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Oorkonde, uitgegeven t.g.v. de geboorte van Beatrix op 
3l januari 1938, 

De oorkonde werd gemaakt door schildersbedrijf De Nooy 
en is thans eigendom van Oud-Ede.
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VERANTWOORDING VOOR TEKSTEN 

De Redaktie van De Zandloper is u er- 
kentelijk voor bijdragen in de kopy. 

Verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van historische - en technische gege- 
vens blijft uitdrukkelijk voorbehou- 

den aan de inzender van de kopy. 

De redaktie neemt geen verantwoording 
voor het eventueel niet vermelden van 
de bron, etc. bij ingezonden artikelen. 

OVERNAME VAN ARTIKELEN UIT ZANDLOPERS. 
  

Gehele op gedeeltelijke overname van 

artikelen uit dit blad is alleen toe- 

gestaan na toestemming van de redaktie. 

L IDMAATSCHAPSKAARTEN en 

MUSEUM JAARKAARTEN 

Lidmaatschapskaarten voor leden en Mu- 

seumjaarkaarten 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 graag inzenden aan de redaktie, 
p/a Museumpln 7 te Ede, en wel vóór..... 

    10 AUGUSTUS 1988 
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VERSLAG JAARVERGADERING VERENIGING OUD-EDE op 12 april 1988. 

Aanwezig: 50 leden, l belangstellende en 1 vertegenwoordiger van de 

Edese Courant. 

l. Opening. 

De voorzitter, Drs E. Broekhuis, heet de aanwezigen welkom. Hij me- 

moreert, dat de vereniging een druk jaar achter de rug heeft in 

verband met het treffen van voorbereidingen voor de restauratie, 

renovatie en uitbreiding van het museum Oud-Ede. 

De twee vaste medewerkers van het museum zijn gedurende lange tijd 

beide tegelijk ziek geweest. Dankzij het vele extra werk dat door 

de vrijwilligers werd verricht, zijn de moeilijkheden prima opgelost. 

  

2. Jaarverslag sekretaris. 

Niemand van de aanwezigen heeft een opmerking of een vraag en het 

jaarverslag 1987 wordt onveranderd door de vergadering vastgesteld. 

  

5. Jaarverslag penningmeester. 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de stukken. Het ac- 

countantsbureau Hasselaar heeft de jaarcijfers over 1986 gekontro- 

leerd en goedgekeurd. De penningmeester deelt mee dat de jaren 1984, 

1985 en 1986 nu definitief zijn afgesloten en dat de Vereniging ach- 

teraf nog een subsidie groot f 7.554,01 heeft ontvangen van de ge- 

meente Ede. 

  

4. Verslag kaskommissie. 

De kaskommissie, bestaande uit de heren E. Jansen en A.J.M. Rooswin- 

kel stelt bij monde van de heer Rooswinkel voor, de penningmeester 

decharche te verlenen over het jaar 1986. De financiële stukken over 

1987 zijn nog niet gekontroleerd door de accountant en daarom kan de 

kaskommissie nog geen decharche voorstellen over het jaar 198/. De 

vergadering decharcheert de penningmeester over het jaar 1986. 

  

5. Verkiezing kaskommissie 1989. 

De heer E. Jansen is aftredend. De voorzitter bedankt hem voor het 

werk in de kaskommissie. Voor de kaskommissie-1989 kiest de vergade- 

ring de heren A.J.M. Rooswinkel en E. Hendriksen. 

  

6. Jaarverslag Museumkommissie. 

De voorzitter van de Museumkommissie, de heer Ing G. Boekhoven, ver- 

telt dat medewerkers en vrijwilligers in het museum, op dit moment 

druk bezig zijn alle museumstukken te inventariseren. De Vereniging 

heeft een uitgebreide bibliotheek, waarin veel te vinden is over de 

 



wijde omgeving van Ede. Het museum bezit alle Edese Couranten vanaf 
1917, met uitzondering van de jaren 1940-1945. 

Het ligt in het voornemen van de museumkommissie om de bibliotheek 

verder uit te bouwen. 

De museumkommissie heeft met het oog op de op handen zijnde verbou- 
wing een doelstellingennota opgesteld, die door het bestuur is aan- 
genomen. De nota is ook aangeboden aan de wethouder, de heer P. Aal- 

bers. De tekeningen van de verbouwing van het museum zullen t.z.t. 

ter inzage liggen. De heer Boekhoven veronderstelt dat eind 1988 met 
de verbouwing kan worden begonnen. 

Naar het boerderijenboek is nog steeds vraag. Een tweede druk staat 
op stapel; de voorzitter van de museumkommissie vraagt of leden (en 

ook niet-leden) kenbaar willen maken als er belangstelling is voor 

dit boerderijenboek. 

Tentoonstellingen zijn er het afgelopen jaar minder geweest dan voor- 
heen. De tentoonstelling Pasen op ei, passie op tegels is net afge- 

lopen en heeft 861 bezoekers getrokken. De daaraan verbonden teken- 

wedstrijd heeft 258 tekeningen opgeleverd. 

Uit de vergadering wordt opgemerkt dat de onderschriften in het boer- 

derijenboek onvolledig en soms onjuist zijn. De heer Boekhoven ant- 
woordt dat terzake dienende op- en aanmerkingen van harte welkom 
Zijn. 

