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Geachte Leden,
Bij het verschijnen van het eerste nummer in dit jaar, moge ik de ver
wachting uitspreken, dat het een voorspoedig jaar voor onze vereniging zal
worden. Wat dat betreft hebben we over de belangstelling van onze leden geen
klagen; op de lezing door de heer Buurman onlangs in Eerbeek gehouden, w^^ren
niet minder dan 7^ belangstellenden, ^ en respectabel a&^ .tal, ondanks de barre
weersomstandigheden.
Dit is zeker een topprestatie, masr om die te handhaven dienen er meer
aktiviteiten ontplooid te worden. Eén ervan zou kunnen zijn: het vastleggen
van de geschiedenis van onze streek in een boek. Voorbeelden hiervan hebben
wij in het boek over de gescnie(jenis van tleerde (in onze bibliotheek aanwezig)
en het onlangs verschenen boek "Ponderd jaar Epe", dat zeker ook onze aandacht
waard is.
De bouwstenen voor een dergelijk boek zijn zeker bij onze leden ongeslagen
alleen moeten zij tevoorschijn gehaald en georcend worden. Voor dit laftste is
een desr:undig schrijver nocig, . ar.r rieze is zeker 00! or'^er onze leden te vinden.
Een andere .nanier om gegevens te verzam.elen is het uitknippen uit de plaatse
lijke pers van verhalen en foto's, die het vastlegg'er waard zijn. ^''^■rschillpnden
zullen ait reeds voor zicnze.lf doen, maar voor het genopide doel zal men zich
meer algemeen op moeten stellen, het gaf t hiermee els met h^ • verza^ielen van
persoonlijke voorwerpen, die meer nut zouden afwerpen, indien • en deze in een
museum plaatste.
Laat de tijd niet voorbijga8.n, voor het te laat is: nu levende personen
kumien u nog van alles vertellen wat waard is als geschiedenis vastgelegd te
worden. Evenzo gaat het met gebouwen, dorpsgezichten enz. die aan een voort
durende verandering bloot staan. En is het niet de zin ven de geschiedenis om
een en ander voor het nageslacht vast te leggen?
Verder zou ik nog een beroep op de leden Trillen doen om voorstellen aan
te dragen voor excursie's, lezingen enz. :'et bestuur heeft wel gedachten hier
omtrent, n.aar uw inbreng ir. 9.Tr Delangrijk. Zo ontstaat er een smenwerking,
die alleen maar in net belang v&n de vereniging en dat bent U  kan zijn.
Met het enaueteformu]ier kunt u uw ideeën spuien!

J.'.V, Schut.

U I T N O D I G I N G
voor de jaarver,;adering op donderdag 19 april a.s. in de "ikenboom te 'op-ien.
Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen van de vorige jaarvergadering
4. Jaarverslag v.d. secretaris
5. Jaarverslag v.d. penningmeester
6. Bestuursverkiezing, om in de vacature van voorzitter te
voorzien stelt het bestuur als kandidaat de heer R. van Beem
uit Eerbeek.

7. Mededelingen
8. Rondvraag
9.

Sluiting.

Tijdens de avonden waarop de lezingen worden gehouden is er vark ref.n tijd
voor onderlinge contacten; daarom willen we na afloop vsn de vergodfrir.g een
gezellig samenzijn organiseren. U krijgt dan volon de gelegenheid om op een
ongedwongen manier met elkaar van geaachte te wisselen.'
Verder: is er een leestafel met het boekenbezit uit onze verenigingsbibliotheek. Er is gelegenheid om op deze avond boeken te lenen.
zijn er oude foto's en kaarten uit de verschillende plaetsen, en laten
we wat zien van de geschiedenis van de Ruitersmolen.
zijn er leden die zelf beschikken over interessante foto's en dia's.
Ze krijgen de gelegenheid om ze te Isten zien. ^^r is een Drojector met
scherm. Wilt U dus iets laten zien, neem net gerust mee!!!
zal de enquête worden besproken.
hebt U zelf nog ideeën voor deze avond, neer:t '' dan s.v.p. vroegtijdig
contact op met hex redactiesecretarisft.

j»

Jaarverslag over 1978 va" de Cadheidkundige Vereniging: "DE KA1.11L"i
Het jaar 1976 bracht nogal wat veranaering m ae samens+el]ing v^n het bestuur.
Toen op 10 Januari de neer M./i.H. ie >veera to;, voorzitter van onze vereniging
werd gekozen kon niemana vermoeden aax hij deze fuctie zo kort zou vervullen;
door een slopende ziekte overleeo hij al op ?? me^.
Vanwege zijn vertrek naar Voorthuizen moest de neer K. de BOPT zijn bestuursfuctie neerleggen; op 2ö werd er in Beekbergen een afscneidsevonü voor hem georganiseerd. Namens onze vereniging beaankte ae ne^r Berends hem voor alles wat
hij voor onze vereniging geaatJi neeft.
In hen verloor onze vereniging twee stuwenüe krachten I
üp ae bijeenkomst op 3I oktober werd toi opvolger vpn de hepr a^ Boer gekozen de
heer M. Zegers uit Beekbergen, die zich tevens met net penningmeesterschap wil
belasten.
De verenigingsaktiviteiten in 1i>78 bestonden - napst allerlei plaptselijke aktiviteiten - o.m. uit:
Een lezing over de Gelderse Molens door de heer Malisse.
Een excursie naar ae Ned. Herv. kerk te Beekbergen, waarbij ae rondleiding werd
verzorgd door Mevr. Frings - Huisman.
Een excursie naar de Ned. Herv. kerk te Hall; hier /.-f-rd de rondleiding verzorgd
door Ds. en Mevr. Jonker.
Een excursie naar Museum Kam te Nijmegen met een ronoJeiding door de archeologische opgravingen aldaar.
Een lezing over de flora en fauna op ce Veluwe door Qe heer Haneksmp.
Bovendien presenteerae onze vereniging zich in Marialust ov de jarrlijkse contactaag van de Stichting Contact van de Gelderse C^udheidkundige Verenigingen en Musea^
op 7 oktober. Medewerking hieraan verleenden onze leden '.'evr. i'rings, '..'^vr. Bpker
de heer Willems.
De afdeling Beekbergen ijvert z^ch voor net benoud en o e resta'sretie var de
Ruitersmolen» In de gemeente Bi-unmen probeert onze vereniging een amzet te geven
tot een gemeentelijke monumentenverordening.
Er werd ook een begin gemaakt iiet de vereniginïrsbibliotheek, deze is ondergebracht
bij de Openbare Bibliotheek te
Loenen.
Onze vereniging telt momenteel 167 leden.
B. Derksen

C O N T I B U T I E

secretaris.

!

De contributie voor 1979 bedraagt ƒ 1 5 , — ; gezinslidmaatschappen ƒ 25, —

.

