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Doelstelling
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:
De bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoorn,
in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel
te bereiken door het houden van lezingen en
exposities, het bewaren van historische voor-
werpen en door het bevorderen van plaatselijk
onderzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerking met instellingen,
stichtingen en verenigingen die een soortgelijk
doel nastreven.

Activiteiten
Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia 's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.
Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onder-
werp belicht. In de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de lokale als regionale
geschiedenis. De kring heeft ook een inspire-
rende website die pro-actief beheerd wordt.

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-

automatiseerd gegevensbestand, of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever
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Van de redactie

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal mag terugzien
op een zeer geslaagd jubileumjaar en we sluiten in stijl af met
dit decembemummer. Zo schreef redactielid Fineke Burgers
het verhaal over Mr. H.M. van der Zandt. Als eerbewijs draagt
de Velpse drum- en showband sinds 1952 de naam van de man
die veel betekende voor de sociaal-culturele ontwikkeling van
Velp. Beeldend kunstenaar en tekendocent Gerrit van Middel-
koop verraste ons met de levensgeschiedenis van Jules Brant-
sen, die ooit in De Steeg een echt circustheater begon en er mee
door de wereld trok. Hij vertelt het waargebeurde verhaal in
sprookjesvorm. Niet alleen voor de Kring was het een bijzonder
jaar. In februari werden we geïnviteerd voor een rondleiding
door een geheel gerenoveerd kasteel Biljoen, ook lieten we ons
gezicht zien bij de officiële viering van het 700-jarig bestaan
van kasteel Rosendael. Op acht september ontvingen we onze
vrijwilligers, zoals we dat jaarlijks doen, in de Oranjerie van
kasteel Middachten. Ja, we verheugen ons in een uitstekende
relatie met tal van instanties, landgoedeigenaren en bewaarders
van bijzondere cultuurschatten. Dat heeft alles te maken met
een wederzijds respect dat in zes decennia zorgvuldig werd op-
gebouwd.

De redactie van uw blad ondergaat een aantal wijzigingen. Al
eerder droeg Jan Jansen zijn redactievoorzitterschap over aan
Walter de Wit. Vanuit het bestuur is Jeroen van Gessel toege-
treden tot de redactie en Truus Havinga neemt de plaats in van
Hilde Brekelmans. Ik beëindig mijn werkzaamheden als eind-
redacteur, en geef het stokje door aan Walter de Wit. Hij zal
de dubbelfunctie gezien zijn affiniteit met de vereniging met
verve vervullen. Iedereen met wie ik de afgelopen 3Yz jaar te
maken had: hartelijk bedankt voor de prettige samenwerking.
Fijne feestdagen en een gezond en mooi 2015 gewenst!

Dick Bosveld



NIEUW redactielid
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Mag ik mij even voorstellen:

Truus Havinga
Na vele jaren in het MBO onderwijs te hebben gewerkt
als docent Nederlands en Maatschappijleer en ook al
weer enige jaren met pensioen, ben ik gevraagd om
toe te treden tot de redactie van Ambt & Heerlijkheid.
Ruim 40 jaar woon ik in De Steeg en ik weet intussen
wel iets van de geschiedenis van dit mooie dorp met
haar rijke historie van de landgoederen Middachten
en Rhederoord.

In 1985 heb ik met een paar anderen het boekje:
"Wat een tijd ... " geschreven. Het werd uitgegeven
t.g.v. het 100 jarig bestaan van de R.K.parochie in De
Steeg.

De pracht en praal van de landgoederen is in de loop
der jaren verdwenen, al bleef het erfgoed gelukkig be-
houden. Oude foto' s tonen ons hoezeer alles veranderd
IS.

Het is boeiend om je in de geschiedenis van onze regio
te verdiepen. Mensen leefden en leven aan de Veluwe-
zoom en er zijn veel verhalen. Laten we er vooral voor
zorgen dat de verhalen worden doorverteld en vastge-
legd.

Ambt & Heerlijkheid behoedt, bewaart en beschrijft
de rijke historie in onze omgeving al vele jaren en als
nieuw redactielid wil ik dan ook mijn bijdrage leve-
ren. Trous Havinga
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Jules met paard

Een ode aan de droom van
jlir. Jufes Brantsen van (j(liederoord

(1877 - 1944)
Gerrit van Middelkoop

In mei van dit jaar stond er een circustent achter de
Hoofdstraatkerk in De Steeg. In deze tent vonden een
aantal voorstellingen plaats die geïnspireerd waren op
een merkwaardige geschiedenis. Het betreft het won-
derlijke verhaal van de adellijke jonkheer Jules Brant-
sen die op 25 jarige leeftijd een compleet bouwwerk
realiseerde waarin negen avondvullende circusvoor-
stellingen werden gegeven. Het houten gebouw dat in
mei 1902 in het hartje van De Steeg verrees bood plaats
aan 700 toeschouwers en een orkest. Een deel van de
opbrengst kwam ten goede aan de Zuid-Afrikaanse Re-
publieken. Na negen succesvolle voorstellingen werd
het complete circus weer afgebroken en het hout en
asfaltpapier verkocht aan de hoogstbiedende. De avon-
tuurlijke Jules Brantsen trok daarop jarenlang met een
eigen reizend circus door heel Europa en trouwde met
een koorddanseres. Tijdens de aanloop naar Tweede
Wereldoorlog belandde hij, inmiddels met de titel ba-

ron, bij de inlichtingendienst en kreeg een functie in Pa-
rijs. Tijdens de oorlog arresteerde de Duitse bezetter de
baron en zette hem op transport naar concentratiekamp
Buchenwald waar hij in 1944 omkwam.
In de korte episode van het bestaan van circus De Boe-
cop kruisen een drietal historische ontwikkelingen el-
kaar.

1 Een regionale: De ontwikkeling van het Geldersch
Arcadië uit de 1ge eeuw naar een paradijs van welge-
stelden. Met name De Steeg groeit rond 1900 uit tot een
oord vol pensions, hotels en uitspanningen.
2 Een nationale: De teloorgang van de adel vanaf 1900,
in dit geval van de adellijke, invloedrijke familie Brant-
sen. De vanzelfsprekendheid van de autoriteit van de
adel taant en het geld raakt op.
3 Een internationale: Het massale Nederlandse volks-
sentiment tegen Het Gemenebest tijdens de tweede
Boerenoorlog in Zuid-Afrika, uitmondend in een groot-
se goede-doelenactie in 1902. De spanningen tussen de
diverse Europese landen smeulden in Zuid-Afrika en
leidden uiteindelijk naar de Eerste Wereldoorlog.

Het onderstaande artikel is bedoeld als een eerbetoon
aan de droom die Jules Brantsen najoeg om niet in het
voetspoor van zijn vader te stappen maar zijn eigen weg
te gaan en een eigen circus te beginnen. Ik heb gekozen
om het verhaal te vertellen in de vorm van een sprookje.

Voltallig personeel



Om de historische context recht te doen zijn er in een
kleine dertig noten verwijzingen opgenomen naar een
aantal werkelijke feiten en gebeurtenissen.

HET VERDWENEN CIRCUS

Er was eens een dorpje met een rivier aan de ene kant en
heuvels met bossen aan de andere kant 1. Bij de bocht
in de rivier lag een groot oud kasteel met muren, een
slotgracht en een ophaalbrug2. Aan de andere kant, bij
het bos op een heuvel, was ook een kasteel gebouwd,
wel iets minder oud en wat kleiner, maar heel sierlijk,
met natuurlijk een prachtig uitzicht naar de rivier3.
In die twee kastelen woonden twee adellijke families.
De bewoners van de ene noemden zich graaf en gravin4
en die van de andere noemden zich baron en barones5.
Nou vonden die graaf en gravin dat zij eigenlijk de
voornaamste, de echte adel6 waren en dat die baron en
barones7 niet helemaal bij hun stand pasten. De voor-
vaderen van de graaf waren namelijk heel, heel vroeger
ridders en edelen geweest, zij hadden gevochten om het
land te beschermen tegen plunderaars en rovers. Daar-
om had hun kasteel dan ook van die dikke muren en
een gracht met een ophaalbrug en die van de baron en
barones niet.

De familie van de baron en barones hadden dan wel niet
in het verre verleden gevochten, ze hadden wel heel erg
hun best gedaan om alles in het land goed te laten ver-
lopen, dat alles eerlijk gebeurde en werd opgeschreven
zodat er niet steeds ruzie in het land was. Toen het land
een eigen koning kreeg vond die koning dat zo belang-
rijk dat hij deze familie ook van adel maakte8. En daar-
om heetten ze van toen af baron en barones.

Zoals je wel zult begrijpen als je die twee kastelen ziet
waren die mensen heel erg rijk. Ze kochten steeds meer
grond rondom de kastelen om een nog mooier uitzicht
te hebben, nog mooier te kunnen wandelen en om nog

belangrijker gevonden te worden. Op een gegeven mo-
ment was bijna het hele dorpje en omgeving verdeeld
over de twee adellijke families. Nou is het zo dat als je
van adel was dan moest je niet alleen veel hebben, je
moest er ook heel goed voor zorgen. En dat deden ze.
Het leek wel een wedstrijd wie het mooiste landgoed
aan kon leggen.

De graaf en gravin kweekten de prachtigste rozen in een
rozentuin, maakten lange lanen en grachten en zorgden
goed voor de bossen9. De baron en barones konden
niet achterblijven en vroegen aan de allerberoemdste
tuinman van heel Europa 10 om het hele landgoed te
veranderen in één groot mooi wandelpark. De baron
deed goed mee en haalde uit de hele wereld zaadjes van
bijzondere bomen om dat park te verfraaien. Je moet
natuurlijk wel geduld hebben want bomen groeien niet
zo snel. Maar dat hoort er ook bij als je van adel bent.

Treinstation
Op een zekere dag kwamen de mannen van de vooruit-
gang langs om een spoorbaan aan te leggenll. Dwars
door het mooie park van de baron en de barones, en ook
van die van de graaf en de gravin. Ze kregen er veel geld
voor en toch was het zonde. Om de vooruitgang tegen
te houden moet je van goeden huize komen, dat lukt
je zo maar niet. Ook die adellijke families konden dat
niet. Toen dacht de baron, die wel van vergaderen hield,
laten we eens gaan overleggen of er niet wat voordeel
uit te halen is. Hij zei: jullie mogen die spoorlijn aan-
leggen, maar dan moet je wel een treinstation bouwen
in ons dorpl2, vlakbij mijn kasteel, dan kunnen mijn
gasten met de trein hier naar toe komen en dan hoeven I

wij ze niet helemaal uit de stad op te halen met onze
paardenkoets. En ondanks dat het dorp door de trein
echt doormidden gesneden werd, had het hele dorp er
zo toch nog wat voordeel van. In het vervolg woonden
de baron en barones boven de spoorlijn en de graaf en
gravin onder de spoorlijn.



Treinstation De Steeg

Maar liefst vier haltes
Na een aantal jaren kwamen de mensen van de vooruit-
gang opnieuw langs, nu om te vertellen dat het wel han-
dig zou zijn als er naast de trein ook een stoomtram13
zou komen om alle mensen te halen en te brengen naar
dat prachtige dorp. Dat was natuurlijk zo. En ja hoor er
kwamen wel vier haltes in het dorp14. Nu moest je dus
wel een beetje oppassen want die stoomtram stopte niet
voor jou, die ging met vliegende vaart door de Hoofd-
straat. Het was even wennen, maar inderdaad, er kwa-
men nog meer mensen naar dat prachtige dorp en dat
vonden de bakker, de slager en de kruidenier natuurlijk
wel fijn.

Schitterende plek
Je begrijpt al wel, dat kleine dorpje aan de rivier werd
op den duur het allermooiste plekje van het land. Ieder-
een wilde die prachtige tuinen, parken, lanen en bos-
sen zien en eigenlijk zouden ze er ook wel graag willen
wonen of daar een tijdje op vakantie blijven. Dat kan,
dachten de dorpsbewoners, en ze bouwden dure villa's,
mooie hotels, chique restaurants, pensions en overal
terrassen, tuinen, serres en veranda's zodat je goed
kon genieten van de omgeving. Als het mooi weer was
speelde er op het plein een orkestje, kwam de ober een
biertje brengen en konden de jongens en meisjes een
dansje maken15.