/. Bestuursverkiezing. 
  

Mevrouw D.G. Wijnveen-v.d. Kraak is aftredend en niet herkiesbaar. 

Het bestuur stelt voor in haar plaats te benoemen Mevrouw G.W. Elbert- 

sen-Wiegeraadt. De vergadering stemt hiermee in. 

Het vice-voorzitterschap wordt overgenomen door Mevrouw Mr W.B.A.G. 

Jager-Bot. Mevrouw Wijnveen wordt door de voorzitter bedankt voor 

haar werk in het bestuur en in het bijzonder voor haar werk als vice- 
voorzitter. Ze ontvangt een bloemstuk. 

8. Oprichting Stichting Vrienden van Oud-Ede. 
De voorzitter vertelt dat enkele Edenaren zich profileren als Vrien- 

den van Oud-Ede, door de Vereniging op moeilijke momenten financiëel 

bij te staan. Bovendien is er ergens in Ede een stichting die geen 

doel en geen taak meer heeft, maar die nog wel geld geeht. Deze stich- 

ting is genegen een geldelijke bijdrage te schenken aan de Vereniging 

Oud-Ede. Vandaar dat het bestuur op de gedachte is gekomen één en an- 

der te kombineren door het oprichten vaneen Stichting Vrienden van 

Oud-Ede. 

Aan het oprichten van een aparte Stichting kunnen ook bezwaren kleven, 
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zoals b.v. het afnemen van de bestuurbaarheid. Dat zou kunnen worden 

ondervangen door de Vereniging het benoemingsrecht te geven van be- 

stuursleden van de stichting. De vergadering reageert positief op dit 

voorstel. Er wordt opgemerkt dat bij andere '"vriendenklubs" blijkt, 

dat de subsidierende overheid geen aanleiding ziet het subsidie te 

verminderen, dat een vriendenklub ook in denkkracht mee kan werken 

en dat in Winterswijk een vereniging werkzaam is, waaronder verschil- 

lende stichtingen vallen. 

De voorzitter sluit dit punt af met vast te stellen dat de vergadering 

geen bezwaar heeft tegen het oprichten van een stichting "Vrienden 

van Oud-Ede''. 

9. Plan tot renovatie en restauratie van het museum. 

De voorzitter licht het plan toe en hij vertelt dat de verbouwing zal 

bestaan uit het toevoegen van de woning van de stationschef aan het 

nu bestaande museum. Het bestuur heeft de instemming van de vergade- 

ring nodig voor het kontinueren van de huurovereenkomst tot het jaar 

2009 en voor het aangaan van een lening van ca. f 250.000,-. De daar- 

uit voortvloeiende kapitaalslasten zullen ca. f 25.000,- per jaar be- 

dragen. Er is voor de Vereniging geen risiko verbonden aan deze trans- 

aktie omdat de gemeente Ede garant staat voor de kapitaalslasten. 

Op een vraag uit de vergadering of het museum niet beter op een ande- 

re plaats zou kunnen staan antwoordt de voorzitter dat het museum op 

een gunstige plaats in het centrum van het dorp ligt met voldoende 

parkeergelegenheid in de buurt. 

De verwachting bestaat dat het Museumplein autovrij zal worden ge- 

maakt. De vergadering stemt in met het verlengen van de huurovereen- 

komst met de N.S. en met het aangaan van een lening ten behoeve van 

het museum Oud-Ede. 

10. Mededelingen. 

Er zijn geen verdere mededelingen. 
  

ll. Rondvraag. 

De heer E. Hendriksen bedankt namens het buurtbestuur van de buurt 

Ede-Veldhuizen voor de uitnodiging voor deze vergadering. Voorts moet 

hem van het hart dat hij kommuniceren via de pers niet appreciëert. 

De voorzitter verzekert hem dat het bestuur afspraken heeft gemaakt, 

waardoor kommuniceren via de pers hopenlijk niet meer voorkomt. 

De heer Rooswinkel merkt op dat hij de notulen van de jaarvergadering 

1987 mist, waarin b.v. zou moeten staan dat de penningmeester dechar- 

che is verleend. De sekretaris antwoordt dat deze notulen inderdaad 

niet zijn gemaakt en ze denkt dat dit komt doordat tijdens deze ver- 
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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 vakkundig 
van elke gewenste vloerbedekking en/of 
gordijnen te voorzien. 
Eigen gordijnen-atelier en meubel- Eigen showroom. 
stoffeerderij. 

  
  

Ook dit project, 
museum Oud Ede, is 
verzorgd door:      INTERIEUR 

VERZORGING 
ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 
TELEFOON 08380 - 32359 

      

  
  

  
Mannen durven steeds méér 
in mode. Maar mannen 
willen vóór alles: zekerheid. 
De zekerheid van topkwali- 
teit. De zekerheid van een 
topmerk, dus. 

Voor een internationaal modeprogramma    



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. 

  
    

    

  
    

      
  

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



gadering het sekretariaat is overgedragen, zodat waarschijnlijk de 

oude sekretaris heeft gedacht dat de nieuwe daarvoor zou zorgen en 

omgekeerd. 

De heer Diepeveen vraagt vanaf welke datum de tekeningen van de ver- 

bouwing in het museum liggen. De heer Boekhoven antwoordt door te 

memoreren dat hij gezegd heeft "te eniger tijd". 