U wordt verzocht de contributie over te maken op onze rekening bij de
AMRO BANK te Beekbergen rekening nummer : 43.70.63.763, het gironummer van de
bank is : 83.75.70 . Nieuwe leden kunnen zich op deze manier ook het gemakkelijkst
aanmelden.
M. Zegers

penningmeester.

staat van Baten en Lasten verenigingsjaê-.r 1Q"S var de
"Oudheiakuna.i;Cevereniging De Varke"
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Begroting 1979=
Uitgaven
kantoorbehoeften
porti
lezingen en
excursie's
uitbreiding
bibliotheek
drukwerk en
mededelingenblad
lidmaatschappen
kamer van Koophandel
onvoorzien
totaal
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f
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50,300,-
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450,—
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J500,-

1400,-f 100,-0

f
J

50,50,-

/ 2500,-

Beekbergen, 20 februari 1979
M* Zegers, penningmeester.

ƒ 2500,—

Zraprmenten uit ^^e geschiedenis vsn Coldenhove, net V'^luwse
geslacht Boshoff en de ^apiVnolens ain de Coldenhov'^rs? beek.
Het landcoed Coldenhove behoorde \TST\ oudsner tot: ^^z .ro^::bezlt
van de Hertogen van Gelre en werd door hen als .lachtcrebl^d
crebruikt.
Or» het landp'oed bevond zich een Jachtslot dat OFsrevpn vas door
een slotgracht, waarvan het water o^neil cehou'en werd door een
watermolen die aevoed werd door de Coldenhovense bpek.
De Coldenhovense beek on"snrong uit het prondwater der Hoge
Veluwe en vond zl1n weg vla Eertbeeck naar de Oude IJssel.
Het recht op het lorende water der Veluwe, behoorde r^^'^ds vanaf
1300 tot de speciale rechten der Gelderse Graven en Hertosren
en ^eze rechten werden door hen, tezamen met de "Gravelijke,
later Hertogell.ike molens" aan begunstigde ir.>:,o".
In 1^10/11 vernacht Hertog Arnold b.v. de Wenu se wstermolen
aan Gijsbert v^n '^ ekeren voor ^0 ■•^ords s'iaars.
.It een acte v^n het arrhief d'r Eertoccen,van 5 Juli ti70 blijkt,
dat Hertog Adolf het Goed Coldenhove ir erfpacht geeft asn een
Gijsbert vsn ^'eke^en, mocelljk een zoor V«TJ voornoenid Gljsbert,
die zich eveeens als zijn vader '■^et het,voor die tijd,^iet
onverdienstelijke molenbedrijf '^ezip'hleld.
In een acteuit het archief van het Huis Roosendael staat dat
Wlllemi van Schernenzeel, drost on de Veluwe, vanwetre zijn bij
zondere verdienste, het Vasteel en landgoed Coldenhove vsn
Hercop karel kon kopen '^^ kreesr hij h^^t Huis Roosendael ir
bruikleen.
Willem van Scherrenzeel restaureerde beide Kastelen e' lesde
grote bedragen tenkoste aan vijvers, bossen en iachtgronder.
Volgens de acte, staat Hertog Karel het r'uis Roosendfiel ir vol
eigendom af aan Willem van Schernenzeel,, ir rjil ^'"oor '"'■^t sre
restaureerde Coldenhove. .cte archief Roosendael 1536.
In 1538 overleed Karel van Gelre zoi;der wettige iiazaten te Hebben,
wel had hij twee natuurlijken zonen bij A.'^na van Roderloo, t.w.
Karel van Gelre to Caldenhove die het eell 'kna'l^e lar''''•oed erfde
en Karel var Gelre tot Spankeren.
Het geslacht Boshoff vesrlpde zich ror' '^'t i^ecin der l6e eeuw
on de Veluwe.
Herman van Boshoff cehuvd 'net Jutte Iseren was in ^ie tij' kerk
meester van de St. Walburgis kerk van Zutnh'^n, volp^ens ee> ege
ven der rekenkamer uit 1503 koorit Her^^an Boshoff een stuk land
OD de Veluwezoom, nevens zijn goed, van Eertoc Karel van Gelre.
Herman Boshoff overlij'^ r^^ 26 MoA^ember 150^, zijn zoon Gerrit
huwd Christina Berck, de kinderen uit dit hu*rell1k t.w. Eenrick
huwd met Sophia Goltstein "n erft Suderas ""ij Viera'<ker,Eer^<^n
trouwt Maria '•^om'^ tot den Rod^ntoorr en Aleld trouwt net .\'ijnand
van Hackfort welke burpe^^eester van Arnhem is '=^n in 1557 het Huls
Terhorst bewoond.
De Hackforts worden uitgebreid beschreven in h^t bork van H.Hardonk
"Pampelrmaeckers" e t c , voorwat betreft hun activiteiten aangaande
de papiermolens rona Loenen en on het landgoed Terhorst.
In 1611 wordt een kleinzoon van Gerrit Boshoff f=n Christina Berck
eigenaar van het landgoed en slot Coldenhove, volgens het rechter
lijk archief der Veluwe van 3 Juni 16II , v^rkoo^t een ^"er nazaten
van Karel van Gelre tot Caldenhove, jonker Christoffel van Gelre
en zijn moeder Juffer Gertrult van Steenbereen, het erf en goed

Joldenhove met zijn molen en rechten in de marken Dieren, Eerbeek
Loenen, Roosendael en Zuyren'benevens het goed Gijsbertsslach,
aan Jonker Henrick van Boshoff en zijn joffer Margaretha van
Leeffdael.
y . „^,, „.
^et de koop van Coldenhove en de daarbij behorende waterrechten
en hun verwantschap aan de Hackforts begonnen ook de Boshoff's
met het bouwen pn verpachten van molens.
In 1637 erft Rogier, een zoon van Henrick Boshoff en Kargaretha
van Leeffdael, de havezathe Coldenhove.
Rogier was pehuwd met Agnes van Raesfelt en overlijd in I639» zijn
vrouw in 1646, Hij laat 3 oninondige kinderen m.n; Henrick, Rogier
en Johanna,na
Rudolf, een broer van Rogier wordt eigenaar van Coldenhove en
voogd over de kinderen van zijn broer.
Op een kaart uit 16^2 van Klcolaas van Geelkerken staat reeds
een Boshoffmolen getekend aan de Coldenhovense beek bij de Eertbeecker Enck tussen Coldenhove en Eerbeek.
In 1648 wordt de Boshoff molen verpacht aan Johannes Schoonman
een bekend papiermaker uit die tijd.
Op 11 mei 1657 vraagt Johannes Schoonman aan d~ rekenkamer toestem.mlng tot het le^-gen van een papiermolen op een stuk land aan
de Coldenhovense beek tussen Coldenhove en Eerbeek, de kamer verzoekt hem het.bewijs te overlegden dat er geen bezwaren zijn
van opposanten tegen het leggen van ztilks een molen.
Of Johannes Schoonman rie rolen touwt
van de kaart van Nic. van Geelkerken
toont slechts de Boshoffmolen aan de
molen halverwege de Eertbeecker Enck
Huis te Eerbeek.

is niet duidelijk, een extrakt
uit 1642 gemaakt in I662,
Eertbeecker Snc'<, de Seemsen de Saetmolen bij het

