar illegale activiteiten ontplooid werden vermoedde hij wel, maar pas
later werd hem duidelijk dat Mazier en Karsten ingeschakeld waren bij de
ravitaillering van onderduikers in een 'ingegraven dorp' in het bos. "Op de
een of andere manier hebben de Duitsers hiervan lucht gekregen. Verraad?
Iemand die zijn mond voorbij heeft gepraat? Bij toeval ontdekt? In elk ge-
val werden de woningen van beide families platgebrand, gelukkig konden
ze zelf ontkomen", aldus Van Oosten Slingeland. Hij zelf zat toen bij zijn
ouders in Rotterdam waar hij de hongerwinter meemaakte.

Direct na de oorlog kwam hij te werken bij 'D.U.W', Dienst Uitvoerende
Werken, die zich toen hoofdzakelijk bezig hield met herstel van oorlogsschade.
In september 1945 trouwde de heer Van Oosten Slingeland met Ans
Schoehuizen. Het echtpaar vertrok naar Oosterbeek waar het in het zwaar
beschadigde huis - "er zat geen deur meer in" - van zijn grootmoeder ging
wonen die eind augustus uit veiligheidsoverwegingen haar huis had verlaten.
Net op tijd, bleek later, namelijk vlak voor de slag om Arnhem plaatsvond.
Nog geen jaar hebben de Van Oosten Slingeland's daar in primitieve omstan-
digheden gewoond. Al in 1946 ging namelijk een droomwens in vervulling:
Van Oosten Slingeland werd - pas 27 jaar oud - tot rentmeester benoemd, en
wel op Middachten, in particuliere dienst van Graaf Bentinck,

P.edsctie, S.J.Ja.nsen, ITOe;'"Cstrnat7. Dh::nm.
Tel.08330-4448.

p.edaktie: S.J .Jansen, Hogestraat 7. Dieren.
fel. 083.30 - 4692.-

Oosterbeek werd verruild voor De Steeg, en het kapotte huis voor de rentmeester-
woning aan de Smidsallee. Weliswaar moesten de heer en mevrouw Van Oosten
Slingeland de woning enkele maanden delen met de vertrekkende rentmeester, die tot
intendant bij het Loo was benoemd, maar daarna hadden zij het huis voor zich zelf.
Hier werden hun drie kinderen geboren en hier bleven zij tot ze in 1977 hun volgende
bestemming vonden, een huis aan de Oversteeg. Een van de eerste dingen waar de
heer Van Oosten Slingeland als rentmeester mee te maken kreeg was het opruimen
van de resten van de westelijke helft van de Middachterallee, die door de Duitsers was
opgeblazen. Twee jaar zijn grondwerkers bezig geweest met het omhakken van de nog
resterende bomen en het omspitten van de grond. De weg waarlangs de bomen had-
den gestaan was van Rijkswaterstaat, maar bermen en bomen behoorden toe aan
Middachten. Niet erg aantrekkelijk voor een particulier!

Het gezicht van een
periodiek wordt
voornamelijk bepaald
door de openings-
pagina ofwel de kaft.
Vanaf het begin is dit
altijd zeer verzorgd
geweest. In de begin
jaren waren de techni-
sche middelen beperkt
en is er veel met de
hand gemaakt. Iedere
keer weer opnieuw bij
een nieuwe uitgave; dit
is te zien aan de kleine
afwijkingen in de
opeenvolgende
nummers.



Er is een ontwikkeling
naar perfectie te
ontdekken en de kop
van het blad wordt
ook groter. Vanaf
nummer 43 augustus
1969 wordt er met een
vaste vooraf gedrukte
kop gewerkt en
verschijnen voor het
eerst de wapens van
de gemeenten Rheden
en Rozendaal, die tot
op heden de binnen-
zijde van de kaft
sieren.

Al spoedig werden de stroken grond naast de weg overgedragen aan Rijkswaterstaat,
die vervolgens Middachten als 'aannemer' inhuurde om de laan te herstellen en op-
nieuw in te poten. Nu is het westelijke gedeelte weer een mooie gesloten beukenlaan.
Volgens de heer Van Oosten Slingeland is het met het oostelijk deel wat minder goed
gesteld. Uit veiligheidsoverwegingen werd eind vijftiger jaren besloten de resterende
oude beuken - de Middachterallee was in 1766 aangepoot - te kappen. Ondertussen
was de mechanisatie op gang gekomen en werden de stobben met bulldozers verwij-
derd, funest voor de grond, zoals later bleek. Herhaaldelijk ging de jonge aanplant
dood, het heeft jaren geduurd voordat de structuur van de grond zich enigszins her-
stelde.

De Heer Van Oosten Slingeland bleef aan Middachten verbonden tot 1969 toen in
verband met vererving van Middachten een eind kwam aan het rentmeesterschap. Het
betekende niet het einde van zijn professionele loopbaan want tot 1982 was hij direc-
teur van de Bosbouw Praktijkschool die onder zijn leiding een enorme groei beleefde.

~tH~J!~]'H~van de
Nr, 27 Oudheidkundige Ktin9
Juni 1964, "I/beden f1ozendaat'

Redaktie: E.J.Jansen, Hogestraat 7, Dieren.
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Al eerder werd vermeld dat de heer Van Oosten Slingeland vanaf het
prille begin in 1954 bij de Oudheidkundige Kring was betrokken. Hij
memoreert de eerste ontmoeting met de heren Kruijswijk Jansen en Kerk-
kamp: "In 1953 zochten 2 enthousiaste heren mij op in het rentmeesters-
kantoor. Vol vuur vertelden zij over hun voornemen een oudheidkundige
vereniging op te richten en vroegen mij of ik mijn medewerking wilde
verlenen. Eerlijk gezegd stond ik nogal sceptisch tegenover hun plannen.
Was er, naast Gelre, wel genoeg emplooi voor een regionale oudheid-
kundige kring? Ze wisten mij en de oud-gemeentesecretaris, de heer Rijnen-
berg in Velp, en de heer F. van Zadelhoff uit Dieren te overtuigen van de
levensvatbaarheid van de Oudheidkundige Kring Rheden-RozendaaL Met
zijn vijven vormden we het eerste bestuur waarvan ik voorzitter mocht
zijn, ik mag wel zeggen dat er van een zeer harmonische samenwerking
sprake was."
Vol enthousiasme spreekt hij over zijn medebestuursleden uit die begin-
periode: "Ongelofelijk wat Kerkkamp wist over de plaatselijke geschiede-
nis, ik denk bijvoorbeeld aan een boekje als 'Verloren luister' over de buiten-



plaatsen in Velp, zijn publicaties vormen nog steeds een onuitputtelijke bron voor
diegenen die zich in de historie van onze regio willen verdiepen. En wat een energie
had Kruijswijk Jansen: hij verzorgde lezingen en excursies, was verantwoordelijk voor
ons periodiek 'Mededelingen' en auteur van tal van artikelen die in het blad versche-
nen. Daarnaast zocht hij contact met zusterverenigingen wat geleid heeft tot oprich-
ting van het Gelders Oudheidkundig Contact."

Maar terug naar de heer Van Oosten Slingeland zelf. Jarenlang was hij een
zeer gewaardeerd voorzitter van de Kring, organiseren en besturen waren
hem op het lijf geschreven. Hij verzorgde boeiende lezingen met lichtbeelden,
schreef artikelen en boekjes. Uit dit alles sprak zijn grote liefde voor geschie-
denis en met name voor bosgeschiedenis. Dat bleek ook uit zijn proefschrift:
'De Sijsselt', een bijdrage tot de kennis van de Veluwse bosgeschiedenis, (het
gebied ligt ten n.o. van het station Ede-Wageningen; wanneer zijn kleinkin-
deren destijds komend uit het westen dit gebied passeerden riepen ze: "kijk,
grootvaders bos"). Bij het schrijven van dit proefschrift kon hij gebruik ma-
ken van een grote hoeveelheid gegevens die hij aantrof in de archieven van
het kadaster in Arnhem. Naar eigen zeggen kwam toen het idee voor ka-
dastrale kaarten van het gebied Rheden-Rozendaal om de hoek kijken.

De kadastrale atlas was volgens Van Oosten Slingeland de eerste 'daad' van de Oudheid-
kundige Kring. Begin jaren zestig werd gestart met de voorbereidingen en in 1964
volgde de uitgave van de Kadastrale Atlas van Rozendaal - de eerste in Nederland! -
gebaseerd op kaarten anno 1832. In 1970 was ook de Kadastrale Atlas van Velp, Rheden
en Dieren gereed. Alle kaarten waren overgetekend door de Majoor buiten dienst, de
heer Boers, en vormden samen een belangwekkend document.

Na zijn pensionering had de heer Van Oosten Slingeland wat meer tijd om handen.
Niet alleen de Oudheidkundige Kring, maar ook andere verenigingen profiteerden
van zijn professionele kennis en bestuurskwaliteiten. Hij werd voorzitter van het be-
stuur van de Stichting Het Geldersch Landschap en de Stichting Geldersche Kastelen,
daarnaast richtte hij zelf in 1983 de werkgroep Kadastrale Atlas op - vanaf 1986 een
stichting - en in 1997 de Stichting Boskaart Nederland 1832. Zo bleef hij, tot op hoge
leeftijd, actief en vol initiatieven.

in de qemeenten

Hozendaal mBbeden.

1964
Bij gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de
Kring geeft zij haar eerste
gids uit, die geschreven is
door de heren P.S.Blauw,
G.Bos, H. Kerkkamp en
G.]. Terpstra.
De gids leidt langs 'haar'
monumenten in Rozendaal,
Velp, Rheden, De Steeg,
Ellecom, Dieren, Span-
keren en Laag Soeren. Het
geheel is verluchtigd met
tekeningen van]. Straaijer



DE VELPSE WATERMOLEN

UIT ZIJN AS HERREZEN l !

van oud dorpsschoon hebben" hun hE\rt vae'tgehou-.
den , 't oen de bekende en gelit'\fde van Lennd psmoken I nu 6
jaEl.r geLeden , Ed'brandde. DE:!kans , dat dit l'IerbiE':dwaa.rdi-
ge monumen-t aou her-bouwd worden, leek mAAI' klein.

Gelukkig Leef'de bij hflt ûemeen'tebes t uur- van Rheden de
gedacht-e dat de VeLpee WatarmolE"n moest her-r-Ljaen , J.!E'ln
was zelfs ber-e i.d. daar-voor- eenaäen'l i jke ud tgaven te doen ,
Wij :üjn daar-voor bá jaonder- denkbaar- en WEI wdL'Len op dE\-

ze pfaat s gaar-ne hulde brengen aan onze vroede vaderen
voor dit besluit. DEI'naeuwe mo'Len is een sieraad gewor--
den voor ue Lp ,

Op vet-week van het ûemeen'tebes-tuur- heeft onae Kring
gee.rne hear- medewer-käng ver-Jeend voor be t houden van een
teo.ntoonstelling in de. her-bouwde molen. Een aantal schil-
der-Ljen , pr-enben fin foto's, die sd.Le bE'ltrE'lkking he.eben op
nog bes t.aende wa+ez-mo'Lenain VeLp en Rcaendee L, is b ä jeen-.
gebr-echt door een oommi.saLa , bee t aende uit de be e-t uur-a-,
Leden J;.A.van Ha..:ct'tenj E..J •.Iansp.n en H'.Kp.rkka:mp.

De 'terrt oons te Hdng is e-lkEl df'...g kce+e Looe 'te bl:"!'7.ichtigE'ln
van ~ de.cE'lmbE!rtot fin rnE\t 14 dE'lcember e.vs, van ~

D('I heer- R'.KE'lrkkamp -beachr-eef de historieo van de moLan
in flan beknept boek je , dat tijdE!ns de tE':ntoonstelling
vt'rkrijgbai',r wordt gee te Ld ,

r-' •..--, •.•.•, •••••• ;, ?
I
I

op llIllSDAG- 28 NOVEJo!BER a.e.

Ondf<rverp: S~('ldor.t'n,
--- opkoCl9t co-uondllrgan&.

AflnV,r,n!:, 8 uur,

Uitnodiging november 1967

En nog steeds kan men een beroep op hem doen. Toen
hem werd gevraagd om als eerste voorzitter van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal de jubileum-
expositie 'Zuinigheid met vlijt' te openen aarzelde hij
geen moment. "Met grote zuinigheid en eenvoud is de
Kring begonnen" aldus de heer Van Oosten Slingeland
in zijn openingswoord, "met vlijt is er 50 jaar gewerkt en
de Kring kan trots zijn op haar prestaties! Ik ben blij dat
ik dit moment nog mag meemaken!"
En wij zijn blij dat de heer Van Oosten Slingeland nog
zo betrokken is bij het wel en wee van onze Kring!

7.

)jo.oekt de TEliTOOlIS'rELLIlIG

in dp VELPSE HATERr.tOLEN~

t ot en me t 14 DECEf!BER 1967
tot 9 uur rr i m, TOE'!giU1gvrij.

Een van de 91
artikelen, die
H. Kerkkamp
voor het blad
geschreven heeft
in de periode
1956-1985.
Pagina 7 van
nummer 38,
1967

Jubileum~
vergadering 10-
jarig bestaan
openingswoord
door voorzitter
J.P. van Oosten
Slingeland

r' ·....,·......,'......,·.
i'
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i
i
i
i
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i i
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i !Ir J.F.v.Co~t"n Sl1l;gl'land. vQorzitur i
? ~ E.J ,J a.nSf'n, FrogC'-&-tr.7 , Dil"l""n, cecr . ,j
C._._._._._ _._._._._.J

van de
Ou dh ei dkundi ggKring
,,!1heden flozendaat'

Nr. 27
Juni 1964.

