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De helft van 
2018 zit er 
al weer op. 
Er was weer 

heel veel 
te doen in 
de wijk: 

we begonnen met een goed bezochte, 
supergezellige Nieuwjaarsborrel, Koningin 
Winter kwam langs, de Klimaathaas 
huppelde vrolijk rond met een lammetje 
aan de zij, er was een succesvolle tweede 
buurtquiz en een spontaan georganiseerde 
afval-estafette. De snelfietsroute naar 
Wageningen is in onze wijk zo goed als klaar 
en is Nederrijn-pad gedoopt. Ook leuk: 
tijdens de Algemene Ledenvergadering is 
een nieuw bestuurslid geïnstalleerd: ze stelt 
zich in deze Klingelstee nader voor. Welkom 
Christine!

Na de zomervakantie gaan we 
weer veel andere leuke dingen doen 
en elkaar vaak zien: eind augustus 
doen we de Klingelbeek Klimaat 
Carrousel. Stap in en laat je 
inspireren! De derde Buurtquiz 
komt er aan, verder een 
leerzame wandeling en de 
derde editie van ons eigen 
Oktoberfest ‘Schwein am 
Rhein’. Al deze evenementen 
leiden tot ons grote feest: het 
veertigjarig bestaan van de 
Buurtvereniging. Dat wordt 
een knaller…….maar we 
mogen er helaas nog niks over 
zeggen…. Wordt vervolgd!

Fijne vakantie en tot ziens!

Woordje van Wim

In februari 2006 ruilden wij (mijn man 
Matthijs, dochter Lara en ik) Rotterdam 
in voor Arnhem. Niet vanwege het werk, 
maar wel om de mooie groene omgeving. 
Sindsdien wonen wij met heel veel plezier 
aan de Utrechtseweg. De enige echte 
Arnhemmer in ons gezin is zoon Thijs, die in 
2007 in Rijnstate werd geboren. 

In de eerste weken dat ik in Arnhem 
woonde, moest ik (als 9 jaar import-
Rotterdammer) best wel wennen aan 
het tempo waarin dingen hier gedaan 
worden. Een babbeltje bij de kassa kon mij 
bijvoorbeeld enorm storen. Nu doe ik daar 
zelf heerlijk aan mee en geven de prachtige 
omgeving en de mensen hier mij een 
natuurlijke rust. 

Na de verhuizing naar 
Arnhem heb ik nog twee jaar op en neer 
gereisd naar mijn werkgever in Rotterdam 
c.q. Geldermalsen. Dat reizen voor werk 
is gebleven, maar sinds eind 2008 als 
zelfstandig HR Projectmanager. Mijn man 
en ik hebben samen een eigen bedrijf.  

Dat ik beland was in een knusse, hechte 
wijk met een actieve buurtvereniging was 
mij al snel duidelijk. Een enorm contrast 
met Rotterdam maar erg leuk omdat ik er 
als nieuwkomer snel mijn draai vond en veel 
buurtbewoners leerde kennen. Inmiddels zit 
ik al jaren in een van de leeskringen en heb 
ik diverse kinderactiviteiten (Sinterklaas/
Buurtspeeldag) mede-georganiseerd of 
ondersteund.

Vrijwilligerswerk deed ik er eigenlijk altijd al 
naast. Collecteren, Toon Hermanshuis Ede 
en dingen doen bij sportverenigingen. Dat is 
allemaal voorbij en dus was er ruimte in mijn 
agenda voor iets nieuws. 

En laat dan net Wim komen vragen of 
je tijd en zin hebt om in het bestuur van de 
Buurtvereniging te komen! Vorig jaar heb 
ik als aspirant lid warmgedraaid bij diverse 
evenementen en mocht ik blijven. Sinds de 
ALV van 10 april is het officieel. 

Wil je mij beter leren kennen, spreek 
me gerust aan op een van de volgende 
buurtactiviteiten. 

Christine Schakelaar

EVEN 
VOORSTELLEN...



We vragen het...
Uw penningmeester is een beetje dom.