Wel vermeld het pleldoolboek van het Hof van Gelre O P 18 Febr, I66I;
Rudolf van Boshoff tot Coldenhoven, met den momber, contra de
belanghebbende bij het leggen van eenen molen op de Coldenhovense
beek, lopende naar Eertbeeck, genaamd de Camp, door het heetland
gelegen aan de Eertbeecker Enck.
Impetrant had aan de rekenkar^er verzocht In erfpacht te m.ogen
hebben de bovengenoemde beek, tegen eene jaarlljksche recognitie
, en Verzoekt nu, dat het hof hem brieven van octrooi geve tot
het leggen van den molen. Het hof staat hem zulks toe.
Rudolf Boshoff erft in I658 het landgoed Wierssche van zijn neef
Rudolf van Raesfelt, or^ dit landgoed bevind zich benevens het
Huls .Wierssche ook enkele m.olens gelegen aan de Vordense beek.
Rudolf overlijd in I678 waarna het landgoed Coldenhove overgaat
op de oudste zoon van Rudolfs overleden broer rio^^^tér, deze^Henrick
Boshoff wordt op 28 Juni I68O benoemd tot m.arkerichter en in 16^1
genoemd als Jagermeester der Veluwe, tot zijn dood in 1683 is hij
kerkmeester van de kerk te Hall, hij wordt dan opgevolgd door
Johannes Schoonman.
Na de dood van Henrick Boshoff wordt Johanna^zijn zuster, eitrenaresse van Coldenhove, zij trouwt in I68I m.et haar neef Hendrlck
van Boshoff, een zoon van Herman van Boshoff en Cornelia van Wees.
In 1691 zijn er moeilijke tijden, er wordt een zware hypotheek
op Caldenhove genomen, Johannes Schoonirian koopt op 22 October I692
de Boshoffmolen van Joha^^na Boshoff voor de som van 2050 gulden
De diaconie van de kerk van Hall, waarvan Johannes Schoonman
kerkmeester Is, verleend hem de hypotheek.

On " / Senterr^'tcr 1700 ^'or^'■^ ne" zw^ar "^"«I'^Ttte Col^'='^V"ovo d o o r
d" j ^ o s h o f f s v e r k o c h t a^n Ds. Jo^q'^nes ^evr^icus L i l o f s , d i e n a a r
d e s G ods Woor'^ I h i P i  , ♦'o st(="='V'^<^v°'^ e'' '''iTn ^rv^r j *r ^jff^^r v^^ia
J^rt^uijt StarkPhrand .
Verr^oe"'^li k b i i  ^ ^ l t d^^p '■'^. L^lo'*^r o~^ 1 "^str^cr^ «= van i i i r e
^la j'^str^it; '^'' Ko'^in;;' d 3r  ■ ^'^ "a^ ^QI^^ j^.'r^n ^n Pi^.t;'""^ van hipt
Loo" b ^ t v o l ^ e n " ' ^ IPQCO^T^T.VI VOO'^''^O'T"''" ;
?7 Sent^mh^r 170C, "Co"''^!'"ip'' '^n Koo van h P t ^^ff en G o'^ ^ Coldei^
h o v ? v o o r de so^^ï^e vai^ 17000fful''en, '^pt ^f^r. r p t ^ t i f i c p t i e van
S.'^". van G r o o t B r i t t a n i " ; d^t '^^ r°"tT'=est'=r S l ' . ^ t e r on o r d r e
en v o o r rekeninp^^ v m hoo^. p-ev^. S i j n ^^'^l^^stpit hc=>ft «^ekoot
d d . Ifï O c t o b e r 1700 er q u i t a n t i e '^ ]. I S ppc^^ipr '"700"
h e t s c h i j n t i n '^^ be^o^li^^p* c>o]_pp.gvi p V]ghbpr v^''' Col'^et^hove
d'at b i j h e t inof v m D l e r e " r^n'^oep'^ «f^^s, '■'9'^ I ' ^ ' t h o f cjelilk h e t
Loo t° maken.
In h'=^t Alp. R i l k s a r c h l p f i n ^en Ea^«• b^vi^^ ;^ic^ '^'^n t u i n a a n l e g
ont^'/^ern v o o r Col''^""!hove "^^t afbepl'^ms^en vfl>^ ^ i r ^ ' ^ n , v i j v e r s en
f o n t e i n e n u i t 1700.
Verrrop'Pil ,]k i s ' ' ' i t ^ l a n ^ i c t i i t r e v o e r r " dnar h e t s c h i j n t
h e t s l o t Cold^nhovp i n 1 70O fspbr«nri i q .
In 17''9 v°rrrel'^ h'^t '^ !=riAp>iDov Y '^^ " ' T ! ! '^^ "prHpoi'
" De twe'^ proe'^eren i ^ C o l ' f ^ n h o v e , toescp^''i^, si i 'Ino'hei"'
Heere I^^inc^ va^ C r i  i e . "

dat

^n

In ''73'^ vprïïif^ld het Protocol V T ^ h^t A^bt Fru^^e^^;
"Acoort en Cc'vpntic tusse'' 31 i"^ ur^^rr-y^ ^-^ HO TJ^J^,^^^ ^^^^ O'^anje
en de Heer van ■(os'^n'i'aPi:
Different ontstaen zijnde tu<=; ^en si "''' h^^^h^v^ ^  n He'^'^e '^rirce
van Orange en Nassau etc,^ "f", PLC , " J "^ ovc'ippp or r)ossps^eur
van de 'j'oe'^'^'reb en Hav^sat'^'" Col ^''^ave in V'^lu'f'='Zoom on'^er
den Aniüte van Rr J^^WPIO ypioppen, t^n o,;>iorOj pvj H O P.w.^''eb. P^pr
L.A.

