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VERANTWOORDING VOOR TEKSTEN 

De redaktie van De Zandloper is u 

erkentelijk voor bijdragen in kopy. 

De verantwoordelijkheid voor inhoud 

van historische en technische gege- 

vens blijft echter uitdrukkelijk 

voorbehouden aan de kopy-inzender. 

Eveneens kan de redaktie geen ver- 

antwoording nemen voor het eventueel 

niet vermelden van de bron, etc. bij 

plaatsing van ingezonden artikelen. 

OVERNAME VAN ARTIKELEN uit 

De ZANDLOPER 

Gehele of gedeeltelijke overname 

van artikelen uit dit blad is alleen 

toegestaan na toestemming van de 

redaktie. 

LIDMAATSCHAPSKAARTEN en MUSEUM- 
JAARKAARTEN 

  

  

Lidmaatschapskaarten voor leden en 

Museumjaarkaarten kunnen tijdens de 

openingsuren worden afgehaald aan 

de balie van het museum. 

KOPY voor de volgende ZANDLOPER 

Kopy voor het eerstvolgende nummer 

van dit blad gaarne inzenden aan de 

redaktie, p/a Museumpln 7 te Ede, en 

wel vóór 

10 augustus 1987 

    

 



JAARVERGADERING 23 APRIL 1987, 

Het was opnieuw een zeer goed gevulde zaal van " Calluna * 

toen de voorzitter op 23 april jele de jaarvergadering 

opende met een welkom, Hij memoreerde in het kort de be= 

langrijkste zaken van het afgelopen jaar en met name de 

aktiviteiten van het museum Oud=Ede. 

Het verslag van de ledenvergadering gehouden dd, 29 april 

1986 wordt door de sekretaris voorgelezen, daarna vastges 

steld en goedgekeurde Vervolgens krijgt de sekretaris de 

gelegenheid tot het voorlezen van het jaarverslag over 

1986, Daar dit afzonderlijk in de " Zandloper " wordt 

opgenomen, kan hier worden volstaan met naar dit verslag 

te verwijzene De voorzitter dankt de sekretaris voor de 

gegeven verslagen waarna de penningmeester aan het woord 

komt, Hij kan een wat optimistischer geluid laten horen 

dan het jaar daarvoor, De heer Ee Jansen brengt namens de 

kaskommissie verslag uit, maar verbindt daaraan enkele 

waardevolle opmerkingen teaeVe de afschrijvingen op de 

inventaris= hoe kan men ook anders verwachten van deskun= 

digen=- die ook ditmaal de kommissie '' bemanden *, In het 

bijzonder dient te worden gememoreerd de vraag of het 

niet mogelijk is meer jongeren voor het werk van Oud=Ede 

te interesseren, De waardering van de kommissie voor de 

penningmeester is er, waarbij de voorzitter zich graag 

aans luite 

Namens de museumkommissie geeft de heer de Goederen een 

verslag over 1986, Het was een jaar met een aantal inte= 

ressante tentoonstellingene Er was veel medewerking, Wel 

waren er zorgen over de personele bezetting van het mu= 

seum, maar dank zij de medewerking van de gemeente Ede 

behoefde het museum in de zomermaanden niet over te gaan 

tot een gedeeltelijke sluitinge In dit verband memoreert 

de heer de Goederen de enorme inzet van de vrijwilligers 

zonder wie het nauwelijks mogelijk zou zijn het museum 

redelijk draaiende te houden, Het terecht klinkende ap= 

plaus voor de vrijwilligers wordt door de heer de Goede- 

ren afgesloten met de mededeling dat het zo afhankelijk 

zijn van de vrijwilligers en de grote belasting die dit



voor deze mensen vormt toch een punt van zorg blijft, 
vooral nu beide vaste medewerkers al enige tijd ziek 

Zijne 

De bestuursverkiezings altijd een moeilijke zaak als je 

terugtredende leden hebt die niet herkiesbaar zijne Ge= 
lukkíig is dit blijkbaar voor Oud=Ede geen punt, In de 

plaats van de leden die af traden, mevrouw GeScholtus= 

Pijpers en de heren B, de Goederen en E‚ Hendriksen, 

werden tot bestuurslid benoemd mevrouw Mr. W.B.A.Ge 
Jager=Bot en de heren Ir, Ge Boekhoven en Je van Zoelen, 

