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In het Historisch Museum Ede bevindt zich een Statenbijbel uit het jaar 1643. 

Waarom thans wijzen op dit belangrijke bezit van de Vereniging Oud Ede? Welnu, 

in deze Zandloper kan men lezen over de excursie die op 24 mei wordt gemaakt naar 

Dordrecht, de stad waar in 1637 de Statenvertaling - nieuwe Nederlandse vertaling 

van de bi ‘bel - gereed kwam.
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Aan de leden 

In de rijkgeschakeerde geschiedenis van de Veremiging Oud Ede heeft 

haar orgaan De Zandloper wederom een gedaanteverwisseling onder- 

gaan. Het blad wordt voortaan gedrukt bij Drukkery Frouws, een 

bedrijf dat een belangrijke verwevenheid kent met de geschiedenis van 

deze gemeente. Maar dat is niet alles. Ook de redactie is veranderd. 

Aan de lezer(es) is het te beoordelen in hoeverre de wijzigingen worden 

ervaren als verbeteringen. 

Op welke wijze wie dan ook aan een blad als De Zandloper wil sleute- 

len, van belang blijft de inbreng van de leden. Wie sets te schrijven heeft 

in overeenstemming met de doelstelling van dit blad, moet dat vooral 

niet laten. De redactie zal altijd dankbaar zijn voor bruikbare bijdra- 

gen en ook voor aanwijzingen die kunnen leiden tot het schrijven van 

een verhaal voor De Zandloper. 

In deze editie wordt o.m. aandacht gevraagd voor de aanstaande jaar- 

vergadering (agenda en jaarverslag zijn beide afgedrukt). Wy hopen 

van harte dat de vergadering goed wordt bezocht, temeer omdat het 

deel na de pauze is gereserveerd voor een uiterst interessante dia-lezing 

over ons excursiedoel Dordrecht. 

Het Bestuur. 

* Het dagelijks bestuur van de Vereniging Oud-Ede wordt gevormd door de heer F. van Beek, voorzitter, 

mevrouw H.A. Blaauw-De Wit, secretaris (Beatrixlaan 14, 6713 PS Ede, tel. 08380-11584) en de heer 

J.M. v.d. Berg, penningmeester. De contributie bedraagt f 20,— per jaar, te storten op giro 353.42.68 

van penningmeester Vereniging Oud-Ede te Ede. 

Het Historisch Museum Ede, Museumplein 7 te Ede (tel. 08380-19554) is open ’s middags van twee tot 

vijf uur (op zondag tot vier uur), doch op maandagen is het gesloten. 

* De redactie van De Zandloper bestaat uit de heren S.J. Ouwendijk, J.W. Top, Auke Cloo (eind- 

redacteur) en G.W. Onderstal. Kopij te zenden aan het secretariaat van Oud Ede (zie hierboven). 

Produktie: Drukkerij Frouws te Ede.  



Jaarvergadering van Oud Ede 

Het bestuur van de Vereniging Oud Ede 
nodigt de leden uit tot het bijwonen van de 
jaarvergadering op dinsdag 26 maart 1991 
om 19.30 uur in het Cultureel Centrum 
De Reehorst te Ede. 

AGENDA: 
l. Opening door de voorzitter, de heer 

F. van Beek 
2. verslag vergadering 3 april 1990 (zie 

Zandloper nr 2/1990) 
. jaarverslag over 1990 (elders in deze 
Zandloper) 

‚ jaarverslag penningmeester 
(zie toelichting) 

. verslag kascommissie 

. verkiezing nieuwe kascommissie 
‚ begroting-1991 (zie toelichting) 
‚ voorstel contributieverhoging (idem) 
. bestuursverkiezing (zie toelichting) 
‚ rondvraag en sluiting. 
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Na een pauze houdt mevrouw K. Schreuders 
van de VVV te Dordrecht en lezing met dia’s 
over haar woonplaats. Deze lezing houdt ver- 
band met de excursie van vrijdag 24 mei naar 
de stad Dordrecht, waarover meer elders in 
deze Zandloper. 