De Boecop
Nu het zo gezellig werd in het dorp zei de barones tegen
de baron "Nu zou ik graag kinderen willen hebben". De
baron knikte instemmend en zo gezegd, zo gedaan. Er
werd een gezonde jongen geboren die ze Jules noem-
den. Ze kregen nog drie kinderen, twee jongens en een
meisje16. Maar vooral van Jules verwachtte de baron
veel. Die moest hem namelijk opvolgen als baron, zo
hoort dat bij de adel. Maar Jules hield helemaal niet van
al dat adellijke deftige gedoe. Hij hield van ravotten en
in bomen klimmen. Elke dag kwam hij weer terug met
een gescheurde broek of kapotte schoenen. Leren op
school was al helemaal niet aan hem besteed, hij kon
echt niet de hele dag stil zitten. Steeds wilde hij bij de
paarden in de stal zijn, dat waren zijn echte vriendjes,
die begrepen hem. De baron was erg teleurgesteld in
hem en wilde hem het liefst helemaal niet meer zien.
Toen Jules volwassen was zei zijn vader "Aan de an-
dere kant van de spoorlijn staat een heel oude boeren-
hoeve17, die is ook van ons, ga jij daar maar met die
paarden van jou wonen".

De Boecop met hooimijt



Liefde voor paarden
De baron dacht dat Jules het luxe leventje op het kasteel
wel snel zou gaan missen en dan op hangende pootjes
terug zou komen. Maar Jules liep de hele dag fluitend
op zijn boerderij rond en leerde zijn paarden allerlei
trucjes. Al snel leerde hij andere jongens kennen die net
als hij niets liever deden dan met paarden bezig zijn.
Tot in verre landen werd de boerderij van Jules bekend
als gastvrije plek voor iedereen die van paarden hield.
Hij liet er zelfs de boerderij voor verbouwen om gasten
onderdak te geven en om de paarden te kunnen verzor-
gen. Zo leerde hij vanzelf allerlei talen spreken zonder
naar school te gaan.

Om de paarden kunstjes te leren haalde Jules de grote
hooimijt achter op zijn erf helemaal leeg en timmerde er
een lage schutting omheen zodat ze daarbinnen mooi in
rondjes konden lopen. Al gauw kwamen de mensen uit
het dorp kijken wat die edele dieren van Jules allemaal
konden. Het was er een drukte van belang, Jules genoot
van de onverwachte belangstelling. "Waarom zetten we
er geen bankjes omheen en vragen we geen entree?"
dacht Jules in een helder ogenblik. Het stikt hier van
rijke mensen die hier maar wat lopen te lummelen en
zich vervelen. Maar dan doen we het goed en zorgen
dat iedereen het goed kan zien en dat we droog zitten
als het regent: We bouwen een heus gebouw onder en
om de hooimijt heen en noemen het Circus De Boecop
naar de oude boerenhoeve! Wie doet er mee? In de we-
ken die volgden was het een drukte van jewelste. Er
werd getimmerd, er werden circusnummers geoefend,
affiches geschilderd en clownspakken genaaid. Al snel
vergaapte het dorp zich aan het houten bouwwerk18.
Een heus circusgebouw voor wel 700 mensen. En dat
in hun dorp!

Nu bleek dat Jules misschien niet deugde voor de school
maar dat hij wel heel veel andere dingen kon. Om 's
avonds het houten circus te verlichten waren er lampen

nodig en daar was dan weer stroom voor nodig, en dat
was er toen nog helemaal niet in dat dorp. Dan bouwen
we toch een eigen elektriciteitscentrale19 besloot de
nieuwbakken circus directeur. Die kwam er en er was
licht, veel licht, mooi, warm, geel licht.

Maquette

Prachtig circus
De kranten stonden er vol van. Uit het hele land wa-
ren de journalisten gekomen. Dit moest je zien: In het
mooiste dorpje van het land was een compleet circus
met wel tien circusnummers uit de grond gestampt. Een
eigenwijze ezel, een negerclown, de sterkste mens ter
wereld, acrobaten, maar vooral paarden. Tien dagen
lang20 werden er extra stoomtrams ingezet om de hon-
derden enthousiaste gasten na afloop weer naar huis te
brengen.
Op woensdagmiddag was er een extra voorstelling voor
alle schoolkinderen van de dorpen in de omgeving. Het
gemeentebestuur had in haar opvoedkundige wijsheid
besloten dat kinderen die gespijbeld hadden, voor straf
geen kaartje kregen. Dat zou ze leren. Maar je begrijpt
dat dat Jonkheer Jules helemaal niet beviel en via de ar-
tiesteningang loodste hij deze ondeugden toch stiekem
binnen.



Baron laat het afweten
Jules als succesvol circusdirecteur, wie had dat durven
dromen. Het enige dat hij heimelijk nog hoopte was dat
zijn vader, de baron, één van de voorstellingen zou ko-
men bezoeken. Dan kon hij laten zien, waar het hele dorp
bij was, dat hij ondanks alles toch iets bereikt had. Zijn
vader zou trots op hem zijn. Hij had hem nog steeds niet
gezien. Misschien op de laatste voorstelling? Het was
de galavoorstelling, daarvan zou hij de opbrengst aan
een goed doel schenken", Het was Jules niet te doen
om geld, hij wilde de mensen vermaken, zijn vader la-
ten zien dat hij iets betekende voor de mensen. Aan het
eind van de avond daalde een daverend applaus neer
op de circusartiesten en hun directeur. Maar Jules was
verdrietig; de baron was niet komen opdagen.

Interieur maquette

Teleurgesteld liet de jonkheer het circusgebouw afbre-
ken, het hout en asfaltpapier werden verkocht aan de
hoogstbiedende'". Circus De Boecop verdween sneller
dan het was opgebouwd. Maar het circusvirus had hem
te pakken en liet hem niet meer los. Het werd tijd om
de familiebanden door te snijden, het dorp te verlaten
en het avontuur te zoeken in verre vreemde landen.
Jarenlang trok Jules rusteloos de wereld door met een

eigen reizend circus". Hij werd beroemd en iedereen
wilde bij hem werken, waaronder een koorddanseres uit
Amerika, zo mooi, dat hij bijna zijn paarden vergat. Na
nog geen jaar trouwde hij, zonder de toestemming van
zijn vader te vragen, met deze ballerina van het slappe
koord en bleef haar zijn verdere leven trouw".

Teloorgang circus
Toen Jules het bericht ontving dat zijn vader, de baron,
was overleden" trok hij met zijn koorddanseres en al
het andere circusvolk naar zijn oude boerenhoeve De
Boecop; de ezel, de dompteurs met tijgers en olifanten,
de gebochelde dwergen, de speldenslikkers, de wilde
mannen, de schervenlopers en natuurlijk de paarden. De
dorpelingen, die het kortstondige bestaan van het Circus
De Boecop al bijna waren vergeten, wisten niet wat ze
overkwam. Jonkheer Jules mocht zich nu, nu zijn vader
er niet meer was, baron noemen. Het kasteel was voor
hem, maar thuis voelen deed hij zich hier niet meer. Hij
verkocht het kasteel en de boerderij met alle stallen en
ook de hooimijt". Hij wilde hier weg om nooit meer te-
rug te komen. Zo gauw het kon trok hij weer verder met
zijn reizende circus, het land uit, langs grote beroemde
steden. Helaas kwam er een grote oorlog" tussen de
landen waar hij met zijn circus rondreisde. De mensen
hadden allemaal heel erg honger en begonnen alles wat
eetbaar was op te eten Jules hield geen beest meer over;
dat betekende het einde van zijn beroemde circus, het
einde van zijn grote droom. Een droom die begonnen
was onder een hooimijt in dat kleine, mooie dorpje aan
de bocht van de rivier. 28

Circus de Boecap



NOTEN:

(1) De gebeurtenis van het verdwenen circus speelt zich af in
De Steeg in mei 1902
(2) Kasteel Middachten
(3) Rhederoord, historische buitenplaats, in oorsprong een 17e
eeuws landhuis
(4) In 1902 werd Middachten bewoond door graaf en gravin
Bentinck-van Heeckeren van Wassenaar
(5) In 1902 werd Rhederoord bewoond door baron en barones
Brantsen-van Limburg Stirum
(6) Middachten is al vanaf begin 14e eeuw tot de dag van van-
daag door vererving binnen de adelijke familie, afkomstig uit
ridders en edelen, gebleven.
(7) De familie Brantsen behoorde tot de categorie van de stads-
regenten en werd door koning Willem I in de adelstand verheven
vanwege hun grote verdiensten voor de staat.
(8) In 1828 verleende koning Willem I de titel baron aan Gerard
Brantsen. Deze titel gaat steeds via vererving naar de manlijke
nazaten.
(9) Rond 1900 heeft tuinarchitect Poortman de tuinen het aan-
zien gegeven zoals ze er nu zo'n beetje uitzien.
(10) Het landgoed Rhederoord is herhaaldelijk door landschaps-
architecten van faam onder handen genomen: (Marot 1743, Ber-
ger 1790, Posth 1797, Petzold 1880, Springer 1912)
(11) De spoorlijn tussen Arnhem en Zutphen werd in opdracht
van koning Willem I aangelegd in 1865.
(12) Het treinstation De Steeg heeft gefunctioneerd vanaf 1865
tot 1952. Het is in 1962 gesloopt.
(13) De stoomtram van Velp naar Dieren heeft gereden van
1887 tot 1920
(14) Bij hotel De Engel (waar nu het gemeentehuis van Rheden
staat) was een belangrijke halte en een klein stukje dubbelspoor
om de heengaande en terugkerende trams elkaar te laten pas-
seren.
(15) De Steeg vormde in het begin van 20e eeuw het hart van
wat wel genoemd wordt Het Gelders Arcadië.
(16) In feite werd er eerst dochter Amée geboren (1875), daarna
Jules in 1877, Vivian in 1880 en tenslotte Carlo in 1883
(17) Hoeve De Boecop was al in het bezit van de fam. Brantsen
vanaf 1657 en stond op de plek waar zich nu de Hoofdstraatkerk
met pastorie bevinden.
(18) Het tijdelijke bouwsel kreeg de naam Circus De Boecop.
De diameter van de piste was 15 m., diameter van het hele cir-
cus 30 m. Er was plaats voor een orkest en 700 bezoekers. De

zitplaatsen waren verdeeld in loge, eerste klas, tweede klas en
derde klas.
(19) Rond 1900 werd er naast de totaal verbouwde hoeve De
Boecop een eigen elektriciteitscentrale gebouwd. Dit gebouw-
tje heeft later een woonbestemming gekregen en staat er nog
altijd.
(20) Tussen 2 en 12 mei 1902 werden er in totaal negen voor-
stellingen van het Circus De Boecop gegeven.
(21) De opbrengsten van de laatste voorstelling, een galavoor-
stelling, waren bestemd ter ondersteuning van de "Boeren" van
de Zuid-Afrikaanse Republieken (Transvaal en Oranjevrijstaat)
die verwikkeld waren in een uitzichtloze oorlog met het Geme-
nebest (de Tweede Boerenoorlog). De vrede werd op 24 mei
1902 getekend.
(22) In een advertentie in de Velpse Courant stond op 20 mei
1902 een advertentie waarin de afbraak, bestaande uit rollen as-
faltpapier en diverse kavels hout van Circus De Boecop te koop
werden aangeboden.
(23) Onder de naam Grande Cirque Hollandais Durandsen (Du-
randsen:een verbastering van Brantsen) trok Jules Brantsen met
diverse grote circusacts vanaf 1904 langs diverse grote steden
in Europa. Hij trad daar op in de grote circustheaters. Na een
jaar of vijf werd het circus overgenomen door een Amerikaanse
ondernemer.
(24) Huwelijk van jhr. Jules Brantsen met Eloïse Whiting (een
Amerikaanse) vond plaats op 16 juli 1907 op Jersey.
(25) Baron Carel Marie Brantsen van Rhederoord overleed op
14januari 1909, waarna de titel baron overging naar zijn oudste
zoon, Jules.
(26) De bezittingen van de fam. Brantsen in De Steeg werden
in 1910 verkocht aan de hr. van Hasselt.
(27) Op 6juni 1914 koopt Jules nog een grote circustent (plaats
voor ruim 2000 bezoekers) in Konstamm. De Eerste Wereldoor-
log breekt uit op 28 juni 1914.
(28) Na WO I woont Jules Brantsen met zijn vrouw voorna-
melijk in Parijs en wordt betrokken bij de Nederlandse inlichtin-
gendienst. In WO 11wordt Jules Brantsen door de Duitse bezet-
ter in Parijs opgepakt en afgevoerd naar Buchenwald, waar hij
in 1944 om het leven komt.