Voorts vraagt een lid of de Vereniging enig kontakt heeft met de 

gemeentelijke monumentenkommissie. De voorzitter antwoordt dat de 

heer J.J.G. van de Pol namens Oud-Ede zitting heeft in de monumen- 

tenkommissie. 

2. Stulting. 

De voorzitter sluit de vergadering met de opmerking dat naar zeggen 

Ede dit jaar 1150 jaar bestaat en hij dankt de aanwezigen voor hun 

komst naar de vergadering. 

  

Na de pauze houdt de heer Drs S.L.M. Wijffels en interessante lezing 

over het grondgebruik van een deel van de buurt Ede-Veldhuizen tussen 

de jaren 1830 en 1940. 

In die jaren is de bedrijfsvoering van de boeren veranderd van een 

kleinschalig gemengd bedrijf naar een grootschaliger voornamelijk 

veeteeltbedrijf. Het gevolg was dat de evenwichtige verdeling tussen 

bouw- en weiland verdween om plaats te maken voor een groter weilan- 

dengebied. Door de betere afwatering, het verdwijnen van de houtwal- 

len door o.a. de opkomst van het prikkeldraad en door het verdwijnen 

van bouwland ten qunste van weiland veranderde het landschap ingrij- 

pend. 

Na de lezing volgde nog een levendige diskussie. 

de sekretaris, 

Mw H.A. Blaauw-de Wit. 

NIEUWE LEDEN VAN DE VERENIGING OUD-EDE, t/m 17 mei 1988. 

H.G.A. Anneveld, Diederickhof 2 te Ede: 
J.F. Bolderdijk, Joh Bosboomlaan 70 te Ede; 
F. van Genderingen, Margrietlaan 72 te Ede; 
‚J.M. Meijer, Buitenzorglaan 11 te Ede; 
‚H. Onderstal, van Heutzlaan 56 te Ede; 
‚ Peelen, Molenstraat 238 te Ede: 
‚A. Pol, Zijpendaal 7 te Ede; 
‚ Schokker, Vossenweg 5 te Bennekom. 
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EXPOSITIE "PASSIE OP EI, PASEN OP TEGELS". 
  

In de periode 25 maart t/m 10 april 1988 is in het museum de expo- 

sitie "PASSIE OP EI, PASEN OP TEGELS" gehouden. Was er in 1986 al 

een dergelijk expositie in samenwerking met de Stichting Paaseieren- 

markt, werd deze expositie georganiseerd om ten eerste Oud-Ede weer 

eens een goede expositie te geven of te wel veel bezoekers in het 

museum en ten tweede om deze expositie te houden in samenwerking 

met Edenaren. Dat kan, want in Ede is heel veel talent, ook op 

schilder- en verzamelgebied. 

In december 1987 zijn we begonnen met het leggen van kontakten met 

o.a. Mevr. Aarts van de Lunterseweg te Ede. Na lang aarzelen wilde 

ze dan toch wel haar beschilderde eieren beschikbaar stellen voor 

een tentoonstelling. Ook in Lunteren woont de heer Gerrits die ook 

eieren beschildert, doch in een andere stijl dan Marga Aarts. 

Marga Aarts schildert veel Palekh, een Russische Volksschilderkunst, 

terwijl Frans Gerrits veel doet in landschappen en bloemen. 

Van het Tegelmuseum te Otterlo kregen we tegels en tegeltableau's in 

bruikleen en van Mevrouw Van Mierlo uit Ede hebben we een deel van 

haar grote verzameling eierdoppen in bruikleen mogen krijgen. 

Jaap van Scharrenburg stelde prachtige eieren met frivolite-werk ter 

beschikking en van onze oud-vrijwilligster Corry Vugts kregen we een 

prachtig opengewerkt eí, een ware lust voor het oog. 

De afdeling Kunst van de gemeente Ede leende ond het mooie schilde- 

rij "Haantje Pik" van Lex van Voorst. 

Oud-Edes eigen bezit, de prachtig gerestaureerde Statenbijbel uit 

1642 lag te pronken op een prachtige lessenaar te pronken, die ons 

werd geleend door Bijbelboetiek De Bron uit Ede. 

  

De opening van de tentoonstelling was op vrijdag 25 maart door wet- 

houder P. Aalbers, de man die ook o.a. Cultuur in zijn portefeuille 

heeft. 

Na een openingswoord van de heer G. Boekhoven (voorzitter van de 

Museumkommissie) gaf de wethouder ons in zijn toespraak even een les 

geschiedenis over het ontstaan van het beschilderen van eieren. 

Na de toespraken en de opening van de tentoonstelling bood Marga 

Aarts een met het wapen van de gemeente Ede beschilderd ei aan, aan 

de wethouder. 

De expositie mag een sukses worden genoemd. Totaal 861 bezoekers heb- 

ben de tentoonstelling bezocht. 

Er moet uiteraard nog worden vermeld dat het hapje en drankje, dat 
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uiteraard bij een opening hoort, werd gesponsord door restaurant 
Flora en door onze buurman, de poelier J. Brinkhorst. 
Het ei dat wethouder Aalbers kreeg aangeboden was geplaatst onder een 
prachtige stolp, ter beschikking gesteld door juwelier Kreek. 