Tijdens de laatste ALV lanceerde ik een voorstel 
om het onderhoud van ons buurthuisje in de 
toekomst draaglijk te maken. Zelfs wie geen 
bouwkunde heeft gestudeerd snapt dat na 
nieuwbouw de eerste jaren geen onderhoud 
nodig is. Maar je hoeft geen economie te 
hebben gestudeerd om te snappen dat van 
tevoren sparen voor onderhoud slimmer is dan 
na een aantal jaren de buurt te confronteren 
met een hoge rekening. Ik heb bouwkunde 
noch economie gestudeerd, dus ik snap dit 
heel goed: de inkomsten vergroten door nú 
de contributie iets  te verhogen om straks te 
kunnen onderhouden. 

“je hoeft geen economie 
te hebben gestudeerd 
om te snappen dat van 
tevoren sparen voor 

onderhoud slimmer 
is dan na een aantal 
jaren de buurt te 
confronteren met een 
hoge rekening.”

Tijdens de ALV stelde ik, met onderbouwing, 
dan ook voor om de contributie met 
ingang van 2019 te verhogen naar €20 voor 
meerpersoonshuishoudens en €12,50 voor 
eenpersoonshuishoudens.

Ach en wee: tijdens de vergadering werd het 
bestuur er terecht op aangesproken dat het 
voornemen voor een contributieverhoging, 
conform de statuten, kenbaar gemaakt had 
moeten worden in de vooraf verspreide agenda 
van de ALV.  Daar ging m’n mooie plannetje. 
Zitten we direct met een gat van €1000 in 

het onderhoudsbudget. Niet slim en een 
beetje dom: je moet toch echt bestuurskunde 
gestudeerd hebben, dan was dit nooit gebeurd. 

Noteer alvast in uw agenda: tijdens de volgende 
ALV in april 2019 zal een agendapunt ter 
stemming worden voorgelegd dat inhoudt dat 
we de contributie verhogen. Voor het overige 
zal ik onze leden vragen de contributie voor 
2019 (!) geheel vrijwillig al te verhogen met €5 
respectievelijk €2,50. Zoals gebruikelijk zal ik de 
leden in december oproepen de bijdrage over 
te maken.

Gerrit
penningmeester

Omstreeks 1390 werd het huis De Klingelbeek 
bewoond door hertog Willem van Gulick.
In de volgende eeuwen woonden er nog de 
volgende families: Bentinck, Van de Lawycks, 
Stepraed tot den Doddendael, Van Lynden 
en Van Goltstein. In 1789 werd het huis 
grotendeels afgebroken. Omstreeks 1832 was 
Frederik Gerard Meijbaum, vicepresident van 
de rechtbank en met veel grond in Arnhem, 
eigenaar van huis, erf en zes grote ‘terreinen 
van vermaak’ rondom. Aan het eind van de 
19e eeuw woonde er de familie Dabo, gevolgd 
door de Loopuyts, die de oude luister weer 
enigszins herstelden. Er was een fraaie 

In 1941 bezetten de Duitsers het huis en in 
1942 werden de fraters door de SS verjaagd. 
In Oosterbeek maakten ze de verschrikkelijke 
dagen rond de slag om Arnhem in september 
1944 mee. Een frater kwam door geweervuur 
om. Na de bevrijding moesten ze hun door 
granaten toegetakelde eigendommen van de 
fundamenten af herstellen. De Nederlandse 
Heidemaatschappij hielp met de herbeplanting 
van het park. Men legde een heestertuin, een 
moestuin en een bloesemtuin aan. 
Hiervan is op dit moment niets meer te zien, 
na de mislukte poging van een zorginstelling 
er een luxe ouderen- en revalidatie-oord van te 
maken. De huidige eigenaar Schipper Bosch 
heeft hoopgevende nieuwe plannen voor het 
ooit zo prachtige landgoed. 

Meer over de geschiedenis van Klingelbeek: 
http://www.hoogstede.nl/wijk-historie/
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Klingelbeekseweg en er 
stonden een koetshuis en 
enige prieeltjes. Een prachtig 
park omgaf het huis en in een 

oranjerie werden subtropische 
gewassen geteeld.