TOELICHTING op de agenda: 
e punten 4 en 7: Het financieel verslag over 

1990 en de begroting voor 1991 zijn van 
19 maart af in het museum verkrijgbaar; 
beide stukken zijn ook te verkrijgen bij 

de aanvang van de vergadering. 

punt 8: Jarenlang heeft onze vereniging 
een contributie geheven van f 15,—. Voor 
dit bedrag is het hele gezin lid. Het 
bestuur heeft gediscussieerd over het 
eventueel invoeren van een gezinslid- 
maatschap en een jeugdlidmaatschap. Er 
is gekozen voor het handhaven van de 
bestaande situatie. Wel is besloten de 
leden voor te stellen de contributie te ver- 
hogen tot f 20,— per jaar voor het gehele 
gezin. Dit heeft gratis toegang tot het 
museum en de lezingen. Per gezin is 
slechts één museumjaarkaart tegen gere- 
duceerde prijs verkrijgbaar. Zie voor 
informatie over die kaart elders in dit 
blad. 

punt 9: Mevrouw mr W.B.A.G. Jager- 
Bot heeft te kennen gegeven tussentijds 
haar bestuursfunctie te willen neerleggen. 
Mevrouw G.W. Elbertsen-Wiegeraadt is 
statutair aftredend, maar stelt zich her- 
kiesbaar. Zoals de leden in het jaarverslag 
hebben kunnen lezen, hebben twee leden 
van de museumcommissie zich bereid 
verklaard zitting te nemen in het bestuur. 
Concreet stelt het bestuur voor a) het 
neerleggen van de bestuursfunctie door 
mevrouw Jager voor kennisgeving aan te 
nemen, b) mevrouw Elbertsen te herkie- 
zen, c) mevrouw [. Zwaginga-Van der 
Sluis en de heer H.B. de Leeuw te benoe- 
men tot lid van het bestuur. 

  

  

Bibliotheek en archief 

De bibliotheek, het archief en ook het foto-archief van de Vereniging Oud Ede bevinden zich 
thans in de bestuurskamer van het museum. Dit vertrek dient tevens als werkkamer voor de vrij- 
willige medewerkers(sters). Een mulufunctioneel gebruik dat eenvoudigweg moet worden toe- 
geschreven aan ruimtegebrek. Het raadplegen van boeken, bekijken van foto’s en ander archief- 
materiaal blijft mogelijk, op voorwaarde dat vantevoren een afspraak wordt gemaakt. De mede- 
werkers van het museum kunnen dan tijdig een en ander opzoeken en de geïnteresseerde een 
plaats aanwijzen voor het bestuderen van de stukken. Tegen betaling van f 25,— kan het 
museum een goede afdruk van een foto of een ansichtkaart leveren. Tijdens de openingsuren 
van het Historisch Museum Ede kan men over het voorgaande mevrouw B.T. Groen benade- 
ren. Telefoonnummer van het museum: 08380-19554. De openingsuren zijn: dinsdag t/m zater- 
dag 14.00 tot 17.00 uur, op zondag van 14.00 tot 16.00 uur. Op maandag is het museum dicht. 

  

 



Veel 
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In het in 1963 verschenen gidsje ”Gel- B. Eh | An A 
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Jac Gazenbeek samenstelde in opdracht 4 
van de Stichting “Contact van Gelderse 
Oudheidkundige Verenigingen en 
Musea”, werd uiteraard ook aandacht 
besteed aan de voorloopster van ons 
museum. In het gidsje werd de 
Museumboerderij aan de Driehoek te 

Ede als volgt omschreven: GERE | Bed EE. ce RS 
”Het laatst overgebleven boerderijtje in Pe A 

hetcentrum van het oude dorp. Omdat SE MEK Ok EN 
het zo mooi en gaaf was, heeft men het EE Reen AG 

bewaard en ingericht als Veluws binnen- 
huisje, stijl eind 19e eeuw. Het is met 
zorg en consequent tot in het detail 
gedaan. U bent haast verwonderd dat de 
baas en de vrouw, die roerloos bij het 
vuur zitten, niet reageren op uw welge- 
meende groet. Ze staren u wel overal na, 
als u nieuwsgierig rondneust in hun ver- 
stilde wereldje. Lang niet alles kon in dat ON in enen 
mooie boerderijtje geborgen worden.In GS AE 
het bakhuis zijn, keurig in vitrines, pre- e in de Ha en 
historische vondsten uit de omgeving en a 
andere antiquiteiten uitgestald. Voor De vroegere Museumboerderij Oud-Ede 
het uitstervende handwerk van bezem- 
binder, kuiper en klompenmaker heeft men vlak bij een dépendance ingericht”. Tot zover de 
schildering van wijlen de heer Gazenbeek, die nu eens zou moeten zien wat er allemaal ver- 
anderd is ten aanzien van het museum van Oud-Ede.….…. 