Redaktie: E_.J •Jansen , Hoges ta-aa+ 7, Dieren.
Tel. 08330 - 4692. -

van de Jubileumverga.dering -
herdenking van het lQ-jarig
bestaan op 17- maa~t 19.64 in
hotel· de Engel ne .De Steeg,

:Uitge:spro~en' door- de voorzitter ~
Dr j.1'. yan Oos-ten Slingeland". -

Dames en Heren, leden 'van de Oudheid.k:unidge Kring
"Rheden - Roz endee.I'",

De 'als punt; 1 van de agenda aangekondigde hez-denkänga-
rede jcen een bron ven "ge.vaar opleveren. Immers de ver-
leiding ligt voor de hand -om herinneringen aan markante
gebeur-bend.eeen op 'te halen. Hoe gul was de ontvangst in
HatteU1;"11óe warm V1a~'hét in ·N.ijmegen, hoe mooi was die le-
zing". alles in de geest' varn weet je nog wel (OUdje) ?

Een gevaar "kan ook opleveren het 'misverstand. Hoe zou
een bestuur -de fei 'tèn moeten herdenken, waarin het 'Zelf
-de volle hand )I.êeft "gehad '1 Zijn die vermeldenswaard, dan
blijkt dat wêl;' moet men iets anders constateren, het is
dan beter over die feiten te zwijgen, HO'e kan buitendien
een periode van 10' jaar VOOl'_een his·torisch geïnteresseer-
de, groep mensen' , aanleiàing 'vormen tot een herdenking 1
Neen, ik stel U' voor de herdenkingsrede nog enige tien-
tallen jaren uit ·te stellen.

Wel 'z~U: ik ~aag· met een ui ttoeriger openingswoord dan
in andere jaren deze verga.deri~g willen beginnen. Ook in



Redactie

Redactieadres

J. Baltjes, 1.1.M. van Gessel, A. Kolkman.
w.i. Meijerink.

Gemeentearchief Rheden,
Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg, tet,
08309-9000 'st. 116,Vanaf nummer 76 is

er een redactie, die
het redacteurschap
van het bestuurslid
EJ. Kruijswijk Jansen
heeft overgenomen.

Lay-ous en druk: Drukkerij/Uitgeverij Doevendans. Dieren.

Bijdragen te zenden aan het redactieadres, zo mogelijk getypt met grote
regelafstand en aan één zijde van het papier. .
Artikelen worden geplaatst onder verantwoording van de schrijvers.

AMBT EN HEERLIJKHEID

MEDEDELINGEN van de

AMBT EN HEERLIJKHEID JULI 1983 / NO. 76

Voor u ligt de vernieuwde uitgave van de Mededelingen van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal onder de nieuwe titel" Ambt en
Heerlijkheid". Dit is hel eerste nummer dat niet is samengesteld door ons
bestuurslid E.J. Kruijswijk .lansen. Het redacteurschap van ons blad is
overgenomen door een collectief van vier personen waarvan u de namen
vermeld vindt in het colofon. Zij zullen met hun vieren gaan doen wat
gedurende vele' jaren door Kruijswijk lansen alleen is gedaan.
Hij is het geweest die het initiatief heeft genomen om dit blaadje het licht
te doen zien en met de vasthoudendheid die hem eigen is, heeft hij nummer
na nummer, jaar na jaar vol gemaakt. Het is een bonte reeks van artikelen
die een bron is van veel informatie over onze loca1e geschiedenis. Daarvoor
is de Kring hem veel dank verschuldigd, die hem vanaf d.eze plaats gaarne
\Ir; ordt toegezwaaid. In deze dank willen wij eveneens het gezin Kruijswijk
Jansen betrekken, want de bezorging en verzending in vroegere jaren was
een aangelegenheid van de gehele familie.
"u Kruijswijk lansen het redacteurschap heeft neergelegd - maar naar wij

hopen niet zijn pen - willen wij als nieuw aangetreden redactie graag de
wens uitspreken dat het ons mag gelukken het blad" Ambt en Heerlijkheid;
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozend.aal" een
inhoud te geven die velen zal boeien.

Oudheidkundige Kring

Rheden- Rozendaal

Het nieuwe
gezicht vanaf

, nummer 76 wordt
l/'1na,· r,( o.Jil

bepaald door een
fragment van 'De
Nieuwe Kaart van
't Kwartier De
Veluwe', uitgege-
ven door Isaak
Tirion, 1741

MEDEDELINGEN VAN OE OUDHEIDKUNDIGE KRING

"RHEDEN - ROZENDAAL"

Redactie:

E.J. Kruijswijk lansen,
Zwanensingel104,
6883 GD Velp,
tel.: 085 . 618803 februari 1983 No. 7S

LEZING

Op maandag 21 februari 1983 houdt ons medelid, de heer Adr. Kojkman,
een lezing met dia's over

SPROKKELS IJlT DE GESCHIEDENIS VAN HET DORP RllEDEN

Plaats: Zaal woerts, Worthrhedenseweg 2, Rheden (bij. "De Leeuw")
Belangstellenden, die met openbaar vervoer reizen, wordt aangeraden
C1W-bus 24 (Velp-Dieren v.v.) te nemen. Uitstappen bij de RK kerk.
Vertrek van die plaats na afloop: 22.30 (richting Velp; 22.15 of 23.10
(richting Dieren).

Aanvang: 20.00 uur.
Entree voor niet-leden f 1,-

Met ingang van het nummer 76 in 1983 heeft het blad niet
alleen een naam gekregen 'Ambt en Heerlijkheid' maar
ook een gezicht. Het formaat is gewijzigd van
17 x 21,5 cm naar 14,5 x 21 cm.



Maar terug naar het begin: geboren in Amsterdam. In 1954, kwam de familie
Schimmelpenninck van der Oije - Coen was toen 11 - in Ellecom wonen, in de statige
aan de Zutphensestraatweg gelegen villa 'Hofstetten'. De heer Schimmelpenninck van
der Oije vertelt dat er van huis uit veel interesse was voor het verleden en het belang
werd ingezien van een goede registratie van historisch materiaal.
Er werd dan ook veel bewaard!
Al spoedig werden zijn ouders, aangestoken door het enthousiasme van de heer Kruijswijk
Jansen, lid van de Oudheidkundige Kring. "Later was mijn moeder ook regelmatig in
het Gemeentehuis te vinden waar zij zich jarenlang bezig hield met de indicering van
oude bevolkingsregisters, een vrijwilligersproject dat op initiatief van de heer Meijerink
eind jaren 70 van start was gegaan", aldus Schimmelpenninck van der Oije.

Geschiedenis had ook de belangstelling van de jonge Coen en al spoedig werd hij
betrokken bij de Oudheidkundige Kring. In 1961 vertrok hij naar Utrecht, maar reeds
tijdens zijn studietijd aldaar - rechten met als bijvak geschiedenis - maakte hij deel uit
van het bestuur van de Oudheidkundige Kring. Met veel plezier denkt hij terug aan de
gezellige bestuursvergaderingen in de voorkamer van 'Hofstetten'. Na zijn studie, ge-
volgd door een opleiding aan de archiefschool met vervolgens een stageplaats in
Arnhem, kwam hij weer in Ellecom te wonen, nu in het Koetshuis van 'Hofstetten' .

.--------------------~

50 .kicu Ambt & H:,Q~/"
VI;:jt//lk·;.., .

'j' I/e/Cf

Schimmelpenninck
van der Oije

Bestuurslid
1964-1985

1975-1985

C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oije
le(je ten Hotte-Oeriemons

Voor een gesprek met de heer Schimmelpenninck van der Oije togen wij naar
Rotterdam, naar het Maritiem Museum. In 1985 vertrok de heer Schimmel-
penninck van der Oije uit onze regio naar de havenstad waar hij onder meer - en
gedeeltelijk gelijktijdig - gemeentearchivaris en directeur van zowel het Histo-
risch als het Maritiem Museum Rotterdam was en secretaris/penningmeester
van het project Rotterdam, Culturele hoofdstad van Europa (2001). Nu heeft hij
zijn werkzaamheden enigszins beperkt en is uitsluitend directeur van het Maritiem
museum dat momenteel een grootscheepse verbouwing ondergaat.

dreicJklmdige Kring r»:Ou .' , I" 1f2(jen _

Roze ~
nCfOO/50 Jaar



Het zijn niet zijn woorden, maar volgens oud bestuursgenoten een ze-
gen voor de Oudheidkundige Kring: jarenlang van 1965-1985 maakte
hij deel uit van het bestuur, waarvan 10 jaar als voorzitter. Met enorm
veel enthousiasme heeft hij zich ingezet voor de Kring, altijd oplossin-
gen vindend voor onverwachte problemen waarbij hij zich ontpopte
als een goed bemiddelaar en creatief manager. Creatief was hij ook in
een ander opzicht: In 'Mededelingen' - de voorganger van ons blad Ambt
en Heerlijkheid - verschenen heel wat interessante artikelen van zijn
hand, volgens eigen zeggen was het eerste stukje een boekbespreking
van '25 jaar Gazelle'. Daarnaast was hij de auteur, soms in samenwer-
king met anderen, van bekende publicaties van de Oudheidkundige
Kring Rheden- Rozendaal, zoals bijvoorbeeld 'Het kalme volkje in 1909'
dat verhaalt van het bezoek van de Duitse keizer aan de familie Bentinck
op Middachten en dat in samenwerking met de heren Kolkman, Kruij swijk
Jansen, Meijerink en Van Oosten Slingeland tot stand kwam. Met de
heer Van Oosten Slingeland werkte hij trouwens wel vaker samen:
"Ik denk rond 1967 dat de heer Van OostenSlingeland mij vroeg om mee te werken
aan de eerste uitgave van de Atlas van de kadastrale gemeenten Velp, Rheden en Die-
ren, die in 1970 is verschenen. Mijn jongere broer, in die jaren eveneens student in
Utrecht, vroeg om een interessant project dat hij met een computer kon bewerken.
Samen bewerkten wij de gegevens die de heer Van Oosten Slingeland leverde. Op die
wijze heb ik van nabij kennis kunnen maken met de belangrijke informatie uit de
kadastrale boekhouding. Later heeft de heer Van Oosten Slingeland het project een
landelijke allure gegeven."

lste illustratie

Het Hof te Dieren, naar een potloodtekening door
Ocme'Hs van Noord. (1731-1795)
Schetsboekje in het G.A. Haarlem

Vanaf 'heden vee-den de Mededelingen van onze Kring gedrukt
bij Mercurius/Rupp'Printing Partners te Velp. Dankzij een
voor ons nieuw drukpXocé'dt! Ls het nu mogelijk illustraties
op te nemen. In dit nummer een proefje. Wij hopen op een
plezierig contact met onze nfeuve drukker.

NIEU\IE DRUKKER

Bijzonder goede herinneringen bewaart de heer Schimmelpenninck van der Oije ook
aan het schrijven van 'De Engel op Steeg', een eveneens door de Oudheidkundige
Kring uitgegeven boekwerkje dat, volgens de auteur, "de gedachten van de lezer wil
bepalen bij enige flitsen van de geschiedenis van de Engel". Deze van eenvoudige
boerderij/herberg tot zeer geliefd hotel met zomergasten uit heel Nederland uitge-
groeide pleisterplaats moest in 1971 wijken ten behoeve van de bouw van een nieuw
gemeentehuis van de gemeente Rheden. Een besluit dat door velen werd betreurd en
niet in het minst door de Oudheidkundige Kring, die hier op 11 januari 1954 werd
opgericht en veelvuldig en met veel genoegen in 'De Engel' vergaderde.

De eerste illustratie ver-
schijnt 27 jaar na de eerste
uitgave in 1954 in nummer
69, februari 1981



Nummer 76 met de nieuwe
naam 'Ambt en Heerlijk-
heid' is geheel gewijd aan
de 'Steenfabricage langs de
IJssel in de gemeente
Rheden in de 1ge eeuw'
geschreven door G.B.
Janssen. Deze foto is van
de steenfabriek Rhederlaag.

Rode draad in leven en werk van de heer Schirnmelpenninck van der Oije is zijn voorliefde
voor historisch onderzoek en het scheppend bezig zijn.
Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Het zijn vragen die beantwoord moeten worden
zodra een onderwerp hem boeit. Als voorbeeld noemde hij een bronnenonderzoek naar
aanleiding van een artikel dat de heer Stam in 'Mededelingen' had gepubliceerd over de bijl
waarmee in de Marke van Ellecom de bomen werden geveld, die onder de Markegenoten
werden verdeeld. Hij moest en zou weten hoe deze bijl er uit zag en vond het antwoord in de
archieven van de Nassause Domeinraad, waarin hij een afbeelding van de bijl met merkte-
ken aantrof Lokale geschiedenis was leuk! Leuk als onderwerp van historisch onderzoek,
leuk om over te schrijven! In de jaren 50was volgens de heer Schirnmelpenninck van der Oije
de algemene belangstelling voor lokale geschiedenis nog niet erg groot. Wie wilde nu wat
weten over Ellecom? Nieuwe bewoners bleken echter wel degelijk geïnteresseerd in het plaat-
selijkeverleden en zo kon het gebeuren dat bij een lezing in de Drierip in Ellecom het dorps-
huis uitpuilde van de belangstellenden.

