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Dankzij de beide auteurs, is het in korte tijd mogelijk gebleken dit mooie en waardevolle boek te doen 
verschijnen. Mooi omdat het zo keurig is uitgevoerd, waardevol omdat het een schat van gegevens 
bevat over het oude gebied buiten de stadsgracht en omwalling van het stadje Zevenaar vlak voor de 
voormalige Griethse stadspoort en waar nu het gebouw "Nieuw Campwijck” is gerealiseerd.

U vindt in het boek geen verhalen van dappere ridders en machtige kasteelheren, maar de ge
schiedenis van de ontwikkeling van het betreffende gebied vanaf het ontstaan van het landschap in 
vroeger tijd tot aan de periode van nu met centraal de mens die hier woonde en werkte. Deze 
bewoners hebben in de loop der tijd het aanzien van dit gebied bepaald door steeds weer ont
plooiingsmogelijkheden te scheppen ten aanzien van hun woon- en werksituaties.

Wehl, voorjaar 2003.
L. Laurense.
Directeur LSKK Vastgoed BV.

Om het verleden, de grondslag van het heden, nog eens duidelijk te doen spreken en het bestaande 
nog eens vast te leggen; om deze redenen is dit boek samengesteld. Moge het aan deze bedoeling 
beantwoorden.

Het boek is een gelegenheidsgeschrift, dat in opzet een beeld van de historie van de naaste omgeving 
van het nieuwe gebouw "Nieuw Campwijck" wil schetsen aan de hand van tekst, afschriften en 
uittreksels van bronnen en van illustraties. Bij de uitwerking van de gekozen onderwerpen is rekening 
gehouden met het behandelde van in het voorjaar 2001 verschenen boek "Buurtschap Gneth te 
Zevenaar", zulks ter vermijding van onnodige herhalingen. De regie van het voorliggende boek was in 
handen van A.W.A. Bruins, die ook de naam "Nieuw Campwijck" voorstelde van de door mij ont
wikkelde nieuwbouw.
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A.W.A. Bruins (1942) begon jaren geleden met de bestudering van de historie van Zevenaar en 
de Liemers. Zijn gedegen archiefonderzoek resulteerde in een aantal publicaties waaronder De 
Zevenaarse postgeschiedenis (1986); De verdwenen buurtschap Leuven (1998); Bewoningsge- 
schiedenis in het kerspel Oud-Zevenaar deel I en n (1998 en 2000); Atlas van het Ambt 
Liemers (1999) met kaarten en register Kleefs kadaster 1735; Bode- en postdiensten in en om 
de Liemers (2001); Voetbeden in de Liemers (2002) en Buurtschap Gneth te Zevenaar (2001) 
deel III van de bewoningsgeschiedenis in het kerspel Oud-Zevenaar. Publiceert onder andere 
in het Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek en had een groot aan
deel m de expositie De Liemerse postgeschiedenis (2002) in het Liemers Museum te Zevenaar.

A. Vetter (1933) kreeg na zijn pensionering tijd zich te verdiepen in de historie van de Liemers. 
Van zijn hand verschenen enige geschriften onder meer Een eeuw zuivelindustrie in Zevenaar 
en de Liemers 1893-1992 (1999); Bomerskolk, Baggergat en Nevelhorstmeer te Didam (2001), 
over het ontstaan van de eerste binnendijkse ontgronding in de Liemers; Levensader van de 
Liemers (2001), de geschiedenis van rijksweg A12; De historie van een Liemers weekblad 
(2002), de Liemers Lantaem 1938-2002; Het uitgestelde noleringsplan (2003), Zevenaar in de 
jaren 1929-1933; Penkelen rond de ruilverkaveling Duivense Broek (2003), een studie van de 
opgelegde ruilverkaveling 1938-1952.
Samen met A.W.A. Bruins Focus op Zevenaar (2001) de ontwikkeling in de gemeente Zeve
naar voor en na de Tweede Wereldoorlog in woord en beeld.