Vanaf deze plaats graag een hartelijk woord van dank aan bruikleen- 
gevers en sponsors voor hun bijdrage in het welslagen van deze ten- 
toonstelling. 

Jan Diepeveen. 

TEKENWEDSTRIJD BIJ DE PAASEIEREN-TENTOONSTELL ING. 

det was een reuze goed idee, om aan de tentoonstelling Passie op ei, 
Pasen op tegels, voor de jeugd een tekenwedstrijd te verbinden. 
Gezien de belangstelling voor de tentoonstelling sloeg dit niet alleen 
aan bij de jeugd, maar ook bij de ouders. 

258 Kinderen deden mee, waarvan de jongste 3 jaar was en de oudste 
15 jaar. 

De tekeningen zijn enige tijd in het museum tentoongesteld, waarbij 
bleek dat de opgave om een ei te tekenen de fantasie danig kan prik- 
kelen. Ook dit onderdeel werd een alleraardigste tentoonstelling 
binnen de eigenlijke tentoonstelling. Bovendien was het belangrijk 
om op deze wijze de jeugd naar het museum te halen. 

  

  

  

  

        

  

    
  
  

    

  

  
  

  
  

  
  

      

    
    

    

    
In het museum de gelukkige prijswinnaars met hun prijsjes bijeen op de foto. 

Op woensdag 20 april j.l. vond de prijsuitreiking plaats. Bestuur, 
leden van de Museumkommissie, maar vooral ook vele ouders waren 

daarbij aanwezig. 

 



De jury bestond uit Itte Zwaginga en Marga Aarts. Hun taak was be- 

slist niet één van de gemakkelijkste. Samen reikten de dames de 

prijzen uit. 

Hier volgen de prijswinnaars: 

Paula Beukhof, Kerkweg 25 te Ede 4 jaar; 

Fatiha Ben Messaoud, Lunenburg 95 te Ede 6 jaar; 

Geertrude v.d. Weerd, Zilvervosln 50 te Lunteren 7 jaar 

Sabrine v.d. Meyde, Dijsselhofstraat 5 te Ede 8 jaar; 

Jeroen gerritsen, Herenhof 29 te Ede 9 jaar; 

Corine Bouman, W de Withstraat 29 te Ede 10 jaar; 

Jeroen Kikkert, Arendshorst 3 te Ede ll jaar; 

Marleen v.d. Zijde, Brederhorst 355 te Ede ll jaar; 

Rilana Spithorst, Hogerhorst 111 te Ede 12 jaar.   
Een extra aanmoedigingsprijsje ging naar de enige deelnemer van 

3 jaar: 

Suzanne Hardeman, Grootveld 43 te Ede. 

SCHENKING VAN EEN KABINET VOOR HET MUSEUM. 
    

Vele jaren had het museum van de heer Kruik een kabinet in bruikleen. 

Hierin was een groot deel van de textiel-collectie geborgen. Vorig 

jaar deelde de heer Kruik mee dat hij het kabinet in het voor jaar 

1988 graag zelf weer in gebruik wilde nemen. Ja, wat nu; waar haal 

je zo gauw iets anders vandaan? Vooral als de aankoop-pot leeg is. 

Op een veiling in Ede zag Jan Diepeveen echter een eiken kabinet, 

fraai, maar met hier en daar wat reparaties. Kontakt werd opgenomen 

met de Stichting Vrienden van het Museum en zowaar had men nog enig 

saldo in kas. Met veilingmeester Spies werd overleg gepleegd en een 

limiet werd vastgesteld. Gelukkig waren er niet veel belangstellenden 

voor het kabinet, zodat het gelukkig mogelijk bleek om onder het li- 

miet het kabinet te verwerven. Thans staat het al weer enige weken 

in het museum en de textiel-collectie is hierin inmiddels overge- 

bracht. Prettig om Vrienden te hebben die in zo'n geval kunnen bij- 

springen. 

31 JANUARI 1938 EEN PRINSESJE IS GEBOREN... 
  

Eindelijk is de spanning gebroken. Er ís een prinsesje geboren. Op 

maandagmorgen 31 januari 1938 om 09.50 uur vloog een bericht door 

de wereld, waarnaar velen al langer dan een maand hadden uitgekeken: 
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Er is een prinsesje geboren! 

Ineens waaien er overal vlaggen. Over heel Nederland sloeg een golf 

van vreugde en zo natuurlijk ook in Ede. 

Zo rond tien uur wordt er in het dorp al naar elkaar geroepen van 
"-t Is voor mekaar". Velen snappen niets van de achtergrond van die 
kreet, maar al heel snel klinkt er muziek. Dan kan zelfs de gemeen- 
tesekretaris, de heer O.R: Berger, het niet langer uithouden op het 
Gemeentehuis. Hij spoedde zich snel naar de toren van de Oude Kerk, 
waar al veel mensen bijeen zijn. Er waren er zelfs al die heel 
schuchter het Wilhelmus probeerden te zingen. 