In zijn hoedanigheid als bestuurslid/voorzitter van de Oudheidkundige Kring had de heer
Schirnmelpenninck van der Oije natuurlijk ook regelmatig contact met de Gemeenten Rheden
en Rozendaal. Vaak was er sprake van een nuttige samenwerking. Zo was hij voorzitter van de
Monumentencommissie (1982) en droeg zorg voor het samenstellen van de Monumenten-
lijst van de gemeente Rheden. Ook maakte hij deel uit van de Culturele Raad van de Ge-
meente. Hij vertelde dat het bestuur van de Oudheidkundige Kring er bij de Gemeente
jarenlang op heeft aangedrongen een Gemeentearchivaris aan te stellen wat uiteindelijk resul-
teerde in de benoeming van de heer WJ. Meijerink in 1977. Tot die rijd was veel historisch
materiaal bewaard in een oude kast op 'Hofstetten', die nu met inhoud verhuisde naar het
Gemeentehuis.

Verder herinnert hij zich dat op verzoek van de gemeente door de Oudheidkundige kring in
1973 een diareeks werd gemaakt voor het basis- en voortgezet onderwijs met bijbehorende
tekstboekjes, één voor elk dorp, waarmee recht werd gedaan aan de eigenheid van elke dorps-
gemeenschap. De taken werden over het bestuur verdeeld: H. Kerkkamp en EJ. Kruij swijk
lansen maakten 'Geschiedenis van Rozendaal' en 'Geschiedenis van Velp', A. Kolkman 'Ge-
schiedenis van Rheden', J.F. van Oosten Slingeland: 'Geschiedenis van De Steeg', c.o.A.
Schirnmelpenninck van der Oije 'Geschiedenis van Ellecom', EJ. Kruijswijk lansen 'Ge-
schiedenis van Dieren' en W Zondervan 'Geschiedenis van Spankeren en Laag-Soeren'.~~------------------~



In de jaren 1975-1976 verscheen een vervolg van meer algemene aard met onder meer
onderwerpen als 'Verkeer, toerisme en recreatie in de gemeente Rheden', 'Middelen van
bestaan in Rheden en Rozendaal', 'Het wonen in de gemeente Rheden' en 'Natuur-
schoon in Rheden en Rozendaal', geschreven door een aantal van de hierboven ver-
melde auteurs en de heren J.C Jansen, F. van Heusden en A. de Gunst.

Dat de contacten met de Gemeente niet altijd even voorspoedig
verliepen blijkt uit het feit dat de Oudheidkundige Kring meerdere
malen, met wisselend succes, en soms in samenwerking met andere
organisaties, protest aantekende tegen plannen van de gemeente.
Voorbeelden hiervan zijn: het Rhedens Veerhuis dat verdween, maar
de geplande woningbouw in Worth-Rheden ging niet door!

Op onze vraag of er sprake was van een zekere wisselwerking
tussen zijn werk en zijn betrokkenheid bij de Oudheidkundige
Kring reageerde de heer Schimmelpenninck van der Oije positief:
gemeenschappelijke noemer was met name zijn interesse voor his-
torische bronnen en het plezier dat hij beleefde - en nog steeds
beleeft - aan het schrijven van artikelen. Zijn functies als gemeente-
archivaris van Zutphen en directeur van het Stedelijk Museum en
het latere Henriëtte Polak Museum in Zutphen, en zijn werk in
Arnhem als provinciaal inspecteur van de Archieven, maakten veel
bronnen voor hem toegankelijk. Ook voor wat betreft zijn werk-
zaamheden binnen de Oudheidkundige Kring had de heer
Schimmelpenninck van der Oije daar veel profijt van.

I!. HET HUWELIJK VAlV DE RDZENDAALSE PREDIKANT CAROWS BOERS

in 1769

door drs. C.O.A.baron Schimelpenninck van der Oije.

"Eens heb ik Roozendaal bezogt ,
"Als Torck aen Heekren wierdt verknogt,
"j.):,t blijde bruilofs zangen,
"Ioen zong ik, naer der herdren trant,
"Van Tityrs vee, van 't grazig land,
"En van des knaeps verlangen;
"Ik bad, ai windjes! neemt toch mê·
"(Ter eer van 't aed'lijk paer) mijn bê ,
''Uit achting opgezongen:
"Nu zeg ik, vrindschap, daer ge mij
"Weêr volgen doet de bruilofts rei,
"Gij zelv' hebt mij gedrongen,
lilt Is Boers, "t is imners Boers, mijn vrind,
"Die zich ret Ameshoff verbindt
"Aen Amstels groene boorden;
'" t Is Boers, die 't zelfde Roozendaal
"Als leeraar leert, wiens geest en tael
"Godvruchtigen bekoorden".

Deze regels (en nog meer) dichtte mr. François Pieter de Bas,
secretaris en notaris te Voorschoten en Veur, ter gelegenheid
van het huweliJk van Carolus Boers, doctor in de theologie,
predikant te Rozendaal , en Luci.a Ameshoff. Het paar werd in Am-
sterdam op 1 augustus 1769 in de echt verbonden.
De bruid, Lucia Ameshoff, is geboren in 1743 te Amsterdam; zij
overleed in 1802.

Carolus Boers, die in 1769 en 1770 te Rozendaal (zijn eerste
gemeente) stond, was geboren te Voorschoten 6 juni 1746 en over-
leed te Leiden 20 mei 1814.

Tot slot vroegen wij: ''Als u terugdenkt aan uw tijd bij de Oudheidkundige Kring,
waaraan bewaart u dan de beste herinneringen?".
"Mijn beste herinneringen ... ?Misschien wel aan het samenwerken met enthousiaste,
creatieve mensen, waarvan een aantal namen al in het gesprek naar voren is gekomen,
maar er waren natuurlijk ook anderen. Ik denk met name aan de helaas veel te vroeg
overleden Wilhelmy van Hasselt, mijn voorganger als voorzitter in het bestuur. En de
pionier Kruijswijk Jansen wil ik nogmaals noemen, een doortastende en tegelijkertijd
zeer aimabele persoon aan wie de Kring enorm veel te danken heeft!"

Hetzelfde kan gezegd worden van de heer Schimmelpenninck van der Oije!

Een deel van een artikel
van C.o.A. Baron
Schimmelpenninck van
der Oije in nummer 53
december 1973. Hij
heeft 8 artikelen
geschreven in de
periode 1967-1985
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P.G.]. Breukink
lege ten Holte-Oerlemans

Zijn wortels liggen in Dieren waar Peter als middelste van een gezin met 3
kinderen in 1952 werd geboren. Al van jongs af had hij een grote historische
belangstelling. Na zijn middelbare schooltijd koos hij voor de lerarenopleiding
in Utrecht met als vakken Geschiedenis en Engels. "Dat waren onderwerpen
die me boeiden", aldus Peter, "maar ik was niet van plan om voor de klas te gaan
staan". Gedurende zijn opleiding volgde hij een stage in het Rijksmuseum in
Amsterdam waar hij de aantrekkelijke kanten van het museumwerk ontdekte.
Peter begon nog met een "slurfcursus", die de overstap naar de universiteit
mogelijk moest maken, maar een oproep voor militaire dienst gooide roet in
het eten. Al te zeer heeft hij dat niet betreurd, onmiddellijk na zijn diensttijd

kon hij in 1978 namelijk bij de Stedelijke Musea in Zutphen aan de slag op het gebied
van Educatie en Voorlichting.

Het was een leuke periode volgens Peter:
"Het was daar heel kleinschalig, we hadden een krap budget en moesten alles zelf
doen: tentoonstellingen voorbereiden met al het daarbij horende type-, plak- en knip-
werk, contact onderhouden met pers en scholen, zelf lesbrieven maken en in elkaar
zetten enz. De gebouwensituatie was behoorlijk primitief: als het regende moesten we
soms pannetjes neerzetten om het water op te vangen! Een flinke opknapbeurt was
onvermijdelijk en in 1985-86 heeft een grote verbouwing plaatsgevonden. Ondertus-
sen hielden we ons intensief bezig met de voorbereidingen van de historische ten-
toonstelling over Philip Sidney, de in 1586 bij Zutphen gesneuvelde Engelse edelman
uit het gevolg van Leicester, die gestuurd was om de protestanten in hun strijd tegen
de Spanjaarden te steunen. Het project Philip Sidney was voor ons een gigantische
klus die op de schouders van 2-3 man neer kwam. Na het vertrek van de directeur naar
Rijksmuseum Twente in januari 1987 ben ik een half jaar interim-directeur geweest. In
juni van dat jaar ben ik benoemd tot directeur van de Stichting Oude Groninger Ker-
ken. Het leek me reuze spannend!"



Die uitdaging is hem goed bevallen: het toen uit drie personen bestaande per oneels-
bestand van de Stichting Oude Groninger Kerken is ondertussen uitgegroeid tot een
team van 19 man, het bezit en het werk zijn enorm gegroeid en met duizenden donateurs
en honderden vrijwilligers is de stichting nu de grootste particuliere monumenten-
organisatie in Nederland geworden.

''Voor mijn carrière", zegt Peter, "heb ik veel te danken aan de ervaring die ik bij de
Oudheidkundige Kring heb opgedaan". Alles is begonnen met de actie tot behoud
van de Mariakerk in Dieren. Vanuit de tuin van zijn ouderlijk huis aan de Hoflaan keek
Peter uit op de voor het dorp Dieren beeldbepalende toren die in 1924 door Te Riele
was gebouwd voor de al bestaande neogotische kerk van Alfred Tepe. De parochie
wilde kerk en toren aan de gemeente verkopen om ze te laten slopen. Toen in het
Dierens Weekblad een oproep van twee Dierenaren verscheen om dat voornemen aan
te vechten stuurde Peter een adhesiebetuiging.

DE DIERENSE TOREN

Hij werd een uiterst actief lid van het actiecomité en moest
o.a. voor de gemeentelijke monumentencommissie optreden.
Kruijswijk Jansen zat ook in de zaal. "Kennelijk hield ik zo'n
gloedvol betoog dat Kruijswijk Jansen mij nog diezelfde
avond vroeg zitting te nemen in het bestuur van de Oudheid-
kundige Kring", aldus Peter.
Natuurlijk ondersteunde de Kring de actie tot behoud van
de kerk. Het comité "K-12" (I<:erk,Hogestraat 12) werd op-
gericht, waarin allerlei organisaties participeerden. Peter was
de officiële vertegenwoordiger van de Oudheidkundige Kring:
"We waren lastig voor het gemeentebestuur, de contacten
verliepen aanvankelijk heel stroef, maar uiteindelijk is de to-
ren behouden gebleven! De actie leverde ons tal van prijzen
en landelijke publiciteit op."

AMBT EN HEER.I..UllIDD DECEMBER 1984 I NO, 80

door J.J.M. van Gesset
DE BOUW VÁ-'1 DE DIERENSE 10REN

"De toren daarentegen wordt gebouwd voor
de gemeentenaren buiten de kerk; de toren
moet hoog zijn. Hij dient om uit de verte
de plaats der kerk aan te toonen; hij moet
hoog zijn, omdat de klokken hel geluid in
de verte over de woningen der gemeente-
naren moelen verspreiden en hen ter kerke
roepen - een lage toren is een onding -;
hier behoort dus de hoogte vooral in het
oog te loopen"

Dr. PJH. Cuypers')

J. De bouw van de kerk van OL V ten Heme/opneming aan de Hogestraat te
Dieren en waf daaraan vooraf ging

Alhoewel de geschiedenis van de parochie Dieren eigenlijk begint in de 12e
eeuw met de stichting van een kapel door de Duitse Orde bij haar Commande-
rle op Het Hof te Dieren. welke ook parochierechten bezat'), begint de ge-
schiedenis van de huidige parecrue Dieren als zelfstandigheid met de stichting
op 30 maart 1799 van de statie Dieren'). Tot die tijd waren de katholieken in
Dieren aangewezen op de schuur kerk te Olburgen of bij hoog water en ijsgang
op de kapel bij hel huis Terhorst te Loenen. De statie omvatte de huidige ge-
meente Rheden echter zonder Vdp. Na enige tijd gekerkt te hebben in een
schuur. kon door Matthias Baal, de eerste pastoor van de deze statie, op 11
september 1804 de nieuwe Rooms-katholieke kerk worden ingewijd. Deze
eerste kerk in Dieren, na de sloop van de oude parochiekerk op het Hof in
1652'), was gelegen aan de Lagestraal naast "De Klok". ter plaatse waar zich
nu een parkeerplaats bevindt van de Ocean').
Deze kerk raakte al spoedig in verval en in 1837 was men genoodzaakt de kerk

Er kwam ook een special van Ambt & Heerlijkheid uit over
de Dierense Toren, die door Peter en Jeroen van Gessel werd
geschreven.



WOLTER TE RIELE, BOUWMEESTER VAN DE D1ERENSE TOREN'
door p.a.J. Breukink

Levensloop en kerkelijke nieuwbouw
Wolter te Rielc werd in 1867 geboren als zoon van de architect G. te Riele,
die o.a. de voormalige R.K. Kerk aan de Oversteeg in De Steeg ontworpen
heeft. Zijn eerste opleiding kreeg hij op het kantoor van zijn vader in
Deventer.
Tussen 1897 en 1900 bezocht hij de St. Lucasschool te Gent. Dit opleidings-
instituut stelde zich ten doel de kerkelijke kunsten te bevorderen, met de werk-
wijze van de middeleeuwse gilden als voorbeeld. In een discussie met
Jos.Th.J. Cuypers in 1913 wees Te Riele op het belang van zijn opleiding aan
de St. LucasschooJ: daar had hij geleerd theorie en praktijk zo veel mogelijk
op elkaar af te stemmen. Bij die gelegenheid benadrukte hij tevens het gebrek
aan "gevoel" in de moderne bouwkunst: "In den ouden tijd kende men geen
rooilijnen, geen bouwverordening, geen werkstakingen, geen besmet werk en
geen wiskundige geleerdheid. Men ging uit van de proportionele gesteltenis
des menschen en de harmonie in de natuur. Maar thans 'moet alles verstande-
lijk beredeneerd. Daar mocht wel een beetje meer gevoel bijl)". Deze uitspaak
is kenmerkend voor de romantische opvattingen van veel "neo-gotische" ar-
chltekten.