Fotoverantwoording:
Foto 1,2 en 4 uit RKD
Foto 3 uit het archief van Walter de Wit
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(van de hak op de tak)

TJA. van Dijk

Tot in het begin van de 20e eeuw was de eikenhakhout-
cultuur een belangrijke vorm van bosbeheer in Neder-
land. Ook in landbouwgebieden werden afhankelijk
van de grondsoort eikenhakhoutcultures aangelegd of
hakhoutsingels geplant ter begrenzing van landbouw-
percelen of eigendomsgrenzen.
Zowel het hout als de schors van het eikenhakhout wa-
ren lange tijd belangrijke en noodzakelijke grondstof-
fen voor de bewoners van Nederland.

Hoe werkte het?
Jonge eiken werden op ongeveer 30 centimeter boven
de grond afgezaagd, waarna er vervolgens meerdere
nieuwe uitlopers konden uitgroeien. Na acht tot 15 jaar
werden deze ook weer afgezet. Het gedeelte van de
onderstam van de boom dat blijft staan noemen we de
hakhoutstoof.

Houthakstoof

Het overgrote deel van het hout werd gebruikt als brand-
hout of geriefhout, denk aan paaltjes voor een afraste-
ring om een wei en aan het vervaardigen van gereed-
schap voor het boerenbedrijf. Bij voldoende omvang en
lengte werd het tevens gebruikt als constructiehout voor
schuren en stallen. De eikenschors bevat veel looizuur ,
dat uitstekend van pas kwam en zelfs noodzakelijk was
bij het looien van leer.
Leerlooien was al in de middeleeuwen in en om de ste-
den in Gelderland een bekende activiteit die vanwege
de stankoverlast en verontreiniging op meer afgelegen
locaties plaatsvond. Tussen 1860 en 1880 vond de over-
gang plaats van de kleine ambachtelijke looierijen naar
leerfabrieken. Zo was in Lochem vanaf 1867 de fabriek
de Naeff (drijfriemen en textiel) gevestigd. In het be-
gin van de 20e eeuw werkte hier driekwart van van de
Lochemse arbeiders. Wageningen kent nog het leerlooi-
ershuisje (SpijkI7), hier was de firma Roes vanaf 1840
gelegen aan de stadsgracht, in bedrijf. In het beekdal
van Rozendaal zou ook een leerlooierij gestaan hebben,
mogelijk waar nu het pand Rosendaalselaan 11 staat.

Leerlooien
Het bewerken van huiden tot leer is een heel oud am-
bacht. Zeer recent deden Franse onderzoekers verslag
van hun vondst (nabij twee zijrivieren van de Dordog-

ne) van vier, uit zoog-
dierribben vervaar-
digde werktuigen,
die gebruikt zijn voor
het prepareren van
dierenhuiden. Deze
gladmakers (lissoirs )
zouden tussen de
40.000 en 50.000 jaar
oud zijn en worden
door de onderzoekers
toegeschreven aan de
Neanderthalers.

Prehistorische werktuigen



Eekschillen
Een klein uitstapje naar minder vroege tijden: in het
voorjaar werden de percelen eikenhakhout verkocht.
De bast was voor de leerlooierijen en het hout ging naar
de bakkers en burgers, die er hun ovens of kachels mee
stookten. Het hakken en schillen werd aanbesteed. De
maand mei was voor deze activiteiten de aangewezen
maand. Het hout is dan sappig (maximale sapstromen)
en laat zich gemakkelijk van zijn bast ontdoen. De
schors werd met een hout ofboekhamer losgeklopt en in
gedroogde toestand in een runmolen vermalen tot run.
De molen van de Keienberg is bijvoorbeeld jarenlang
een runmolen geweest, waar de eikenschors vermalen
werd. De run werd gebruikt in de looibaden van de leer-
looierij, vroeger vaak niet meer dan een kuil in de grond
waar de huiden ingelegd werden. Het proces van klop-
pen en verwijderen van de bast heet eekschillen. De
eekschiller stond tot zijn knieën in een 'éénmansgat' en
klopte de schors van circa een meter lange knuppels op
een platte zwerfkei of dik stuk hout. De takken werden
gekapt met een hiep, een soort hakmes.

Tot slot: hoe waren deze dagloners
in het bos gehuisvest? Zij groeven
een gat van 5 bij 2.5 meter, daarover
werden sparren stammen geplaatst
met stutten. Het geheel werd belegd
met plaggen. Er is een gat voor de
ingang en in het dak werd een rook-
gat gemaakt voor de stookplaats.
Behalve op zondag werd er elke dag
gewerkt van 's ochtends vroeg tot 's
avonds laat. Het hele gezin trok mee
het bos in en hielp mee, zes weken
lang. Een Nederlandse landarbeider
verdiende in 1829 tweehonderd gul-
den op jaarbasis. Een bouwvakker
in Den Haag in 1897 verdiende 728
gulden. Het kinderwetje van S. van
Houten uit 1874 verbood loonarbeid

Samenvattend: het eikenhout wordt gekapt, de twijgen
gaan eraf, een ander brengt de stammetjes (talhout) op
de vereiste lengte en dan zijn er nog twee of drie klop-
pers (de eekschillers) bezig. Iedere streek in het land
waar dit plaatsvond had zijn eigen lengte van het tal-
hout. De eerste hakhoutcultures waren er rond 1675.

Een schorshandelaar had een perceel eikenhakhout op
stam van de bos-eigenaar aangekocht. Zo'n perceel
heette in die tijd een houw. Arme daglonergezinnen
werden belast met de uitvoering tegen een vergoeding
van anderhalve gulden (omstreeks 1917) per mud (
inhoudsmaat droge stof, nu een hectoliter) schors. De
meeste lezers zijn beter bekend met een mud kolen of
aardappels. De vermalen schors: de run ging vooral
naar Brabant, waar de schoen en lederindustrie tot bloei
kwam (de Langstraat), maar kon ook plaatselijk ge-
bruikt worden. Het kloppen duurde maar zo'n zes we-
ken, langer doorgaan zou het hakhoutbos teveel schade
aanbrengen.

Eekschillersfamilie bij hun hut



voor kinderen beneden de twaalf jaar, maar dit gold niet
voor huishoudelijke diensten en veldarbeid, waaronder
het eekschillen viel. Van de westelijke Veluwe is bekend
dat dagloners uit Didam in de Dorenweerdse eikenbos-
sen in 1826 niet meer dan 3 gulden per maand kregen.

Verdwenen arbeidsvorm
Uiteindelijk is deze arbeidsvorm na 1920 door het ge-
bruik van chemische looistoffen (chroomverbindingen,
formaldehyde en glutaaraldehyde) in de schoen- en
lederindustrie verdwenen. Daarnaast namen bakkers,
maar ook de spoorwegen geen takkenbossen en tal-
hout meer af. De Nederlandse bevolking kreeg tevens
op grotere schaal de beschikking over kolenkachels en
stadsgas.
In de tweede wereldoorlog beleefde de hakhoutcultuur
een kortstondige opleving door het gebrek aan looistof-
fen en brandhout. Talhout staat voor geschild hout, voor
het aansteken van vuur in de bakkersoven, maar ook in
de kolentrein. De uitdrukking 'zo mager als een talhout'
geeft aan dat het maar relatief dunne houtjes betrof.

Veel hakhoutstoven werden uiteindelijk op enen gezet,
dat wil zeggen er bleef slechts een uitloper over, die
kon uitgroeien tot een boom. Een bos van dergelijke bo-
men heet in de bosbouw een spaartelgenbos. Op kleine
schaal zien we dit binnen de gemeente Rozendaal. De
eikenhakhoutwallen langs de Leermolensenk en het
Bremlaangebied (de voormalige akkerlanden) zijn in-
middels uitgegroeid tot solitaire eikenbomen. Het zou
zeer te betreuren zijn als dergelijke natuurlijke en cul-
tuurhistorische elementen binnen de gemeentegrenzen
zouden verdwijnen. Voor het eikenhakhout werd vooral
gebruik gemaakt van de inheemse zomereik (Quercus
robur L).
Het geslacht Quercus (familie der Fagaceae) is een zeer
groot geslacht met ongeveer 450 soorten, voorkomend
in gematigde luchtstreken van het gehele noordelijk
halfrond, maar ook in de tropen en subtropen (uitslui-
tend in de bergregionen). Naast de zomereik vindt men

in Nederland de wintereik, Quercus petrea en de Ame-
rikaanse eik, Quercus rubra L. Ter onderscheid kijkt
men naar de kenmerken van twijg, blad en vrucht.

Voortplanting door 'afleggen'
Nog een andere zijsprong. Op de Veluwe worden op
een vijftal plaatsen boomcirkels aangetroffen, groepen
eiken zonder stoof of stoel. Deze zijn met elkaar ver-
bonden door ondergrondse takken. Deze takken zijn
na hun ontstaan begraven onder vegetatie en blad. Na
ondergrondse groei schoten zij wortel en konden weer
uitgroeien tot een nieuwe eik. Deze takken worden af-
leggers genoemd. De gedachte erbij is dat het voorheen
solitaire boompjes in een heideveld waren. De hei werd
begraasd door schaapskuddes, waarbij de bovenste tak-
ken van de nog kleine eik werden weg-gevreten. De
knoppen dichtbij de grond bleven over en konden uit-
groeien tot afleggers. Door afleggen voortplanten is een
gekend begrip in de bloem- en boomkwekerij.

Historische boomcirkels van eiken

Cultuurhistorie en ecologische meerwaarde
Naast de cultuurhistorische betekenis van eikenhak-
houtwallen heeft dit bostype ook een belangrijke eco-
logische meerwaarde, omdat deze plekken een grote
diversiteit aan planten en diersoorten herbergen.



Vooral insecten profiteren hiervan. Uiteraard moet er
nog wel een voldoende, niet bebouwde directe omge-
ving zijn en het liefst een open groene ruimte (de Ro-
zendaalse enkresten: Leermolensenk en Brernheuvel).
Helaas spreekt Rozendaais eerste burger in zijn nieuw-
jaarstoespraak op twee januari 2013 (gepubliceerd In
de Roos van 11 januari) over het verdwijnen van het
groene uitzicht en over de wensen van omwonenden
"hun" weitjes onbebouwd te laten in een poging de be-
stuurskracht van Rozendaal van een nieuwe impuls te
voorzien.

Daar staat tegenover het advies van de commissie cul-
tuurhistorie van de gemeente Rheden-Rozendaal aan
het college van Rozendaal, op acht februari 2013. Het
advies is uitgebracht op verzoek van het college en
heeft betrekking op het politieke proces van het kiezen
van een locatie voor een nieuw te bouwen brede school
in Rozendaal. Het advies is ondubbelzinnig: beide be-
oogde locaties (Leermolensenk en Brernheuvel) zijn
karakteristiek voor de ruimtelijke kwaliteit van Ro-
zendaal en van belangrijke historische waarde. Dit is al
in 2002 bij de vaststelling van de integrale visie ruimte-
lijke ontwikkelingen behoud van een kasteeldorp door
de gemeenteraad onderschreven. De eerdergenoemde
commissie heeft in de vigerende locatie studie, noch an-
derszins argumenten gevonden, die een afwijking van
deze visie rechtvaardigen. Deze locaties dienen dan ook
blijvend van bebouwing te worden gevrijwaard. Tot zo-
ver de perikelen in de kleine gemeente Rozendaal.
Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Op de
burendag van 21 september 2013 is het, door burgerini-
tiatief tot stand gekomen, educatief wandelpad officieel
geopend. Het pad voert langs de houtwal van de Leer-
molensenk en is gemarkeerd met zwerfstenen waarop
informatieborden geplaatst zijn. Raadpleeg voor meer
informatie de website van de Leermolensenk (www.
leermolensenk).
Er zijn ook plaatsen waar opnieuw eikenhakhout ge-
plant wordt, onder andere in het nationaal Park De

Hoge Veluwe. Momenteel wordt in de nabijheid van de
Oriënteertafel het eerder aanwezige eikenhakhout weer
aangelegd. Deze 'tafel' werd gebouwd in 1923, naar
een ontwerp van Berlage, (hersteld in 2006). Bovenop
is een gebeeldhouwde windroos te zien van de hand van
Mendes da Costa, gelegen op een hoge heuvel op de
Hoge Veluwe.