Tork

als H^^^r v^n

'^ ^orfii Tuino^^

r;,,nvii ^P]^ ^ tp^

^^^cpo

zijde, wordende a in sij'^e van ^oov^Q:e'"'^lt o^ 1  'nfrh'^i'^ nipsus
tine'^rd, ri'^t ^'^ ^^sisrters o T'^bruikers Vc^^ '■'=• Cel ^^hovense
goederen beregtis^t zijn c^ rn°t nger:^ soh'ianen, b'^'^=!t'^n pn vee
te '^oos'en wei'^pn ■= 1 hoe'^en, ook Plapg°n '"n Hey^e ceiï'ayenen
plucken in ^e Rosendaelse of pyspntliik o^pvi^emb^t I^rlPtsche
Vpl^en, alsmede dgt die Coldenhave'^'se w^t h^^er vf^e ■^OO^'P*'' kooiiien
drenken aan de soosrenae^de iTbosbepk, i^vp-pn'^^ Mnn^^n d^» lii^iten
van de Heerlijkheid Rosen'^ael, Trop^prj^^ tpr contrarie van den
Heere van RoS'='ndapl gpsustineert, ^■at.... C'^serelt pn getekent
den 25 Novpnber 173^".
In een rari"^ort van 1823 vermeld d^ schout van Bru^Tien;
"Er zijn twee zanden in deze reme'^'nte ^«legen, het eene loonende
van de snreng der •natiier^^olen Coldenhove, d'^n h'^er J.H.Perns
toebehorend, langs de grenzen der seme^^nte Loenen tot nabij den
Imbosch, het anVre tussen Coldenhove en Laap Zop""en".
Het aardrijkskundig wooi^dpbopk van van '"''er As, uit l8'J5, refereert',
eveneens naar een landgoed Kol^enhove on de VpluT''e, dat net de
daartoe behorende grond^n «^f^^ on^e^vlakte van 59 bundpl beslaat,
het zou on 2^ uur gaans va^ Elburg en 1uur gaans van Oldebroek
gelegen zijn en toe>'ehoren aan de erven van Willeti Snronck, wonende
te Oldebroek.
Dit Kol^enhove lipt tussen Oldebroek en 't H^rde de huidige leger
plaats on de Veluwe, het wordt in 1722 door Jan Arnold van Orsoy
verheerlijkt in een lofdicht van kP nagina's rils zijnde een lust
hof ontwornen door de Heerp Pieter Caffart.
De Boshoffweg bij Coldenhove herinnerH noc
aan de vroegere bewoners van het lan'^goed.

Th."°.G. Boshoff

DE GASTHUISMOLEN IN BEEKBERGEN
in "De Molenaar" weekblad voor maalderij, graan en veevoederliandel,
troffen wij een interessant artikel aan over de meer aan zes en een
halve eeuw oude GHsthuismolen. Van de molen, die sinds 19^8 niet nr er
werkt, is helaas maar weinig meer overgebleven, ma;ir de gesc^iiedenis
ervan zal ongetwijfeld velen interesseren. Daarom veroorloven wij ons
het door de heer H. Stam geschreven opstel, zij het hier en daar ver
kort en met eigen woorden, grotendeels over te nemen.
In Lieren (aan de Molenvaart) bevindt zich nog een watermolenrad, or
gehangen aan een uit recente tijd stammend gebouw, dat in niets meer
herinnert aan de oude tijdeu. Het gebouw, daterend uit omstreeks 1Q00
 toen er opnieuw een korenmolen (annex wasserij) in werd gevestigd,
die later werd opgeheven  werd in IQ50 geToacht door de familie Goua
kuil. Er is sindsdien een metaalwarenfabriek in gevestgd. De ei";ena
resie "De Drie Gasthuizen" te Arnhem heeft, uit gevoel voor traditie,
nog geprobeerd het aanwezige molenrad te laten geuruiken als arndrij
ving voor een trommel, waarin ijzerwaren werden ontroest. Dit bleek
niet mogelijk. Het metershoge rad was te zeer aan slijtage onderhevi;:,
hoewel het met de betonnen goot pas een dertig jaar geleden was ver
nieuwd. Nu hangt het bovenslagrad vervallen en verraold a m de Koord
zijde van het geoouw. Het in het inwendige noe: aanwezige mac.lwerk is
een vertal jaren geleden met toestemming van de eigenaresse gesloorit.
Achter de gebouwen bevinden zich de restanten van de molenvijver,
thans omgewerkt tot siervijvers. Het beekje, dat ten vesten ven de
weg Arnhem  Apeldoorn ontspringt looDt no^ onvermoeid door en klatert
van de molengoot l^ngs het stilstaande rad omlaag.
Het is dus maar heel weinig dat van de Gasthuismolen, die <=Rn gesclije
denis heeft, die tot in de dertiende eeuw is te achterhalen, is over
gebleven. Reeds uit de rekeningen van de graaf van Gelre over IP'^U en
1295 blijkt, dat de molenaar jaarlijks een üacht van twee mud rogge
ifioest opbrengen.
■')p 13 anril 136^ ruilt graaf Eduard van Gelre met Jan de Cock van Onij
len het huis te Nijenbeek tegen een rente van 30 pond geld uit de ./ater
'lolen te Voshuizen te Beekbergen. Deze molen is on drt tijdstip in nacht
bij Arnt van Ginkel.
De naam Voshuizen kwam nog voor in een brief van 1609 maar is in de loop
der jaren toch voor de betrokken buurtschan verloren gegaan.
In een oorkonde van 28 juni ^}■8^^ komt de rente van 30 pon ounieuw nanr
voren, als hertog Willem van Gulik en Gleve zijn watermolen in Beekber
gen voor genoemde som in erfpacht geeft aan «^ an Mompelier van Ovehage.
Uit de omschrijving blijkt dat de molen een "dwangmolen" was. De ingeze
tenen van Beekbergen waren derhalve vernlicht, op stral'fe van een boete
van vier pond, er hun koren te laten malen.
Op ^ juli 1^87 brengen Arnt van Oosterhuyzen, Herman van Beeckhuyzen,
Willem te Beeckhuyzen en Johan van Lieren een scneiding van goederen tot
stand tussen Jacob ten Have enerzijds en Albert en Arnt ten Have ander
zijds. Hierbij wordt aan Jacob het erf Ten Have in de buurtschan Lieren
toegewezen en aan Albert en Arnt de watermolen in Lieren. Twaalf jaar la
ter, in 1^99 komen Derck t^obbertsz, Arnt te Oosterhuyzen, Willem V/erners
en Reynken Rijckensz bijeen om een scheiding tot stand te brengen tussen
de gebroeders Jacob en Albert ten Have en hun zuster Mechtelt, die ge
huwd is met Johan van Heerde. Jacob behoudt het erf, /dbert verkrijgt de
watermolen alsmede het versterf van wi.'len i.rnt ten Have voor zijn broer
Jacob en zijn zuster Mechtelt.