Dan om 10 over elf komen 4 herauten te paard aangalopperen en die 
vervoegden zich bij het inmiddels ook gearriveerde Oranjecomité. 
Men verzamelde zich nu rond de (inmiddels ook allang verdwenen) 
Oranjeboom en dan klinkt voor de eerste maal erg plechtig, maar met 
luide stem uit de mond van de heraut Wachtmeester Besseling, het 
volgende: | 

“Medeburgers, 

Met grote vreugde maakt de Oranjecommissie de blijde boodschap be- 
kend, dat H.K.H. Prinses Juliana door Gods goedheid moeder is gewor- 
den van een Prinses. Geheel de burgerij van Ede deelt van harte in 
de gevoelens van vreugde, die dit heuglijke feit bij het Nederlandse 
Volk opwekt. Dankbaar erkent het de Zegen, die aan het Koninklijk 
Huis en aan het Vaderland is geschonken. 
Moge deze blijde gebeurtenis strekken tot versterking van den 
eeuwen ouden band tussen Nederland en Oranje. 

Leve de Koningin, Leve het Prinselijk Paar en Leve de jonge Prinses. 

Dan klinkt opnieuw het Wilhelmus uit vele kelen en uit volle borst. 

De herauten gaan door het dorp om op bijna elke straathoek voorle- 
zing te doen van het heuglijk feit. 
S Avonds zijn in diverse kerken dankdiensten gehouden. In de Oude 
Kerk Ds H.A. Leenmans met vooraf orgelspel door de toendertijd zeer 
bekende organist Hendrik van Zoelen. 
In de Noorderkerk ging Ds G.F. Hajer voor, terwijl reeds een kwar- 
tier voor aanvang van de dienst de klokken luidden. 
Met verbazing keken de mensen naar de toren van de Noorderkerk, want 
daarin waren toch nooit klokken geweest! Het geheim zat hem in het 
volgende. Enkele leden van de Geref. Kerk hadden de gedachte gehad 
om met een grammofoonversterker een plaat te draaien met klokgelui. 
In de Lutherse Kerk ging Ds J. Lammerts van Bueren voor, terwijl het 
kerkkoor o.l.v. de heer J.J. van Egmond een extra bijdrage leverde 
door diverse Vaderlandse liederen ten gehore te brengen. 
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De bevolking van Ede is volop gaan feestvieren; alles kon niet meer 

op dezelfde dag worden geregeld, maar l februari 1958 was een Nati- 

onale Feestdag, die al om 07.00 uur begon op een terrein tussen de 

Telefoonweg en de Brouwerstraat (nu Kuiperplein) met 51 kanonscho- 

ten, lees maar gerust "Donderbussen'. 

De schoolkinderen werden getrakteerd op beschuit met Oranjemuisjes, 

een zak flikken en een sinaasappel. Ook de werkelozen werden in Mu- 

sica onthaald op beschuit met muisjes, terwijl voor de overige ge- 

zinsleden kon worden meegenomen. 

De militairen in Ede hebben toen ook niet stil gezeten. De muziek- 

korpsen uit de vele kazernes hebben aan diverse aktiviteiten deel 

genomen. 

Een lampion-optocht, waaraan bijna alle verenigingen deelnamen, voor- 

afgegaan door herauten, hebben langs het verlichte Gemeentehuis ge- 

defileerd voor de Burgemeester en andere autoriteiten. 

Dit was in het kort iets over de aktiviteiten en festiviteiten in 

Ede rond de geboorte van Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje, 

thans onze Koningin Beatrix. 

De huisdichter van de Edese Courant heeft al de feestvreugde op rijm 

gezet en daarmee besluit ik ook dit artikel. 

De heer Plooy (Sjonny) noemde dit gedicht "Zij die gelukkig maakt". 

Jan Diepeveen. 

ZiJ DIE GELUKKIG MAAKT _… ns ns ore ore « 
  

]. Overal vreugde 

Beschuit met muisjes, 

Groen en Bloemen 

Versierde huisjes. 

Blijde gezichten, 

Steeds moet je horen 

‘t Heerlijk bericht: 

Een Prinsesje geboren. 

2. Beatrix heet ze 

'‘t Is thans bekend 

We raken alweer 

Aan 't naampje gewend. 

Naast Juliana 

en Prins Bernhards 

Kreeg ze een plaatsje 

Diep in ons hart. 
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5. We hebben gewacht 

Met Oranje gedachten 
Op Haar, die we allen 

Zo innig verwachten 

In hutten en paleizen 

Werden zuchten geslaakt, 

Bij de geboorte van 

"Zij, die gelukkig maakt". 

4. Zij bracht ons geluk 

't Is gisteren bewezen 

Je kon in ieders ogen 

een grote blijdschap lezen. 

Overal was het feest 

En dan zo echt spontaan 

met ons mooie ideaal 

Oranje Bovenaan. 

Sjonny. 

VILLA "BY HONCK GERESTAUREERD — SCHENKING VOOR OUD-EDE. 

Vrijdag 5 juni j.l. werd de gerastaureerde villa "By Honck'' aan de 
Stationsweg in gebruik genomen door het advocatenkantoor Jager c.s. 
Burgemeester Blanken verrichtte de opening. Hij sprak er zijn vreug- 
de over uit dat de familie op zo'n uitstekende wijze deze villa in 
stijl had verbouwd en ingericht. Kennelijk goed geinformeerd wist hij 
dat er helaas teveel van de oudere en vaak zeer monumentale villa's 
aan de Stationsweg (en niet alleen daar) waren verdwenen. 
De heer en mevrouw Jager hadden aan relaties en genodigden verzocht 
geen attenties te zenden, maar een bijdrage daarvoor te storten Op 
een speciale rekening. Het saldo van deze rekening was bedoeld voor 
een schenking aan de Stichting Vrienden van het Museum Oud-Ede, ten 
behoeve van de kollektie c.q. andere zaken na de verbouw van het mu- 

seum. Namens de stichting Vrienden kon de heer Hendriksen uit handen 
van Burgemeester Blanken een cheque in ontvangst nemen van niet min- 
der dan f 7.500,-. 