In de museumkommissie werden benoemd als leden de heren 

P, Meerdink en Ge van Bruggen, Tot de redaktie van ''de 
Zandloper " zal de heer E‚ Hendriksen toetreden, 

De voorzitter bedankte de leden die niet herkiesbaar 

waren voor hun inbreng en aktiviteiten ten behoeve van 
het museum '* Oud=Ede " en bood daarbij mevrouw Scholtus 
bloemen aan, De nieuwe bestuursleden werden welkom gehe= 

ten en bedankt voor de bereidheid zich voor ' Oud=Ede " 

beschikbaar te stellen, 

De aandacht wordt er nog op gevestigd dat onlangs het 
“ Boerderijenboek " is uitgekomen, dank zij de aktivie 
teit van onze leden mevr, Bosker-Jochemsen en de heren 
De de Nooy en Ge Ossenkoppele, Er is veel belangstele= 
ling voor en de voorzitter memoreert het élan en door= 
zettingsvermogen waarmee het drietal leden zich heeft 
ingezete 
Een ieder kope nu dit boek dat veel waardevols ver= 
meldt over oude boerderijen in onze gemeente, waarvan 
velen reeds zijn verdwenen. 
Na de pauze kreeg de heer Je van Rossem het woord met 
het onderwerp ' De architektuur en de muziek van de 
kerk der eeuwen ', De heer van Rossem nam ons via dia! 
s mee naar kerken uit verschillende bouwperiodes en 
bracht daarbij muziek ten gehore uit diezelfde perio= 
des, Wij zagen prachtige oude kerken vanaf het jaar 
1000 tot nu, Aan het slot maakten wij praktisch een 
wandeling door een kergebouw van de bekende Fransman 
Le Corbusier, Het werd alzo een avond geheel passend 
in de stijl van onze vereniging, boeiend tot het



laatste toe, Er werd dan ook ademloos gekeken en ge= 
luisterd, Daarbij wist men soms niet meer wat meer 
boeiend was, de fijne betoogtrant van de enthousiaste 
inleider, de fraaie dia's of de zo goed gekozen muziek. 
Het werd alzo een geslaagde afsluiting van deze jaar= 
vergaderinge De voorzitter dankte de heer van Rossem 
voor zijn prachtige lezing en bood hem als waardering 
een enveloppe met inhoud aane 

61e jaarverslag van de Vereniging " Oud=Ede '', 

J A AR VER SLAG 1986, 

  

Het jaar 1986 gaf voor een aantal punten byzonder 
beraad, In de eerste plaats was daar het personeels= 
probleem en in de tweede plaats het overleg met de 
Gemeente Ede over het onderhoud en eventueel de uit= 
breiding van het museumgebouwe 

Ten aanzien van het personeel zag het er aanvankelijk 
zo somber uit, dat de museumkommissie moest voorstel= 
len het museum in de maand juli te sluiten, 
Gelukkig was het met name het College van B & W dat 
met ons ervan overtuigd was dat dit niet kon. 
Sluiten in de maand dat er juist veel oud=Edenaren 
en toeristen Ede bezoeken zou niet verantwoord zijne 
Gelukkig kwam mede door het terzake gevoerde overleg 
de oplossing dat een tweede museummedewerker kon 
worden aangesteld in de persoon van dhre Ae de Rooye 
Met hulp van de vrijwilligers kon zodoende het museum 
open blijvene 