  
Museumjaarkaarten 

Het heeft lang geduurd voordat de vier soorten museumkaarten aan bezoekers van het Histo- 
risch Museum Ede konden worden aangeboden. De (landelijke) Stichting Museumjaarkaart 
heeft verzending van de kaarten steeds weer uitgesteld, hetgeen door zowel het bestuur van Oud 
Ede als de medewerkers van het museum als bijzonder hinderlijk werd ervaren. Gelukkig zijn 
nu alle kaarten te verkrijgen: 
— de kaarten voor volwassenen (f 40,—) 
— de seniorkaarten, op vertoon Pas 65 (f 25,—) 
— de juniorkaarten, voor jongeren tot 19 jaar, op vertoon CIP (f 15,—) 
— de kortingskaarten voor leden Oud Ede en museum-medewerkers (f 25,—) 
De museumjaarkaart is een “magneetkaart” waarop de koper naam, geboortedatum en pasfoto 
moet aanbrengen. Het beschrijven van de kaart is alleen mogelijk met gebruikmaking van een 
balpen. Na het invullen kan de kaart dichtgeplakt worden en de papieren beschermstrip 
worden verwijderd. Bij een bezoek aan het museum moet de pasfoto op de kaart zitten, anders 
is deze niet geldig. Het bovenstaande geldt eveneens voor de z.g. Rabokaart.
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Werk aan de winkel 

De werkgroep "Geschiedenis Ede” zoekt met spoed enkele enthousiaste medewerkers(sters), 
dames en heren die willen meewerken aan een bronnenonderzoek over de ontwikkeling van Ede 
in de twintigste eeuw. Van betrokkenen wordt historische interesse verwacht. Een of meer dag- 
delen per week - overdag of in de avonduren - moeten ze voor de taak beschikbaar zijn. Er wordt 
gewerkt in teamverband. De groeps-medewerkenden hebben keuze uit meedoen aan interviews 
met prominente, oudere Edenaren, bestuurders van plaatselijke instellingen enzovoort en uit 
schriftelijk bronnenonderzoek, eventueel een combinatie van beide. De beloning is: zich 
betrokken voelen bij een omvangrijk en interessant onderzoek over onze eigen plaatselijke 
geschiedenis. Wie van de 700 leden van Oud Ede reageert op deze uitdaging? Inlichtingen en/of 
aanmeldingen bij de heer G.W. Onderstal, Van Heutszlaan 56, 6711 KR Ede, tel. 08380- 
13560. 

Wie weet iets van Righolt's? 

De heer J.A. Righolt te Bennekom schrijft ons dat zijn geslacht precies 111 jaar onafgebroken 
in Ede woonachug is. In het boekwerk De Geschiedenis van Ede trof hij de namen aan van veel 
oude Edese families. In de rij van Van Raaij, Brouwer, Mulder, Van Zoelen, Schuurman, Van 
Peursem, Van de Craats, Eijlander kwam ook de naam Righolt voor. Die familie blijkt al vòòr 
1811 in Ede te hebben gewoond. Onze briefschrijver wil nu graag in contact komen met die 
leden van Oud Ede die hem kunnen helpen aan gegevens over de Edese familie Righolt in vroe- 
ger jaren. Wie kan de sluier oplichten? De heer J.A. Righolt is telefonisch bereikbaar via het 
nummer: 08389 - 13387. 

Hartelijk dank 

De Kantkloskring Veluwezoom verzoekt de redactie van de Zandloper haar hartelijke dank over 
te brengen aan degenen die het welslagen van de expositie in Ede bevorderd hebben. Om te 
beginnen is dat het bestuur van het Historisch Museum Ede dat de zaalruimten beschikbaar 
heeft willen stellen. Voorts veel dank aan mevrouw Groen en de staf van vrijwilligers waar de 
leden van de Kantkloskring altijd met vragen terecht konden. De kring is ook bijzonder erken- 
telijk de heer P. Bolwerk voor zijn begeleiding bij de inrichting van de expositie en het verzorgen 
van de persberichten. De deelnemende leden van de Kantkloskring hebben het evenement in 
Ede ervaren als een reeks van drie ongelooflijk drukke maar ook heel gezellige weken. Ter 
onderstreping van de dankbetuiging hierbij een actiefoto” van het kantklosgebeuren. 