Ingreep tegen op-
rukkend stuifzand
Op deze plaats had
het eikenhakhout-
bos weer een andere
functie, namelijk het
tot stilstand brengen
van het oprukkend
stuifzand. De Franse
Berg, ontstaan door
het stuifzand, laat dit
goed zien.

Het eikenhakhout had nu de functie het stuivende Pam-
pelse zand tot staan te brengen. De stuifzanden waren
in vroeger jaren berucht op de Veluwe en hele dorpen
zijn eronder verdwenen. Maar in onze tijd zijn er weer
ingrepen om het stuifzand op wat kleinere schaal terug
te brengen, zoals op het Rozendaalsche veld en op de
Hoge Veluwe te zien is.

Oriënteertafel op de Hoge Veluwe

Bronnen:
• Demoed, E.J.1953. Van een groene zoom aan een vaal kleed, zij-
nde de geschiedenis van de westelijke Veluwezoom (gemeente Ren-
kum) Drukkerij en UitgeversbedrijfC.V. "Adremo", Oosterbeek
• Gazenbeek, Jac. 1940. Een oud handwerk herleeft (eekschillers)
Toeristen Kampioen, 13 juli, s'-Gravenhage
• Visser, A. 1989. Buitenmensen, een verdwijnend Veluws beeld, 3e
druk Bredewold, Wezep.
• NN. 1917. Onder de houtschillers, artikel in de Katholieke Illu-
stratie
• Wigman A.B. 1913. Eekschillen, artikel in Eigen Haard
• Lichthart, Jan en H. Scheepstra. 1916. Een kloppartij in het bos

Hoofdstuk uit het boek "Op de boerderij"



Leendert Yerveen J2.,
schoolhoofd en kostschoolhouder

in Dieren

Jas Leeman

Inleiding
Leendert Verveen Jz. is de eerste geweest in een rij van
schoolhoofden die gewoond en gewerkt heeft op min of
meer dezelfde locatie aan de Hogestraat in Dieren.
Was hij het hoofd van de eerste 'middelbare school' in
Dieren?

Wie was Leendert Verveen Jz. die in 1864 naar Die-
ren kwam?
Leendert Verveen Jz., van beroep kostschoolhouder,
kwam met zijn vrouwen drie kinderen van 7, S en 3
jaar, in 1864 van Den Haag naar Dieren. Verveen en
zijn echtgenote Johanna Top waren in 1864 beiden 40
jaar oud.

Hij solliciteerde op een advertentie in de 'Opregter
Haarlemsche Courant' van 10 juni 1864, opgesteld
door een 'Commissie tot oprigting van eene Bijzondere
School te Dieren'.

Uit deze en andere ad-
vertenties is op te ma-
ken dat de Commissie
ingesteld was door de
gemeente Rheden.
Het gemeentebestuur
was nauw betrok-
ken bij de 'oprigting
van een Bijzondere
School voor het La-
ger en Meer Uitge-
breid Lager Onder-
wijs, voor jongens en
meisjes, in Dieren'.

L. Verveen Jz. t

L. Verveen Jz.

De in 1864 opgerichte school werd een Bijzondere
School waaraan de gemeente subsidie verleende onder
voorwaarde dat de school toegankelijk was voor alle
kinderen, zonder onderscheid van godsdienstige ge-
zindheid.
Het werd een schooltype waar lesgegeven werd aan
drie klassen van de meer uitgebreide lagere school, de
7e , 8e en ge klas. Er kon al ingestroomd worden in
twee klassen van de lagere school, de Se en 6e klas. De
school was een voorbereiding op het hoger beroepson-
derwijs of de hogere burgerschool, bedoeld voor leer-
lingen uit 'den fatsoenlijken stand'.

H.H. HOOFD-ONDERWIJZERS. I
In bet wc 1 \' a r e n de, aC'zond, en ~1:lfJBcnaall1

lft$ÏIII<'trde dorp J)IEREN, gelegen aan den
Straatw ee en in aanbouw '2.ijnden StaatsspOOt·wc.g
>8U AasUBK op Zt"P.E~, bestua; dringende behoefte
aun cenc BIJZONDERE (voor alle GOflsolicnsli~c
G~zinóhl>dell toegauhlijkc) SCHOOI. Y{)OT hel
Lager en meer uitccbrcid Lager Onderwijs, "oor
,Joo,eo8 en MeiSjes uil dell fal$OClilijkcu
stand. Doofdondel'wlJzerli genegen zic:h daar
tI! vestigeu J gelieven zich aan te melden bij tien
Secretaris der Commissie tul opl'iztiurr vau eene
IJijwndcrc School te Ilieren , betzij in persoon I
ouder overlegging der noodige bewijsstukken, hetzij
duur f I' ft 0 co toczendiniT daarvan uikrlijk \'twr
den 1>d"n Jnlij e. k, dan rillen rcrlaugt pat Je
School reeds den isten St'1',~",b"r zal worden
t(eupe,ul.

Yereischteu zijn:
10. tic rang '''0 Hoofdouderwijzer ;
2". hevoegdbeid tot het geven van Onderwijs io

de •• Hen vermeld in Arl. 1 lett. " en , I.U

cl" Wcl op bd Lager Ouderwijs. Zeer zal er op
neJeL worden of de Onderwijzer door zijDe positie
n staaL is, aan IlJcÎsjes ondea'rigt te doen aC\'cn
in het leervak verweid onderlener p eau dit Arli~cl.

De voordeelen daaraan verbonden ~ijn:
'1.. Eene Ja"lijk8cbc toelage ran 400 Gulden

voor huishuur als auderzins , voorloopig voor (Jen
lijd van vijf jaren.

20. Het genot van Schoolgelden én
30. de beroegdheid lol hcl houden ,'3" Kusl.

Jongeheeren.
In hel dorp is een voor zondnllire School zeer

ge$chikt Heerenhuis te buur. "

lVamell,8 dtJ Commune voornoemd,

w. C. v •• LOCK.HORST.
med. Cl "rt. obst. doctor/}iéI'8" :J

10 Junij iBM. Secretaris.

Een advertentie
uit de 'Opregte
Haarlemsche
Courant' van la
juni 1864



In augustus 1864 ontving Leendert Verveen Jz. van de
burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden
de 'art. 37, litt. c. verklaring', het bewijs-van goed ge-
drag, nodig voor zijn benoeming tot schoolhoofd.
Sollicitatie en aanvaarding zijn voorspoedig verlopen,
getuige een advertentie in de 'Opregter Haarlemsche
Courant' van 25 juli 1864, waarmee Verveen zijn komst
naar Dieren aankondigde.

In de advertentie van juli 1864 staat dat Leendert Ver-
veen onderwijs ging geven in huize Geertruidapark. Uit
de advertentie is op te maken dat de gemeente Rheden
een commissie kende, die toezicht hield op deze nieuwe
vorm van onderwijs in Dieren. We weten dat gemeen-
teraadslid Joan Henrik van Geuns in 1864 eigenaar
was van de buitenverblijven 'Carolinapark' en 'Geer-
truidapark', beide gelegen aan de Hogestraat in Dieren.
Annes Everts was de notaris van Dieren en dr. W.c. van
Loekhorst was de geneesheer van Dieren en secretaris
van de Commissie.

Verveen was bijzonder onderwijzer en opende op I ok-
tober 1864 een 'Inrigting' ook wel Instituut genoemd
voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs. Dit
Instituut fungeerde tevens als kostschool. Leendert Ver-
veen oefende in Den Haag het beroep van Instituteur al
uit, hij gaf er 'onderwijs in al de vakken van het lager
onderwijs, de Fransche, Engelsche en Hoogduitsche
taal, de Wiskunde, het Italiaans, boekhouden en ver-
der alles wat tot een beschaafde opvoeding vereischt
wordt', getuige een advertentie uit 1854.

Volgens een artikel in een onderwijsblad uit die tijd, 'de
Wekker' van november 1864, werden de heer Verveen
en zijn school met veel vreugde ontvangen. School en
straat waren met vlaggen versierd, alle notabelen van
dorp en gemeente waren aanwezig. Men was erg ver-
heugd met de komst van een school voor meer uitge-
breid lager onderwijs.

Dieren, 10 October 1864. Heden WIlS het VOOI' deze
gemeente een feestdag. Nadat el' aöd er~ leng behoefte alhier
bestond mln eene dag- en kostschool, mngt het door geza-
mentlijke medewerking der ingezetenen gelukken, eene
dergelijke inrigting bier tot stau,l te brengen, De commissie,
die 2;ióh met de regeling van een el) ander bad belast , beeft
hare keu~ gevestigd op den heer L. Verveen Jz., tot dus-
verre instituten!' te 's GravBnhage. Op heden had de plegtige
op<lning van deze nieuwe in~igting plaats, Reeds vroeg in
den morgen wapperde de driekleur Ili~ d•• woning VI\O den
hoofdonderwijzer. 'I'egeu lU ure vel'eenigden zieh de leden
der commissie, de Ieetlingun wet hunne ouders, benevens
verdere genoodigden in de sierlijk met groen, bloemen en
nationale kleuren ingllrigte doelmalige schooJlooolllu. Nadat
er een \vclkomsLlied gezongen Was, nam de president der
commisaio het woord tot inleiding I waarop een ander lid
der eommïdaie de openingsrede hield en, wijzende op hot
voorregt dat de gemeente genoot I don hQofdlmdenvijzer en
de leerlingen zeel' hartelijk toesprak. Daarna. nam de onder-
wijzer dor gemeenteschool hot WOord en droeg zijne vorige
leerlingen 0 vel' aan den beer Verveen I die daarop eene
gepaste aanspraak hield. door eenllll vlugtigen blik neh!er-
wnarts te I!I~aD,stille staan op het tegenwoordige oogenblik
en oenen blik te \verpen op de toekom"t. Met eon woord lot
alle I\nDwezendeo besloot bij zijne hi\rtelijke toespraalr, Een
eu ander werd atgewiaseld eu .bci'lloten mei het eingen van
opzettelijk daartoe vetvaardigde dichtregelen, 'fen slotte
werden aan alle aanwezigen ververschingen aangeboden,
terwijl de leerlingen zich vIJrder vermaakten. Den vol~enden

Gedeelte uit artikel "De Wekker, weekblad voor onderwijs en
schoolwezen, 18 november 1864, XXIstejaargang, No, 47"

Verveen heeft zijn beroep maar kort uitgeoefend in Die-
ren, van 1864 tot 1867. Het overlijden van een 5 maan-
den oude dochter in 1865 en de dood van zijn echtgenote
in 1866, hebben zijn vertrek naar Harderwijk wellicht
bespoedigd. Hij werd daar docent in de Wis- en Natuur-
kunde aan het gymnasium van Harderwijk.

Leendert Verveen Jz. heeft in Harderwijk een gerespec-
teerd leven geleid getuige de tekst bij het overlijdensbe-
richt in 'De Prins' van 1907, 'De gemeente Harderwijk
betreurt door het overlijden van den 82-jarigen oud-le-
raar van het voormalig gymnasium, den heer L. Ver-
veen Jz. een harer meest geachte burgers'.