Men mag het gemeentebestuur erkentelijk zijn voor de 
met name hiervoor nodige financiële regeling. 
Wat het museumgebouw betreft werd overleg gevoerd, 
Een grote onderhoudsbeurt is dringend noodzakelijk, 
Uitbreiding zal zeer zinvol zijn nu de kollektie 
zich nog steeds uitbreidt en met name een fraaie 
stijlkamer beschikbaar komt, Daarnaast zijn er nog
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een tweetal byzondere toezeggingen. 
Bij schrijven van 12 november werd aan het gemeente= 
bestuur Één en ander voorgelegd, Met name hebben wij 
hoop dat in de meerjarenplanning deze zaken een plaats 
krijgen, Niettemin dienen wij er rekening mee te hou= 
den dat het dan nog gefaseerd zal gaan gelet op de 
huidige middelen welke voor culturele doelen beschikbaar 
zijne In ieder geval hoopt het bestuur dat de zonodige 
grote onderhoudsbeurt binnen niet al te lange tijd zal 
kunnen plaats vinden. 
In maart werd door dhr, JeSpeelziek ( oudeEdenaar ) een 
lezing verzorgd in zijn kwaliteit van voorzitter van de 
Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Bijen= 
teelt, Niet alleen een aardige lezing, maar bovendien 
bleek daaruit, dat imkers in het tot stand komen van 
de vereniging, met name uit onze omgeving, een grote 
rol hebben gespeeld, Bekende namen uit het verleden 
kwamen daarbij nog eens naar voren. 
De reiskommissie, bestaande uit mevre Scholtus-Pijpers 
en de heren Diepeveen en Beumer, verzorgde ook ditmaal 
weer een reisdag voor onze leden, Ditmaal voerde de 
tocht naar de Vesting Naarden en het Muiderslot, In 
beide gevallen werd een rondleiding verzocht die er 
mede toe leidde dat het een boeiende tocht werd, Reden 
om dit soort excursies ook in de toekomst voort te 
zetten. 
LeaeVe de financiële mogelijkheden voor Vereniging en 
museum was het ook in het jaar 1986 mondjesmaat, Van 
de kontributie á f‚,15,- kan men nu eenmaal geen bokke= 
sprongen maken, Mede als men let op het feit dat de 
leden ook nog vier maal per jaar de " Zandloper * 
ontvangen, Overigens was ook de redaktie van de Zande 
loper dit jaar weer aktief en zag men kans dit orgaan 
van onze vereniging vier maal te laten verschijnen 
met veel variatie en aantrekkelijke inhoud. 
Derhalve was 1986 een goed verenigingsjaar,met vele 
niet vervulde wensen,gebonden aan de financiële 
draagkracht, 

Ede, januari 1987,



HET MONUMENTENBELEID IN DE GEMEENTE EDE, 

Het lid van " Oud=Ede '"' de heer Mre GeJeJe Vede Pol 

maakt namens ' Oud=Ede ' deel uit van de Gemeentelijke 

Monumenten Kommissie, Het bestuur had de goede gedachte 

de heer Vvede Pol uit te nodigen voor een lezing over 

zijn ervaringen en de doelstellingen van deze kommissie, 

Op 23 maart jele zouden voor de pauze de heer van de 

Pol en na de pauze de heer Dr, HeJe Vede Bank een inlei= 

ding houden respektievelijk over het genoemde monumen= 

tenbeleid en over de ervaringen van Dre Vede Bank in ver- 

band met zijn studie voor het boek " Kudde in veelvoud'', 

Helaas liet de stem van dhre Vede Bank het afweten, 

De heer Vvede Pol breidde daarom zijn lezing uit en ver= 

kreeg bovendien dankzij de medewerking van de gemeente 

de beschikking over een aantal dia's, 

Aan de hand van een viertal uitgangspunten gaf dhr, Vede 

Pol een overzicht van het monumentenbeleid in de gemeen= 

te Ede en de taak en aktiviteit van de kommíssie daarin, 

Allereerst kwam aan de orde de diskussie over het voor 

en tegen van het monument, Vervolgens de gemeentelijke 

monumenten=verordening en de samenstelling van de monu= 

mentenkommissiee Ten derde behandelde de heer Vede Pol 

de kriteria die door de Edese monumentenkommissie ge= 

hanteerd worden, Ten vierde werd besproken zowel de te= 

genstellingen en de overeenkomsten in de ziensweijze van 

de stedebouwkundigen en de monumentenkommissiee 

Men heeft nogal wat te maken met de argumenten van de te= 

genstanders van monumentenzorge Zij vinden dat deze voors 

uitgang tegen houdt en dat dit in vele gevallen tot ver= 

starring leidt, Men noemt de monumenten liefhebbers te 

nostalgisch behept met alleen maar sentimentele gevoelens. 