In 1903 vestigden zich op de Klingelbeek 
Duitse paters van de orde der Oblaten van 
Maria. Zij beschikten over te weinig geld 
om het landgoed naar behoren te kunnen 
onderhouden. In 1920 namen de fraters van 
Utrecht (officiële naam Fraters van onze Lieve 
Vrouw van het H. Hart; Onderwijscongregatie) 
die al drie jaar in Arnhem woonden, het 
landgoed over. Zij besteedden veel tijd en 
geld om het huis, het voormalige koetshuis 
en het park in orde te brengen. Zij noemden 
hun klooster Huize St. Eusebius naar de 
patroonheilige van Arnhems Grote Kerk.

Terug in de Tijd:

Huize Hoogstede

Bron: Rondom Den Brink, door Hans Kooger. Een uitgave van N.V. KEMA, Arnhem
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Gerrit

Tips uit onze buurtmoestuin.
Juni is een mooie tijd van het 
moestuinjaar. Veel groente schiet de 
grond uit en er kan al volop worden 
geoogst. Wat heel erg lekker en 
ouderwets is: kapucijners. Dan bedoel 
ik wel de vers geplukte. De gedroogde 
zijn waarschijnlijk wel bekend als in 
‘Captain’s dinner’ met spek en piccalilly 
en ander tafelzuur. De verse zijn ook als 
diepvriesgroente te koop, dan heten ze 
velderwtjes.

Nu zijn er naast verse erwtjes dus de 
verse kapucijners. Als plant zijn ze al 
prachtig, een mooie klimmer met diep-
roze bloemen en daarna donkerpaarse 
peulen met daarin de kapucijners. De 
grote truc is om de duiven een slag voor 
te zijn, deze vliegers zijn er ook dol op. 
Dan vind je de peulen geheel leeg gepikt 
aan de planten, een enkele peul is niet zo 
erg en ook niet tegen te houden.

Als de peulen vol en zwaar aanvoelen, 
maar nog niet hard en droog, is het 
tijd voor de oogst. Wel oogsten met 

een mesje, ze zitten goed vast aan de 
planten. 

“De grote truc is om 
de duiven een slag 
voor te zijn, deze 
vliegers zijn er ook 
dol op.”
De peulen openen door op de naad te 
knijpen bij het einde van de peul. Deze 
springt dan open en de inhoud ligt mooi 
op een rijtje klaar. Verse peulvruchten 
kun je het beste zo snel mogelijk na de 
oogst te bereiden. Als dat niet gaat, 
enkele minuten blancheren in kokend 
water en direct koelen met koud water, 
dan zijn ze in de koeling nog enkele 
dagen goed houdbaar. Te lang bewaard 
worden ze snel melig, dat geldt voor ook 
verse erwtjes en tuinbonen. Voor een 
volwassen eter heb je ongeveer 200-250 
gram kapucijners in de schil nodig. 

Wat kun je er verder mee doen in de 
keuken? Met warm weer zijn ze heel 
erg lekker in of bij een salade. Met een 
fris-zure dressing bijvoorbeeld met tijm 
en honing, of  een pittige dressing met 
knoflook en wat verse of gedroogde 
rode peper. Een sausje op basis van 
mayonaise of yoghurt kan ook, maar dan 
zie je de mooie kapucijners niet meer 
glimmen. 

Als warme groente zijn ze ook heerlijk, 
inmiddels is wel duidelijk dat ik houd van 
groente bereid in olie of boter. Dus ook 
weer voor deze: een gesnipperd uitje 
met wat knoflook fruiten in olie of boter, 
de verse of geblancheerde kapucijners 
toevoegen. Op smaak brengen met  zout 
en vers gemalen peper, eventueel wat 
verse tijm of oregano er door roeren. 
Dan heb je een heerlijk gerecht op tafel. 
Het past bij veel soorten maaltijden, de 
smaak kun je aanpassen door te variëren 
met de toegevoegde kruiden. 