Namens Oud-Ede sprak voorzitter Broekhuis, die de familie complimen- 
teerde met de wijze waarop men kans had gezien "By Honck'' te restau 
reren en geschikt te maken voor het doel hierin hun advocatenpraktijk 
voort te zetten. Te vaak en te vlug is er al veel moois en waarde- 
vols afgebroken. 

Dat het ook anders kan is hier wel bewezen. De voorzitter dankte voor 
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de vorstelijke cheque en sprak de hoop uit dat dit goede voorbeeld 

vaker gevolgd zal worden. Gelet op de plannen voor het museum kan 

Oud-Ede nog veel geld gebruiken en het is erg fijn dat de Vrienden 

van het Museum zich hiervoor willen inzetten. 

De villa "By Honck'"' is onder leiding van de architecte Elisabeth 

Lestrieux zeer fraai gerestaureerd en waar nodig in verband met de 

praktijk op een werkelijk bijzondere wijze aangepast. Met name in de 

hal is het karakter geheel bewaard gebleven, mede door het fraaie 

glas-in-lood raam daar te handhaven. De kantoren zijn geheel in de 

stijl van het huis ingericht door vaklieden. 

Voor een aantal zaken, o.m. een schitterende tussendeur met geetste 

ramen moest men elders zoeken en zelfs op zoals men dat noemt "de 

sloop" vond men bruikbare zaken. 

Dat men bij de ingebruikneming van het gerestaureerde pand ook het 

museum niet heeft vergeten, daarvoor hulde! 

OUD-EDE OP EXCURSIE. 
  

Woensdag 18 mei was dan de dag van het jaarlijkse reisje. Kon dit 

vorig jaar helaas niet door gaan - dit jaar lukte het dan wel. 

De commissie bestaande uit Mevrouw Mr. Jager-Both en de heer J. Die- 

peveen, had een interessant programma voor deze dag voorbereid. 

Het eerste doel was kasteel "Groeneveld" te Baarn. Na eerst koffie 

tre hebben gedronken werd onder deskundige leiding het kasteel be- 

zichtigd, gevolgd door een dia-presentatie. Hierdoor kon men kennis 

nemen van de geschiedenis van het kasteel, maar speciaal ook van de 

verschillende families die sedert 1703 het kasteel hebben bewoond. 

Bijzonder uiteraard voor de geinteresseerden in historie. In het 

kasteel (thans mede in gebruik bij Staatsbosbeheer) was bovendien 

een tentoonstelling ingericht over de bosbouw van vroeger en van nu. 

Oude gereedschappen lieten ons zien hoe men met primitieve middelen 

in het verleden kans zag aan verantwoorde bosbouw te werken. De daar- 

bij behorende film toonde hoe men vroeger moest zwoegen zonder ma- 

chines. Na een gezellige lunch in het kasteel werd het volgende doel 

het Oranje-museum in Baarn. Voor velen werd dat een ophalen van her- 

inneringen uit vroeger jaren. Het tijdperk van vele Oranjevorsten 

werd naar voren gehaald, waarbij in het bijzonder de regeer-perioden 

van Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana de aandacht vroegen. 

Na een zeer genoeglijke theepauze in een gelegenheid temidden van de 

Baarnse bossen, werd de dag besloten met een bezoek aan het onlangs 

geopende Barometer-museum in Maartensdijk. 

lá



  

  

  

0 

Ôche psug 0) Fa 
bel: 08380-15615



  

Uw hele nieuwe garderobe samen- 
stellen in één zaak. Omdat alles er is 
en… alles perfekt is ! 

VAN DE WEERD 
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Voorzijde van kasteel Groeneveld 

Conservator Bolle gaf een overzicht van het ontstaan van de eerste 
barometers en de verdere geschiedenis ervan. Daarna was men in de ge- 
legenheid de verschillende zalen door te gaan. Men zag vele soorten 
barometers die er in de loop der eeuwen zijn geweest, waaronder zeld- 
zame, antieke barokbarometers, maar ook de grootste barometer ter 

wereld, welke zich uitstrekte over drie etages. Goed was het ook ken- 
nis te nemen van een aantal barometers die er als antiek uitzagen, 
doch in werkelijkheid vervalsingen waren. Ook vandaag maakt men, 
aldus de heer Bolle, nieuwe, maar desondanks antiek uitziende baro- 
meters, waarvoor men kennelijk nog steeds kooplustige slachtoffers 
kan vinden. 

Terug langs kasteel Groenevelt werd afscheid genomen van de hostess 
na een dankwoord van mevrouw Jager en een groot applaus. 
Voor een historische vereniging als Oud-Ede werd het toch in de eer- 
ste plaats een boeiende en leerzame dag. Terecht dan ook, dat de 
voorzitter Drs E. Broekhuis de reiskommissie-leden Mevrouw Jager en 
de heer Diepeveen aan het einde van de reis hartelijk dankte voor 
hun initiatief en alle voorbereidingen voor deze dag. 
Het was zeer de moeite waard. 