Na zijn opleiding in Gent
werkte Te Riele een jaar bij de
beroemde architect P.l.H.
Cuypers in Amsterdam en
bestudeerde een jaar de mid-
deleeuwse kunst in Londen.
Het jaar bij Cuypers is blijk-

(ft ~:~k~~~r ~:w~~~~~!~nfr~tij
wordt meermalen een leerling
van Cuypers genoemd"). De
latere principes van Te Riele
sluiten zeker aan bij de ideeën
van Cuypers. Zo wees Te Rie-
le voortdurend op het belang
van een grondige kennis van
het middeleeuwse - am-
bacht, maar tevens op een
"vrijzinnige" toepassing van
regels en voorschriften; vol-
gens Cuypers en Te Riele

Wolfer Te Riete Gtn. (1867-1937) moest de architectuur zich
baseren op historische gegevens zonder zich nodeloos vast te klampen aan de
oude vormen. Cuypers en Te Riele gebruikten in principe traditionele bouw-
materialen, maar schuwden het gebruik van bijvoorbeeld moderne ijzeren bin-
delementen niet').

En dan waren er nog de gebruikelijke bestuurswerkzaamheden. Als
tweede secretaris moest Peter notuleren. Dat wil zeggen met de hand
schrijven in het notulenboek - later werd dat uittypen en inplakken -
en natuurlijk voorlezen tijdens de volgende bestuursvergadering. Verder
hield hij zich bezig met de organisatie van diverse uitstapjes. Enkele
jaren later volgde Peter Kruijswijk Jansen op als eerste secretaris en
toen Coen Schimmelpenninck van der Oije naar Rotterdam vertrok
nam hij de voorzittershamer van hem over,

Peter bewaart enorm goede herinneringen aan zijn tijd bij de Kring:
"Er was een enthousiaste vaste kern, de sfeer was vriendschappelijk.
En de excursies waren natuurlijk erg leuk. Begin jaren tachtig be-
vond de Kring zich naar mijn gevoel in de consolidatie fase, Een
aantal grote projecten zoals de kadastrale atlas en de uitgave van
diverse boekwerken was afgerond en de grote wens van het bestuur,
de benoeming van een gemeentearchivaris, vervuld,"
Wanneer Peter in 1987 directeur wordt van de Stichting Oude Gro-
ninger Kerken ziet hij zich tot zijn spijt genoodzaakt te stoppen
met zijn bestuursactiviteiten. Jammer, en niet alleen voor Peter, maar
ook voor de Oudheidkundige Kring.

J

Artikel
van
Kmijswijk
Jansen,
die 130
bijdr~e:t!l
heeft
geleverd,
over de
Oranje
feesten in september 1936 en
januari 1937 geplaatst in hef
j~-1l1.UJ;lJller 87 van 1987.

50 jaar geleden. de oranjejeesten
in Rheden en Razendaal bij het huwelijk
van Prinses Juliana en Prins Bemhard,
september 1936 ~ januari 1937
door E.l. Kruyswijk-Jansen

Juliana van Nassau,
Nu wij blij Uw jeestdag vieren
Bij het wapp'ren der banieren
Van oranje, rood, wit, blauw,
Klinke blij onz> kinderzang
"Jutiana, leve lang!"

Uw geluk is onze vreugd:
Dat nog vele lange jaren
God Oranje moge sparen,
Is de wens der Velpse jeugd!
Leef nog lang gezond en blij
Met Prins Bernhard aan Uw zij.

Nummer 80 december
1984 is geheel gewijd
aan het behoud van
de Dierense Toren
met artikelen van
JJ.M. van Gessel
en P,C.].. Brenkink.
De Stichting 'De
Diesense Toren' heeft
op bas~svan dit
nummer een boekje
uitgegeven.

Dit feestlied, gemaakt door het hoofd der R.K. jongensschool, l.F. ten Berge,
wordt door de Velpse schooljeugd herhaaldelijk aangeheven, op de wijs van
wakk're jongens, hollands trots", in de vreugdevolle dagen die voorafgaan
aan het vorstelijk huwelijk. Het zal in.de andere dorpen van onze gemeenten,
dan wel met andere wijs en woorden, niet anders zijn gegaan.



Een dierentuin in Rozendaal door A. Stam

Sedert 1243 is het aantoonbaar dat de graven van Gelre een leeuw als wapenteken veerden,
namelijk: op een zegel van graaf Otto 11 aan een uit dat jaar stammende oorkonde. Voordien
waren het drie bloemen die in oude kronieken als mispelbloemen worden aangeduid.
Waarom het wapenteken gewijzigd werd blijft een vraag, misschien is het een gevolg van
het huwelijk van Ono's vader, graaf Gerhard, met Margaretha van Brabant, dochter van de
hertog van Lotharingen en Brabant.
Van Reinald Il,de eerste graaf van Gelre die zich, sedert 1339, hertog mocht noemen, is be-
kend dat hij het wapendier van zijn geslacht in levende lijve op Rozendaal hield. Uit de re-
kening van de hertogelijke rentmeester blijkt dat in 1342 op het kasteel Rozendaal ene
'Peter den Meister van den Lewe' aanwezig was. De rekening van precies een halve eeuw
later vermeldt Amt van Assel als de man die 'die Lewen op Rosendael verwaert,' Tevens
boekt de toenmalige rentmeester de aankoop van tientallen schapen die gedurende de loop
van dat jaar geslacht werden om tot voedsel voor de leeuwen te dienen. Dat jaar Heten 114
schapen het leven.
De leeuwenoppasser behoorde tot het 'huisgesinde' van de hertog, waaronder we moeten
verstaan de vaste staf van personeel. Rozendaal was de residentie van de hertog waar hij
verbleef wanneer de landsheerlijke plichten hem niet elders in zijn gebied riepen. Wanneer
de hertog naar andere steden ging bleef de hertogin in de regel op Rozendaal.
De leeuwenoppasser ontving als personeelslid zijn kleding op kosten van de hertog.
Zo ontving hij volgens de rentmeestersrekening in 1394 een 'rock' waarvoor 5 ellen zwarte
stof en (voor de voering) 5 ellen wit beschikbaar werden gesteld. Enige jaren later is er
sprake van een grauwe stof voor de 'nederste cJederen' en groene stof voor de mouwen.
Omstreeks 1400 werd Herman als Leeuwenmeister vermeld, in die tijd ontving de oppasser
dagelijks twee 'groten' als loon. Volgens een Franse schrijver (Loisel) zou hij de stamvader
ven een geslacht van leeuwenoppassers zijn geweest omdat tot 1518 voortdurend melding
wordt gemaakt van ene Herman die op Roz.endaal de zorg voor de leeuwen droeg.
Overigens waren niet alleen op Rozendaalleeuwen aanwezig, de Gelderse hertogen blijken
deze dieren, althans gedurende zekere tijd, eveneens in Nijmegen cn Grave te hebben ge-
houden. In 1388 is in Nijmegen sprake van een leeuwenhuis en een lceuwentoren op de
burcht (Valkhof). Rond die tijd wordt ook in Grave van de aanwezigheid van leeuwen mel-
ding gemaakt. De Gelderse hertogen verbleven regelmatig in beide steden. Behalve de leeu-
wen werden ook andere exotische dieren op Rozendaal gehouden. De landrentmeestersre-
keningen maken in 1400 meldingen van Herman de Papegaaienmeister en van de aankoop
van appels en amandelen voor deze vogels.
Warschijnlijk heeft er ook enige tijd een dromedaris verblijf gehouden. In de Arnhemse
stadsrekening over 1418/1419 wordt gemeld dat verschillende raadslieden en schepenen uit
die stad 'den dromeldarius' zagen. Het is niet aan te nemen dat anderen dan de hertog zo'n
exotische diersoort hebben kunnen importeren en bezitten.
Vermoedelijk zijn deze Arnhemse bestuurders, zoals herhaaldelijk gebeurde, op Rozendaal
geweest voor beraad met de hertog en hebben daar dit nieuwe pronkstuk in de hertogelijke
menagerie kunnen bewonderen. Het houden van een dromedaris was in die tijd niet onge-
bruikelijk aan vorstelijke hoven. In 1366 is al sprake van een dromedaris bij het grafelijk
hof van Holland te 's Gravenhage. De hertogelijk dierentuin te Rozendaal. die enige eeuwen
moet hebben bestaan, werd na de dood van hertog Karel van Egmond in 1538 opgeheven.
Een leeuw en leeuwin die toen nog het leeuwenhuis te Rozendaal bewoonden. werden ver-
kocht aan de landgraaf Philips van Hessen. Een voortzetting van de dierentuintraditie in.bet
huidige park Rozendaalligt nog niet in het verschiet .

Bronnen: G. van Hasselt - Rosendael, p. 31,55,56,60,17,78.83
Prof. Dr. W. Jappe Alberts . de Stadsrekeningen van Arnhem.
dI1ll.p.372.
Dr. F. Gorissen - Stedeat1as van Nijmegen. 1956, p. 96.
A. Stam en J. Teenwisse - Middeleeuwse menagerien in Europa,
kand. scriptie Univ. v. Amsterdam. juni 1983. p. 25/26

Artikel van A. Stam, die in de periode van 1986
tot 1992 negen bijdragen heeft geleverd, over de
leeuwen die in Rozendaal gehouden werden als
levend voorbeeld van de leeuw in het Gelders-
wapenteken

KOSTSCHOLEN IN ROZE"ill.-\..U E.x' RHEDEN door E.l. KruijswiJk Jansen

Volgens Van Dale's Groorwcceëecboes der ederlandse Taal is een kostschool "Een
inrichting voor onderwijs \\"UT de le:erlin...~ tevens voeding en huisvesting omvau-
gen". Kort gezegd: Een internaal nm een leerschool. Ik zou daaraan nog willen toe-
voegen: Waar de leerlingen zijn sepb.2tst door ouders of voogden. Wanneer school-
hoofden en onderwijzers leertinam: in kaR nemen die een plaatselijke school bezoeken
is er. naar mijn mening, geen sprake van een kostschool. Internaten als de CareJ van
Walreeslichtlng voor weeskinderea te Dieren en het internaat Van Kinsbergen voor
schipperskinderen, na de Tweede WC'Sddooriogin hetzelfde gebouw gevestigd, alsook
het internaat Ellinchem te üneeee, bcscbou.,,· ik niet als kostscholen. Dat doe ik ook
niet ten aanzien van de stichting De Goede Herder te Velp; daaraan was wèl een leer-
school verbonden, maar het betrof lat.bo&ke meisjes die daar geplaatst waren omdat
ze met geestelijke en zedelijke onderp.:::i werden bedreigd. De Internationale School
op Rhederoord te De Steeg (zie aldaar) beschouw ik wèl als een kostschool.
Als regel werden de leerscholen, die aan de kostscholen waren verbonden, bezocht
door zowel kost- als dagscholieren. De b.at.si..::n woonden bij hun ouders of familie in
of bij de plaats,

ROZENDAAL
Bijmijn onderzoek is mij niets gtbkkm van bet bestaan van kostscholen te Rozendaal.

VELP
Het instituut van C.L. van Woddere.. '\'OQr jongens aan de Rozendaalselaan was de
enige kostschool der tste klasse in onze eeeeeesne. Geslicht in 1839. opgeheven we-
gens vertrek in 1854. Ik schreeî daarccer reeds in "Ambt en Heerlijkheid" na 8S. sep-
tember 1986. Nader onderzoek bracht nog aan het licht dat het huis in die tijd
"Noordeinde" heette, na verkoop in 1854 "Soekaboemi" en uiteindelijk
"Mariënhof".

In 1&41 wordt de kostschool van M.H. Sch'f1J'U'Z vermeld voor jongens en meisjes. Na
vertrek'van Schwartz in 1848 verklaart J.W. Hesvelman zich bereid de school voort
te zenen. maar uiteindelijk doet dat H. ~djmesch in 1850. Nciienesch emigreert in
1855 naar Pelle in de Verenigde Staten en doet de school over aan J.C. beken. Deze
laat een nieuw internaat met leerschool bouwen aan de Schuinscheweg, die na 1898
Oranjestraat heet, onder de naam "Euréb". Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat
de school vóór dien ook in die straat was gt"o"eSti,gd.Een adresboekje uit 1860vermeldt
"achter het dorp". Er waren toen nog geen ofrKiae straatnamen in Velp, maar oude
Velpenaren spreken oog altijd over "het dorp" als ze de Hoofdstraat bedoelen! Eure-
ka heeft als woonhuis bestaan tot 28 maan 1945; toen verwoestte een vliegende bom
het huis en het in de tuin staande schooltje.
Deze kostschool werd op 1 juli 1859 opgehe\'Cll ~ens benoeming van lseken fot
schoolhoofd te Hazerswoude, maar Euréka werd voostgezet door A. Neerem de Kreek
tot diens overlijden in 1872. Dat betekende definitief het einde van deze bloeiende
school, de laatste jaren uitsluitend voor jongens bestemd.

Een adresboekje uit 1856vermeldt nog de kostscbocl ..•an C. Jocker aan de Oude Kerk-
allee. Ik heb daarover verder niets kunnen vinden. De Oude Kerkallee liep naar de
Oude Jan, maar daarheen leiden vele wegen! De Reinaldstraat?