 



Onze excursie: 

Vrijdag 24 mei naar Dordrecht, 
Hollands oudste stad 

Onze excursie voert ons dit jaar naar de oude 
en vermaarde handelsstad Dordrecht. 
De oorspronkelijke benaming Thuredricht 
komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 
plm. 1120, die vermeldt dat er een kapel is 
gebouwd. In 1220 verleende Willem, graaf 
van Holland, stadsrecht aan Dordrecht. Van 
nog grotere betekenis was het stapelrecht dat 
in 1299 door graaf Jan I aan de stad wordt 
gegeven. Dit recht houdt in dat alle goederen 
die via de Maas en de Rijn Dordrecht pas- 
seerden, door de stad op de markt mochten 
worden gebracht. Dankzij dit recht groeide 
Dordrecht in de 14e eeuw tot de belangrijkste 
stad van Holland. Maar ook om andere rede- 
nen kreeg deze stad bekendheid. Immers 
Dordrecht was een van de belangrijkste en 
eerste bolwerken van Willem van Oranje. In 
de Statenzaal van “Het Hof” werd in 1572 de 
Eerste Vrije Statenvergadering van de twaalf 
Staten-steden gehouden, waar onder leiding 
van Prins Willem van Oranje het verzet tegen 
de Spaanse overheersing werd gebundeld. In 
deze stad ligt dus de kern van een zelfstandig 
Nederland. Maar er gebeurde hier nog meer. 
Gedurende de jaren 1618 en 1619 vond de 
befaamde Synode van Dordrecht plaats. Er 
was toendertijd veel verschil van mening over 
de uitleg van de bijbel (de ’preciezen” tegen- 
over de “rekkelijken”). Een belangrijk 
besluit op deze vergadering was een nieuwe 
Nederlandse vertaling van de bijbel te laten 
maken. Dit karwei kwam in 1637 gereed: de 
zogenaamde Statenvertaling. Het Historisch 
Museum Ede heeft een exemplaar uit 1643. 
Dordrecht dus, een stad met een oude histo- 

rie, een stad met meer dan 800 monumenten, 
waar gidsen ons op 24 mei zullen rondleiden 
en vertellen van de geschiedenis van de stad, 
de Groothoofdspoort, Het Hof, de Dordtse 
gevels, het stadsrecht en de wijnhandel, de 
Grote Kerk enzovoort. In plaats van deze 
wandeling kan men ’s morgens ook kiezen 
voor een bezoek aan museum Mr Simon van 
Gijn, want daar is te zien hoe de oude Dordte- 
naren zich in hun patriciërshuizen met de 
mooiste zaken omringden. Verder ligt het in 
onze bedoeling na de lunch Het Hof en de 
Grote Kerk te bekijken. Om een inzicht te 
geven in alles wat er te zien is in deze histori- 
sche stad zal op onze jaarvergadering op 26 
maart, na de pauze, mevrouw K. Schreuder 
uit Dordrecht hierover - met dia’s verduide- 
lijkt - vertellen. De kosten van deze excursie 
bedragen f 52.50 per persoon. U kunt zich 
persoonlijk aanmelden bij ons Museum (di. 
t/m za. 14.00 - 17.00 uur; zo. 14.00 - 16.00 
uur) en telefonisch (08380 - 19554). Ook kunt 
u zich telefonisch opgeven bij mevr. H.A. 
Blaauw-de Wit, tel.: 08380-11584. De ver- 
schuldigde kosten kunnen worden overge- 
maakt op postrekening 3534268 of op bank- 
rekening 92.51.09.797 (postrekening Gel- 
ders Utrechtse Spaarbank Ede is 821000) 
t.n.v. Vereniging Oud-Ede, onder vermel- 
ding van “Excursie Ver. Oud-Ede”. 
Gaarne zullen wij uw aanmelding en betaling 
vòór 1 mei 1991 ontvangen. 