  

STICHTING VRIENDEN VAN HET MUSEUM OUD-EDE. 

De al enige jaren min of meer in het verborgene werkende Stichting 
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Vrienden van het Museum Oud-Ede, zal binnenkort meer naar buiten 

gaan treden. De laatste jaren is nog weer eens gebleken hoe belang- 

rijk het is een dergelijke Stichting als steun te hebben. De Stich- 

ting ontving in de loop der jaren een aantal belangrijke giften, 

onder meer door het initiatief van Rijsemus en De Frel, door bij 

verkoop van de "Ede-wijn'" een bedrag op de prijs te leggen; er werd 

een wijnveiling gehouden in De Reehorst; diverse particulieren 

stortten een bedrag. 

Zodoende was het dan ook mogelijk een aantal verzoeken van de muse- 

umcommissie te honoreren. 

Het voorlopige bestuur van de stichting en het bestuur van de Ver- 

eniging Oud-Ede zijn echter van mening, dat deze zaak in de toe- 

komst meer naar buiten dient te komen. Vooral nu de plannen voor 

verbouwing c.q. uitbreiding van het museum vaste vormen gaan aanne- 

men. Er zijn dan ook besprekingen gaande om in de eerste plaats de 

Stichting een meer officieel karakter te geven. Daarna zullen via 

de stichting akties gevoerd gaan worden voor het verkrijgen van 

extra middelen, het benaderen van sponsors, etc. 

Een kleine commissie, bestaande uit mevrouw Jager en de heren Broek- 

huis, Hendriksen, Hylkema Sr en Rijsemus bereiden één en ander voor. 

De eerste taak, welke op korte termijn rond moet komen is een aan- 

passing van de Statuten. Dat kan van belang zijn voor het verkrijgen 

van legaten, etc. Mocht men echter inmiddels al de behoefte voelen 

om de stichting met een extraatje te helpen, of weet men ergens een 

mogelijkheid tot het aanboren van gelden, aarzel dan niet en neem 

even kontakt op met het bestuur. 

BIJZONDERE AANWINST MUSEUM OUD-EDE. 

Donderdag 26 mei was het dan eeindelijk zover. Een in 1965 gevonden 

mannenvest (bij restauratie van de Oude Kerk), werd in 1985 geschon- 

ken aan het museum en was nu na een veel tijd vergende restauratie 

beschikbaar om te worden getoond. Speciaal voor deze gelegenheid was 

wethouder P. Aalbers naar het museum gekomen. Hij toonde zich dank- 

baar dat men van de zijde van Oud-Ede zich zo had ingespannen om dit 

stuk -oudste textiel, ooit in Ede gevonden- zo deskundig te laten 

verzorgen. In het bijzonder was hij mevrouw Hendriksen-Hooft erken- 

telijk voor de zo deskundige begeleiding, maar ook voor het doorzet- 

ten, hetgeen tot een goed resultaat heeft geleid. 

Namens het bestuur en museumcommissie sloot de voorzitter Broekhuis 

zich graag hierbij aan. Inderdaad, stelde hij, is het bijzonder dat 

een stuk textiel uit 1750 nu zo toonbaar in het museum is te bezich-



    

tigen. Dat vrijwillige inzet bij een dergelijke zaak onmisbaar is en 
OOK wordt gegeven, is voor het bestuur een belangrijke steun. 
an de hand van een 15-tal dia's gaf mevrouw Hendriksen vervolgens 
een boeiend overzicht van wat de gehele restauratie eigenlijk had 
ingehouden. Men zag de oorspronkelijke toestand, maar ook fragmenten 

die sterk om bijwerken vroegen. Hierna konden de aanwezigen, waaron- 

der mevrouw Siebert, de restauratrice, naar de zaal waarin de vitri- 
ne met het mannenvest is opgesteld. Wethouder Aalbers rondde de bij- 
eenkomst af met het verwijderen van het doek over de vitrine. 
De restauratie is een hoofdstuk apart. In deze Zandloper wordt daar- 

voor in het hoofdstuk "Aanwinst voor het museum" ruimte gereserveerd. 

Met name onze leden van buiten Ede vinden hierin wellicht aanleiding 

om komende tijd eens in Ede het museum te komen bezoeken. 

  