Een omvangrijk arti-
kel van de hand van
E.J. Kruijswijk Jan-
sen over de kostscho-
len in de gemeenten
Ro-zendaal
Rheden

Kostschool "Benvenutc", opgericht l891, als opvolger l'on de l868 gestichte meisjes-
kOS!Sèhool VOII mej. e.D. Wor.
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Adr. Kolkman
Hans TVjllbende

Jetje teil Hoke-Gertemans

In het kader van onze interviews werden wij op 5 februari 2004 gastvrij ont-
vangen door onze oud-voorzitter Adriaan Kolkman waarbij zijn jeugdjaren,
zijn werk en bovenal zijn betrokkenheid bij onze Kring ter sprake kwamen.
Om met zijn jeugdjaren te beginnen: Adriaan Kolkman werd in 1923 in
Enschede geboren. Hij was de tweede zoon in het gezin Kolkman. Zijn vader
was als tuinman werkzaam op één van de grote tuinen van de familie van
Heek, nu is dit het van Lochemspark.

Adriaans schoolperiode begon met wat men vroeger zeer toepasselijk 'de
bewaarschool' noemde. Vervolgens bezocht hij 3 typen lagere school: de ge-

wone lagere school, de openluchtschool en de 7de klas school. Hij haalde het Mulo-
diploma A en B - beide keren met een 9 voor geschiedenis! - en ging naar de HTS toen
nog MTS genoemd. Dat was in de oorlog, met als gevolg dat hij de studie in februari
1943 moest onderbreken om onder te duiken. Na de oorlog heeft hij zijn studie niet
weer opgepakt: hij wilde niet langer op de kosten van de portemonnaie van zijn ouders
leven, bovendien had hij in de laatste oorlogsmaanden zijn toekomstige vrouw leren
kennen en wilde dus zelf geld verdienen.

Zo begon hij direct na de oorlog bij de plaatselijke Distributiedienst en wel aan het
loket voor jonge en aanstaande moeders. Zijn belangstelling voor techniek kwam be-
ter tot zijn recht op de tekenkamer van machinefabriek Sanders waar transport-
werktuigen werden gemaakt. Hier begon voor hem, in het najaar van 1946, het 'grote
werk'. In 1947 volgde Stork, eerst in Hengelo, daarna in Zwolle en in 1954 in Hattem,
waar hij belast werd met het construeren van aanloopapparatuur voor het bedienen
van diverse scheepsmachinerieën. In 1959 vertrok hij naar Rheden om bij Thomassen
te gaan werken, maar toen zich in 1970 de mogelijkheid voordeed om in dienst te
treden bij de Gemeente Rheden, heeft Adriaan deze gelegenheid met beide handen
aangegrepen.

dheidkundige Kring Rh
OU IteO'en

-ROze ffiJIDD
ne/OOI 50 .Jaar



Zijn belangstelling voor historie was reeds vroeg aanwe-
zig, een belangstelling die door zijn ouders werd gestimu-
leerd doordat zij regelmatig met hun kinderen het Rijks-
museum Twente in Enschede bezochten en het Natuur-
historisch museum 'Natura Docet' in Denekamp. En op
de vele fietstochten wist zijn vader altijd wel verhalen te
vertellen bij wat ze onderweg zagen.

Nadat Adriaan in 1960 in het dorp Rheden was komen
wonen kon hij zijn volle aandacht aan de lokale geschiede-
nis geven. Met name zijn overstap naar de gemeente gaf
hem het gevoel zich op geschiedkundig terrein te kunnen
ontplooien. Aanvankelijk richtte hij zich op de hele ge-
meente, maar al spoedig bleek hem dat dit veel te om-
vangrijk was en beperkte hij zich tot het kerspel Rheden.

Zijn historische kennis was in het gemeentehuis bekend
en al spoedig kreeg hij de vele verzoeken en brieven over
lokale geschiedenis en genealogie toegeschoven. Dit heeft
geduurd totdat in 1977, mede door het ijveren van onze
Oudheidkundige Kring, een echte archivaris kon worden
aangesteld. Dankzij Adriaan zijn tot die tijd veel documen-
ten bewaard gebleven, die anders stellig verloren zouden
zijn gegaan. Ondertussen vond hij ook nog tijd om zijn
kennis over historische onderwerpen te verbreden door
met name op de Gelderse historie gerichte cursussen van
de Stichting Gelders Contact te volgen.

HET VERBLIJF VA-'1 ANNA PAULOWNA IN ARNHEM EN OP KASTEEL
BUJOEN TE VELP door A.M. Gcrritsen t

Anna Paulowna was de wedu ••••'C van Koning Willem Il. Ze logeerde van 3 juni 1849 tot 14
april 1850 op kaso:cI Biljoen ICVelp.

Anna (7/19-1-1795- - 1-3-1865) stamde uit hel
Russische huis Romanow. Haar grootouders wa-
ren Tsaar Peter III (Karel Peter Uhlrich, hertog
van Schleswig Holsteln-Gottorb) en Sophia
Augusta Frederika, Prinses von Anbalt-Zerbst,
die werd overgedoopt in Catharina ("de
Tweede").
Anna's vader was tsaar Paul I die, evenals zijn
zes opvolgers, meer duits dan Rornancw-blced in
de aderen had. Haar moeder was Sophie Dcrothé
von württemberg. overgedoopt als Maria
Feodorowna. Anna had acht broers en zusters,
die zonder uitzondering Duitse levenspartners
vonden.
Toe Anna zes jaar oud was werd haar vader ver-
moord (23 maart 1801).

Ondanks het feit dal de afstamming van Anna duidelijk in Duitsland lag, bleef zij in haar
doen en laten uitgesprocea een russische. Zij beheerste de Russische- en de Duitse taal,
maar ze schreef al baar trie· •.'en in het Frans. de toenmalige vorstentaal bij uitstek. Zij sprak
ook de Nederlandse taal goed.

Anna Paulowna heeft gedurende haar leven een aantal titels gehad. Deze waren achtereen-
volgens: Grootvorstin van Rusland, Prinses, Koningin, Koningin-moeder en Koningin-we-
duwe. In het belang van de goede leesbaarheid van dit artikel, zonder aan Hare Majesteit
iets tekort re doea, wij ik baar kortweg "Anna" noemen. Zo ondertekende ze ook haar brieven.

Hel eerste bezoek van Anna aan Biljoen was op 30 mei 1832, bij Alexander Jacob Baron
Van Spaen. Anna heeft bij die gelegenheid de lunch gebruikt op het kasteel.

Op 20 februari 1848, was Anna's zoon Alexander, op 29-jarige lecfLijd op het eiland
Madeira overleden. Anna hoorde van dit overlijden pas op 17 maart. Het verdriet om het
overlijden van deze wel zeer geliefde zoon, knaagde aan haar. Zij kon het in Den Haag niet
meer uithouden en ze besloot "naar buiten" te gaan. Naar "Hotel Bellcvue" in Arnhem. De
afwisseling en het gezonde klimaat deden haar goed.

Arma schreef op 14 december aan haar broer Tsaar Nicolaas I;

"Ikkan niet genoeg lof uilspr*1t over de periode die ik deze zomer in.Geldertand heb
doorgebracht, waarbij mijn g~u)1fdlu!id sterk verbeterde en waar ik bewijzen van werkelijk
ontroerende sentimensen ontving. IJ.: zag de keizerlijk Russische vlag wapperen, evenals die
van de. marine en bij verscheidene gelegenheden hoorde ik het Russische volkslied spelen"

Twee gedeelten uit
het artikel van A.M.
Gerritsen met als titel
'Het verblijf van
Anna Paulowna in
Arnhem en op
kasteel Biljoen te
Velp' geplaatst in
nummer 93 juli 1989

In 1968 was Adriaan lid geworden van onze K.ring en daarin heeft hij zijn sporen
verdiend. Dankbaar kijkt hij terug op de bestuursvergaderingen, die steeds in een
prettige en ontspannen sfeer bij de bestuursleden thuis werden gehouden. De diverse
bestuursleden hadden elk hun eigen specifieke inbreng, maar toch wil hij met name Kruijswijk
Jansen noemen, die een zeer belangrijk stempel heeft gedrukt op het reilen en zeilen van
onze Kring. Ook de doortastendheid van Kruijswijk Jansen sprak hem zeer aan.



1973 Was het jaar van de tentoonstelling 'Van Heerlijkheid
tot Schoutambt', een evenement waar Adriaan met veel ple-
zier aan terugdenkt. De expositie in het souterrain van kas-
teel Middachten werd georganiseerd in het kader van het 400
jarig bestaan van de gemeente Rheden en samen met andere
bestuursleden nam Adriaan actief deel aan de voorbereidin-
gen. "Ook het gemeentebestuur was zeer geïnteresseerd en
zo kreeg ik 3 weken verlof om mij geheel aan deze expositie
te kunnen wijden, ik ben daar de gemeente nog steeds erken-
telijk voor" vertelt Adriaan. De tentoonstelling was voor de
gemeente de directe aanleiding om de Oudheidkundige Kring
te verzoeken ten behoeve van het onderwijs een geschied-
kundige diaserie met tekstboekjes te maken. Adriaan schreef
over het dorp Rheden en maakte een groot gedeelte van de dia's.

Waarom bleef Anna zo lang op kasteel Biljoen? Dat had zijn goede redenen. Er was de laat-
ste maanden vee! voorgevallen dat haar aangegrepen had.

We zetten het op een rijtje:

was het jaar van de grote revolutie o.a, beschreven door Teun de
Vries in "1848" een boek van ruim duizend bladzijden. De
Franse vorst Louis Philippe was op 24 februari afgezet en .....
"als Frankrijk kouvat, krijgt heel Europa longontsteking". In alle
Europese landen. ook In Nederland, ontwaakte een
revolutionaire geest. die het Koninklijk huis beslist niet on-
beroerd liet.

precies één jaar nadat ze hoorde van het overlijden van haar zo
geliefde zoon Alexander, was Anna's echtgenoot Willcm II ge-
storven in Tilburg. Ondanks alle moeilijkheden die er in het
huwelijk van Anna en Willcm geweest zijn bleef Anna haar
"held van Waterloo" vereren.
Als leken van rouw hebben de klokken in de Gemeente Rheden
acht dagen geluid. Op de dag van de bijzetting in de Grote Kerk
in Delft (4 april) luidden ze driemaal.

hebben de predikanten in de Gemeente Rhcden gebeden voor
"de aanvaarding van de regering door Z.M. Koning Willem Ill".

werd de echtscheiding uitgesproken tussen Prinses Marianne,
een schoonzuster van Anna (zuster van Willem 11) en Prins
AIbert van Pruisen. Deze had oen woordenboek waarin het
woord "trouw" niet voorkwam. Marianne was in verwachting
van een zoon, verwekt door Willem van Rossum, haar koetsier.
Willem IIhad op zijn sterfbed toestemming gegeven voor de
scheiding.

was in de dagbladen te lezen over de miljoenenschulden die
W111emII aan zijn drie kinderen had nagelaten.

gaf de gescheiden Marianne grote feesten ter gelegenheid van de
verjaardagen van haar en van haar zoon. (red. Albrecht uit Ie
huwelijk) Er was een parade en een groots diner ten hove. Anna
was daar (natuurlijk) niet bij.

gingen haar zoon Willem en zijn vrouw Sophie naar Amsterdam
voor het bijwonen van de feestelijkheden. ("De Koning is dood-
leve de Koning").

was de inhuldiging van Koning Willem III in Amsterdam. Anna
was bij de inhuldiging wèl aanwezig maar nu zat zij op de
tweede plaats. De nieuwe Koningin Sophie (geen vriendinnetje
van Anna) zat op de erezetel.

vertrok Anna uit Den Haag naar Gelderland.

vertrok Prinses Marianne voor, wat men in de terminologie van
die dagen noemde, "een geheime kraamuitlegging".

overleed Anna's jongste broer Grootvorst Mieheel (onze
"Mikki") aan een hersenbloeding.

Het is wel begrijpelijk dat Anna onder al deze verdrietigheden veel geleden heeft Zij bad in
Velp zeker stof te over voor meditatie. "Miljoenen gedachten gingen door mijn hoofd. Mijn
verleden, mijn teekomst alles ~ aan mijn geestesoog voorbij."

Helj"'" 1848

Op 17 maart 1849

Op 27 maart 1849

Op 28 maart 1849

Op 19 april 1849

Op 8. 9 en 10 mei 1849

"Dia's hebben een belangrijke rol in mijn leven gespeeld"
vervolgt Adriaan; "ik heb diverse lezingen met dia's gehou-
den en was betrokken bij het opzetten van de Centrale
Diatheek van de Stichting Contact, waarbij ik de dia's uit de
gehele provincie Gelderland moest gaan beheren. Op den
duur was dit toch te veel werk om in mijn vrije tijd te kunnen
uitvoeren."

Op 11 mei 1849

Op 12 mei 1849

Op 18 mei 1849

Op2juli 1849

In augustus 1849

Het gemeentebestuur had nog meer wensen en verzocht de
Oudheidkundige Kring foto's te maken van objecten die vol-
gens haar op de gemeentelijke monumentenlijst zouden moe-
ten worden geplaatst. Samen met andere bestuursleden reed
Adriaan door de gemeente en fotografeerde wat waardig werd
bevonden om als monument te worden aangemerkt. "Dat
waren leuke middagen", aldus Adriaan.