Onder voorbehoud van eventueel noodzake- 
lijke wijzigingen is het programma als volgt 
samengesteld: 

  

Op naar de duizend 
Op de volgende pagina van deze Zandloper begint het jaarverslag van de Vereniging Oud Ede. 
Onze leden zullen er ongetwijfeld kennis van nemen, daar zijn we niet bang voor. Evenmin zijn 
we bevreesd voor de vervulling van de hoop die in de slotzin van dat verslag doorklinkt: het 
inschrijven van het duizendste lid van de vereniging. Dat moet toch mogelijk zijn? Is u nog geen 
lid van Oud Ede, wordt u het dan nù. U hebt dan onder meer vrije toegang tot het Historisch 
Museum Ede. Voor maar twee tientjes per jaar, nog geen vier dubbeltjes per week nota bene, 
bent u volwaardig lid. E wat dacht u van een cadeau-lidmaatscahp voor een jarige dohter of 
goede kennis? Nù opgeven bij het secretariaat!



08.30 uur: 
vertrek van het parkeer- 
terrein bij het Museum, 
Museumplein 7, Ede. 

10.00 uur: 
koffie 

10.30 uur: 
bezoek aan Museum Mr 
Simon van Gijn of wan- 
deling 

12.00 uur: 
lunch (koffietafel) 

13.15 uur: 
wandeling naar Het Hof 

13.45 uur: 
bezoek aan Het Hof 

14.15 uur: 
koffie in Het Hof 

14.45 uur: 
vertrek naar de Grote 
Kerk 

16.15 uur: 
aanvaarden van de terug- 
reis, zo mogelijk, als de 
tjd het toelaat, langs een 
toeristische route (Kin- 
derdijk) 

+ 17.45 uur: 
aankomst bij ons 
museum in Ede.   

De Grote Kerk te Dordrecht 
(foto ontleend aan een uitgave van de Dordtse VVV) 

  

eigentijds 
in drukwerk 
rader (rouws bw 

Stationsweg 38 - Postbus 11 - 6710 BA Ede Telefoon 08380 - 14955 

    

  
    

   



  

  

Jaarverslag 1990 Vereniging Oud Ede 

De Vereniging Oud Ede heeft een jaar van 
hard werken en grote veranderingen achter 
de rug; de verbouwing van het Historisch 
Museum Ede is afgerond en de herinrichting 
van het museum is gedeeltelijk klaar. In ver- 
band met het noodzakelijke veelvuldige over- 
leg en het koördineren en afstemmen van tal- 
loze zaken hebben bestuur en museumkom- 
missie gezamenlijk vergaderd. Statutair 
behoort de exploitatie en de instandhouding 
van het museum tot het takenpakket van de 
Vereniging Oud Ede. Bestuur en museum- 
commissie hebben met elkaar gediskussieerd 
of het wenselijk zou zijn het museum een 
eigen rechtspersoonlijkheid te geven. Resul- 
taat van dit overleg is de vaststelling dat we 
niet uitsluiten dat het museum op den duur 
een zelfstandige stichting wordt, maar dat op 
dit moment onze aandacht teveel in beslag 
genomen wordt door andere prioriteiten. 
Onderwerpen van bespreking waren onder 
andere: het Historisch Museum Ede, de 
sponsoraktie, personeel, de werkgroep 
geschiedenis, de Zandloper en de exkursie. 
Door samen te vergaderen kregen bestuur en 
museumkommissie een goede indruk van 
elkaars werkzaamheden en dat heeft de 
onderlinge saamhorigheid bevorderd. Aan 
het eind van dit verslagjaar is dan ook beslo- 
ten de museumkommissie op te laten gaan in 
het bestuur. De vergaderingen verliepen 
altijd in een prettige sfeer en bestuur en 
museumkommissie zien de strukturele 
samenwerking met vertrouwen tegemoet. 
Het bestuur dankt allen die het ons zowel 
financiëel als materieel mogelijk hebben 
gemaakt ons werk te doen. In het bijzonder 
danken we de leden van de vereniging, de 
vrijwilligers, de gemeente Ede, de provincie 
Gelderland, het bedrijfsleven van Ede en ver- 
schillende particuliere fondsen. 