Waar stond de school van Verveen in Dieren, in
1864?
Was huize Geertruidapark het Heerenhuis dat in 1864
gehuurd kon worden en waar L. Verveen Jz. zijn school
kon beginnen?
De naam Geertruidapark komt voor in advertenties in
het 'Algemeen Handelsblad' van 8 en 14 april 1864,
van Joan Henrik van Geuns, waarin hij het 'buitenver-
blijf Geertruidapark' te koop aanbood en in de eerder
genoemde advertentie van Verveen in juli 1864 waarin
'huize Geertruidapark' genoemd wordt.
Uit kadastrale en gemeentelijke gegevens is te conclu-
deren dat Leendert Verveen is gaan wonen en werken
in het nog niet door van Geuns verkochte 'huize Geer-
truidapark'. Het huis werd gekocht door zijn opvolger
dhr. De Jongh. Uiteindelijk nam de gemeente Rheden
het bezit over in 1876 en werd eigenaar van het gebied
wat nu Hogestraat 27-29 en 31, Viëtorstraat 2 is.

Gedeeltelijk
zichtbaar lo-
catie, Hee-
renhuis, huis
en erf van
Geertruida-

• park uitsnede
hoge128,
±1900

Uit gegevens van het bevolkingsregister van Dieren
1850-1919 blijkt dat de familie Verveen van 1864 tot
1867 gewoond heeft in huis nr.130 in Dieren. Uit de
woning- en gezinskaarten is afte leiden dat Verveen en

De kadasterkaart uit 1832, rood de percelen met huize Geer-
truidapark, die in 1864 door JH van Geuns te koop worden
aangeboden (ter oriëntatie, groen is perceel 239 Huize Ca-
rolinapark)

zijn opvolgers De Jongh, Draaijer, Brink en Roos op
hetzelfde adres gewoond hebben. Het huis heeft in de
loop der jaren nummer 130,226,301,307,341, gedra-
gen. Huis nr. 130, de school van Verveen, stond aan de
Hogestraat.

Op de afbeelding van het huis, omstreeks 1900, is te
zien dat het gelegen is op de hoek van het Schoolpad
(later Viëtorstraat) en de Hogestraat.



Samengevat
In 1864 ondersteunde de gemeente Rheden de stichting
van een bijzondere school voor lager- en meer uitge-
breid lager onderwij s in Dieren. Er werd een commissie
ingesteld die een profiel voor de school en het te benoe-
men schoolhoofd opstelde. De commissie benoemde
Leendert Verveen Jz. tot schoolhoofd. Hij huurde een
Heerenhuis aan de Hogestraat, een tijd 'huize Geer-
truidapark' genoemd. Het huis werd als school inge-
richt, er was plaats voor enkele kostschoolleerlingen,
de heer Verveen en zijn gezin.
Wij kunnen concluderen dat Leendert Verveen Jz., in
Dieren, het eerste hoofd van een op zichzelf staande
bijzondere school was. Een school met drie klassen
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en twee voorberei-
dende klasssen Lager Onderwijs, onder toezicht en met
subsidie van de gemeente Rheden
In 2014 kan dus het 150 jarig bestaan van het middel-
baar onderwijs in Dieren gevierd worden.

Bronnen:
Gelders Archief, Arnhem
bevolkingsregister Dieren 1890-1939
woning- en gezinskaarten Dieren 1890-1939
digilegger kadaster
bouwdossiers
Akten
GA 0168, inv.nr, 4623, akte 1370, 1857, notaris Bosch van
Rosenthal in Velp, verkoop Carolina park
GA 0168, inv.nr, 4626, akte 225;1869, notaris Schröder in
Velp, verkoop Carolina park
GA 0168, inv.nr, 2412, akte 39 en 49,1864, notaris Everts in
Dieren, verkoop Geertruidapark
Kadasterkaart uit 1832
Wet van den 13den Augustus 1857, op het lager onderwijs
Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middel-
eeuwen tot aan de huidige tijd .. P.Th.F.M. Boekholt en E.P.
de Booy.1987

In een volgend artikel worden de opvolgers
van Leendert Verveen Jz. besproken,

de heren de Jongh en Draaijer, periode 1867 tot 1891.

MIDDENSTANDSWONINGEN
IN VELP
Bauke Tijmstra,

Theo van der Hoeven en
Anita Malser

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijke
deel van Velp, ten noorden van de spoorlijn, drie land-
goederen, namelijk Daalhuizen, Rozenhage en Schoo-
nenberg. Nu is het gebied veranderd in een woongebied,
met langs de Arnhemsestraatweg een aantal kantoren.
De nijverheid en de winkels die in het midden van de
20e eeuw aanwezig waren, zijn grotendeels verdwenen.
Vanuit de Belangenvereniging Daalhuizen- Velp en de
Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in samenwerking
met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, zijn
Theo van der Hoeven, Anita Matser en Bauke Tijmstra
bezig de 20e eeuwse historie van dit gebied te onder-
zoeken en vast te leggen.

Inleiding
De middenstandswoningen in Velp vormen samen de
wijk met de bouwstijl "Amsterdamse School" die ge-
legen is aan de Torckstraat, de Egmondstraat en nabije
omgeving. De architectuur van de wijk werd eerder
beschreven door Nelleke den Boer-Pinxter (Ambt &
Heerlijkheid nr 124, juni 1999). Ons onderzoek richtte
zich op vragen als: wat was de rol van de gemeente,
wanneer vond de bouw plaats en hoe is het eigendoms-
verloop geweest.

De aanloop
Het paste ongetwijfeld bij de tijdgeest dat er rond 1915
in de gemeente Rheden tegelijkertijd meerdere initiatie-
ven ontstonden bij de projectgewijze bouw van meer-
dere woningen:



• Er worden woningbouwverenigingen gevormd;
•De Bond van gemeenteambtenaren pleit voor de bouw
van woningen passend voor hun leden;
• De toenmalige Rhedense burgemeester Bloemers on-
derkent het belang en onderneemt acties;
•Baron van Pallandt wonend op Rozendaal en grondei-
genaar is bereid grond te verkopen;
• Er wordt een Naamloze Vennootschap opgericht: NV
Middenstandswoningbouw voor de Gemeente Rheden.

NV Middenstandswoningbouw voor de Gemeente
Rheden.
Een aanzet voor de bouw is te vinden in een verzoek
anno 1919 van de "Bond van Gemeenteambtenaren"
aan de gemeente om het bouwen van "middenstands-
woningen" voor gemeenteambtenaren te bevorderen.
De gemeenteraad neemt op voorstel van het College
van Burgemeester en Wethouders het verzoek "voor
kennisneming" aan. De druk op de gemeente om meer
woningen te (laten) bouwen neemt echter toe en leidt
tot inspanningen van het gemeentebestuur.

Teneinde de bouw van "middenstandswoningen" te kun-
nen realiseren is in 1920 een Naamloze Vennootschap
opgericht met de naam: NV Middenstandswoningbouw
voor de gemeente Rheden. Op 17 augustus 1920 wor-
den de statuten bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Het doel van de vennootschap is om werkzaam te zijn
in het belang der huisvesting van middenstanders en
meer gegoeden, die in de gemeente Rheden gevestigd
zijn of zich daar wenschen te vestigen. Het eerste be-
stuur werd gevormd door de heeren: Willem de Koning
G.Hz, Hendrik Jan van Ankum, Willem Muis, Evert van
Stuijvenberg, Jan Monster, Pieter Jacob Gastelaars en
Cornelis de Reus. De leden van den raad van commis-
sarissen waren de heeren: Mr. Frans Florschütz, Joan
Sigusmus Wurfbain en Gerrit Jan Horsting.

Het resulteerde in de bouw van 74 woningen in Velp,
12 woningen in Dieren en 6 woningen in De Steeg. De
NV zocht publiciteit zoals onderstaande advertentie
laat zien.
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!De N.V. Middenstands-Woningbouw v.d. Gemeente Rheden !
i heeft in 1922-23 gebouwd te VELP 74, te DE SiEEG6 ;
i,', en te DIEREN J2 woningen, moder:n il),gericht en

gunstig gelegen nabij de bosschee. De hllilSPoîren
! dezer wonrnqen rijn van f 450.- tot f850._ per jaar. i

Î A 11e in 1ic h t Î n gen zijn te verkrjjqen ten kantore der !
I- Vennootschap RlNGALLÉE 43a, VELP. - ;
g..4 ••••4.••_ •.•.-- .•.•.•.••n •.•••'~••• ••••··~·_·_,,· ••••••_ •.•• ••••_ •..• ó

Egmondplein vlak na de bouw rond 1915 een wervingsadver-
tentie uit gedenkboek: Gemeente Rheden toen en nu

Bewaard zijn gebleven de notulen van de Algemene
vergaderingen van Aandeelhouders, alsmede de notu-
len van de vergaderingen van het Bestuur, al dan niet
samen met de Raad van Commissarissen (Gelders Ar-
chief 1515 ADC 6550). In de oprichtingsvergadering
op 7 mei 1920 in "De Vereeniging" in Velp, wordt eerst
vermeld dat er een voorbereidingscommissie gevormd
is in 1919. Vervolgens wordt aangegeven dat er in het
bestuur een contactpersoon met het gemeentebestuur
zal komen te zitten. Deze maakt direct duidelijk dat de
gemeente als voorwaarde stelt dat de NV gaat werken
voor de gehele gemeente. Het eerste idee is in Velp 40



woningen te bouwen, in Dieren 10 en in De Steeg 2
woningen. De aanwezigen vinden de oprichting van
een NV een goed idee; 27 van hen nemen een aandeel
(voor in totaal f 4200,-). De notulen van de aandeelhou-
dersvergaderingen beschrijven voornamelijk financiële
aspecten.

Het bestuur van de NV kiest op 18 mei 1920 voor
het project in Velp voor architectenbureau Vorkink en
Wormser uit Amsterdam, zonder een selectieprocedure
te vermelden. Ook over de keuze van de locatie van het
Velpse project is in de verslagen niets terug te vinden.
Dat is minder bijzonder dan het lijkt, want de gemeente-
raad heeft in 1909 een uitbreidingsplan voor Velp vast-
gesteld, waarop het onderhavige gebied bestemd wordt
voor de bouw van "burgerwoningen". Dit uitbreidings-
plan toont al een stratenpatroon met Hertogstraat, Eg-
mondstraat, Torckstraat en Van Pallandtstraat.

Op 17 juni 1920 geeft architect Wormser toelichting op
de ontwerpen. Hij zegt dat er al eerder overleg over het
wegenplan was met het college van B & W en dat zijn
bureau toen opdracht voor uitwerking heeft gekregen.
Men vindt het gepast dat de burgemeester kennis neemt
van de uitwerking. Na een telefonisch verzoek komt
deze ca. 10 minuten later in de vergadering. Conclu-
sie: er zijn wijzigingen nodig, daarna kan het geheel
ingediend worden bij de gemeente. Op 19 augustus
1920 wordt het wegenplan door het bestuur van de NV
akkoord bevonden, maar een oordeel van het bebou-
wingsplan wordt opgeschoven.

In het wegenplan valt op, dat de straat die later Torck-
straat gaat heten, doorgetrokken is gedacht naar de
Bergweg. Deze doortrekking zou nu een deel van het
plein zijn van het huidige (school)gebouw in het bin-
nenterrein. Het huidige Egmondplein zou dan geen
plein zijn, maar een kruisingsvlak van Egmondstraat
met Torckstraat.

Voorstel wegenplan (zie GA: Raadsverslag dd 17 januari
1921)

Een maand later wordt er tijdens een vergadering, bij-
gewoond door de burgemeeester, besloten het perceel
op de kop van de Egmondstraat erbij te betrekken (nu
Van Pallandtstraat nr 13), alsmede een deel van de
Hertogstraat. Op 28 oktober 1920 tonen "Vorkink en
Wormser" een ontwerp voor 74 woningen op dat gro-
tere gebied. Dit ontwerp wordt in principe aanvaard.

Latere vergaderingen gaan over de andere projecten,
over financiële kwesties en problemen in het contact
met de gemeente. Er wordt over "erfpacht" gesproken
omdat een erfpachtconstructie de hypotheek goedkoper
zou maken. De gemeente besluit hiertoe injanuari 1921.
Medio 1925 zijn de problemen zo groot dat een Buiten-
gewone Aandeelhoudersvergadering wordt belegd. De
beste oplossing lijkt een overname van de NV door de
gemeente, In maart 1926 wordt een daartoe strekkend
voorstel van het college van Burgemeester en Wethou-
ders aanvaard door de Algemene Vergadering van de
NV. In de laatste bestuursvergadering op 28 april 1926
deelt de voorzitter mee dat de gemeenteraad akkoord



is met de overname en op 29 april wordt de akte van
overdracht getekend.