Zij hield ervan om in het park Biljoen en in het Beekhuizerbos te wandelen. Beekhuizen
hoorde bij Biljoen. Anna wilde, terecht, bij haar wandelingen en overpeinzingen niet ge-
stoord worden. Zo was ze het in Rusland gewend, zo wilde ze dat in Nederland.
Om Anna's privacy in het Beekhuizerbos te waarborgen werd in 1849 de vrije wandeling
daar verboden. .

Maar Adriaan kreeg ook op een geheel andere manier met zijn werkgever te maken.
Het bestuur van de Kring was unaniem van mening dat er geprotesteerd moest wor-
den tegen de gemeentelijke plannen tot bebouwing van Worth- Rheden. Besloten werd



om een brochure uit te geven, die bij de inwoners van
het dorp Rheden zou worden bezorgd. Er moest na-
tuurlijk een adres op staan waarop Kruijswijk Jansen
zei :"Jij kijkt toch uit op de landerijen in Worth-Rheden?
Dus jouw adres wordt erop vermeld!" De brochure werd
bij de mensen gunstig ontvangen, maar toen begon de
discussie met de Gemeente, de Provincie en het Rijk.
Samen met de werkgroep A7 uit Dieren en het IVN
werd tot aan de Hoge Raad toe doorgeprocedeerd en
gewonnen! Deze actie wordt hem, als voormalig
aanspreekpunt van de Kring, nog steeds door sommi-
gen kwalijk genomen.

Adriaan publiceerde ook. Hij zat in de redactiecommissie
van ons blad 'Mededelingen' waarin meerdere artikelen
van zijn hand verschenen. Een hoogtepunt was de door
Adriaan geschreven special van Ambt & Heerlijkheid in
2002: 'Het veerhuis te Rheden' waarin de glorie en on-
dergang van dit markante gebouw op treffende wijze
wordt beschreven. Maar Adriaan schreef niet allen voor
ons 'huisblad'. Zijn naam als auteur kwam je bijvoorbeeld
ook tegen in school- en personeelstijdschriften, in het
Dierens-Rhedens weekblad en het jaarboek 'Achterhoek
en Liemers'. Zijn lezing over 'De mensen en hun bossen'
werd op verzoek van Natuurmonumenten uitgegeven.

MEDEDELINGE:\ \'.~" HEI BESTUUR

Het bestuur is de laatste maanden gevraagd om te willen adviseren bij het ge-
ven van straatnamen aan nieuwe straten in De Steeg en Dieren. Ook is advies
ingewonnen van onze Kring naar aanleiding van een verzoek uit de burgerij
om een straatnaam te vernoemen naar een persoon. Zodra de procedures zijn
afgewerkt komen" ij hier op terug. •

De heer W.L. van Karwijk vertegenwoordigt de Oudheidkundige Kring in de
gemeentelijke Monumemencommissie. De heer van Katwijk is door het
bestuur voorgedragen in de vacature van onze oud-voorzitter de heer
Breukink.

Als nieuwe leden van onze kring kunnen wij u voorstellen:
de heer O.M. van Haren
de heer R.l.M. van Haren
mejuffrouw H. Heuschmidt
de heer en mevrouw ten Holte-Oerlemans
de heer en mevrouw Renkerna-Horns
mejuffrouw lac. Zwolle

MEDEDELING VA.'i DE REDACTIE

Rheden
Velp

Rozendaal
Dieren
Dieren
Velp

De heer. E.l. Kruijswijk lansen, schrijver van het artikel
"Het huis Bollinkspoort te Velp" dat staat afgedrukt in ons nummer van au-
gustus 1987/n088 gaf de volgende aanvulling:
"In mijn artikel verzuimde ik te vermelden dat de oude boerderij is afgebrand
in september 1904. Het tegenwoordige Bollinkspoort is dus na die tijd ge-
bouwd. (H. Kerkkamp. Historie van Velp en Rozendaal, 1938, blz. 74)"

Daarnaast waren er verschillende boekjes waaronder de samen met J. Schrijverhof
verzorgde, helaas uitverkochte uitgave over de Dorpskerk in Rheden uit 1983. Geluk-
kig is Adriaan nog steeds een man van de pen: een nieuwe publicatie over de kerk is
gereed, evenals een manuscript over de acte van '28 augustus 960' waarin voor het
eerst de naam Rheden voorkomt, een boekje over Sint-Mauritius - de kerkheilige van
de R.K kerk in Rheden - en een over het van Lochemspark in Enschede,waar zijn
vader heeft gewerkt en hij een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Nu nog
de financiën om dit alles te kunnen uitgeven!

In de beginjaren van het
blad was het echt een
mededelingenblad van het
bestuur. Langzaamaan zijn
de artikelen het grootste
deel gaan uitmaken van het
blad en zijn de 'Mededelin-
gen' in omvang beperkt.
Als voorbeeld nummer 89.



Special bij nummer 137
september 2002, omvang
45 pagina's geschreven
door Adr. Kolkman

Tot besluit van dit interview is het
goed nog even stil te staan bij het
persoonlijk archief van Adriaan
over de geschiedenis van
Rheden. Velen hebben er uit
mogen putten. De Kring kan
zich gelukkig prijzen dat nu
reeds verschillende archivalia uit
dit archief in haar bezit zijn!
Adriaan is dankbaar dat de
Kring zijn activiteiten wist te
waarderen en dit tot uitdrukking
bracht door hem tot 'Lid van
Verdienste' te benoemen.

door Adr. Kolkman

Bij de opening van de Sporthal in Rheden , werd di t gebouw de
naam gegeven van R het 0 n .
Deze naam was uitgekozen uit de inzendingen. welke ontvangen waren
op de oproep om de sporthal een zinvolle naam te geven.
Bij de inzendingen was ook de naam van E ~_! !...2'_~_9-_!, doch deze
naam werd niet in overweging genomen. amaät RIJ niet bekend was.
Is de naam Pellegat inderdaad een onbekende naam? Infonnaties bij
een paar oud ingezetenen van ons dorp en behorende tot de autoch-
tone bewoners leverden het volgende op:
a- het Pellegat lag in de streek achter de Buurtweg tot (ongeveer)

aan de Broekveldseweg; daar waar nu de Oranjeweg en de Sport-
laan liggen;

b- het .p~9g.~gë!was gelegen tussen het voetbal terrein van Worth-
Rheden en de Brink; het was een kuil in de weilanden, die te
diep was om als drinkgat te fungeren voor het vee; het gat was

niet omheind; het drinkgat zelf was gelegen in de buurt van de
nieuwe sporthal. H. Kerkkamp kent de benaming "t Paddegat, zie
Rhedens Verleden, bladzijde 26.

c- het Pellegat was een stuk weiland dat gelegen was achter de boer-
derij) welke zich opzij van de Scherpenhofseweg bevond aan een
landweg. Van uit deze landweg ging een "slenk" het weiland in en
dit werd het Pellegat geneeed.
Deze slenk: lag ter hoogte van de nieuwe sporthal en liep van daar
naar de Onder Laak.

Nû doet zich het feit voor dat op de kadastrale atlas der gemeente
Rheden , sectie D Ze blad, ter hoogte van de huidige Scherpenhofse-
weg inderdaad een huis met hof staat aangegeven. Er loopt eveneens
een pad vandaar naar een andere boerderij en vandaar uit een ken-
nelijk niet officieel pad in de richting van de Laak.
Met deze gegevens is het niet mogelijk om te zeggen dat het Pelle-
gat inderdaad dêär lag. Maar er zijn te veel aanduidingen om bij
voorbaat al neen te zeggen. Verdere onderzoekingen zullen het moe-
ten aantonen.

Bij de namen welke ingezonden waren voor het voonnalige NHV-ge-
bouw, bevond zich de naam de Deuken (uitspreken met een klank, welke
tussen de eu en de ui inligt) :-----
Deze naam, daar was men van overtuigd, kon niets anders betekenen
dan "duiker". Maar waar had dan deze duiker gelegen? Het antwoord op
deze vraag was niet moeilijk. De Deuken lag aan het eind van de Laak-
weg, ongeveer ter hoogte waar nu Mr. van Wijngaarden woont en gaf via
een danme'tj e , waarin een duiker lag, toegang tot het "Rhedensche Laaa".
Deze plaats is nu niet meer te herkermen , maar leeft kennelijk
toch bij de oudere bewoners van ons dorp nOR voort.

De Steenbakkersweg loopt thans vanaf de Worth-P.hedenseweg tot
aan de Methorstenweg en kruist daarbij de oranjeweg. Het onderste
gedeelte vanaf de Methorstenweg tot even voorbij Bruger de vracht-
rijder, werd vroeger genoemd de Köttelsteeg.
De Groenestraat splitste zich vroeger in tweeën ter hoogte van het
huidige pension "Er-ica". Het gedeelte dat naar Strijland liep werd
de Groenestraat genoemd en het gedeelte dat naar de Massenweg ging
werd het Bokkepaadje geneend.

Het eerste artiksl in nummer 57 in
van zeven ~ver dc:: betekenis van namen im.de plaats
Rheden van Aeit. KoJ:kma.n. Tot 2002 beert hl:j1)og8
bijdr~en,g~levêrd()Ver allerlei ouderw.erpen.

Op basis van hetomvangrijke bezit aan dia's zowel bij de Kring ais pij
Adr. Ko1:kmatl is ei: êen diaserie gemaa.ktover degescbiedeni:s van de
gemeenten Rhedeaen Rozendaalen over het rui:tuurscbOo:ll.in,beicl.e
gemeentén. De begeleidende boekwerkjes zijn uitgegeven doox.de Kring
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"RH EDEN . ROZENDAAL"

niet meer wilde. 'Hij werd, kennelijk: op eigen verzoek, eervol
ontslagen ingaande 1 januari 1899. Zijn inkomsten bestonden
uit een percentsgewijze. beloning en vergoeding en een toelage
voor werkzaamheden buiten de gewone diensttijd. Volgens een
opgave van 31 december 1897 waren zijn netto inkomsten
12544,10 per jaar. Uit de afrekening van de executeur blijkt dat
hij een pensioen genoot van f363,75 per kwartaal.
Hij overleed te Dieren op 5 oktober 1916 en werd op 9 oktober
d.a. v, begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Harder-
wijkerweg, le Kl. graf nr. 46.

HET MIDDELHOVENFO~ TE DIEREN
75 JAAR

~WJ.M~ijerink

In het afgelopen jaar is zonder ~ f:s6' c., bet feit herdacht
dat in Dieren het MiddelhO'\-eo.!~ :IJ n,Jf'3l.eventig jaar
werkzaam is. In het Gemeemeeersrag OTa 1916 staat het
verslag opgenomen van de ••.c.-e;;;i~- Hel Ziekenhuis te
Dieren. Hieruit het volgende: ••...tic:l .JE!' 1916 z:a.Izeker onder
annalen van onze Vereenigtng ~ ili belangrijkste
genoemd worden. Mocht mze ~ a - toe steeds tot
de noodlijdende gerekend wc:réea. ÓiX:I' bet O'Io"'Crlijdenop 5
OeL 1916 van den heer D.W.Mjddell.,'"".C!Jil.Rijtsootvanger
alhier, die haar benoemd heeft U>1eeaig ea algemeen
erfgenaam, kwam zij in het bezit eea eermogen van
tusschen de 2 en 3 ton. onder beça de. Ia het testament
genoemde voorwaarden. Hierbij eeD ~ 6nkbare hulde
rum de nagedachtenis van den encee. --ZIJ !!s reeds gezegd.
we gaan nu als rijke vcreeniging CCQ' tij:tperk in. een
tijdperk dat ten goede zal komea ~ de ee Dieren wonende
wegens ouderdom. ongeval of zick:e a:r Cl: Glbvennogende
invaliden. Alzoo, let wel, niet a:a::::de CD- CQ uti!lvermogende
gezonden. Dit verbieden ons de ~ bc:s:bitkingen."

De persoon Middelhoven
Dcrk Willem MiddeJhoven werd gebcre:a Ct: Doesburg op 24
augustus 1833. Hij vestigde zich m de ~ Rbeden op 28
september 1888, komende uit Hcissea, Hij was van beroep
Rijksontvanger. Uit zijn "Stemlijsr" =-.rez::ig in bet archief
van het Ministerie van Financiêa AJ~ Rijksarchief.
Archief Financiën inv.nr. 1395} woojca ..ae aog iets over hem
gewaar. Nadat hij van 13 augustns 1862 D 25 soeember 1865

AMBTEN
HEERLIJKHEID

In 1992 is met nummer 101
gewisseld van kaft en afmeting:
van 15x21 cm naar het vierkante
formaat 21x21cm

T~ntOOIl.'Il1-llins
-.luinia:""id meI '·IiJI ..

('"",mççntcllubRhcdl'n

In de afgelopen nummers is
aandacht besteed aan het 50-
jarig jubileum en de ko-
mende jubileumuitgave

OUDHEIDKl'NDIGE KJIING

RHEDEN-ROZENDAAL
l'tlaart 1998 • ar. 120

Het testament
Op 15 november 1907 maakte Derk Willem Middelhoven zelf
zijn testament. Op 19 november overhandigde hij dit
oiografisch testament aan notaris Johannes Nicolaas van der
Boon te Doesburg met het verzoek dit in bewaring te willen
nemen. Hij vermaakte aan zijn neef W.A.zijlstra,zoon van rijn
overleden zuster, een jaargeld van twaalfhonderd gulden in te
gaan op de dag van zijn overlijden. Verder vermaakte hij
geldbedragen aan. zijn schoonzuster; aan zijn "gewezen rijks·
klerk", aan. diverse personen te Dieren en aan zijn hospes
A.Maandag en diens kinderen tot een rotaal bedrag van f
53.000,-. Zijn roerende goederen bestaande uil meubilair
(waaronder [Wee brandkasten die in zijn slaapkamer stonden).
kleren. goud en zilver en porselein met uitzondering van een
zilveren koffiekan en dito soeplepel liet hij na aan de dochter
van zijn "huisheer".
Na zijn overlijden werd het testament geopend en bleek dat tot
enige en algemene erfgenaam, onder de last van de legaten,
was benoemd de Vereeniging het Ziekenhuis te Dieren onder
voorwaarde dat het Fonds zal worden genoemd het
"Middel hoven Fonds". Het fonds diende beheerd te worden
door het bestuur van de genoemde vereniging. Uit dit ronds
moest zoveel mogelijk hulp worden verleend aan inwoners
van Dieren. onverschillig van welke godsdienstige gezindheid,
ingeval van ziekte. ongeval of ouderdom. Uît de rekening van
de executair-testamentair blijkt dat het aanvangskapitaal van
het Middelhoven Fonds f304.S11,08t/2 bedroeg.