Vereniging Oud Ede 
Aan het eind van dit verslagjaar hebben 677 
leden hun kontributie over het jaar 1990 vol- 
daan en 54 leden hebben niet gereageerd op 
de uitnodiging de kontributie te betalen. 

Samenstelling bestuur: 
Voorzitter: dhr. F. van Beek 
sekretaris: mevr. H.A. Blaauw-de Wit 
Penningmeester: dhr. J.M. van den Berg 
Vice-voorzitter: mevr. mr. W.B.A.C. Jager- 
Bot 
Lid en tevens voorzitter van de museum- 
kommissie de heer ing. G. Boekhoven 

Lid en tevens sekretaris van de museum- 
kommissie: mevr. B.T. Groen 
Overige leden: mevr. G.W. Elbertsen- 
Wiegeraadt en dhr. J. van Zoelen. 
Vrijwel alle bestuursvergaderingen werden 
bijgewoond door de streekkonservator, de 
heer P.B.M. Bolwerk. 

De leden van de museumkommissie mevr. 
L.A.M. Gijssen-Boerebach en mevr. E. Hen- 
driksen-Hooft hebben te kennen gegeven 
hun funktie te willen neerleggen. Bij de 
komende jaarvergadering zal een voorstel 
van het bestuur op tafel liggen de museum- 
kommissieleden mevr. 1. Zwaginga-van der 
Sluis en de heer H.B. de Leeuw te benoemen 
als bestuurslid. Als de ledenvergadering haar 
fiat geeft aan dit voorstel zal de samensmel- 
ting van museumkommissie en bestuur een 
feit geworden zijn. 

Historisch Museum Ede 
Een nieuwe naam voor een nieuw museum. 
Het resultaat van het uitstekende werk dat in 
het verleden verzet is om het museum tot 
stand te brengen en in stand te houden was 
aan een herbezinning toe. Gebouw en inrich- 
ting voldeden langzamerhand niet meer aan 
de eisen des tijds. Na een jaar lang onderhan- 
delen met de gemeente Ede over de verbou- 
wing en renovatie van het museum werd in 
februari 1990 met het werk begonnen. De 
kosten van de verbouwing zijn voor 100% 
door de gemeente Ede opgebracht; de kosten 
van de herinrichting kwamen geheel voor 
rekening van de Vereniging Oud Ede. Mede 
door de gewaardeerde inzet van vrijwilligers 
kon het museum op 7 september 1990 off1- 
cieel geopend worden door de burgemeester 
W. Blanken. De leiding van het Historisch 
Museum Ede wordt op vrijwillige en tijde- 
lijke basis op een voortreffelijke wijze uitge- 
voerd door mevr. B.T. Groen. Ze wordt 
geholpen door een 25 tal gemotiveerde en 
enthousiaste vrijwilligers. Vanaf de opening 
tot en met 31 december 1990 hebben 1199 
personen het museum bezocht. Hieronder 
waren enkele buitenlanders. De belangstel- 
ling om het museum in groepsverband te 
bezoeken neemt toe. De wisseltentoonstellin- 
gen over kantklossen en van werken van kur- 
sisten van KREK hebben ertoe bijgedragen 
een gemiddeld aantal bezoekers van 300 per 
maand te bereiken.



Sponsoraktie 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Ver- 
eniging Oud Ede is op grote schaal een spon- 
soraktie gevoerd. Het bestuur heeft een 
kleine tweehonderd bedrijven in Ede bena- 
derd met de vraag financiëel bij te dragen aan 
de herinrichting van het museum. De aktie is 
zeker bevredigend te noemen. Het Anjer- 
fonds Gelderland, het Nederlands Revalida- 
tefonds en de Frans Mortelmansstichting 
zijn de particuliere fondsen die een bijdrage 
gegeven hebben. Van de provincie Gelder- 
land hebben we een subsidie ontvangen. Van 
de gemeente Ede mochten we de exploita- 
tieonderschrijdingen ten opzichte van de 
begroting over de jaren 1987, 1988 en 1989 
besteden voor de herinrichting van het 
museum. Samen met de vrijwillige bijdrage 
die we van vele leden mochten ontvangen was 
het verantwoord om de eerste fase van de her- 
inrichting uit te voeren. In het lopende jaar 
zal de tweede fase haar beslag moeten krij- 
gen. We bemerken dat het voeren van publi- 
citeit effect heeft op de bekendheid van het 
museum en dit sterkt ons in ons streven het 
werk en de doelstelling van de vereniging in 
breder verband naar buiten te brengen. 