Deze Mochtelt z a l L ;^rnd b] i^ven H1 s d e r e n e d''e de ouo Tap:^nse w a t e r 
molen, nachtgoea eens van de '"lelderse .iraven en he^^toien, ;:(ei't, vpr'rocht
aan h e t S t . Petersfrar'Luis i n .rnhem. ^ een da.^d di e t o n s i o t t e aeze molen
de naam G asthui smol en heei't doen v e r k r i j g e n en d i e t^h or dn iiijidipe dar
eigendom i s f?:ebleven van "De '^^^ie G s t h u i z o n " . Ov P? oktober 1^^^ n^.me
l i c k gaf Willem van S c h e r r e n z e e l , stadliouder van de Veluv/e en ontredend
namens z i j n vader G e r r i t , l a n d d r o s t van de Veluwe, e m oo^^konde u i t ,
war.rbij werd b e r a a l d d a t Mechtelt t e n F a v e , weduwe v; n Johan ven Keerde,
tezamen met hacr zwager Rijck vrn h e e r d t en d i e n s vrouw J u t t e , v e r k o c h t
nebben aan de n r o v i s o r van Let S t . P e t e  s g a s t h u i s , de watermolen t e
Beekbergen.
riet h u i s n a a s t de watermolen, i n l'^^l do^r de k e r k m e e s t e r van Beekbergen,
B a r t o l t Camus en P i c q u i n ''^obertsz verkociit r.' n "yuian 'Tayen on d i e n s vrouw
Nyese, werd door d i t e c h t r a j . r ox) 16 december 153^ evoneens vorkocht aan
de p r o v i s o r ven het S t . P e t e r s g a s t h . . i s . De verkoon v.^n de waterradmolen
werd door K a r e l , hertor; van G elre on 7 j a n u a r i 15^"^ b e k r a c h t i g d , onder
b e p a l i n g d a t niemand a n d e r s on hetze.ll'dp water in h e t z e l f d e kers^el een
korermol''n mocht bouwen, ijioverjdien mocnt, w e l l i c h t P'n /i'^t dwars g e l e 
gen zijloo''.\1e van de beek een nieuwe volmolen wor._er ~ebouwd.
In 1610 v e r z o e n t j o n k e r j")irk van Ls;.en t e v e r g e e f s een korenmolen on de
^ " w e n c k e m e r weyer", de huidlïe ' J i n k e w i i e r t i n de ■ngel ande^mark t e mogen
l e g g e n . Wél mocht an 1623 de h o l t r i c h t e r van de ^nge^andp^ r.r'k, j o n k e r
'Vijnolt van S a i l and ha er een nrjrii rmolen oer ich t e n .
In "De Molenaar", ve'^'melat de heer Stam nofr aardi'e ''pgevens ov^^ r n d e r e
molens i n Beekbergen.
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De afdeling tenttonstellingen van de Dienst Verspreide Rijkscollecties heeft uit
de collectie van het Bisschoppelijk inuseum te Haarlem, nu opgenomen in het Rijks
museum "Het Catharijne Convent", te Utrecht, een 35^ tal devotie en bidprentjes
^■gekozen.
Hiervan is een aantrekkelijke tentoonstelling gemaakt, die zowel een beeld geeft
van de ontwikkeling van het aevotieprentje sinds de 17© eeuw, als van grote ver
scheidenheid in onderwerpen:
Afbeeldingen van heiligen en engelen, bijbelse voorstellingen met name van Jezus
en Maria, zinnebeelden en allerlei uitingen van devoties. In de 17e en 18e eeuw
worden de prentjes uitgevoerd in kopergravure of geschilderd. De kant en knipsel
prenten worden met de hand gemaakt.
In de 19e eeuw wordt het prentje een product van de industrie. Er worden nieuwe
druktechnieken toegepast, kanten randen worden ' achinael vervaardigd en men brengt
allerlei curiosa zoals prentjes die uitgeklapt kunnen worden of met deurtjes,
waarachter een andere voortselling schuil gaat.
Ben afzonderlijk hoofdstuk binnen het onderwerp vormt het bid of doodsprentje dat
uit het gewone devotieprentje is ontstaan, maar door de teksten op de achterzijde
an door de geleidelijk aangepaste voorstellingen een geheel eigen genre geworden.

Klarenbeek:
Zo'n vijftig leden hebben de leerzame en boeiende lezing de Heer Haneknmp uit
Ermelo op 31 oktober j.1. te Klarenbeek aangehoord.
Voor een ieder in begrijpelijke taal gaf hij ons een beeld van de flora en faun
van de Veluwe. Dhr. Hanekamp wijdde o.a. uit over de rijkbegroeide blauwgraslanden (waarvan in Hall nog een gebied is te vinden), over uilen, ouae schaperassen, insekten.
Vooral voor de Klarenbeekse leden van de Marke is het misschien interessant te
weten, dat in de beschermde stukjes grond in het Lampenbroek, de zeldzame
paardezegge nog veelvuldig voorkomt, en dat de gagel in het Appensebns wasgagel
is. De gagel ( Myrica gale ) is een inheemse vrij klein blijvende struik en kom'
voor op vochtige grond. Een typisch kenmerk is wel de kruidige geur van de
vruchtjes. Deze katjes bloeien in april en mei. Vroeger werden de bladeren gebruikt als vervangmiddel voor hop. Bosjes gageltwijgen vormden een afweermiddel
tegen motten. De boeren in Brabant kenden de plant ook als "vlooienkruid"; een
bosje gagel in bed moest de lastige springers op afsatand houden!
De wasgagel is gekweekt en naderhand verwilderd; deze komt uit Noord-^ Amerika.
Deze soort levert een speciale wassoort welke gebruikt kan worden bij de fsbricagF
van boenwas en kaarsen.
^É
G. Buitenhuis.

Stichting " Vrienden der G-eldersche Kastelen "
Naar aanleiding van de lezing met dia's die de Heer D.J.G. Buurman, directeur
van deze stichting op dinsdag l6 januari j.1. voor onze vereniging heeft gehouden, wil ik hier iets vertellen over het ontstaan van de stichting. Echter
ook omdat de gemeente Brummen hierin genoemd wordt.
Rond het jaar 1935 waren veel - ook G-elderse - kastelen dringend aan retauratii.,
toe, wat de eigenaren veelal niet zelf konden bekostigen. Soms kwam het tot
oprichting van een vereniging of stichting, die zich het lot van één bepaald
kasteel aantrok. Dit gebeurde b.v. in 1936 toen de Stichting tot behoud van de
Doornenburg tot stand kwam; toen bestond al de vereniging "De Doorwerth"
In juni 1936 had in het provinciehuis in Arnhem een bijeenkomst pla^^ts van ee^P
aantal direct bij de monumentenzorg in onze provincie betrokken personen, waaronder de Commissaris van de Koningin Mr. S. Baron van Heemstra. Ze bpsioten een
vereniging of stichting op te richten, maar door gebrek aan steun bleef het nog
bij een plan. Alleen een dringende aanleiding zou de stoot tot oprichting
kunnen geven.
Eind 1937 leek het erop dat die aanleiding gevonden was toen de eigenares van
kasteel de Cannenburgh te Vaassen kontakt zocht met de Commissaris der Koningin
om te komen tot een restauratie, die hard nodig was. De onderhandelingen werden
echter in de loop van 1958 afgebroken omdat de eigenares geen enkele verandering
aan hei kasteel wilde toestaan.
Op 5 april 1940» toen in Europa de oorlog reeds was uitgebroken, werd alsnog de
oprichting van de stichting een feit tijdens een bijeenkomst ten provinciehuize
in Arnhem van dezelfde personen die in 1936 reeds dat plan hadden or>gevat, versterkt met o.a. de voorzitter van de A.K.W.B, de heer Bloemers. Later werd o.a»
nog Mevr. A.M. Metelerkamp van Bronkhorst geb. Jkvr. den Tex, woonachtig te
Brummen aan het bestuur toegevoegd. Laatst genoemde menvrouw had direkt te maker
met de oprichting van de stichting, want zij had te kennen gegeven dat zij bereid was haat kasteel Hernen in het land van Maas en Waal aan de op te richten
stichting te schenken, mits de stichting zo spoedig mogelijk zou beginnen met
een grondige en algehele restauratie.

up 19 j ; l - : 1 'J.J nrri op hulze ae , ildba^n t e leuvenheim, w&pr mp-roa-/.
'.pieler^Rr
toen .voonde, ae overciracnx placets van het k a s t e e l Temen mei o'-.ligc-ende grondt e s a n e n -uim 5, ha. g r o o t . Helaas overleed ~evr. e t e l e r k e r . p vóór'Ü^'^^
oudK a s t e e l in nieuwe g l o r i e .\k.s h e r r e z e n , i/oor ae oorlogcor^stendig'^eden nsd de r^-f
t a a r a t i e n a t u u r l i j K n i e t 7,0'n v l o t v e r l o o p a l s men gehoopt hed.
Op Huize de Wildbaan in Le ivenneim i s tegenvroordig g e h u i s v e s t de 3ticnti'-.g
P h i l a d e l p h i a Tehuizen. In Leuvenneim l o o r t van de rl.jk.-veg 'jieren - Vitijhén nap
Hui.ze ae i.'ildDaan de "etelerkampweg.
H. - h i e l i x .

