'BUURTSPRAAK IN MEULUNTEREN'
Klein Altena heeft in haar bestaan veel

leiden tot rellen en plunderingen. Doordat

meegemaakt. De hoeve is gebouwd aan het

de lucht jaren werd gevuld met giftig

begin van de 18e eeuw in een roerige tijd die

vulkaanstof werd chronische hoest volksziekte

ook bekend staat als de Gelderse Plooierijen.

nummer één en braken er door de slechte

Een periode waarin een machtsstrijd tussen

omstandigheden epidemieën van cholera en

de heersende regenten en de burgerij werd

tyfus uit. Het leven in die tijd was zwaar en

gevoerd die was ontstaan na het overlijden

bracht daarmee de migratie naar Amerika op

van stadhouder Willem III. De burgerij pikte

gang.

het niet meer. Het plaatselijke bestuur

Het is in deze tijd dat Brand Vermeer zich

bestaand uit edelen die werden benoemd tot

vestigt op de hoeve. Eerst als knecht en later

ambtsjonker werd vanuit het schoutsambt Ede

nadat hij getrouwd is met de weduwe van de

ingevuld. De burgerij ging gebukt onder steeds

eigenaar als landbouwer. In 1843 wordt Brand

zwaardere belastingen, een rechtspraak die

verkozen tot Buurtmeester van Meulunteren.

niet onafhankelijk was en een steeds grotere

Hij is dit tot zijn emigratie naar Amerika

invloed vanuit de edelen op het reilen en zijlen

in 1856 geweest. Naar zeggen van de akte

van het buurtschapsbestuur. Nadat de Franse

van emigratie om een beter bestaan op te

revolutie een op al dan niet brute wijze een

bouwen. Ja, de tekenen de tijd hebben Hoeve

einde maakte aan de bevoorrechte positie van

Klein Altena en haar verschillende bewoners

de adel en regenten en Napoleon Europa in

geraakt.

ZATERDAG 8 SEPTEMBER:
OPEN MONUMENTENDAG
THEMA: IN EUROPA
KIJK VOOR HET
HELE PROGRAMMA
DE BINNENZIJDE
VAN DEZE FOLDER

een oorlog stortte werd in 1815 het Koninkrijk
der Nederlanden uitgeroepen.

Op de Open Monumentendag wordt door

Wat er ook in 1815 plaatsvond was de

de stichting Beleef Lunteren een opvoering

uitbarsting van de vulkaan Tambora op

gegeven die oude tijden doen herleven.

het eiland Soembawa in Nederlands-Indië.

Op luchtige en humoristisch wijze wordt het

De gevolgen hiervan waren desastreus en

leven van vroeger in een toneelvoorstelling

beïnvloedde het klimaat wereldwijd. In 1816

besproken. Problemen van vroeger die

was in Nederland een koud en nat jaar zonder

vandaag de dag ook nog voorkomen. Zorgen

zomer met zware regen en onweersbuien.

over milieu, belastingen en het slecht

De oogsten mislukten en de voedseltekorten

onderhoud van de wegen, het is van alle dag.
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Hoeve
‘Klein Altena’

PROGRAMMA BELEEF LUNTEREN
OPEN MONUMENTENDAG

Zaterdag 8 september is het

10.00 uur | Lezing en verhalen over internationale betrekkingen met als thema ‘Europa’

Open Monumentendag met als

door Peter Zuurbier bij Museum Lunteren met muzikale omlijsting.

thema ‘In Europa’.
11.00 tot 14.00 uur | Bezoek aan diverse monumenten: Bezoek aan ‘De Driest’
Dit jaar organiseert Beleef Lunteren een

Dorpsstraat 1, het laboratorium van Prof. Hugo de Vries. Proef de speciale jam en luister naar

feestelijk programma vanwege het jubileum 300 jaar Hofstede Klein Altena! Ook is er de

de verhalen over de professor. Daarna bezoek aan Parkhotel Hugo de Vries Dorpsstraat 13,

afsluiting van het jubileumjaar voor Notaris van den Ham en we bezoeken monumentale

het vroegere woonhuis ‘De Boeckhorst’, waar de professor na een tip van notaris Dinger

locaties! De start is om 10.00 uur bij Museum Lunteren, daarna zijn er diverse activiteiten en

samen met zijn vrouw Wies in 1916 zijn intrek nam.

concertjes op de verschillende locaties!
14.00 uur | Welkom bij Hofstede Klein Altena, Meulunterseweg 7, Lunteren.
De route langs de diverse dorpen in de gemeente Ede wordt in de vorm van een fietstocht
opgezet, waarbij de route naar Lunteren via de Hessenweg loopt. De Hessenweg is een

14.30 uur | Aanvang volkstoneel ‘Buurtspraak in Meulunteren’ door Jaco van Riessen,

belangrijke internationale handelsweg geweest waar verschillende bezienswaardigheden

Gert-jan van Doorn, Rhodé van Leeuwen en Ali Hendriksen met muzikale begeleiding van

nog aan herinneren. De fietstocht leidt naar

Theo Borggreve.

Museum Lunteren, Dorpsstraat 55, Lunteren,
waar de geschiedenis te bekijken is. Maar

15.15 tot 17.00 uur | Bezoek aan ‘De Driest’ gedeelte Notariskantoor VPVA Dorpsstraat 3,

we vinden in Museum Lunteren nog meer

Lunteren.

internationale betrekkingen. Professor Hugo
de Vries, de grondlegger van de moderne

16.00 uur | Rijksmonument

evolutiebiologie had veel internationale

Uitzichttoren De Koepel, afsluiting

betrekkingen o.a. met Darwin.

herdenkingsjaar notaris van den Ham
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

Professor
Hugo de Vries

ZIN IN LUNTERSE KOFFIE?

KOM OP DE FIETS!

Onze sponsor DIO Soap & Spices heeft

We verzamelen om 10.45 uur

een speciale melange samengesteld!

bij het Museum Lunteren.

‘De Koepel’