Eet Smakelijk! 
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Terug in de Tijd:

Huize Hoogstede

Bron: Rondom Den Brink, door Hans Kooger. Een uitgave van N.V. KEMA, Arnhem



Ondertussen op de club...
Onze buurtvereniging telt een vrolijke wirwar aan buurtclubjes. Stuk voor stuk initiatieven van enthousiaste 
buurtbewoners die elkaar, soms al vele tientallen jaren, ontmoeten in de wijk rondom een gedeelde 
passie of (sportieve) activiteit. In deze nieuwsbrief houden zij u graag op de hoogte van hun activiteiten. 
Buurtbewoners worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Foto: De Schutterij

De Schutterij 

Sascha Roosen nieuw bestuurslid.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 
maart jl. is Sascha Roosen benoemd tot nieuw 
bestuurslid. Deze benoeming brengt de man-
vrouw verhouding binnen het bestuur op 50-
50%. Dit percentage wordt mede veroorzaakt 
door de vrouwelijke koning Reina van Barneveld. 
Waarschijnlijk een unicum binnen de besturen 
van de nog actieve Nederlandse Schutterijen. 

High Tea  
Op 1 juli ziet de wijngaard er feestelijk uit. De 
schutterij is daar te gast en houdt er haar jaarlijkse 
High Tea. En dat gaat niet zonder feestelijke 
zomerhoedjes en de baksels van eigen hand, 
mannen, doe je best! Uitleg over de verschillende 
druivenrassen en de bijbehorende proeverij 
zullen een prettige combi vormen van plezier en 
inhoud.

Nieuwe vlaggenmasten gesponsord door de 
Poorters van Arnhem
Tijdens het jaarlijkse Koningschieten, dat zoals 
altijd plaatsvindt op de laatste zondag van 
augustus, de 26e,  zullen twee vlaggenmasten, 
gesponsord door de Poorters van Arnhem, 
feestelijk in gebruik worden genomen.  Hierna 

zal de strijd weer losbreken om de eretitel Koning 
van de Schutterij. 

De huidige koning Reina van Barneveld zal na 
13.30 u. in een open Landauer, getrokken door 
twee paarden en voorafgegaan door de Airborne 
Mallet Band haar rijtoer door de buurt houden. 
Alle buurtgenoten, ook de niet-leden, worden 
uitgenodigd om deze speciale historische 
buurtactiviteit mee te maken.  Dit jaar voor de 
tweede keer rond het nieuwe buurthuisje aan 
Het Maisveld. Nieuwe buurtbewoners worden 
ook van harte uitgenodigd om lid te worden. 
Als welkomstgeschenk ontvangen zij dan het 
jubileumboek van de Schutterij: Het Zilver van de 
Clingelbeeck.

Meindert Rudolphi

De Leeskring

Leeskring Hoogstede/ Klingelbeek bestaat 
25 jaar. Een feestje waard! 25 Jaar met elkaar 
lezen en de inhoud met elkaar delen mag niet 
ongemerkt voorbij gaan. Eind juni vieren we dit 
met een etentje in het Rijnhotel. Anny Baudoin 
verzorgt de inleiding en de discussie van het 
Boekenweekgeschenk van dit jaar op ons feestje. 

Het Boekenweekgeschenk is dit jaar van 
Griet Op de Beeck (1973). Als schrijver brak ze 

door met haar debuutroman Vele hemels boven 
de zevende (2013, Prometheus). Sindsdien 
heeft zij al drie bestsellers op haar naam staan, 
die in zes talen zijn vertaald. Met meer dan 
700.000 verkochte boeken is zij één van de 
bestverkopende Nederlandstalige auteurs van 
dit moment.

Gezien de Feiten is de titel van het 
Boekenweekgeschenk. Het gaat over een vrouw 
voor wie opeens alles anders wordt. “Een verhaal 
over de kracht van spijt hebben, de gretige 
wil om goed te leven, de warme wurggreep 
van families, de angst om ruimte in te nemen, 
de kilte van de wereld zoals we haar kennen 
en het wapen dat liefde kan zijn, als ze echt is 
tenminste.”  

Voor ons allen is in 25 jaar ook veel veranderd. 
Ieder heeft zijn eigen herinneringen. Voor u als 
lezer van deze ‘Klingelstee’ geldt dit wellicht 
ook. Af en toe sta je stil en word je je bewust 
van hoe de tijd vliegt, van alle veranderingen 
in jezelf, in je naaste omgeving, in de buurt, de 
mensen die overleden zijn en de geboortes in de 
nieuwe huizen of de geboortes van onze eigen 
kleinkinderen.