De tweede serie argumenten heeft meestal met geld te ma- 

ken, En dat wat het meeste geld opbrengt geldt als het 

sterkste in de gebruikte argumenten, Daarbij wordt dan in 

belangrijke mate het aksent gelegd op het recht van de 

eigenaar om met zijn eigendom te mogen doen datgene wat 

hij wile



Het is daarom dat de heer van de Pol veel aandacht wil be= 
steden aan de argumenten pro monumentenzorge Monumenten 

kunnen zich niet verdedigen en die verdediging hangt dan 

nauw samen met de funkties die het monument kan hebbene 
Men kan noemen de historische funkties, de belevingswaar= 
de en de beeld bepalende funktie, De heer vede Pol gaat 

op ieder van deze aspekten nader in, waarbij hij aanvult 
dat er ook nog zijn de edukatieve, de rekreatieve en de 
toeristische aspekten, Het voert te ver in het kader van 

het verslag van deze avond het zo interessante verhaal 
van de heer ved, Pol hier in extenso weer te geven, Het 

bestuur vond deze lezing echter dermate waardevol dat men 
de heer Vvede Pol verzocht heeft deze beschikbaar te stel= 

len voor vermenigvuldiging, Binnen afzienbare tijd zal 
dan ook voor onze leden deze lezing beschikbaar komen, 

welke dan verkrijgbaar is in het museum- vanaf begin 

septembere 

Het spreekt vanzelf dat deze lezing met de daarbij ge= 

toonde dia's de tongen losmaakte, Er vond dan ook een 

interessante diskussie plaats waaruit bleek hoezeer er 
belangstelling bestaat voor een gericht monumentenbe= 

leid in onze gemeente, Het is daarbij van belang dat met 
name onze vereniging " Oud=Ede ' daarbij alert blijft en 

vooral waar nodig de monumentenkommissie, In ieder geval 

is gebleken dat de vertegenwoordiging van onze vereni= 

ging bij de heer vede Pol in zeer goede handen is, Dit 

kon ook de voorzitter de heer Broekhuis vaststellen toen 
hij aan het einde van deze boeiende avond de heer vede 
Pol dankte voor zijn lezing, Het daarna volgende applaus 

van de zeer gevulde zaal was dan ook terecht, 

Wat de lezing van de heer ved, Bank betreft kan worden 
medegedeeld, dat de heer ved, Bank zich bereid verklaar= 
de in het najaar deze lezing alsnog voor onze vereniging 
te Vverzorgene 