AANWINST VOOR HET MUSEUM 
  

Als bij de restauratie werkzaamheden aan de Ned, Herv. Kerk ín het 
centrum van onze woonplaats in 1965 enige grafkelders worden geopend 
treft men in één der kelders textiel restanten aan, Het blijken de 
panden, geheel compleet, van een groen wollen damast gevoerd vest te 
zijn. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort 
wordt om advies gevraagd, Deze instantie dateerde het kledingstuk uit 
circa 1750, Omdat men daar niet is gespecialiseerd in textiel en het 
beschikbaar krijgen van deskundige hulp toen niet lukte, heeft men 
bij de R‚O,B, de kleding enigzins gereinigd en geconserveerd, Daarna 
is dit ín het arohief van de Ned, Herv, Gemeente bewaard gebleven, 
Tot 1985 bleef het vest daar. Toen ward nel, deze grafvondet in eigen- 
dom overgedragen aan het Museum Oud=Ede, Men constateerde dat het híer 
ongetwijfeld om een belangrijke vondst ging. Het was daarom dan ook 
dat het Museum te rade ging bij het centraal Laboratorium voor onderzoek 
van voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam, Daar was men meteen 
zeer enthousiast, Geadvigeerd werd het, mannenvest te conserveren en te 
restaureren, Voor Bie van belang als zijnde het oudste textiel ter 
plaatse aangetroffen voor zover bekend, De datering oiroa 1750 wordt 
door het Centraal Lab, en ook door Conservatoren van andere musea die 
geraadpleegd zijn onderschreven, Masporingen ín andere Musea leverden 
wel vesten op met overeenkomstige details, maar verschilden van snit 
en ook wat de stof betrof, Een gelijke voeringstof werd aanvankeli jk 
evenmin aangetroffen. Kort geleden echter werd een rood baaien mannen= 
vest met bijna dezelfde voering gevonden ín het Historisch Costuum 
Museum van de Laak in Utrecht, Het Edese vest zou mogelijk een streek= 
dracht kunnen zijn geweest en zou gedragen zijn op een kuitbroek, 

De geadviseerde conservering en restauratie van het vest zou van het 
Museum Oud=Ede echter te grote financiële offers vragen. 
Daarom werd op een begroting voor een restauratie=conserveringsvoor= 
stel van het Centraal Lab, subsidie aangevraagd bij het Ministerie 
van WeVeCe, de Gemeente Ede en de Stichting Foundation Jordaan — van 
Heek en van al deze instanties verkregen! | Toen kon men aan de slag. 

De conservering werd uitgevoerd ín het Centraal Lab. te Amsterdam on=
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der leiding van Mevrouw van Nes met hulp van de restauratrice van het 
Gelders Oudheidkundig Contact ín Zutphen, Mevrouw Siebert-de Kaste, 
en om de kosten te drukken geassisteerd door Mevrouw E‚ Hendrikaen= 
Hooft van het Museum Oud-Ede, die tevens als coördinator optrad, 

De Conservering bestond uit een "wasbeurt" met een door het Centraal 
Lab, speciaal ontwikkelde zeep. Spoelen meterwabsrman-tot slot nog eens 
met gedeminiraliseerd water, Daarna werden de panden zo goed mogeli jk 
in model gelegd en plat liggend gedroogd. Vóór de wasbeurt waren er 
foto's van de oorspronkelijke toestand gemaakt die men nu boven de 
vitrine siet, 

De restauratie nam nogal wat tijd in beslag. Alle scheuren en gaten 
werden van een ondersteunend weefsel voorzien om zoveel mogelijk 
het weefsel of soms de draden bijeen te houden, 
Hiervoor werd zijde orepeline gebruikt een rekbaar en uiterst dun 
weefsel, Met uitgerafelde crepeline draden en zeer dunne soms kromme 
chirurgen naalden werd genaaid, Gekozen is om alle panden los te laten 
liggen om zo interessante details niet aan het oog te onttrekken, 
Het linnen garen waar vroeger mee werd genaaid was als plantaardig 
materiaal geheel vergaan, 

Thans treft men het gerestaureerde vest aan in een speaiaal hiervoor 
gemaakte vitrine, Het is zo opgesteld dat men een goed idee krijgt 
van het maaksel, Let U eens op de diverse stoppen, vooral die boven 
de spiegel, de diverse delen van de mouwen en de knoopsgaten, die 
met zijde zijn gefestoneerd., De losse reepjes hebben hoogst waarschi jn= 
lijk langs de hals gezeten. 

De vele werkzaamheden voor de restauratie vergden veel van de ogen 
van de dames en enorm veel geduld, Maar nu dan het eindresultaat met 
de foto's kan worden vergeleken kunnen de dames terecht een beet je 
trots zijn op hun werk, Zij zijn bovendien zeer dankbaar voor alle 
hulp die zij mochten ondervinden en de aandacht die zij kregen van 
anderen, Daarom worden hier graag genoemd de medewerking van het Mini- 
sterie van WeV.Ce, de Gemeente Bde, de Stichting Foundation Jordaan- 
van Heek, het Gelders Oudheidkundig Contact, het Centraal Laboratorium 
te Amsterdam, het Historisch Costuum Museum, het Nederlands Costuum 
Museum, het Nederlands Openlucht Museum en nog vele anderen. Daarbij 
willen wij uiteraard niet vergeten de bijzondere welwillendheid van de 
Kerkvoogdij van de Ned, Herv, Gemeente te Ede die het vest aan het 
Museum Oud=Ede wilde afstaan, 

HET BOERDERIJENBOEK 
nn 
a nn en nn nn nn nn EE EE re en nn nn 

Binnenkort komt er een herdruk van het Boerderijen- 

boek. 

In de eerste oplage bleek, dat diverse onderschrif- 

ten historisch niet juist waren. 

Heeft u hierover op- of aanmerkingen, dan stellen 

wij het zeer op prijs als u die door wilt geven 

via de balie van het Museum of rechtstreeks aan de 

sekretaris van de Vereniging Oud-Ede. 

Ook als u belangstelling heeft voor een exemplaar 

kunt u natuurlijk vast uw bestelling opgeven.



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
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omdat de oudste bank in ede 

allang de oude niet meer is! 

maar nog net zo vertrouwd, 
gelukkig! 
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