 Mijmerend en terugkijkend op 25 jaar 
leeskring hebben enkele leden van de leeskring 
wat persoonlijke stukjes geschreven en naar mij 
toegezonden.  



Foto: De Schutterij

‘Hier is mijn stukje tekst voor de zomer-
Klingelstee ‘ schrijft Herma.: 

‘Letters rijgen zich aaneen tot woorden.
Deze woorden vormen zinnen en dan ontstaat er 
vaak een prachtig boek of gedicht.
Wat heerlijk dat wij met onze leeskring al 
vijfentwintig jaar kunnen genieten van al dat 
moois. Het ene boek slaat meer aan dan het 
andere maar iedere leesavond is een verrijking en 
geeft ook veel plezier’.

Beppie stuurde me het volgende stukje tekst: 

‘Wat mijzelf betreft, is behalve het boeken lezen 
die ik anders misschien niet zou lezen, erg leuk dat 
ik meer informatie over het leven van de schrijver 
krijg. Soms heel verrassend, soms veel van terug 
te vinden in de geschreven boeken en soms niets 
bijzonders. Wat ik de afgelopen jaren heb geleerd 
is dat iedereen, afhankelijk van zijn eigen situatie, 
de boeken anders leest. Ieder haalt eruit wat haar 
het meeste bezighoudt en interesseert, en zo leer 
je de ander weer beter kennen. En dat maakt onze 
leeskring zo leuk’.

En Resie schrijft: 

‘Ik ben wel al sinds de oprichting lid.  Ik vind het zeer 
interessante avonden en ik geniet hier van en voor 
mij is het zeer leerzaam!’

Bovenstaande foto is gemaakt op eerste avond 
van het seizoen (september) bij Anny in de tuin.

 Voor het seizoen 2018/2019 hebben we de 
boektitels alweer ingebracht. Ieder van ons geeft 
aan van welke schrijver zij iets wil lezen. Hierover 
stemmen we en komen we tot de volgende 
lijst. Voor de lezers onder u zitten er misschien 
interessante titels bij voor de vakantie.

Boektitels seizoen 2018/2019
1. Eva Meijer, Het Vogelhuis
2  Paolo Agnetti, Acht Bergen
3. Joke Hermsen, Rivieren Keren Nooit Terug
4. David Garnett, Vrouw of Vos

5. Yann Martel, De Hoge Bergen van Portugal 
6. Alma Mathijsen, Vergeet de Meisjes
7. Boekenweekgeschenk (Jan Siebelink, titel 
nog onbekend)

Naast de zeven leeskring-avonden per seizoen 
hebben we ook een schrijverswandeling en 
een filmavond  waarin een verfilming van een 
boek ons samen brengt. Beppie zoekt een film 
uit en is ook actief in het organiseren van een 
schrijverswandeling waarin we een route lopen 
en er stukjes tekst voorgelezen worden over de 
natuur of de woonomgeving van een schrijver. 
Kortom, we zijn een actieve club van negen 
vrouwen met een passie voor lezen. 

Alle buurtbewoners een mooie zomer en veel 
leesplezier toegewenst, ook namens Herma, 
Aatje, Resie W., Anny, Jacqueline, Mariëlla, Resi 
J. en Beppie.

Clara.

De Wijngaard

De wijngaard heeft de winterperiode 
wederom goed doorstaan. Ook extreme 
hagelbuien zijn ons gelukkig bespaard 
gebleven. Hagel kan voor de kwetsbare 
jonge scheuten rampzalig zijn. In het 
voorjaar zijn, ter vervanging van uitvallers, 
nog enkele nieuwe wijnstokken gepoot. 

Onlangs is de Johanniter-Bianca (de 
witte) 2017 gebotteld. De nieuweling 
heeft de smaakproef, uiteraard  weer 
afgenomen door de wijngaardeniers, 
ook dit keer zeer goed doorstaan. Een 
aan te bevelen frisse witte wijn voor de 
zomerperiode, van eigen Klingelbeek-
Hoogstede bodem. 