VERDWENEN NAMEN IN HET BEATRIXPARK, 
en en nn en 

En EN le ne nn Ee NN EE en EE A EE En re en me EN 

Wie tweeënveertig jaar geleden zijn weg zocht naar de



Van Heutzlaan in Ede vond deze niet zoals heden ten 

dage tussen Ericalaan en Ceelman van Ommerenwege Ook 

Rembrandtlaan en Willem de Zwijgerlaan lagen toen op 

een andere plaatse 

In die tijd was de naam van de bekende bedwinger van 

Atjeh verbonden aan een deel van de Prins Bernhard= 

laane Dit vond zijn oorsprong in de jaren '40=!'45, 

Na de Duitse inval boden de verjaardagen van de leden 

van ons Koningshuis aan goede vaderlanders gelegen= 

heid tot stil protest, In het eerste bezettingsjaar 

droeg menigeen op 29 juni een anjer ter ere van de 

verjaardag van Prins Bernhard, Op andere hoogtijdagen 

toonde men zijn aanhankelijkheid door het dragen van 

een oranje strik of het plaatsen van oranje bloemen 

voor het raam eede Dit alles was de bezetter uiter= 

aard een doorn in het ooge, Namen en funkties van de 

leden van het Koninklijk Huis mochten weldra op last 

van Reichskommissar Seyss Inquart niet meer worden 

vermeld in de pers, het portret van prins Bernhard 

moest uit openbare gebouwen worden verwijderd en een 

reeks van soortgelijke maatregelen volgde, 

In januari 1942 beschikte het Reichkomissariat, dat 

de namen van levende leden van de Koniklijke familie 

uit de aanduidingen van straten en instellingen dien= 

den te verdwijnen, Nieuwe namen moesten neutraal 

klinken en mochten niet aan het heden zijn ontleende 

Dit viel niet overal in goede aarde, Zo weigerde 

wijlen ons erelid oud-burgemeester Helle Oldenhof des 

tijds als burgervader van Kampen om aan deze instruk= 

tie gevolg te geven en werd uit zijn funktie ontsla- 

Oene 

In Ede leidde de maatregel er oeae toe, dat het ge= 

deelte van de Prins Bernhardlaan tussen Stationsweg 

en RK kerkhof werd omgedoopt in Jan Pietersz Coenlaan 

en het resterende deel de naam Van Heutzlaan ontvinge 

Beatrixplein en — laan werden hernoemd naar Willem de 

Zwijger, terwijl de naam van prinsen Irene moest wij= 

ken voor die van Rembrandt, Vondel, Tromp, de Ruijter 

en Paul Krüger kregen eveneens een straat in deze 

buurt op hun naam, Ook in andere delen van onze gemeen= 
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No, 26e 
RUBRIEK: 

mess RSSsessassss 

Ede, 1 April 1942. 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik ter voldoening aan 
het bepaalde in het schrijven van den Commissaris=Generaal 

voor Bestuur en Justitie dd,21 Januari 1942, ve 1/42, betref 

fende de verandering van namen van straten, die naar levende 
leden van het Huis van Oranje genoemd zijn, de volgende wij= 

zigingen heb aangebracht : 

CAE INSRESSESSRRATeREEuRreseRKsTTTnaTRTsaTReRTREnREr ann EEE EE EN B 

  

Oude benaminge Nieuwe benaming. 

EDE 
Prins Bernhardlaan . « … « « « « « wordt eeltelijk JePxzeCoenlaan en 

gedeeltelijk veHeutzlaan. 
x neee oe eeen 

Beatrixlaan . « e … « e e « e « « Willem de Zwijger 
Irenelaan . « e e e & e « . … 

Willem de Zwijgerlaan 
Mauritslaan … e « « e 

Frederik Hendriklaan 
Jan Willem Frisolaan 
Stadhouderslaan « … « 

Op ten Noortlaan … … « 

Kerkweg(ged. nos.37, 39, “ál en 52) 
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Irenelaan e « e © © es e e « © e e 

Julianelaan e « e © e s © e « e e « 

Prins Bernhardlaan ee « e « e e e 

GELDERS CH-VERNENDAA Ls 
Prins Bernhardlaan e « e e e « e © 

HARSKAMP, 
Julianastraat e e e e s e es © e oe e 

wordt eel k Vondellaan en ge= 
me k Rembrandt laane 

Laane. 
Paul Jaane 

van Beutaiaan. 
gene ijk Vande Rooranttkagt 

Geen Coentken, 
J.Pz.Coenlaan (op eze mjemars weren 
no. J7. Wederber. | 

" 39. winkel van : Fols amat, 
" FP .LeJansene 
id 2e JeVede Wal). 

Kastanjelaser, 
Zuider 
Frederik Hendriklaan. 
Mauritslaan. 

Kortelaane 
Hooge laan. 
Berglaane, 

Gelderschelaane, 

Oostereinde 

  

Binnenkort zal ik U een sítuatiekaart doen ae, WAIT 
op genoemde wijzigingen zijn aangebracht. 