Vorig jaar hielc Irof. Dr. Y.J. Jappo Albort.' een Ipzinr ovp,r de e-eschiedenis
van net dorp Brummen. De lieer P.h.L. '«.iJlemsens maakte hiervsn hei volgend verslag:
Teleurgejtelci. moesten op .S feurusri een apntpl belangstellenden voor een lezint
QOD Prof. Alberts over net ouae Brummen huisvasrts garn. ftas de nrofessor tegengevallen? Nee hoor, net tegendeel: er -.vas zoveel volk ,<omen ondrrven, det het
üoor de volksuniversiteit afa. Brummen afgehuurde zaaltje in het oude gemeentehuis meer dan vol was. Svenwe-L, nezelfae spreker k'vam vLjf rekf^i' l^ter terug, en
toen vvas er ook voor ondergetekenae een plaftnje in de zafl. Ik neo tijdens dier.'
boeiend betoog eliic6i>? notitie-, gema.-.kt, waaruit onaerstaend verslegje. L'isschier;
zou net „-oed zijn, aat ten oe::oev^ van ons arcnief een keer -^e oom-iete tekst
bij ae inleiaer wera opgevraj-gd, net is m.i. de moeite wap.rd. /Heen ae discussie
na afloop zal daarin niet staan, aaarom is het goea o" metterli ,'f zoiets bij te
wonen.
Prof. Alberts begon ene A..^. van der Aa uit 1340 te citeren, d'e in het asrdrijk;
kundig woordenboek van die dagen had opgemerkt dat Bru:.'r-ien m een bijzonder aangename streek ligt en de plaats zelf een van o e mooiste dorpen uit het koninkrij!'
der Nederlanden is. Nou, daar '.vonen 7/1 j dus Inl Aen ander auteur heeft gezegd
dat het een "aanzienlijk aorp op de Veluwe is" (Jacob Kok). Viermarl per week
kv/am er de postkoets Arnhe"" - 'utphen l^.ngs.
Voor het eerst is in de geschiedenis spreke vpn de "villa Brum"en" si^rske in een
oorkonde uit 794. In IO46 komt Brummen ter sprake bij een schenking door de gauw
Hamaland. Het behoorde tot de eerste Dlastsen op de Veluwe met een stenen kerk
(I2e eeuw)
Het is niet eenvoudig de gescnieaenis van Bru'-^nen bij elka--r te krijgen, aldus
onze hoogleraar. Veel documentatie is te vinden in oude processtukken, waarbij
bv. blijkt dat vroeger de weg naar Jieren via Spenkeren liep, lengs de bosweg er
de Vi'ildbaan. Pas later ontstond de v^eg lengs ce ^-elaerse Toren.
De rivier de IJssel heeft vroeger heel anders gelopen; Tonden Irg bij een rivier
tak, daar was ook een veer, cat in de 15e eeuv; in onbruik geraakte en v^erd vervangen door een brug in Empe. In 1357 werd de Helbergerv/eerd door^-ep-rpven.
Hoog-Helbergen bleef apm oe Veluwse kant, de rest kwsn bij Jutiohen.
Veel landerijen ten noorcen van Brummen waren vroeger in handen van ppnzienlijke
lieden, bv. de f am. Schim-ielpenninck, voor wie grond een geliefkoosd beleggingsobject was (toen ook al). Ook gasthuizen en geestelijke instellingen uit Zutphen
hadden hier veel grond in eigenaom.
Reeds in de Middeleeuwen komt men in de stukken namen van Brummense buurtschappen
tegen: Oekense veld, Reuversweerd, '^uidwijk, Vrouv/engoed.
Een specifieke rechtsvorm uit de latere middeleeuwen was de raarke. Het betrof
meestal complexen ninaer vrucntbare gronden, die collectief door boeren werden
beheerd. Mogelijk zijn ze ontstaen doordat grootgrondbezitters dit lend aen de
boeren overlieten. De laatste marken zijn in net begin van deze e^-uv/ door verdeling opgeheven.
Prof. Alberts wist ook interessante dingen over diverse landhuizen in Brummen te
vei-tellen. Zo wordt ook de óDaanse '.Veera al in 1376 voor het e^srt genoemd; de