In onze wijnkelder hebben we nog 
voldoende voorraad Regent 2015 en 

Regent 2016. Deze stevige rode wijn is door 
ligging wat volwassener en qua smaak alleen 
maar beter, krachtiger en voller geworden. 
De Regent-wijn kan uitstekend  enkele jaren 
blijven liggen, is na 2-4 jaren op zijn top.  Direct 
na botteling is hij zeker wel klaar voor gebruik, 
maar de wijn is heeft dan nog wel wat jeugdige 
koppigheid. De fles na opening even laten staan 
en met de lucht in contact laten komen zorgt al 
voor verzachting van de smaak.

De werkzaamheden in de wijngaard zijn weer 
vol op stoom nu het groeiseizoen zich uitbundig 
manifesteert. Altijd weer fascinerend te zien 
hoe snel na de eerste voorzichtige uitbotting de 
scheuten zich ontwikkelen en de wijngaardeniers 
alle zeilen moeten bijzetten met respectievelijk 
scheuten dunnen, opbinden en het verwijderen 
van ‘dieven’ (overbodige zijscheuten die teveel 
energie van de wijnstok nemen). Inmiddels heeft 
de troszetting  plaatsgevonden. In de loop van juli 
gaan de trossen rijpen en kleuren. Eind juli / begin 



augustus zetten we ons aan de ‘tros-dunning’.  
Vuistregel is dat er per uitloper (scheut) maximaal 
twee trossen blijven hangen. Dit met het oog op 
het verkrijgen van kwalitatief goede wijn. Meer 
trossen laten rijpen en oogsten zou leiden tot een 
wateriger, minder krachtige  wijn. De verwijderde 
trossen gaan niet allemaal verloren, van een deel 
wordt chutney gemaakt die op de Open Dag te 
koop wordt aangeboden. 
In de regel zijn de wijngaardeniers op 
zaterdagochtend in de wijngaard actief, tussen 
10.00-12.30 uur. Geïnteresseerden zijn welkom 
om eens een kijkje te komen nemen, we geven 
graag wat uitleg. 

Tweemaal in het vroege groeiseizoen wordt er 
verdunde zwavel en kaliumfosfiet op de planten 
aangebracht. Het gaat om veilige stoffen, die in 
de biologisch landbouw zijn toegelaten.  
Naast de aandacht voor de wijnstokken 
wordt er op gezette tijden gemaaid om de 
onderbegroeiing in toom te houden. Dit geeft 
wat lawaai maar daarmee ziet de wijngaard er 
weer mooi uit.   

Op de derde zondag van september 
(16 september, 14.00-17.00 uur) vindt zoals 
gebruikelijk de Open Dag / Proeverij plaats. 
Dit jaar wederom met swingende muzikale 
omlijsting en mogelijk een jeu-de-boules 
competitie. Nadere informatie over deze 
buurtactiviteit zal tijdig worden verspreid, maar 

de datum kan alvast worden genoteerd in de 
agenda’s. 

Charly Gugelot
bestel@domijnklingelberg.nl

De PC-club

We hadden ons voorgenomen iets te schrijven 
over de vragen en antwoorden die in onze 
Whatsapp-groep waren langsgekomen voor 
de Klingelstee, met daarnaast nieuwtjes of 
vermeldenswaardige artikelen. Het gebruik van 
de whatsapp-vraagbaak is echter tot nu toe zeer 
beperkt geweest, te weinig voor kopij. Daarom 
enkele nuttige tips.

Windows Live Mail
Mogelijk interessant voor gebruikers van 
Windows Live Mail is een artikel op Seniorweb. 
Het mailprogramma wordt door Microsoft niet 
meer ondersteund, in dit artikel wordt nader 
ingegaan op de mogelijkheden om over te 
stappen naar Outlook van Microsoft Office. Het is 
te gebruiken als handleiding hoe over te stappen, 
zonder dat je je mail en contacten verliest. Het 
complete artikel is te vinden op www.seniorweb.
nl.

Mocht u toch hulp nodig hebben bij het 
omschakelen naar ‘Office Outlook’ dan kunnen 

wij u daarbij assisteren.

Windows 10
Gebruikers van Windows 10 krijgen nogal eens 
te maken met een (tijdelijk) ander gedrag van 
het besturingssysteem of van programma’s 
die geïnstalleerd zijn. Vaak is dit te ‘danken’ 
aan het feit dat Microsoft in al haar wijsheid 
heeft besloten automatische updates op de 
achtergrond te laten plaatsvinden, zonder 
aankondiging vooraf. Wanneer dit gebeurt 
kan het besturingssysteem trager reageren, of 
doen gebruikte programma’s niet wat je ervan 
gewend bent. Meestal reageert alles weer 
normaal als de update helemaal is gedownload 
en geïnstalleerd.