De BURGEMEESTER van EDE, 
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te hadden dergelijke straatnaamwijzigingen plaatse 
Na de bevrijding draaide de overheid de Duitse maatre= 
gelen weldra terug, De de Ruijterlaan ontving nu boe 
vendien de naam van het in oorlogstijd geborenprinses= 
je Margriet, In 1958 keerde de naam van de Vader des 
Vaderlands terug, nadat er een nieuwe laan was aange= 
legd langs de Gereformeerde Zuiderkerk, De gedeelten 
van de Beatrixlaan ten zuiden daarvan werden toen ver= 
noemd naar diens moeder Juliana van Stolberg en diens 
eerste echtgenote Anna van Buren, Uit diezelfde tijd 
dateren ook de straten tussen de Irenelaan en de Kip= 
penlijne Daarna volgde in 1962 ten zuiden van de Prins 
Bernhardlaan de Willem Lodewijk= en de Ernst Casimir= 
laane Tal van Oranjes uit heden en verleden vinden we 
vandaag de dag in de straatnaamgeving van het Beatrix= 
park vereeuwigd, terwijl niets meer herinnert aan de 
naamgevingsperikelen uit de Tweede Wereldoorlog. 

P. Meerdink 

Gemeentearchief, 
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HIER HAD UW BIJDRAGE KUNNEN STAANG 
ENEN ENE PN PRET EGTE TRIER KSET EEDE SEE SDRT 

De laatste tijd wordt de redaktie 

gekonfronteerd met gebrek aan kopij. 

Zonder uw bijdrage is echter ons aller 

Zandloper nauwelijks meer dan een prik= 

bord voor bestuursmededelingene Het zou 

toch ook een aardig blad voor èn door 

de leden moeten kunnen zijn? 

Dus 3 

Herinnert u zich nog die byzondere 

gebeurtenis, dat leuke voorval, zo 

typisch die tijd van toen? 

Bezit u nog die nostalgische foto, 

waarachter zo'n aardig verhaal 

schuil gaat”? 

LAAT EENS WAT VAN U HORENS 

De redaktieleden zijn benieuwd naar 

uw suggesties en bijdragen en zullen 

u zo nodig graag ter zijde staane 
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FEEST IN HARSKAMP, 

Op dinsdag 24 juni 1890 werd in Harskamp een 
glorieuze intocht van een pas getrouwd paar 
gehouden, waar nog jaren later over werd gespro= 
kene Een zoon van de familie Knuttel, die de 
villa '" Stompekamp " te Ede bewoonde, Johannes 
Philippus, had de aloude huize " Harscamp " gekocht. 
Het gebouw was tientallen jaren totaal verwaarloesd. 
De heer J.P.Knuttel had gestudeerd voor econoom en 
zette in Ede, iets nieuws voor de omgeving, een bo= 
terfabriek op poten, Na zijn huwelijk met juffrouw 
schuurman betrok het jonge paar op bovengenoemde 
datum de villa, 

Heel Harskamp toonde zich daarover verheugd en men 
besloot dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij 
te laten gaan, Er werd een commissie gevormd, bee 
staande uit de heren He Franken, Je van Omme en Ge 
Luttikhuizen, die voor een passende ontvangst zou= 
den zorgen, Zij wisten de bevolking tot ongekend 
enthousiasme te brengen, Niet minder dan zeven ere= 
bogen werden in het dorp opgericht, Huize "Hars 
camp “ werd versierd met boven de ingang een groot 
bord waarop in sierlijke letters stond vermeld: 
" Hulde aan den Weledelen Heer J.P.Knuttel en 
Echtgenoote ', 

Van vrijwel alle huizen wapperde de driekleur, 
overigens een zet van de feestkommissie die voor 
alle zekerheid een aantal vlaggen in Ede en Barne= 
veld had gecharterd, 
Op de feestdag werd het jonge paar aan de grens van 
het dorp, even voorbij de hofstede ' het Laar * 
door een grote menigte opgewacht, Na aankomst, 
tegen één uur in de middag sprak de heer Franken 
een welkomstwoord, waarna mejuffrouw van Omme 
mevrouw Knuttel bloemen aanbood. 
Daarna werd een stoet geformeerd: aan het hoofd 
een erewacht te paard onder commando van Te, Onder 
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Geen project 
of kantoor 
is ons te groot! 
En geen winkel 
te klein! 
Wij zijn gespecialiseerd om projecten- 

kantoren en winkels snel en vakkun- 

dig van elke gewenste vloerbedekking 

en/of gordijnen te voorzien. 

Eigen gordijnen-atelier en meubel- 

stoffeerderij. VAN D | K Bv 

    
Eigen showroom. 