De invloed van de gemeente
Er is herhaaldelijk door de gemeenteraad gesproken
over de financiële steun aan de NV vanuit de gemeente.
In een aantal raadsverslagen is daarover iets te lezen.
(GA 2503 273 tlm 279) In de vergadering van l3 juli
1920 meldt het college dat Baron van Pallandt bereid
is de geschikte gronden tussen de Rozendaalselaan en
Bergweg tegen een "billijke prijs" te verkopen. Dat
blijkt, de gemeente betaalt voor de grond van de mid-
denstandswoningen slechts f 1,50 per m2, terwijl voor
de grond tussen Vondellaan en Da Costalaan de prijs
ligt op f 2,60 per m2. De raad is akkoord en besluit
zonder beraadslaging tot aankoop.

Tegelijk wordt voorgesteld dat de gemeente zich borg
stelt voor een hypothecaire lening bij de Rijkspostspaar-
bank, omdat de NV Middenstandswoningbouw moei-
lijkheden ondervindt bij de financiefing. In de raads-
vergadering van 17 december 1920 is aan de orde een
brief van de NV waarin deze vraagt om subsidie voor
de bouw van zowel de woningen in Velp, als in Dieren
en De Steeg. Later is er een verzoek van de NV voor
een tijdelijke lening van f 250.000,- voor alle 92 mid-
denstandswoningen. Aangevuld met randvoorwaarden
over terugbetaling e.d., gaat de raad in november 1921
akkoord. Later is de NV vooral een discussiepunt voor
de gemeenteraad, waar het gaat om financiële aspecten
en de overname van alle woningen. -

Architectenbureau en bestek
Architectenbureau Vorkink en Wormser (Amsterdam)
is een samenwerking van twee architecten: P. Vorkink
en J.Ph. Wormser, die beiden hun loopbaan begonnen
bij de bekende architect Berlage te Amsterdam. In dit
bureau is de zgn. Amsterdamse School ontwikkeld en
Vorkink en Wormser ontwerpenook in die stijl.

Het architectenbureau dateert de definitieve bouwteke-
ningen voor het project Velp op juni 1921. De bouw-
vergunning wordt verleend op 16 september 1921. De
uiteindelijke set blauwdrukken omvat 11 tekeningen.
Tekening 1 geeft de situatie weer: stratenplan en bouw-
blokken, alsmede details: hekjes, zinkputten ed. De te-
keningen 2 tlm 11 tonen gevels, plattegronden, balkla-
gen en kapplannen. (GA 2503 2133 deel 2)

De inschrijving voor het werk vindt plaats op 31 au-
gustus 1921, de aanbesteding een week later. De schrif-
telijke gunning is gedateerd op 8 september 1921. Fa.
R. van Kessel uit Nijmegen gaat de huizen bouwen in-
clusief de aanleg van riolering, tuinen en paden ad f
514.900,-. Het lood- en zinkwerk gaat naar firma Van
den Boon en Wentholt te Haarlem en is begroot op f
17.350,-. Het schilder- en behangwerk tenslotte wordt
een opdracht voor een bedrag van f 28.000,- aan de
gebr. B. en G. Baltus te Andijk. Afgerond is dat f7600,-
per woning.

De bouw start in het naj aar van 1921. In het bestek staat
daarover vermeld: "er onmiddellijk aangevangen moet
worden na de gunning, zodat de eerste 21 woningen ge-
reed zullen zijn na 7 maanden; en de volgende 28 met
10 maanden en de resterende (25) na 12 maanden".

De hoofdaannemer kreeg dus in totaal 29 maanden om
het werk uit te voeren. Waarschijnlijk zijn de laatste
woningen gereedgekomen in de eerste helft van 1924.
Onderzoek via het archief van het kadaster maakt duide-
lijk dat in 1922 vijf woningen zijn ingemeten (langs de
Egmondstraat-westzijde vanaf de Ringallée), in 1923 29
woningen (Torckstraat-zuidzijde, Egmondstraat-oost-
zijde, Van Pallandtstraat-noordzijde en Enkweg) en ten
slotte in 1924 39 woningen (westzijde Egmondstraat,
het blok Van Pallandtstraat-zuidzijde, Hertogstraat en
Enkweg, Torckstraat noordzijde en het noordoostelijke
deel van de Egmondstraat). De planning lijkt gehaald
te zijn.

{



Jaartallen gereedkomen woningen

Eigendomsverloop
In een desbetreffend gemeenteraadsverslag geeft de bur-
gemeester aan dat Baron van Pallandt bereid is grond te
verkopen voor dit project tegen een redelijke prijs. Be-
doeld bouwterrein ligt westelijk van de Enkweg tot aan
de achtertuinen van de Bergweg en tussen Ringallee
en Hertogstraat. Wel zijn er enkele voorwaarden, zoals
een huurprijs van minstens f 400,- per woning per jaar;
een verbod op "verkoop van sterken drank bij mindere
hoeveelheid dan twee liter". Deze voorwaarden gaan
vergezeld van een boetebeding te betalen aan de baron
of de latere eigenaren van het kasteel. De verkoop vindt
plaats in 1921. De financiële problemen bij de NV lei-
den er toe dat de gemeente de grond niet verkoopt aan
de NV, maar in erfpacht overdraagt. De NV wordt in
maart 1926 opgeheven en de gemeente wordt eigenaar
van het geheel: grond en woningen.

Dit duurt tot 1942. Dan vindt een verkoping plaats aan
drie partijen: Frowein Tabakshandel Co's te Arnhem,
leden van de familie Frowein en Houthandel Hupkes
uit Dieren.

In het Gelders Archief (GA 2027) is gevonden dat in
1875 door burgemeester en wethouders van Arnhem
toestemming gegeven werd tot oprichting van een
"eest" voor het drogen van tabak. Het bedrijf kreeg de
naam Frowein en Compagnie. Uit het kadastrale archief
blijkt dat een groot gedeelte van de wijk (alles tussen
Enkweg en Egmondstraat) gekocht wordt door Frowein
Tabakshandel, waarbij vermeld wordt dat de heren H.l.
Frowein en F. J. Frowein "beheerende vennooten" zijn.
Beide zijden van deEgmondstraat worden gekocht door
leden van de Frowein-familie: de heer F.J. Frowein en
de dames J.M.A. Frowein en H.l. de Haan Hugenholz
(zij is weduwe van J. Frowein).

Alle woningen langs de Enkweg, inclusief de vier wo-
ningen die het begin van de Van Pallandtstraat vormen,
worden gekocht door Houthandel Hupkes te Dieren.
Eén bouwblok, Van Pallandtstraat 2-4, wordt op naam
gesteld van mevr. H.l. Baukema, weduwe van de heer
W. Hupkes. Firma Hupkes te Dieren bestaat nog. Op
hun website is te lezen dat Hupkes in1918 is begonnen
als bestekhoutzagerij in met name eiken- en beuken-
hout. Later is Hupkes ook hardhout gaan zagen en werd
tevens leverancier van duurzame hardhouten.

Familie Frowein en de Tabakshandel verkopen hun de-
len van de wijk in 1948 en 1950. De familie verkoopt
de woningen rond de Egmondstraat in 1948 aan NV
Rotterdamse Verzekerings Sociëteiten (RVS) te Rotter-
dam. De Tabakshandel verkoopt het grote middendeel
in 1950 aan twee verzekeringsmaatschappijen, te weten:
NV Hollandsche Algemeene Verzekerings Bank en NV
Nieuwe Hollandsche Algemeene Verzekerings Bank.
Beide maatschappijen zijn later onderdelen van NV
Levensverzekering Maatschappij "Utrecht" te Utrecht.
Na de periode van eigendom door verzekeringsmaat-
schappij en worden de woningen verkocht aan particu-
lieren. NV RVS doet dat in 1967. De "Utrechtse" doet
het iets later, in 1970. Meestal zijn de kopers degenen



die op dat moment huurder zijn.
Houthandel Hupkes verkoopt de woningen min of meer
bloksgewijs in 1948, terwijl de woningen Van Pallandt-
straat 2 en 4 pas in 1958 worden verkocht. De wonin-
gen langs de Enkweg worden in eerste instantie gekocht
door kleinere beleggers die dan 2 of 4 woningen tege-
lijk kopen. Vervolgens worden de woningen per stuk
verkocht.

EIGENAREN NA VERKOOP UUOH GEt\IEENTE

Het eigendomsverloop

De straatnamen
Toen in 1921 de gemeente de grond kocht voor het
project, waren de volgende straten er al: de Enkweg,
Hertogstraat, Bergweg en de Ringallee rond de toe-
komstige wijk en de Van Pallandtweg tussen Enkweg
en Bergweg in het plangebied. Bij de gemeente is niet
vastgelegd hoe de Hertogstraat aan de naam gekomen
is. Waarschijnlijk is het een verwijzing naar de Herto-
gen van Ge1re die lange tijd zeggenschap hadden over
"Gelre" en kasteel Rosendael bezaten. Als stichter
van Kasteel Rosendael, in begin 14e eeuw, wordt be-
schouwd Reinald 1.Eén van diens opvolgers, Reinald

IV wordt opgevolgd door Arnold van Egmond. Dit
Hollandse adellijke geslacht wordt daarmee naamgever
voor de Egmondstraat. Tussen de latere eigenaren zijn
het de baronnen Torck, tevens Heren van Rosendael,
die weer naamgever worden voor de Torckstraat. Wel-
licht vanwege de uniformiteit wordt de Van Pallandt-
weg omgedoopt tot Van Pallandtstraat.

Egmondstraat anno 2014

Bronnen:
Gelders Archief en het archief van het Kadaster

Zie ook website:

www.historievandaalhuizen.nl

http://www.historievandaalhuizen.nl


DRIEHOEKSMETING
AAN DE VELUWEZOOM

(deel 4)
Vervolg over het werk van Krayenhoff

Jan Stehouwer

In het vorige deel over de driehoeksmeting (in A & H
183,juni 2014), is beschreven, hoe de Krayenhoff-kaart
tot stand is gekomen. De kaart werd niet het grote fi-
nanciële succes dat bij de start beloofd was. 17) Bij de
eerste druk van blad VI (± 1809) was de omgeving van
Roermond ongeveer 3 km te ver naar het noorden gete-
kend. Deze fout kon gemakkelijk ontstaan omdat de
driehoeksmeting zich niet over Limburg uitstrekte!
Bij de volgende uitgave in ± 1812 was de fout hersteld.
18).
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Afb. 12 Overzichtskaartje van de definitieve bladindeling
van de Kaart van Krayenhoff. Is afb. 4 uit het bij noot 17
genoemde boek van J.A. van der Linden.

Van de bladen van de Krayenhoff-kaart zijn naderhand
geactualiseerde uitgaven verschenen. Na 1878 is de
kaart niet meer herzien. Deze was toen sterk verouderd,
en werd bijna niet meer verkocht, de laatste 10jaar wer-
den van de 9 bladen niet meer dan 39 exemplaren ver-
kocht! 19). Een complete heruitgave van eerste editie's
van deze bladen verscheen in 1979.

Afbeelding 12 geeft de bladindeling weer, en per blad
het jaar waarop deze is uitgegeven, en de jaartallen van
de herdrukken. Maar voor Militaire doeleinden was de
Krayenhoff-kaart op de schaal 1: 115.200 te kleinscha-
lig, er was behoefte aan grootschaliger kaarten op bijv.
1: 25.000 of 1: 50.000.