Personeel 
In april van dit verslagjaar is de laatste vaste 
medewerker van het museum op eigen ver- 

zoek vertrokken. De subsidie die wij van de 
gemeente Ede ontvangen voor het inschake- 
len van personeel is ’geoormerkt”. Dat wil 
zeggen dat wij de subsidie alleen mogen 
besteden aan medewerkers die wij door 
bemiddeling van het Sociaal Werkvoorzie- 
ningschap aangeboden krijgen. Op dit 
moment is het Sociaal Werkvoorziening- 
schap niet in staat aan onze vraag te voldoen. 
Dat betekent dat al het werk in het museum 
voor 100% door vrijwilligers wordt verricht; 
een wankele basis voor dit belangrijke werk! 
Het inschakelen van vrijwilligers zal in een 
museum als het onze altijd nodig blijven. Dit 
vrijwilligerswerk kan alleen goed verlopen 
onder leiding van een professionele en spe- 
ciaal hiervoor opgeleide kracht. De noodzaak 
van een dergelijk leidinggevend persoon 
wordt onderschreven door de gemeente Ede, 
maar tot op heden is geen geld gevonden om 
dit te effektueren. 

Werkgroep geschiedenis 
Het bestuur is zich bewust dat het vastleggen 
van de geschiedenis van Ede door beslomme- 
ringen rondom het museum dreigt onder te 
sneeuwen. In het verleden heeft de Vereni- 
ging Oud Ede het boek “De geschiedenis van 
Ede” het licht doen zien. Dit was destijds een 
prima initiatief en tot op de dag van vandaag 
is het een bron waaruit velen informatie put- 
ten over het verleden. Maar de inzichten over 

De kranten hebben vorig jaar uitgebreid aandacht besteed aan de heropening van ons museum. Deze 
interieurfoto stond bij een verslag in de Edese Courant en was in opdracht van dat dagblad vervaardigd 
door de fotograaf Cord Otting. 
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de wijze van geschiedschrijving zijn veran- 
derd en bovendien gaat het boek maar tot 
1940. Het bestuur was dan ook blij dat een lid 
van de vereniging het initiatief nam een werk- 
groep geschiedenis te starten. Werkgroep en 
bestuur kwamen al vlug tot de ontdekking 
dat wij niet in staat zouden zijn de recente 
geschiedenis van Ede op een moderne en 
wetenschappelijke wijze te boek te stellen. 
Deze konklusie heeft tot gevolg gehad dat het 
bestuur een verzoek gericht heeft aan het 
gemeentebestuur een professionele kracht 
aan te trekken voor het op schrift stellen van 
de geschiedenis van Ede. De werkgroep 
geschiedenis heeft zich als taak gesteld histo- 
risch onderzoek te verrichten naar de maat- 
schappelijke verandering die aan het begin 
van deze eeuw de aanzet vormden tot de ont- 
wikkeling van het Ede zoals we dat nu ken- 
nen. De werkgroep doet op deze manier 
voorwerk voor het werk van een daartoe 
opgeleide geschiedschrijver. 

Zandloper 
Het is dit jaar met moeite gelukt om de Zand- 
loper viermaal in de bus van de leden te laten 
glijden. Er was geen adequate redaktie en het 
produceren van de Zandloper liep over een 
zodanig aantal schijven dat het koördineren 
van een en ander erg moeilijk was. Het advo- 
katenkantoor Jager c.s. was zo bereidwillig 
de teksten voor ons uit te printen, maar des- 
ondanks bleven veel knelpunten over en het 
resultaat was niet bevredigend. Aan het eind 
van dit verslagjaar is besloten de gehele orga- 
nisatie rondom het redigeren en produceren 
van de Zandloper te reorganiseren. 

Exkursie en lezin 
De aktiviteiten voor de leden hebben zich dit 
jaar beperkt tot één lezing met daarop aan- 
sluitend een exkursie. Zaltbommel was het 

onderwerp van de lezing met dia’s die gehou- 
den werd tijdens de jaarvergadering op 3 
april 1990. Op 11 mei daaropvolgend hebben 
we met een bus vol leden een bezoek gebracht 
aan Zaltbommel en Buurmalsen. 