  

Ook dit project, 
Ne ren is INTERIEUR 
verzorg VERZORGING   

ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 

TELEFOON 08380 - 32359 

  

  
  

Mannen durven steeds mééêr 

in mode. Maar mannen 

willen vóór alles: zekerheid. 

De zekerheid van topkwali- 
teit. De zekerheid van een 

topmerk, dus. 
  

  

Voor een internationaal mode programma 

  

  

  

 



DRUKWERK 
Periodieken, jaarverslagen, tijdschriften, 

brochures, folders, briefpapier, rekeningen 

formulieren in bloks, sets, enz. 

  

BINDWERK 
inbinden van boeken en jaargangen 

tijdschriften met goud- of kleurfolie-druk op 

boekband. 

Archief- en bibliotheekdozen. 

Restauratie van antieke boeken en bijbels. 

Postverzending 
Vouwen en insteken van brieven e.d. In 

enveloppen. 

Adresseren - sorteren - bundelen. 

Bijhouden van adressenbestanden en 

leveren van adresplaatjes. 

    
Horaplantsoen 2, 6717 LT Ede, Tel. 08380-79122 

 



stal en E‚„B, Joosten, vervolgens een escorte te 
voet, een muziekkorps uit Barneveld en drie rij= 
tuigen, In de eerste twee zat de familie Knuttel, 

in het derde de burgemeester van Ede Jhr. A.W. van 

Borssele met de commissieleden, 
Omstuwd door een groot aantal inwoners trok men 
op de vrolijke noten van de muziek het gehele 

dorp door, om tenslotte huize ' Harscamp '' te 
bereikene 

Hier werd allereerst het woord gevoerd door de 

heer Frankene Hij vertolkte namens alle inwoners 
de vreugde dat de buitenplaats nu weer bewoond zou 
worden door een jong echtpaar, dat hij vele goede 

jaren temidden van de plaatselijke bevolking toe= 

wenstee 

Tevens sprak hij de wens uit, dat het huis 
" Harscamp ' weer in z'n oude luister hersteld zou 
wordene 

Burgemeester van Borssele hoopte dat de komst van de 

familie Knuttel voorspoed en welvaart in Harskamp 
zou brengen, waarvan dan vooral de armen in het dorp 
konden prof iterene 

De heer Knuttel zelf toonde zich zeer verrast door 
deze ontvangst en dankte, mede namens zijn vrouw, 
allen die hier op enige wijze aan hadden meegewerkt, 
Daarna was het feest, Alle aanwezigen werden onthaald 
op brood en bier onder de vrolijke klanken van het 
muziekgezelschape 

Twee dagen later, donderdag 26 juni 1890, werden alle 
inwoners ter kennismaking uitgenodigd op de huize 
" Harscamp '', 

Hetzelfde muziekkorps was weer present en het werd op 
die mooie zomeravond in de grote tuin, onder het ge= 
not van de nodige drank een gezellige dorpsbijeen= 
komste 

Hiermede waren de feestelijkheden beëindigd, De heer 
Knuttel had zich een goed gastheer betoond en mocht 
zich voortaan in de sympathie van alle Harskampers 
verheugen. 
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Helaas, de familie heeft de villa niet zo lang be= 

woond als in de toespraken werd verwachte 

De boterfabriek liep, ook al door economische om= 

standigheden niet naar wense 

In 1901 verkocht de heer Knuttel het bedrijf en ver= 

trok naar Maurike 

Wel is later ín Ede nog de naam van deze familie 

voor het nageslacht bewaard gebleven, door de aanleg 

van de Knuttelwege 

Doors Re van Amerongen 

T,. Onderstal en 

H.J.Nijenhuise 

GG EZ OC HT 8 OUDE ZANDLOPERS,. 
mn ee en en ee een er er 

gn ge je EE nn en 

Het gemeentearchief zoekt uit de periode "73/74" 

de nummers 2, 4 en 6, 

Eventueel worden ter ruiling aangeboden de 

Zandlopers van de jaren "72, 75, 77, 78 en 

van de jaren 1982 t/m 1986, 

Reakties worden gaarne ingewacht door de redaktie 

5 C HEN KI NG, 

Dankzij bemiddeling van de Vereniging Vrienden van 

het museum ' Oud=Ede " kreeg het museum de beschik= 

king over een uitstekende I B M elektrische schrijfe= 

machinee Prettig, omdat de twee aanwezige machines 

vrijwel versleten warene 

Het museum houdt zich als altijd aanbevolen voor 

schenkingene Wie volgt ? 
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EXPOSITIE 50 JAAR MARNIX COLLEGE 