BEPALING VAN PUNTEN VAN DE 2de EN 3de
RANG.
Voor het maken van kaarten op een grotere schaal was
het nodig om het driehoeksnet te verdichten, dus er
punten van "een lagere rang" (punten met een iets min-
der grote nauwkeurigheid) tussen aan te brengen. Voor
het maken van topografische kaarten werden die werk-
zaamheden uitgevoerd door officieren van de Generale
staf. Het Hertogdom Limburg (dat tijdens de driehoeks-
meting nog niet bij Nederland hoorde) viel buiten het
primaire net van Krayenhoff. Hetzelfde geldt voor het
huidige België, dat ook pas vanaf 1815 deel uitmaakte
van ons Koninkrijk, zodat men eerst in dat gebied is be-
gonnen met het meten van driehoeken, aansluitend aan
het net van Krayenhoff. Maar toen kwam de Belgische
opstand, zodat ons leger zich eind 1930 samentrok na-
bij de oude grens tussen de vroegere Oostenrijkse Ne-
derlanden en de Republiek der Verenigde Provinciën.
Men kwam toen tot de ontdekking dat er geen goede
grootschalige kaarten aanwezig waren van het gebied
waar men nu gelegerd was. Men is toen begonnen met
de verdichting van het driehoeksnet in Noord-Brabant,
en het in kaart brengen van die provincie op een kaart
met de schaal 1: 25.000. In 1839 was men daar klaar



mee, zeer tot tevredenheid van de Opperbevelhebber,
de Prins van Oranje, die opdracht gaf om dat werk voor
het gehele rijk te vervolgen. Kort nadat deze de troon
had beklommen als Koning Willem II, gaf hij opdracht
om de kaart in druk uit te geven. Er is toen besloten om
deze kaarten op de schaall: 50.000 in druk uit te geven
onder de naam Topographische en Militaire kaart van
het koninkrijk der Nederlanden.

De secundaire driehoeksmetingen waren in 1856 vol-
ledig gemeten en berekend. De resultaten zijn gepubli-
ceerd in een dik boek, "Meetkunstige Beschrijving van
het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de getal-
lenwaarden, gebruikt bij de samenstelling van de To-
pographische en Militaire kaart van het rijk", uitgege-
ven in 1861. Achterin het boekwerk zit een grote kaart:
"Kaart der Driehoeksmetingen van het Koningrijk der
Nederlanden", op de schaal van 1: 600.000. Afbeelding
13 toont een uitsnede. Nu zijn ook bijvoorbeeld Span-
keren, Doesborgh, Brummen, Hall, Arnhem, Wester-
voort en Woeste Hoeve bepaald. Deze uitkomsten zijn
o.a. voor de al genoemde Topographische en Militaire
kaart gebruikt.

Grondslagpunten langs de grote rivieren.
Ook de grondslag voor de Rivierkaart van Nederland
berust op het primaire driehoeksnet van Krayenhoff.
De opdracht voor het maken van die kaarten werd ge-
geven door een beschikking van 15-4-1829, nadat er
door een door Koning Willem I benoemde commissie
een rapport was opgesteld over de toestand van onze
rivieren. De aanleiding was eigenlijk het grote aantal
overstromingen in het rivierengebied, waaronder de
grote watersnoden van 1809 en 1820. In deze beschik-
king was opgenomen dat de opmeting, waterpassing,
peiling en kartering moet geschieden door een nauw-
keurige triangulatie of een aaneengeschakeld net van
driehoeken tussen de hoofdpunten langs de wederzijdse
oevers der rivieren. Met die hoofdpunten waren dus de
punten uit het net van Krayenhoff bedoeld, behalve

Afb. 13Detail van de omgeving van het punt Imbosch, over-
genomen van de kaart uit de "Meetkunstige beschrijving
van het Koningrijk der Nederlanden". uit 1861.

voor het gedeelte van de Boven-Maas, omdat dat ge-
bied niet binnen het net van Krayenhoff gelegen was.
Deze verdichting van het net met punten van de 2e, de
3e en de 4e rang, werd uitgevoerd door de ingenieurs
van de Waterstaat in Algemene Dienst, en stond vol-
ledig los van de werkzaamheden die werden uitgevoerd
door de officieren van de Generale staf zoals hiervoor is
beschreven. Zie afb. 14 en 15. 20).

Afb. 14
"Driehoeken
van de eerste
rang"Driehoeken van de eerste rang.



Afb. 15
"Driehoeken
van de tweede
rang"Driehoeken van de tweede rang.

Afbeelding 14 toont enkele punten uit het primaire
driehoeksnet van Krayenhoff, zoals Zutphen, Groenlo,
Boekholt (=Bocholt D), Udem (=Uedem D), Beser (bij
Kleve D), Nijmegen, Hettenheuvel en Imbosch. Deze
punten komen ook voor op de kaart van afb. 8 (A &
H 183, blz. 27). Op de meeste andere kaarten van het
driehoeksnet komen Udem en Beser niet voor!

Afbeelding 15 is een verdichting van het gedeelte van
afb.14. Hierbij zijn punten gemaakt als aanvulling op de
punten Imbosch, Zutphen, Hettenheuvel en Nijmegen.
We zien dat nu o.a. de punten Rhede, Arnhem, Brum-
men, Doesburg en Westervoort zijn bepaald.

Op afbeelding 16 is te zien, dat hiertussen weer andere
punten zijn bepaald, zoals o.a. Rhederoord (Koepel),
Belvédère Hartjesberg, Velp, Giesbeek (Koepel) en
Lathum (Korenmolen). Omdat deze rivierkaarten op de
schaal van 1 : 10.000 zijn, waren er hier meer grond-
slagpunten voor nodig dan op kaarten van een kleinere
schaal. De serie kaarten van de Gelderse IJssel bestond
uit 22 bladen, en verscheen tussen 1840 en 1846. 21)
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Afkomst en voorouders
Vroege sporen van de familie Van der Zandt duiken op
in Hoogland bij Amersfoort waar Jacobus Jansen van
der Zandt (1720-1781), gehuwd met "ene borgersdog-
ter voor halve leges en geboortig van 't Hoogland", in
1767 "permissie krijgt de tapneringe te exerceren".
Diens zoon Jan (1757-1839) erfde in 1781 "bij dode
van Jacob, zijn vader een leen betreffende de hoeve Is-
selt te Amersfoort".
Deze Jan van der Zandt trouwde in 1782 in Ede/Wage-
ningen met Deborah van Romund (1761-1842). Hij be-
gint als predikant in Apeldoorn. Hier worden 6 kinderen
geboren. Dominee Jan wordt beroepen in Haarlem. Het
echtpaar Van der ZandtIRomondt verhuist daarheen en
gaat wonen in de Kerkstraat aldaar. Dominee Jan van
der Zandt was een populaire predikant in Haarlem. Er is
voor hem een liber amicorum en een dweepziek gedicht
gemaakt:

~

WIE WAS
MR. H.M. VAN DER ZANDT?

Deel]

Fineke Burgers

Afkomst, jeugd, studie
Muziekkorpsen dragen wel namen als "Crescendo",
"Juliana" of "Excelsior". Een bekend korps in Velp

Muziekkorps van de HM Van der Zandtvereniging

heet "Mr. H.M. van der Zandt". Wie was de naamge-
ver, wat was zijn betekenis voor Velp en wat waren zijn
drijfveren? Want waarom is er ook een straat naar hem
genoemd?

H.M. staat voor Hendrik Melchior. Zijn geboortedatum
is 26 december 1858 en zijn geboorteplaats Diepen-
veen. Hendrik Melchior was het 3e kind en 2e zoon van
dominee Jan Hendrik Evert van der Zandt en Aemilia
Adriana Rovers en vernoemd naar een jong overleden
broer van zijn grootmoeder Van der Zandt - Vockestaert,
Hendrik Melchior Vockestaert (Delft 1794-Dordrecht
1840). Deze was in zijn tijd een bekend advocaat en lite-
rator. Zowel de overgrootvader, de grootvader èn vader
van Hendrik Melchior waren predikant en de vrouwen
waarmee deze dominees huwden waren, afkomstig uit
het patriciaat (het Blauwe Boekje) en redelijk tot zeer
welgesteld. Hendrik Melchior bleef ongehuwd en had
geen vrouw nodig om welgesteld te worden. Na inzage
van zijn nalatenschap bleek dat ook hij niet onbemid-
deld was.



Aan den we/eerwaarden heer J. Van der Zandt,
Op den negenendertigsten verjaardag zijner evange-
liebediening te Haarlem.

Hoe bevoorrecht, zulk een lot!
Driemaal tien en negen malen
Heeft de zon haar loop voltooid,
Sints gy onder Gods geleide
Dees zijn Lamrenkudde weidde,
En haar 't levensvoedsel strooit.

De grootvader
De zoon van Dominee Jan - Jan Nicolaas (Apeldoorn
1783- Oirschot 1833) - , de grootvader van Hendrik
Melchior, heeft - eveneens als predikant - de Hervorm-
de Gemeentes van Wamel, Grouw, Grave, IJzendijke en
Oirschot gediend. Uit zijn huwelijk met de patriciers-
dochter Cornelia Henriëtte Vockestaert (Delft 1787-
Leiden 1845), werden vele kinderen geboren, waarvan
de meesten jong overleden. Dit droeve lot werd met
berusting en overgave aanvaard, aldus een advertentie:
"Hoe diep bedroefd ook, wensch ik den Hemelsche Va-
der te zwijgen, en mij te sterken in het geloof, dat zijne
wijze liefde, mij dit dierbaar pand gaf, en ontnam" 1837.
Wed.CH. van der Zandt- Vockestaert.

De vader
Jan Hendrik Evert (1822-1880) was predikant in Die-
penveen vanaf 1853. Hij was in datzelfde jaar gehuwd
met de doktersdochter Aemilia Adriana Rovers (Dor-
drecht 1823 - Velp 1919). Diepenveen blijft zijn enige
standplaats tot zijn dood in 1880. lH.E. deed wat een
predikant deed in een kleine gemeente als Diepenveen
in de 2e helft van de 1ge eeuw. Hij bezocht de armen en
de zieken en was een trooster voor wie dat nodig had.
J.H.E. was lid van het Overijsschels Genootschap en
publiceerde o.m. in 1874 in "De Verslagen en meede-
lingen" van dit Genootschap. Hij herschiep de pas-
torietuin van Diepenveen in een afspiegeling van de

tuinen van Versailles, waarin zijn diepe adoratie voor
de Franse cultuur weerspiegeld werd. Hij diende één
gemeente en overleed plotseling op 58 jarige leeftijd
aan, zoals dat toen heette, een beroerte. Hij werd op de
volgende wijze herdacht:
"Hij was geacht en bemind om de zorgvuldigheid en de
ijver, waarmee hij zijn pligten waarnam, om zijn min-
zame omgang, de echt liberale verdraagzaamheid, die
aan zijn ernstig geloof altijd gepaard ging. "(Deventer
Courant, 9-4-1880).

Na het plotseling overlijden van de vader Jan Hendrik
Evert, vertrok het gezin al in het sterfjaar 1880 uit Die-
penveen naar 's Gravenhage, waar men ging wonen in
de 2e van den Boschstraat.

De Jeugd van Hendrik Melchior
In Diepenveen werden in totaal 5 kinderen geboren,
waarvan het 2e kind, een meisj e genaamd Aemilia Hen-
riëtte Adriana in 1876 op 19 jarige leeftijd overlijdt.
Over de jeugd van Hendrik Melchior in het landelijke
Diepenveen is niet veel bekend. Hoe klein en onbedui-
dend het dorpje Diepenveen was tijdens het bijna 30-
jarig verblijf van het domineesgezin aldaar laat de vol-
gende beschrijving zien:
"In 1841 bestaat Diepenveen uit een kom met zeven hui-
zen, enkele boerderijen en vijftig inwoners. In de jaren
daarna ontstaat er een dorpskern bestaande uit Dorp-
straat, Kerkstraat, Schilderstraat en het Kerkplein. Er
komt een nieuwe pastorie en een bakkerij. In deze pe-
riode bouwt de gemeente ook een een-klassige school.
Na 1871 wordt er niet meer op het Kerkplein begraven,
maar op een nieuw aangelegde begraafplaats ".

Dit is er waarschijnlijk de oorzaak van dat Hendrik Mel-
chior al op zeer jonge leeftijd naar een kostschool wordt
gestuurd. Hij kreeg daar, naar men zegt, een Spartaanse
opvoeding. Hier komt wellicht zijn opvliegend, peste-
rig gedrag vandaan en het feit dat hij op latere leeftijd
voor "interessant" doorgaat.