Wilübaan in de eerste helft van de 16e eeuw: r'ertog ; erel v^^r rel'e rts toen Oh
eigenaar. Groot Enérelenourg .vas in ce 16e eevv, eer .cavezate, een rvo^-' bonr^r.'.of
dus. i^igenaar was üe fair.. Scnimmelpenninck van "er C^e, Q e oo'v tot de ^rb+R
jonkers van Brumnen behoorde. In de l^e eeuv/ was net in hemen v n ce '"'■m. v^r
der Heyde, aie m 1629 een stuk grond asn de ketholieke ke^k schonk voor or
ricnting van een godshuis, het lancgoeo ue Rees was kort na '400 in han'^en jp.n
net kapittel St.Pieter te Utrecht. Ket is OinstrecKs 'r-^O verbouwd en '"^igj.i eze
eeuv/ nogmaals.
Brummen was vroeger de noofdpla^.ts van een Veluws ambt; tijoens ae "ttacf'^e
Republiek v/erd het bestuur door ambts Jonker f: gevoerci.
In de 19e eeuw kende Bruramen nogal Aat nijverneid. Over de hier gevestJ'Tae
twee steenbakKerijen zou een boeic te ccnrijven zijn. 'r. ''959 ".verder, er vier
Tiiljoen stenen gebaKKen, 1^4 arbeiders Taren nier wer.\ zae ..i. Oo;: öe pap.i orinaustr
was aanzienlijk; in 1856 gaven ae 9 fabrieken (vnl. in jlerbeek^' a^r. ''yQ arbeider*
werk. het dagloon v\aG laag: 20 tot 65 cent. ^ank zij ^en ontstellend sober leven
en eigenbouw van groente en aaroappelen konaen de mensen toen van '00 tot ^"0
gulden per jaar ronüko:Len. In genoemd ja;,r ging vanuit de gemeente I:ru"Ten voor
ƒ 125.00,— aan papier naar net koloniale Inaië, in totael 27.00' riem. Prof.
Alberts haü deze gegevens in provinciale verslagen af r-"etroff <^.'.. 'ij moedigde
de amateur-historici uit Brummen aexx hier OOK eens in te ga^n r-rpsduir.<=n.
Na de inleioing ontstona er een prikkelenoe, soms zelfs vernpkelijke discus-^Ê.
Eén der aany;ezigen bezweer tij hoog en leag, cat er Q-n Oortenoevpr oi^ het liBrdnuis Helbergen een onaeraardse gang geweest .moest zij/; de slenken in net terrein zouden nu nog aan te .Yijzen zijn. Le professor ^'■rstreec deze ziensw j/e al
even fel: alleen al vanwege de lage ligging van het terrein is het ondenkbcor dat
nier een onderaardse gang is geweest, hoe graag de volksmond dit ook zou '.'illen.
Ofschoon Brummen net niet op de omslag van het mededelingenblf.ü voorkomt, is
dit verslag over de gescnieoenis van net lorr Brummen rellicht interersant
genoeg om het op te nemen.
P.H.L. ïïillemsens.
(Het is ook aan de radakt±^ ..Kena aat iirummen (nog' niet voorKO.nt op de orslag,
er zijn plannen om. ae vorm van ons mededtl"''^~enblaa te wijzigen, daarbij zal
dan OOK Brun.men op ce omslag priJKen!)
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"Xomt ce nonaciagen n.et veel re^en, aan komen we slecnte :ijcpn teger''.
DQ hcndoaa^ren zijn van 19 jul: -.ot 2: juli. I^e naer, noncsoag i m ex frpieid var
slecat vvprr, naar t^encerd naar ^e nondster SIRF'G die dsn langzaar. opkort.
"Alc fie sneeuw blif TlakKen terec ae ,alien, zal a'r gau^v een bes psk bievallen".
(als er nog lang sneeur bl,.jft liggen langs ae slootKfnten bij cooi 7por, zal er
spoedig veel bijkoner.'S
"Geet de sonoor:teenrook recnl nao baoven, zal <IB.Z moei
ee^ bel^oven, mpT slut
de rook no'r, aan krieuw beeste'veer".
(gaax de rook uit ue schoolsteen reent narr omhooc, word* hei vorts of mooi weer,
maar slaat, de rook naf.r benoden, aan v/ordx het nlecht weer.
Gelu/.kit^' kan ik ieaere aag nog on een rokende scnoorsteer, vf.! een 1 oerderij kijken
en kan dan ook iet zekerheid va . Lfellen aat het waar is.
De volgence hetft ook recht van bestaan, aaa^ ik cirect naast ae school •, oon:
"Bint Qc blagen balorig en wild, can voer' ce wind wat in zien  c n n d " .
( zi^n ne i'inarren onrtuin.ig en wila, krijgen "e w i n d ) .
"Een iristige nargen, ral mooi weer heroargen".
(een dau\.ige morgen b'engt mooi w e e r ) .
"Is de zonne al heel vrog op, zet can ae ^ette : ZPT op de kor",
(voorspelt ,'egen).'
"Valt er "oorder stof, dan dreugt het grof".
(notregen L I J noorderw'nd, c 3.r. zal het binnenKort zeer 1 .g öroog bli •■' ^
dit klopt!
"Kist, vo : o in de kit".

(komt ooi: u i t ) .

De volgenae rij'.pjes ./oraen OO/C nu nog geuruikt:
"Aprilletje zoet, geeft nog v,el eens een witte 'rif^'''
"Maart roert zijn staart"
"Apri] doet wat hij w'l"
"Een inholdende meert is geJo weera"
"Lig defflcone op zien rugge, kump ;iet vater an ce brugge"
Dan zijn er zovele niet op rijr^, zoals:
"Als de sterren veel verschieten, slecht weer'"
"Koude voeten, komt er sneeuw"
Een regenboog voorspelt lange tijd slecht weer"
Op een vakantie aan zee hoorde ik van een visser aeze voorspellinr:
"Heeft de zee een gele tint, zorg nat je een thuishaven vindt"
"Als de spinnen gaen lopen, krijgen we wind"
"Drijven er veel witte schaapjes (wolkjes) aan de hemel, komt er sl^cr^t weer"
"Dansen de muggen

's avonas, öe andere dag mooi weer"

"'s avonds dauw boven de sloten en velden, andere dag mooi weer"
Deze twee kunnen we niet goed nagaan:
"Als het roet stinkt in de schoorsteen krijgen we regen"

en

"Is het water in de pomp ijskoud, mooi weer; is het lauwig wordt het slecht weer"
"Als de sleedoorn bloeit, moeten de hangschoenen gestopt worden"

"Kwaken de kikker E, 'S avonds v;ordt het mooi weer"
Regenx het. met doppen op de grcnd, regent het drie uar 0^; arie c.B.£rer.'
"Kijkt ..-.en blauw tegen de bossen aan in de winter, wordt het :lo:'- v.-ep-r"
G-eeft £.llerheil:gen zonneschijn, zal het spoedig winter zi/n : " nov '"
"Is het met allerheiligen vochtig weer, vallen er sneeuwbuie.-: keer

• riepr"

Als de dagen gaan lengen, beginnen de nachten te .-trengen"
Zo zullen er tallozen zijn, maar voor deze keer hebben we Yoorl.?pig genoeg
om na te gaan. Veel succes toegewenst, het ie een leuke
svovl
X. Beker - Schuite.

H A L L .

Tijdens ae rioleringswerkzaamheden in Hall kwan.en er enkele t .-OK :er. natuursteen
tevoorschijn. Dank zij de oplettenaheid van o.m. Levr. Beker zijn enkele
exemplaren hiervan bewaard gebleven.
De brokken bestaan uit zandsteen; de herkomst hierve,n is nog onbekend, evenals waarvoor ze gebruikt zijn.
Het zijn platte stukken ruv; bev.'erkte oteen. Langs ce ranaen is aan één zijde
een strook van ca. 10 cm. iets dieper uitgehouwen. De R.O.3. in Amersfoort
heeft enige stukken in onderzoen, terwijl ook de A.V/.N. groep Zuid-Vel uwe
zal proberen achter de herkomst van deze stenen te kr.-ren. '"et is nu dus nug
maar afwachxen.
Bijgaand treft U een foto aan van één der stukken. ?"isschien dat iems.nd van
onze leden er ook iets zinnigs van weet te vertellen?
Ben Derksen.