De expositie over 50 jaar Marnix College heeft veel 

belangstellenden getrokken, Zo ook oud=leerlingen (ruim 
500 ) die verdeeld over 2 zaterdagmiddagen in het museum 

kwamen kijken naar de foto's, geschriften en attributen 

van 50 jaar Marnix College, 

Ook docenten van het M.C, waren hierbij aanwezig, zodat 

het tegelijk een leuke ontmoeting werd tussen leerlingen 

en docentene 

Wij mogen dus spreken van een geslaagde echte Edese aan= 

ge legenheid, 

Nieuwe leden ' Oud=Ede 

He Wagter 

Proosdijerveldweg 44 
671 3 CG Ede, 

Ge Van Putten 

Soembalaan 15 

6712 AK Ede. 

H.Be de Leeuw 

Cortenaerstraat 2 

6712 DP Ede. 
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HET BOERDERIJENBOEK 

Zoals de meesten van u wel zullen weten, is in 
april het boek Van Boerderij tot Boerderij uit= 
gekomen. 

Drie Edenaren hebben hier een paar jaar aan ge= 
werkt, Het boek bevat 92 foto's met tekst van 
nog bestaande en helaas afgebroken boerderijene 
Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit 

boerderijenboek, dan kunt u in het museum Oude 
Ede nu nog een exemplaar kopen Áá f‚… 22,50. 
De vraag is groot, dus wacht u niet te lange 

De redaktie wenst alle leden een goede 

vakantie en een fijne zomer toe, 

HERINRICHTING EIGEN COLLECTIE MUSEUM OUD=EDE 

Vanaf 9 juni is het museum Oud=Ede herin= 

gericht, U kunt dan een groot deel van de 

eigen kollektie bezichtigene 

Ook heeft dhr, Je Hartgers een nieuwe serie 

foto's met tekst samengesteld, welke in de 

panelen te zien zijne 

Let u echter op de openingstijden in de 

plaatselijke krantene



  

  

  

  

  

GLASSCHADE HERSTELLEN 

JANSEN v/h de NOOY bellen 

Telefoon: 16308 

tevens verkoop en plaatsing van alle soorten glas. 

SPIEGELS en GESLEPEN GLASPLATEN 

ISOLATIEGLAS van THERMOPANE - POLYGLAS 

of aluminium voorzetramen. 

GLASHERSTEL JANSEN v/h de NOOY 

Bettekamp 13 EDE Telefoon: 16308 
  

  

  

SCHILDERSBEDRIJF de NOOY 

voor alle onderhoudswerken, zowel binnen- als 

buitenwerk, sauswerk, sierpleister, sigmulto, behangwerk 

en andere schilderswerkzaamheden. 

voor informatie 

naar: 

JANSEN 

Bettekamp 13 EDE 

Telefoon: 16308 

  

  

 



gelders-utrechtse n 
spaarbank 

meer dan spaarbank alleen 

  

De oudste financiële instelling in Ede, die ondanks haar 

leeftijd met jeugdig élan actief blijft met een aan vandaag 

aangepast dienstenpakket ook voor U ! 

‘n Bondsspaarbank, moderne gezinsbank voor alle 

bankzaken en verzekeringen. 

Reeds sedert 1872 de vertrouwensinstelling 

van vele duizenden spaarders. 

VAN OUDSHER DE BANK VOOR ALLE MENSEN 

DE BANK NU OOK VOOR U ! 

  

  
    

Hoofdkantoor: 

Telefoonweg 110-112 — EDE — Tel. 19020 

.5 kantoren in EDE — 10 kantoren in de Gemeente