Uitnodiging
Wie wel eens met vragen zit over gebruik 
en toepassingen van computers, tablets 
en smartphones, of juist kennis hierover in 
huis heeft, kan deelnemen aan de PC-buurt 
whatsapp.  Meld u bij ons aan onder vermelding 
van uw 06-nummer.

Jack Schoot
Jan Wage

Voor meer informatie over onze buurtclubs 
zie www.hoogstede.nl.

Altijd op de hoogte! 

Oproep
Heb jij tips, opmerkingen of een leuk verhaal voor in onze buurtnieuwsbrief? Mail dan de redactie op: redactie@hoogstede.nl.  



Van Hoogstedelaan 
naar Rosandepolder
Ruim 30 jaar lang woonden we in de 
Hoogstedelaan. We kwamen als dertigers 
en de straat was vol leeftijdsgenoten. 
We maakten er vrienden, onze dochters 
werden geboren en ook om ons heen 
bloeide de kinderschare rijkelijk.  Een 
sociaal leven, met feestjes, avonden 
doorzakken in de tuin en gezamenlijke 
vakanties. Een landelijke sfeer ook, 
met achter ons huis een maïsveld 
en de tuinderij van Kromkamp. We 
verbouwden ons huis, waren actief in de 
buurt en de straat binnenfietsen werd 
steeds meer thuiskomen. Een rijk gevoel.

De Rosandepolder was ons 
buitengebied.  ‘s Avonds nog even 
een wandeling door de stilte, de wind 
horen, vissen die boven het water naar 
vliegjes happen. De sterrenhemel die 
door het spaarzame licht indrukwekkend 
zichtbaar is.  Zwemmen in de plas en 
joggen tot de laatste boot.
 
Onze dochters gingen naar de 
Heijenoordschool, later naar het 
Beekdal, ons werk werd drukker, de 
tent maakte plaats voor een caravan. 
Onze ouders overleden en ineens 
heb je puberdochters en ben je zelf 
‘middelbaar’. Langzaam veranderde 
voor ons ook het karakter van de straat. 
Er verschenen nieuwe bewoners en 
we raakten zelf meer ‘buitenstraats’  
georiënteerd.

Nieuwbouw hing al jaren in de lucht, 
was steeds kundig vertraagd, maar 
kwam nu toch dichterbij. Heftige 

buurtvergaderingen, ongrijpbare 
wethouders en misleidend gemeentelijk 
beleid. Groepen buurtbewoners 
verschilden in compromis- en 
actiebereidheid en de sfeer werd soms 
minder prettig. Uiteindelijk kwam er 
mooie nieuwbouw, maar voor sommige 
‘oudere’ bewoners was de prijs stevig. 
Minder landelijkheid, meer geluid en 
de toegezegde zichtlijnen bleken heel 
summier.

Wij zelf wisselden regelmatig tussen 
het accepteren van het nieuwe wonen 
of toch eens verder rond kijken, een 
nieuwe stap in het leven maken. 
Ambivalent keken we op funda, deden 
bezichtigingen en concludeerden dat 
er toch weinig fijner wonen was dan op 
onze eigen plek, in de Hoogstedelaan.   

Toen stond ineens het huis aan 
de Slijpbeekweg te koop, randje 
Rosandepolder; beiden vielen we ervoor 
als een blok en een week later hadden 
we een nieuw huis. De overgang was nog 
best pittig. Afscheid nemen van het huis 
dat zo’n passende jas was geworden, 
afscheid nemen van een geschiedenis 
van 30 jaar, kinderen opgegroeid, zelf 
een leven geleefd.

We verkochten het huis aan een 
enthousiast en hartelijk stel, 
dertigers, met twee jonge kinderen. 
De geschiedenis herhaalt zich, de 
geschiedenis gaat weer verder. Een fijn 
gevoel dat het huis in goede handen 
overging en daar weer kinderen 

opgroeien.  
We hebben nog af en toe contact over 
speciale huis-weetjes.  Een huis maakt 
heel wat mee.