g^

Burgemeester en gemeentebode hand in hand

Museumboek voor
Gelderland
S ^ ^ ? ^« ^®"*^6 IS begonnen met de uitgave van een reeks museumboeken. Op handzame
wjze wuien deze informatie verschaffen over wat Nederland aan musea e.a. bezit, en dat is
neex wat. Gestart is met een Museumboek voor Gelderland. Als de volgende (het tweede zal
ZÏ^L ^^ ^^^ ?"^®? Kaan) er aUemaal zo goed uitzien als het eerste, dan moet het een
geslaagde, waardevolle en mooie serie worden
BIJ de zaak-Tjerk Vennanlng Is gesteld dat de beroepsmatige archeolu
gen nergens zouden blijven als ze niet
de medewerking van amateurs hadden. Nou, dat geldt tot op zekere
hoogte ook voor de historie in het
algemeen. Voor veel historische verzamelingen is de basis gelegd door
schoolmeesters, dominees, industriëlen en andere lieden. Vaak begon het
met een eenvoudige oudheidkamer,
maar niet zelden groeide die uit tot
een museum met een voo^reMellJke
naam op het gebied van de'streekhistorie.
*Ook burgemeesters waren In dat opzicht soms bijzonder_actiel Neem
Bameveld. De geschiedenis van dat
plaatsje reikt verder dan Jan van
Schaffelaar en de Bamevolder Kip.
Burgemeester Cèxji! August Nalrac
van Bameveld was een enthousiast
amateur-hlstorlcus. Hij stelde in 1875
zijn archeologische vondsten beschikbaar voor een oudheidkamer,
evenals de gewezen schaapherder en
latere gemeentebode Hendrik Bouwheer. Uit hun gemeenschappelijk
speuren in de Veluwse bodem Ls een
museum ontstaan, dat tegenwoordig
relatief veel bezoekers trekt. Aan dat
museum is de naam van burgemeester Nalrac verbonden; men kan zlcbalvssgen waarom dat met de naa^^
v«n de schaapherder/gemeentebode
BlPUwheer niet het geval is. Ook op
h ^ gebied van kunstcollecties ligt de
oonpfong nog>al eens bij amateurs.
/Unateurisme veronderstelt overigens beslist niet dat men een minder
gesoode kijk op de dingen zou hel>ben dan professionele figuren, integendeel. Mevrouw Helene KröUerMQller. echtgenote van een welgesteld fabrikant, was ook zo'n amateur. Uit haar artistieke Interesse, gevoegd bij haar belangstelling voor de
natuur, is op de Hoge Veluwe een
uitermate schoon museum voortgekomen.
In het Museumboek voor Gelderland

Mmeamboek
voor
Gelderland
Bosch en Keuning N.V., Baam. 128
BUdsijdeii. ƒ 12^0.

lazen we een boeiend verhaal over de
wijze waarop zij kunst bijeen bracht
en over de manier waarop de aanvankelijke veraameling werd tot wat zij
thins is. Een tot ver over de grenzen
bekend museum met een collectie,
die een goed beeld verschaft van moderne kunst vanaf het FYanse impressionisme tot de nieuwste stromingen.
In een ander boek is eens een merkwaardige paradox geconstateerd bij
Helene Kröller-MüUer, „de lastige
dame", zoals sommigen in Hoenderio
haar noemden. Gevoelig voor kunst
en natuur, voor de relatie tussen die
twee, schonk zij de gemeenschap op
de Hoge Veluwe een onbetaalbaar
bezit, maar tezelfder tijd had zij weinig aandacht voor de mens, de gewone man, bij voorbeeld de bosarbeiders, die wegvluchtten achter de bomen als zij op haar paard uitreed,
omdat zij die in haar wereld van
schoonheid als een storend element
zou ervaren. Het Museumboek voo:
Gelderland is geschreven door drs
Charles Genders. Beperking was no
dig, niet elke tentoonstellingsruimt<
komt aan bod. Een 54-tal musea, oud
heidskamers en kastelen wordt bc
sproken. Inderdaad, ook kastelen al
ze gezien hun faciliteiten aan het pu
bliek met musea en oudheidkamer
op één lijn gesteld kunnen worden. E
is naar gestreefd de musea enz. in eei
thematisch verband te behandelen
Genders geeft in toch ook weer be
knopt bestek heel veel informatie
inclusief practische zaken als ope
ningstijden, die intussen wel eens wil
len veranderen, waarom geadviseerc
wordt vóór een bezoek ook zich zelf
daarvan nog even te vergewissen.
In het boek zijn een kleine honderd
foto's opgenomen. Of de steeds maat
tafels schilderende Klaas Gubbel;
van wie „Tafel met schaakbord" were
afgedrukt, nu zo representatief i:
voor het Gemeentemuseum in Am
hem lijkt ons op z'n minst twijfelach
tig. Bij de pagina's, die zijn gewijc
aan het Rijksmuseum Paleis He
Loo, een der nieuwste aanwinsten oi
museaal gebied in Nederland, werf
een foto afgedrukt van het woonwa
gentje waarmee Koningin Wilhelmi
na placht te gaan schilderen
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Ter gple^enneid van het 25-üarig bestaan van de School vereni.'': nr voor MAVO
te Eerbeek, ae "STEi^NBE::.kSCHOOL" verscheen het boek:
MEESTJ^R

HENDRIK GliJ.iRIT STEENBEEK

geschreven aoor ^lART W.K. DE

EN

ZIJN

TIJiJ

WEERD en uitgegeven door genoemde sciiool-

vereniging.
Door het voortijdig overliJaen van de heer De Weerd ir het boek iammer genoeg
ni6't i.reheel voltooid; niettemin mogen we de schoolvereniging dankbf<pr zijn
voor de uitgave van dit boek. Voor ae belangstellenden voor de EerbApkse - en
Hallse geschiedenis is het een zeer waprdevolle uitgpve. "'en exemplarr hiervpn
bevindt zich in onze verenigingsbibliotheek te Loenen.
Mart de Weerd begint met de benoeming op 31 mei 178? van KLAA3 vpn ?/ILLIfïEN
tot kocter - voorzanger - schoolmeester - doodgraver - klokkeluiaer - en
markescnrijver en eindigt bijna een eeuw later in het ja^r 18"3. -ij behsndelt
niet alleen ae gescniedenis van het onaerwijs in Eerbe^-k en de stic'r-ting v^n
de O.L.school, maar ook vele andere onderv/erpen zoals kerkelijke en < conomisch
Ook behandelt hij de opheffing van de '.ark van Eerbeek, Hall en Coldenhove.
Van narte aanbevolen!

KASTELEN EH LANDHUIZEN IN GELDERLAN'D;
Na afloop van de lezing door de heer Buurman over de 'elderse 'kasteler en
Landhuizen werden er nogal wat vragen gesteld over de T.ogelijkheid VP.H
bezichtiging van ae kastelen. Daarom wil ik U graag attent, meKen ov de volgende uitgaven (verkrijgbaar bij de V.V.V, kantoren):
1. KASTELEN IN NEDERLAND opengesteld voor bezichtiging,
uitgegeven door de Nederlandse Kastelen Stichting en de A.N.'/V.B, Hierin
alfabetisch gerangschikt alle te bezichtigen kfistelen in ''ederl^nd, met
openingstijden en toega.ngsprijzen.
2. MOLEN- EN KASTEELROUTES IN GELDERLAND,
uitgegeven door de Provinciale Gelderse V.V.V, Dit mapje bevet 6 molenroutes en 5 kastelenroutes in Gelderland.

Ben Derksen,