Uitvoering testament en statuten
Op 13 oktober 1916 werd door notaris Voorhorst uit Doesburg
in het sterfhuis een beschrijving opgemaakt van al hetgeen
behoorde tot de nalatenschap van de heer Middelhoven. Aan
hel eind van die akte Staal dat de beschrijving heeft geduurd
van des voormiddags tien tot des avcnds tien uur," ZOals reeds

Een van de 13
bijdragen van WJ.
Meijerink in de
periode 1983-1999.
Met de invoering van
het nieuwe formaat is
ook een twee koloms-
indeling ingevoerd
waardoor de lees-
baarheid aanzienlijk
is verbeterd.
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WJ. Meijerink

Adviserend
bestuurslid
1978-1981

Bestuurslid
1981-2001

Redactielid
1983-1992

WJ. Meijerink
Jetje 1(11 Holu-OerlC!!I(1I1S

De jongste oudgediende, de jongste thuis, de jongste archivaris.
In de loop van het gesprek zal blijken dat Wim regelmatig "de jongste" was.

In 1951 in Apeldoorn geboren als jongste van drie kinderen.
In Apeldoorn bezocht Wim de mulo en kwam na zijn eindexamen als zes-
tienjarige in dienst bij de Gemeente. Tien jaar avondstudie volgde. 'Gemeente-
administratie', elke vrijdagavond was hij present.
Op het Gemeentehuis kon Wim niet onmiddellijk zijn draai vinden: Sociale
Dienst, Gemeentewerken, het waren afdelingen waar hij niet veel affiniteit
mee had. Maar dat veranderde toen hem werd gevraagd bij het Gemeente-

archief te komen waar hij zich deels ging bezighouden met archiefwerkzaamheden en
deels met het inventariseren van de collectie, voorbereiden van tentoonstellingen en
het verzorgen van rondleidingen en educatieve programma's in het Apeldoorns Mu-
seum. Hier voelde hij zich op zijn plaats. Al jong had hij een brede belangstelling voor
omgeving, mensen en verleden. Na de opleiding S.O.D. (Stichting Overheids Docu-
mentatie) I en II wilde hij graag naar de Rijksarchiefschool. In eerste instantie werd hij
geweigerd wegens onvoldoende vooropleiding.

Op dat moment was er een vacature bij de Provinciale Archiefinspectie Zuid-Holland in
Den Haag waar hij werd aangenomen en belast werd met de inventarisatie van gemeente-
archieven. De provinciaal inspecteur prof. dr. J.L. van der Gouw, voormalig Algemeen
Rijksarchivaris, wilde bij niet toelating de opleiding zelf verzorgen. Met ministeriële dis-
pensatie werd Wim uiteindelijk toch toegelaten tot de Rijksarchiefschool. Bij de Provin-
ciale Archiefinspectie Zuid-Holland werkte hij 4 jaar, van 1973 tot 1977. Na het pen-
sioen van Van der Gouw was er voor Wim geen enkele noodzaak langer in Den Haag te
blijven. "Ik wilde terug naar het oosten van het land en had het geluk in Rheden te
worden benoemd, hoewel ik mijn opleiding nog niet had afgerond. Zo werd ik in de
loop van 1977 de eerste gemeentearchivaris in Rheden en de jongste in het land."~------------------~

Voorzitter
1990-2001

Lidmaatschap
van Verdienste
2001

dh8idkundige ki!fJg c»;
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Vanuit deze functie werd Wim in 1978 q.q. adviserend bestuurslid
van de Oudheidkundige Kring, en in 1981, na het terugtreden van
Kerkkamp, officieel bestuurslid. "Dat ben ik tot 2001 gebleven, de
laatste elf jaar als voorzitter" aldus Wim. Samen met o.a.Jolle Baltjes,
Huib Bosland, Frank van Heusden en Henk Wissink maakte hij
ook deel uit van de redactie van Ambt & Heerlijkheid".

OUDSTE VERZORGlSGSHt!1S IN RHEDEN VIERT EEUWFEEST
door H.M. Bostand

Opl_is •••_

jaar .- Ól •• \'dp
Huizt~uTe-
htrls ..-.oor ()rgóe:a na :lageo
- zcoIs calc< de ~
won! gacJoiIdml I _ werd
inge•...-ijd.
Aaodebsld••• d<_
_ beeft Os. D. "'"
Klu_ ""'" i:II= gebrcl

=~"""""B'"stdd."H= ~
1891 . 1991·. lD:moder ec-
gen ft ~ '--=-=----~""
• ebi. d::s Iiiel sa de boethm- Hlliu Oosierwatde en enkele van zijn bewoners anno
del ~jgt:I:a' 1$. a.a een 1905 tnaconeate Oudheidkundige Kring Rhedell~
eozdcr~ Rozendaal.
Va:n1 de ~nn
de ~ t:::::;&:: i::ICIIi de indruk dat de omstandigheden in het Tehuis toen nog verre van
tdea:!l ~ )'b bedcDke echter ook dat bestuur en leiding destijds voor een nieuwe en
oog ~ !:!à SKJDdcnen dat in heJ algemeen de sociaal-economische omstandighe-
den CD ~ >:lOg Ter tenachter lagen bij de ontwikkelingen in de twintigste eeuw.
ASI bc:t ~ 'läD de Velpse Nederlands Hervormde Gemeente in 1891 is het in elk ge-
.•-alle ~ éar. :fu oadste Venorgingshuis in de Gemeente Rhedcn thans rijn eeuwfeest
b:lTi<:=.

Wim Meijerink, de jongste oudgediende van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal. Wim vertelt dat hij bij de gemeente in
de eerste plaats was aangesteld om te inventariseren en te behe-
ren, niet om te publiceren. Schrijven was luxe. Hij moest 'de tent
in zijn eentje beheren'. Van belang was zijn ondersteunende functie
bij publicaties van anderen. Hij zat bij de bron en wist vaak de
benodigde informatie op te sporen.
Ook de Oudheidkundige Kring heeft hier regelmatig van geprofiteerd. Hij "as een
veel geraadpleegde vraagbaak! Bovendien werd het archief van de K.rin op het Ge-
meentehuis ondergebracht. Het is overduidelijk dat er sprake was van een gunstige
wisselwerking tussen Wim's baan als archivaris en zijn werkzaamheden voor de
Oudheidkundige Kring.

Wim gaf ook lezingen. Dat deed hij trouwens niet alleen voor de Oudheidkundige Kring
maar ook voor andere organisaties. In het kader van het IJ sselfestival1989 verzorgde hij de
diapresentatie 'De IJssel' terwijl groep X, Adriaan Kolkman en mevrouw an Katwijk een
tentoonstelling in de Schaarweide hadden ingericht over hetzelfde onderwerp. ''Een prima
samenwerking", volgens Wim. Ondertussen waren in zijn privé-leven de nodige verande-
ringen opgetreden. Wim trouwde en het echtpaar kreeg 3 kinderen. Het combineren van
baan, Oudheidkundige Kring en gezin was niet altijd even eenvoudig!

Goede herinneringen bewaart Wim vooral aan de leuke contacten met mensen uit de Kring,
aan de werkgroepen, lezingen en excursies. Enorm veel waardering heeft hij voor het werk
dat is verzet door een aantal leden van de Kring om oude bevolkingsregisters toegankelijk te
maken voor het publiek. Er werden kaarties gemaakt met naam, geboortedatum en ge-
boorteplaats + verwijzing naar de registers waar deze namen verder in voorkwamen. Een
gigantische klus, tussen 1978 en 1998 is het hele bevolkingsregister 'geklapperd'.

Een gedeelte van het
artikel 'Oudste verzor-
gingshuis in Rheden viert
feest' in het september!
oktober nummer 99 in
1991 van H.M. Bosland,
die 24 artikelen heeft
geschreven in de periode
1990-2002 waarvan vele
zeer uitvoerige boek-
besprekingen.

2003 Laatste boekuitgave
van de Kring
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In 1997 is er een extra num-
mer verschenen geheel gewijd
aan de geschiedenis van de Ge-
neeskundige Badinrichting
Bethesda in Laag Soeren. De
auteur, redactielid Frank: van
Heusden, heeft er als kind van
de directeur van de inrichting
gewoond van 1936-1942.

illustratie bij een twee-delig
artikel 'VanCo de Bruijn met
.de titel 'Natuurontwikkeling
in een Cultuutlandschap' in
de nummers 139 en 140 in
2003

Natuurlijk komt ook 'de fusie' ter sprake, het samengaan van het Rijksarchief Gelder-
land, en de gemeentearchieven van Arnhem, Rheden, Rozendaal en later Renkum, nu
verenigd in het 'Gelders Archief', gevestigd aan de Markt in Arnhem. Ook het archief
van de Oudheidkundige Kring bevindt zich daar. Over de noodzaak van een derge-
lijke fusie is Wim duidelijk: "Voor één man is het ondoenlijk het hele proces van
digitalisering op te starten en uit te voeren. Tijdig instappen in een grotere organisatie
was onontkoombaar. De eerste projecten op dit gebied hebben al plaats gevonden,
alle ansichten uit de Gemeente worden nu gedigitaliseerd." Archief toegangen zijn
raadpleegbaar op www.geldersarchief.nl. Ander voordeel: "Het Gelders Archief is be-
ter toegankelijk voor het publiek: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 17.00
uur. Niemand komt voor een dichte deur wanneer de archivaris niet aanwezig is in
verband met werkzaamheden elders. En voor uitgebreid onderzoek hoeft niet meer
doorverwezen te worden. Dat was vroeger nog wel eens anders."
Op de vraag of de fusie in elk opzicht als een verbetering beschouwd kan worden
antwoordt Wim: "De oude situatie bood één voordeel: het contact met het publiek,
waardoor ik automatisch op de hoogte was van de onderzoeken die gedaan werden.
Dat mis ik nu wel eens. En de Oudheidkundige Kring mist zijn vraagbaak 'om de
hoek' bij wie je zo even kon binnen lopen."

Lopende artikelenreeks door Fots Tesser onder
de titel 'Hof te Dieren in de late Middeleeuwen'
Inmiddels zijner 8 afleveringen geplaatst.

Het herstel van het 'Hof te Die-
ren' roept de vraag op naar de his-
torische waarde ervan. Respect
voor het verleden maakt deel uit
van het programma dat de Stich-
ting Twickel heeft ontwikkeld om
het terrein opnieuw in te richten.
De geschiedenis van het Hof is ons
grotendeels bekend, maar over de
beginperiode zijn wij minder goed
geïnformeerd. Frits Tesserwas be-
reid zich daarin te verdiepen. l{zn
zijn hand verscheen in nummer
136 van Ambt en Heerlijkheid het
artikel 'Engelbert van Berg'.
Deel twee 'De band met het Sticht

http://www.geldersarchief.nl.
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RHEDEN-ROZENDAAL

Architectuur

5 Artikelen over architectuur aan de
hand van gebouwen in de gemeente.
Rheden en Rozendaal door Nelleke
den Boer-Pinxter vanaf nummer 129
In de periode 1998-2003 heeft zij 23
artikelen geschreven

Voor- en achterzijde van de omslag vanaf nummer 135 maart 2002
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Redactielid
1982 - 2000

Redactiesecretaris
1992 - 2000

van Verdienste
2000

J. Baltjes
lege ten Hotie-Oeriesrans

Als oudste van drie kinderen werd Jolle op 3 december 1921 in Dronrijp in Fries-
land geboren. Thuis, en met vriendjes, werd natuurlijk Fries gesproken, maar op
school - lagere school, ulo, zuivelopleiding in Leeuwarden - was Nederlands de
officiële voertaal. "Knap stukje in Nederlands vertaald Fries" zei een leraar eens
tegen Jolle naar aanleiding van een door hem geschreven opstel! Later hadden veel
mensen niet in de gaten dat zijn moerstaal Fries was. Jolle heeft er altijd plezier in
gehad zich aan te passen aan het taalgebied waar hij woonachtig was. In Munneke-
buren werd 'Overtjongers' gesproken, in Havelte Drents, enz. Zijn kwalificatie
van 'in Drente ondergedoken Fries' kreeg hij ter gelegenheid van een kaaskeuring
in Assen. Ook telefoongesprekken voerde hij liever niet in het Fries, zelfs niet met
'landgenoten', "mensen konden dan denken dat je iets geheim wilde houden".