Tot slot 
Terugkijkend kunnen we konstateren dat het 
werk van de vereniging Oud Ede nog steeds 
dringend noodzakelijk is. De nu nog onder 
de bevolking aanwezige kennis en vaardighe- 
den dreigen verloren te gaan. De Edenaren 
die het oude dorpsleven weten te beschrijven 
zijn aan het verdwijnen. We moeten ons als 
vereniging bezinnen hoe we de herinnerin- 
gen van deze generatie kunnen vastleggen en 
daardoor vasthouden voor de komende gene- 
raties. Dit is niet alleen een taak voor de ver- 
eniging, maar voor de gehele gemeenschap. 
Zonder hulp van de gemeentelijke overheid 
kunnen we ons werk niet uitvoeren. De al 
jaren op stapel staande kultuurnota van de 
gemeente Ede zal in 1991 uitkomen. We ver- 
wachten hierin een visie van het gemeentebe- 
stuur op het museumbeleid in Ede en omlig- 
gende dorpen. Hopelijk sporen de visies van 
de Vereniging Oud Ede en de gemeente met 
elkaar. 
Een nauwere samenwerking met onze zuster- 
verenigingen Oud Bennekom en Oud Lunte- 
ren lijkt gewenst om de gezamenlijke doel- 
stelling beter te kunnen uitdragen en om 
dubbel werk te voorkomen. 

Tot slot enkele doelstellingen voor het 
komende jaar: 
— het voltooien van de tweede fase van de 

herinrichting van het museum 
— het vastleggen en het toegankelijk maken 

van de recente geschiedenis van Ede 
— _hetinschrijven van het 1000ste lid. 

  

  

Dr. Van Eck overleden 

Kort voor de samenstelling van deze editie van ons blad bereikte het bestuur van 

Oud-Ede het droeve bericht dat dr. Hubert J. van Eck op 85-jarige leeftijd is overleden. 

De heer Van Eck was van 1976 tot 1978 voorzitter van de vereniging. Hij noemde zich- 
zelf een “tussenpaus” tussen twee leden van de familie De Nooy. Als jongeman was 

Van Eck gelegerd in Ede en al gauw werd zijn grote belangstelling voor deze streek 

gewekt. Hier werd de kiem gelegd voor zijn latere studie ”Boeren en fabrieksarbeiders”. 

Tot het laatst toe hield dr Van Eck alle ontwikkelingen in de provincie Gelderland bij. 

Met zijn verscheiden is is een warm pleitbezorger voor het vastleggen van de cultuurge- 

schiedenis van deze regio verdwenen.     
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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, VAN DIJ K n museum Oud Ede, is INTERIEUR 
verzorgd door: is VERZORGING 

ZANDLAAN 16 - 6717 LP EDE 
TELEFOON 08380 - 32359 

  
   

  NN SHOE 
Mannen durven steeds meer 

in mode. Maar mannen 

willen vóór alles: zekerheid. 
De zekerheid van topkwali- 
teit. De zekerheid van een 
topmerk, dus. 

  

Voor een internationaal modeprogramma 
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Wekelijks hebben wij 

voor onze klanten 

Een keur aan bloemen 

en planten 

En voor struiken 

en bomen 

Kunt u ook gerust 

bij ons komen   
  

Kwekerij A. van der Meijden 

schaapsweg 80 - Ede - Telefoon (08380) 15615 

    

12



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 

 



  

  
Bankieren op z’n best bij een all-round 

bank: de Gelders-Utrechtse pane 
De Gelders-Utrechtse Spaarbank is een regionaal 

opererende bank waar u voor alle bankzaken terecht kunt. 

Als particulier maar ook als zakenman. Tegen uiterst 

concurrerende voorwaarden. En met een zeer snelle 
service. 

ee 

gelders-utrechtse & 
spaarbank 

Voor al uw bankzaken 
Gelders-Utrechtse Spaarbank 
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Ee Tuinplanten Bielzen 

Tegels Graszoden 

Grond Hout - enz. 

OOK TUINAANLEG 
Kalverkampweg 3 EN RENOVATIE 
6718 WJ Ede 

Tel: 13835 

  

  

  