Nu wonen we ruim twee jaar aan de 
Slijpbeekweg en genieten dagelijks. 
Van de aldoor veranderende luchten, 
de zilverreiger die de sloot leeg vist, de 
koeien met hun onverwachtse galop,  de 
vos met jongen in het voorjaar, de vlucht 
gakkende ganzen in de avond. De ruimte 
om het huis.
Van het zand naar de klei, je ziét het gras 
en de planten groeien.
 
Het is een plezier om de polder in te 
fietsen, thuis te komen. Links de pony’s 
die naar het hek draven, rechts die uit 
de toon vallende kamelen, stoïcijns 
kuierend door het polderland. Dan de 
plas, de boten, een gemeenschap op 
zichzelf. De polderwandelingen hebben 
we vastgehouden en langzaam leren 
we ook meer bootbewoners kennen, 
met hun honden en katten. Het is een 
bedrijvig  volkje, een dorpje rond de plas. 
Ieder op zichzelf, met samen de band 
van het water, van de geschiedenis, van 
belangen. 

Regelmatig fietsen we nog door de 
Hoogstedelaan en de nieuwe wijk. Het 
voelt nog altijd heel vertrouwd. Fijn om 
die warme herinnering zo binnen bereik 
te hebben.  
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De link tussen de film  
‘Bankier van het verzet’ 
en de Schutterij van de Clingelbeeck

In juli 2015 benaderde de familie van 
Hall mij via de website van de Schutterij 
met het verhaal dat in hun familiearchief 
een foto zat van een schildje van de 
Schutterij van de Clingelbeeck. Het 
bleek een onduidelijke foto van het 
koningsschildje van Floereys Aelders van 
Hal, “Koninck van Klingelbeek” in 1685. 
Even hoopte ik op onbekende informatie 
over de schutterij in de 17e eeuw omdat 
wij bezig waren met het jubileumboek 
Het Zilver van de Clingelbeeck. Helaas 
leverde het contact ons geen nieuwe 
informatie op maar de familie was erg 
blij met onze scherpe foto’s van het 
koningsschildje en de koningsketting 
en stuurde mij een uittreksel van het 
familiearchief waardoor ik terug kon 
gaan tot Floereys (Floris) van Hall.

Floereys woonde vanaf 1660 
in Oosterbeek, werd in 1685 
schutterskoning en verhuisde in 1692 
naar Leiden. Daar bleef de familie een 
eeuw wonen. Vanaf 1791 woonde een 
deel van de familie in Amsterdam.
In 1797 kocht Floris Adrianus, 

geboren in 1736 (kleinzoon?) de 
ambachtsheerlijkheid Hei en Boeikoop 
in Vianen. Dit huis bleef tot 1929 in de 
familie.

Veel leden van de familie Van Hall 
bekleedden in de 19e en 20e eeuw 
openbare functies als notaris, schout, 
raadslid, predikant, hoogleraar, 
advocaat, minister en burgemeester. Het 
bekendst werd Gijsbert (geboren 1904), 
als burgemeester van Amsterdam in 
de roerige jaren ’60. Omdat hij met zijn 
autocratische bestuursstijl de geest van 
de jaren ‘60 niet goed aanvoelde werd 
hij door de regering gedwongen in 1967 
ontslag te nemen. Hij werd opgevolgd 
door Ivo Samkalden. 

In de film Bankier van het verzet wordt 
de rol van zijn broer, bankier Walraven 
van Hall belicht. Samen met Gijsbert 
bedacht hij een constructie waarmee 
onder het oog van de Duitsers tientallen 
miljoenen guldens van de Nederlandse 
Bank werden weggesluisd ten bate van 
het verzet. 

Gijsbert was de boekhouder van de 
twee, hij onderhield de contacten 
met de legale wereld. Walraven 
bewoog zich juist in de wereld van de 
illegaliteit en toonde zich ongelooflijk 
dapper. Hij werd verraden en op 12 
februari 1945 in Haarlem geëxecuteerd.

Het uittreksel van het familiearchief 
werd mij opgestuurd door Aad van Hall, 
de zoon van Walraven.
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