Jenny was de vrouw met wie Jolle zijn leven wilde delen en met wie hij in 1948 trouwde. Ze
kregen 4 kinderen. Na onder andere gewerkt te hebben in Rouveen, Havelte en Assendelft
werd Jolle in 1953 benoemd bij de 'RAAD', de Rijks Agrarische Afvalwater Dienst in
Arnhem, waar hij zich bezig ging houden met de reducering van de afvalwatervervuiling
van de zuivelindustrie door aanpassing van de productie. Pas in 1956 kwamen Jenny en
Jolle, na 2 Vz jaar weekendhuwelijk, op Rozendaal wonen in een heerlijk nieuwbouwhuis
aan de Hertog van Gelrestraat met een prachtig uitzicht, waar ze nog steeds van genieten.In
1970 volgde de overstap naar de G.o.Z., de Gelders Overijsselse Zuivelbond, waar Jolle
hoofd bedrijfswaterdienst werd. Een baan waarin hij zich volledig kon ontplooien.

Sinds kort was de nieuwe afvalwaterwet in werking getreden die zich ook met de
watervoorziening bezig hield. Onjuistheden in de wet deden Jolle een kritische brief
schrijven aan het ministerie waarop hij prompt een dubbele taak kreeg toebedeeld:
afvalwater en watervoorziening bij zuivelbedrijven. En hij maakte ook nog deel uit van
de Internationale Zuivelbond. Het is een periode in zijn beroepsleven waar Jolle met
veel voldoening aan terugdenkt.--------------------~

dheidkundige kring "J..-
Ou " 1'lleC/e

n -Ra
'ZeoC/OO/50



Maar niet alleen beroepsmatige zaken en zijn gezin hielden hem bezig. Toen Jolle eenmaal op
Rozendaal woonde viel het hem op dat er zo weinig belangstellingwas voor het buitengebied en
de historische betekenis ervan. In Friesland had hij geen tijd om er op uit te trekken, maar nu
ging hij op ontdekkingstocht!

In 1960 werd hij lid van de Oudheidkundige Kring waar hij onder andere contact had met
Kerkkamp, befaamd om zijn historische geschriften over onze regio. Met grote belangstel-
ling bezocht Jolle de lezingen en sinds de beginjaren 80, toen de heer Kruijswijk Jansen de
redactie van Ambt en Heerlijkheid uit handen gaf, maakte hij deel uit van de redactie-
commissie. Volgens Jolle had zijn bijdrage in het begin niet zo veel te betekenen. ''Een-
maal, in 1986 belde de heer Meijerink mij in paniek op dat er nodig een Ambt en Heerlijk-
heid moest verschijnen, maar dat hij er niets voor had. Gelukkig had ik nog wat 'op de
plank liggen' en dat was genoeg om het nummer 84 van Ambt & Heerlijkheid geheel te
vullen." Naar zijn zeggen verscheen in die tijd Ambt en Heerlijkheid niet altijd even regel-
matig, en niet alleen de druk maar ook de lay-out werd toen nog verzorgd door drukkerij
Doevendans. Jolle vertelde dat hij zich na een aantal jaren afvroeg of dit niet anders kon:
een blad moest op tijd verschijnen en in zijn ogen was vormgeving niet alleen een taak van
de drukker. Jolle werd redactie secretaris, en op zijn verzoek werd de redactie uitgebreid tot
5 personen waaronder een lid van het bestuur. Ambt en Heerlijkheid verscheen voortaan 3
x per jaar op vaste tijdstippen, later zelfs 4 x per jaar, en de vormgeving van het blad werd
voortaan verzorgd door de redactie zelf. Het formaat veranderde en Ambt en Heerlijkheid
werd in een aangepast groen jasje gestoken. Ondertussen heeft de groene omslag al weer
meerdere metamorfoses ondergaan maar het nieuwe vierkante formaat is gebleven.

Vol bezielinggaf Jolle tot in 2000 leiding aan de redactiecommissie. Terugkijkend op die periode
memoreert Jolle o.a.Huib Bosland, aan wie hij veel steun heeft gehad. Wanneer wij de nummers
van Ambt en Heerlijkheid uit de jaren 90 van de vorige eeuw bekijken komen we regelmatig
Jolle's naam tegen als:boekenrecensent, verslaggever van lezingen en excursies en als auteur van
tal van publicaties over historische onderwerpen. "Door Jolle Baltjes" en dan volgt weer een
artikel over bijvoorbeeld 'De Molenschuur' in Rozendaal, naar aanleiding van de in 1992 vol-
tooide restauratie, of een verhandeling over 'onze kalender' waarin uitgebreid de verschillende
methodes van tijdrekening uit de doeken worden gedaan. Als klap op de vuurpijl zijn er de 24
afleveringen van de serieWandelen op Rozendaallangs sporen uit het verleden'. Ze zouden het
waard zijn om in één bundel te worden gepubliceerd Toekomstmuziek?

Nummer 84 is geheel
gewijd aan de Watersnood
van 1926, waarbij een groot
gebied in onze omgeving
blank kwam te staan. Zo ook
vele straten in Velp zuid.
Het artikel van auteur Jolle
Balrjes omvatte 19 pagina's
en was verluchtigd met 2
foto's "W;""",,",.U~LLAUI_~.

In deze rubriek worden
boeken, die betrekking
hebben op ons werkge-
bied, door wisselende
critici besproken.
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antwoorden

HET BOTERHEK

Van de heer Van de B.
uit Hilversum kregen

wij de vraag:

Waar stond vroeger in
Velp de boerderij Het

Boterhek?

Een nieuwe rubriek
sinds nummer 141

We vroegen Jolle wat voor hem het leukst was geweest aan de totstandkoming van die
serie. Het antwoord was drieledig: "1. sjouwen door de streek, 2. kijken hoe het precies
zit met die historische vormen en eigenaardigheden in het landschap, 3. schrijven."
Na zich eerst thuis georiënteerd te hebben aan de hand van een kaart ging Jolle op
pad. Dikwijls pakte de wandeling heel anders uit dan hij gedacht had. Zonder kaart
struinde hij rond, vaak even teruglopend om een kenmerk in het landschap nog eens
goed in zich op te nemen. Thuis werd de kaart er weer bij gehaald en werden aanteke-
ningen gemaakt, die als basis dienden voor verder onderzoek en het schrijven van het
artikel. Ook met dreigend weer ging Jolle op pad. Het heugt hem nog hoe tijdens een
wandeling met Jenny een verschrikkelijk onweer met enorme hagelbuien losbarstte.
Doorweekt en ijskoud kropen ze in de auto en reden bibberend met alleen nog onder-
goed aan huiswaarts. Eindeloos stonden ze onder de warme douche om weer een
beetje op temperatuur te komen. I

I

I
De kritische geest die Jolle kenmerkte tijdens zijn werkzaamheden bij de G.o.Z., toen
hij het Ministerie schreef wegens ongerijmdheden in de wetgeving, vinden we terug in
Ambt en Heerlijkheid: wanneer hij onjuiste beweringen aantrof in een publicatie rea-
geerde hij - en reageert hij nog steeds - met goed onderbouwde argumenten, soms
leverde dat zelfs een nieuw artikel op!
"Nadeel is wel" zegt Jolle "dat je vaak als vraagbaak wordt beschouwd omdat men
denkt dat je overal verstand van hebt, maar dat is natuurlijk niet zo, ik maak ook wel
eens een fout". Jolle is niet alleen kritisch tegenover anderen, maar ook ten aanzien
van zichzelf en wanneer hij blijkt zich te hebben vergist zal hij altijd "even een misser
rechtzetten" .

Er zijn meer overeenkomsten tussen Jolle's professionele loopbaan en zijn werk voor
de Ouheidkundige Kring: beide werden afgesloten met een niet mis te verstane blijk
van waardering. Bij zijn afscheid van de G.O.Z. werd Jolle benoemd tot ridder in de
Orde van Oranje Nassau en na zijn terugtreden uit de redactie van Ambt en Heerlijk-
heid ontvingJolle op 23 maart 2000 het Lidmaatschap van Verdienste van de Oudheid-
kundige Kring. Deze onderscheidingen spreken voor zich! Gelukkig betekende zijn
erelidmaatschap niet het einde van zijn werkzaamheden voor Ambt .en Heerlijkheid.
Wij als redactie hopen dan ook nog lang van Jolle's deskundige inbreng en schrijvers-
talent te mogen profiteren!



In totaal heeft Jolle Balties in de
periode 1986 - 200451 artikelen
geschreven. Het hier geplaatste
artikel is uit nummer 102, 1992.

DE SPOORLIJN ARNHEM. zc:TPHES
1't'J"'"~tiocrJ.Balrj~s

Het lag in de lijn der verwacbti:ng. c.u de Ezing lII--e:U:e de heer
tG.C. van de Meene op 12 febrnzn !99: voor onze Kring
hield, met als onderwerp de spoorIij::l A.~Zcrpbeo. voor
de gemiddelde toehoorder een u:Icl ciet ,.~.e elementen
zou bevatten. Uiteraard viel er we: ~ re eerkomen. de
ontwikkeling van deze lijn te spaegeleo l2D c!:e n::l. bet gehele
Nederlandse spoorwegnet. voora beefr de aanleg V.aD de
spoorwegen een aantal karakterisrieke ru! erelementen
opgeleverd, die thans even zo vele ~ :e-;.."'Ceg brengen
met de monumentenzorg.

Ontwikkeling van de spoorwegom
Aanvankelijk werd ernaar gestreefd. nJ:l staatswege
spoorwegen aan te leggen. Tcea dal =is!~te slaagde het
particuliere initiatief met de o~ \"1.::l, de Holla.ndsche
IJzeren Spoorweg Maatschappij. [a:e;- bekend als Hollandsch
Spoor (H.S). Deze opende op 20 ~bet 1839 de eerste
spoorlijn in Nederland en ••••'CIvan Amstmb:n mz Haarlem,WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN XXIV

SLOT

Na ten Inleidende Ilfnvin~'i'Tkenning tijn >l1}In /994 ome $erit:
~WondeJtn op Ro:endooL". ~ b~gon1l~n meI lln gllluig<lI1IS/lil
/j491'01l FioriS los e1lEgbul Lurmoit1l. {).aar/nfllgden tij ~'aSl
dol. toen ruim I/,n}.aar gt/t"'::n,:ij -I" de Roundaalu T01'Cfffle
"Hel L,yr1lhuls" en fn aanwezigheid van hUlag Kar~1M Pallek
\'(1" Sche'1'enue/ - elkaar hadden \'eruld waar d, grtns YQn

ROlindoalloF: de .••·'8 lang: Lc~nnolctu Eekmoten 101OOI!dd
BOlllt "','ering, We ugfmncn dia aan de beek, wonl daar sl"nd
cJ~"Uno/en. Na I'ele om:werYi/1gt/l•••'aol'bijwe steeds Je grtns-
lijn in dl' ga/~n ht,Ide1l, :ijll Wt'w",. op .••·cg noor o/u lil/gongs-
pulli t!tldaar zulllln 11"t! de suie dus eindigtn: bij die buk

Dit in /962 gesloopte srationsgdJO:IW u öe s.ug aaum I'IVI

1865, toen de spoorlijn ZI/tphtn-Arnlrem "'C'Ci OCJtgekgd. Hel
kreeg bekendluid door !ttl bt:oá 1"41: ui:u WilJ-.dm 11 en
keizerin AugllSW Victoria. op 9 tTi JO O.!tt'lS!IfS /909 aan
kasteel Middachlen. Ht/Mgt gtulsd:ap.brom ot vertrok per

I'lanne.n veer een bq, •• fplaall,., .
Maër eerst bcloeken we neg even een vergadering van het College
van Kcrk~oogden en Xo'.abelen \'1\11 de: l'iederlandsch Her"Crmde Ge-
meente '011\ Velp. die dur $lUllen everlegden mei «0 delegatie uil de
Comminie van Beheer\'a/I de~rfdengron!kn. DievtI'gllderingwerd
gchaudcnop24&eptemberl907.Walwasercigcnlljk:uJloohanden
V"lIrWl\5~/1.!aan "ooufgcgaan'! In De Stug was ook nog een van de vete halrep!atuse.n voor de

locale treinen en wel bij dl! overweg inde Dkpe Steeg.
(jof(x1rChi4~igeKringJOmtneldlllaatslelcbeginor:n:MICollcge\'aDkrll.vool!,dcnenl'\o-

rabelea UIt meI een probteem! De bcgnu1plaats aru1 de ReinaJdJuaat
1"U4Ia:e vol, ecen moest dus omzien naer een nieuwe. Men had daar-
voor het oog Inten \'D1Icnop de Pinkcnberg. Mco dacbt in die rijd toch
",-el era tlcins;:haIlg want all plUIS was ungCg~D bet terrein met;

101 tlOOf'!kn de Boenche Allee

ICOOOSten
ten ruiden

Pagina 1 uit nummer 132, de openings-
pagina van het artikel 'Wandelen op
Rozendaallangs sporen uit het verleden
XXN'. Dit was het laatste uit een reeks
van 24.
Op verzoek van onze lezers heeft Jolle
Baltjes op 7 juli 2001 een wandeling
gemaakt door het gebied, dat onder-
werp was in zijn artikelen.

De 1700 miljoen jaar oude
steen, die bij de aanleg van
de uitbreidingswijk De
Kapellenberg in 1997 is op-
gegraven, ligt weer op de
plek van zijn vindplaatsmid-
den in de wijk. De steen van
Växjö-graniet is afkomstig
uithet zuiden vanZwedenen
is in de voorlaatsteijstijdmet
het landijs inonze richtingaf-
gevoerd.

Het artikel van Jolle Baltjes
in het vorige nummer van A
& H over "De stenen van
Rozendaal" is voor het ge-
meentebestuuraanleidingge-
weest een enquête te houden
onder de bevolking met de
vraag: Wat is de beste plaats
voor de gevonden steen. Op
12mei is hij door de wethou-
der mevrouw Brouwer ont-
huld.
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