Hervormde Kerk Diepenveen met Kerkplein

Een psychologise analyse zou laten zien, dat er in hem
"een verdringingsproces heeft plaatsgehad, als gevolg
van ongeheeld doorstaan leed in zijn jeugd".
In 1870 vertrekt de oudste broer Jan Willem Nicolaas
op de leeftijd van 16 jaar, vanuit Diepenveen naar
Kleef waar hij een opleiding gaat volgen op de Land-
wirtschaftsschule. Hendrik Me1chior gaat in 1873, in
zijn 15e levensjaar naar Arnhem.

Gymnasium Arnhem 1880 - Bovenbeekstraat

Niet onmogelijk is het dat hij daar in Arnhem zijn ver-
dere schoolopleiding (gymnasium of Latijnse school)
heeft gevolgd.

Studententijd HM
Hendrik Me1chior gaat naar Leiden om rechten te stu-
deren. Op 5 december 1878 duikt er een verhaal op
in het Leidsch Dagblad waarin Hendrik Melchior als
student bij een bezoek aan een circusvoorstelling een
varken wint.

" .... het lot, nl. 774, waarvan de bezitter bleek te zijn
de heer Van der Zandt, student alhier, waarna het var-
ken, schoon als zilver, in de manege werd gelaten en de
winner in de gelegenheid werd gesteld, zich van zijn
schat meester te maken. Hij slaagde hierin verwonder-
lijk gauw, tot teleurstelling van de toeschouwers, die op
meer sensationele taferelen hadden gehoopt"

Op 16januari 1886, opnieuw in het Leidsch Dagblad, is
te lezen dat H.M. van der Zandt zijn doctoraal examen in
de Rechtswetenschappen heeft behaald. Vier jaar later,
in 1890 trekt hij opnieuw voor 9 maanden naar Leiden,
waarschijnlijk met het plan om te gaan promoveren. Hij
woont daar dan op de Apothekersdijk, ingeschreven als
student. Hij was toen 32 jaar. Hendrik verlaat Leiden
alweer na 9 maanden en vertrekt naar Apeldoorn. Daar
zwerft hij langs zeker 3 adressen, steeds ingeschreven
als student.

Hij woont vanaf 1891 tot en met 1893 achtereenvolgens
in de Burgstraat, de Nieuwe Enk en op de Kerklaan. In
de loop van 1893 vertrekt Hendrik Me1chior naar Den
Haag waar zijn moeder en zijn ( later gehuwde) zuster
Henriëtte en Anna Johanna dan nog steeds wonen. Het
lijkt erop dat hij zijn promotieplannen aan de wilgen
heeft gehangen. Als hij weer in den Haag bij zijn moe-
der en zusters woont, komt hij bij bekenden een beetje
over als een "pestkop". Kan hij zijn draai niet vinden?



Oudste broer Jan Willem Nicolaas (1854) is inmiddels,
in 1889 gehuwd met Helena Johanna Suermondt (1853-
1939). Haar bet-overgrootvader Willem Suermondt
(1740-1828) was na de Franse tijd burgemeester van
Rotterdam.

Broer Nico van der Zandt met Lena Suermondt

Deze Jan Willem Nicolaas zal de enige blijven van
het gezin Van der Zandt met een nakomeling. In 1893
wordt Aemila Adriana van
der Zandt geboren. In haar
7e levensjaar verliest zij
haar vader, want ook Jan
Willem Nicolaas overlijdt,
46 jaar oud te Baarn. Net
als de grootvader en de va-
der en in 1916 ook Hendrik
Melchior, allen overlijden
jong en onverwacht. Hen-
drik Melchior zal optreden
als voogd van "Mili" , zoals
het meisje wordt genoemd.
Zij huwt in 1921 met de
Arnhemse manegehouder
Joseph Hendrikus van den
Eijnden.

Bruidspaar Van den Eijn-
den-Van der Zandt 1921

Verhuizing naar Velp
De moeder van Hendrik Melchior, Aemilia Adriana,
verhuist met 3 volwassen kinderen in 1899 naar Velp.
Zij huurt daar een huis op de Arnhemsche Straatweg
(toen) nr. A 143, Arma's Heuvel genaamd. De eigenaar
van deze villa is Mr. A.A. del Court tot Krimpen.

Anna'i;O heuvel a. d. A rnhome:che
atrnatweg, - VELP.

Anna 's Heuvel

De villa "Anna s Heuvel" is rond 1880 gebouwd in de
stijl van het eclecticisme, met invloeden van het neo-
classicisme. In 1895 komt de villa in eigendom van Mr.
Albrecht Arent del Court tot Krimpen. In 1914 vraagt
deze beleefd vergunning tot het verbouwen van de villa
Anna s Heuvel, benevens het bouwen van eene garage
in den tuin. (GA 2503/2179 - 458). (www.historievan-
daalhuizen. nl).

De sfeer in huize van der Zandt wordt door logeés om-
schreven als buitengewoon hartelijk en vriendelijk, het
"rustige genietende leven van een familie met een ar-
cadische tuin, waarvan men appels, peren en bloemen
uitdeelde" .

De omgeving van Arnhem en Velp was aan het eind van
de 1ge eeuw een aantrekkelijke woonlocatie met land-



goederen en vele welgestelde inwoners. Bovendien had
de familie voor de verhuizing al verschillende zomers
in Velp gelogeerd. Zij waren dan "en pension" bij Piet
Jansen in een huis Bethanië genaamd in de wijk die
- ook al bijbels - Jeruzalem heette. Dit pension was aan-
vankelijk een gewoon burgerwoonhuis. "s Zomers wer-
den de voorvertrekken verhuurd. Het bedrijf floreerde
en werd een echt pension.

Het huwelijk van de zuster van Hendrik Melchior
Zus Cornelia Henriëtte (1862-1944) trouwt in 1901 in
Velp met de Haagse medicus, Arnoldus Marius Nortier
(1857-1916) , een weduwnaar met 5 kinderen, wiens
familie voorkomt in het Blauwe Boekje (Nederlands
Patriciaat).

"De familie uit Den
Haag,- de kinderen,
broers en zussen van
bruidegom Arnoldus
Marius -, ging die dag
met de trein in één dag
op en neer. Vanaf het
station in Arnhem gin-
gen zij niet per tram
naar Velp, maar wer-
den afgehaald door de
bruidsstoetrijtuigen
van de Stalhouderij
Wijlhuizen in de Wil-
helminastraat (later een
garage). De bruidegom
had overnacht in "Hotel
Naeff " in de Hoofd-

straat. Hij begroette zijn gezin en andere familieleden
in de hal van "Annas Heuvel", het huis waar de bruid
met haar moeder, broer en zuster woonde. Het Burger-
lijk Huwelijk werd thuis door een ambtenaar van de
Burgerlijke Stand voltrokken. Direct daarna werd het
gezelschap in wel 6 rijtuigen naar de Hervormde Kerk

Echtpaar Nortier- Van der Zandt

gereden waar dominee A.J. Kan, een bejaard huisvriend
van de familie (grootvader van de cabaretier Wim Kan),
het huwelijk inzegende.

Terug uit de kerk op "Annas Heuvel" werd een bruids-
dis geserveerd door patissier-cuisinier Steigerwalt van
de Rosendaalselaan. De tafel was gedekt met damast-
linnen, kristal en zilver, waarvan de bruid (en haar moe-
der) rijkelijk was voorzien.
Van de toespraken die tijdens het huwelijksdiner werden
gehouden, viel die van Hendrik Melchior wel op: "Jet",
zo sprak hij, "het verbaast mij eigenlijk dat je dit huwe-
lijk, waarin je vijf kinderen onder je hoede gaat nemen,
aandurft. Want je hebt helemaal niet de eigenschappen
en karaktertrekken die "nodig" zijn om een moeder te
zijn." "Maar", zo sprak de broer bemoedigend verder,
"Je bènt het nog niet, maar je zult het zeker worden".
Uit deze toespraak komen karaktertrekken van Hendrik
Melchior naar voren: niets verbloemend zei hij wat hij
van de situatie dacht.

Aan het diner "slooft" Hendrik Melchior zich dan ver-
der nog "uit" voor zijn tafeldames, door studentikoze
grappen uit te halen. Ook moedigt hij ze aan vooral nog
wat wijn te consumeren.

Toch promoveren
De Haagse schoonfamilie van zijn zuster Henriëtte in-
middels, drong er bij Hendrik op aan om toch af te stu-
deren. (Hiermee wordt promoveren bedoeld. HM had
immers al in 1886 zijn doctoraal gehaald).
Men vond dat Hendrik dan meer voorstelde. En ook
wel een beetje dat men in Den Haag bij de familie (De
Nortiers) beter met hem voor de dag kon komen. Eerst
was Hendrik daar eigenlijk niet voor te vinden, want hij
was te veel gewend geraakt aan het zich eigenlijk alleen
maar te hoeven bezig te houden met zijn liefhebberijen.
Deze beperkten zich tot belangstelling voor antiquitei-
ten en het naspeuren van de genealogie van zijn familie.



Bovendien hield hij zich bezig met de minutieuze ver-
zorging van de tuin van Anna' s Heuvel. Daar was een
vijvertje aangelegd met eenden, die door tunnels on-
der de paden uit een winterhok naar het water werden
gevoerd. De tuinman, Radstake, werkte onder toezicht
van Hendrik vele dagen in de week aan de tuin. De tuin
deed denken aan de weelderige tuin van zijn vader in
Diepenveen.

Maar toen gebeurde het wonder: Hendrik liet dit alles in
de steek, huurde opnieuw een kamer in Leiden en met
zijn oude vriend, de repetitor Menno Rijken, ging hij
aan de slag. Uiteindelijk promoveert hij injuni 1902 op
16 stellingen. Hij was toen 44 jaar oud.

I~LEID:mN. :Bc-rorikrd tot. doctor in de rechts-
\f'd<ll.ls'chaP. na het verdtldigen van stellingen
de he-e.t 1{. M. Vn·n Der u ••ftim geh. te Diepen.
veen.
Krantenbericht van de behaalde "bul"

2 van de 16 stellingen:

"Ontzetting uit de vaderlijke macht heeft ten gevolge
verlies van het vruchtgenot".

"Wanneer een feit valt onder twee strafbepalingen,
waarvan een is een klachtdelict en het andere niet, belet
het ontbreken van een klacht, de vervolging niet".

De promotie had plaats, met een paar opgescharrelde
vrienden, die reeds lang advocaat waren. Er werd een
promotie-diner gegeven in de "Vergulde Turk" (nu
V&D) in Leiden.

Hendrik had zichzelf overwonnen. Zijn moeder Aeme-
lia Adriana was zeer verguld en bijzonder trots over het
mooie marmeren naambord, dat nu voortaan op Villa
Anna' s Heuvel prijkte en luidde: "Mr. H.M. van der
Zandt, Advocaat en Procureur".

De Vergulde Turk te Leiden 1901

De Advocaat
Hendrik Melchior is, na het verkrijgen van zijn graad
meteen aan de slag gegaan als advocaat en procureur.
Hij liet zich inschrijven bij de rechtbank van het ar-
rondisement waar hij zijn kantoor vestigde, in dit ge-
val Arnhem. Hij werkte vanaf het adres Arnhemsche
Straatweg A 90, wat in die tijd waarschijnlijk ook het
adres was van Anna' s Heuvel.



Vanaf 1903 duiken er met grote regelmaat berichten op
in de kranten waarin H.M. als curator optreedt bij fail-
lissementen, waarvan een deel Velpse middenstanders:
Bakker Beuge in 1903, een grindhandelaar Brouwer
(1904),1. Mooten Jr, kleermaker (1904), Bongers, res-
taurateur en hotelhouder in 1904, E. van Stuijvenberg,
bode in 1909, Westerborg, een "photograaf" in 1916 en
zo nog velen.

Het was niet zo eenvoudig voor Hendrik om aan het
werkzame leven van een advocaat te wennen. Als hij
moest pleiten voor de Rechtbank te Arnhem, zat hij
avonden lang te werken. Bij zijn vertrek naar Arnhem
's morgens per paardentram, was het hele huis in rep en
roer. Zijn klerkje moest alle benodigde acten voor hem
bij elkaar zoeken, alsmede ook de toga. Dit geschied-
de alles op het laatste nippertje. Dit klerkje, Herman
Leusink was een typisch kereltje, dat Hendrik voor het
klerkenvak wilde opleiden... hij werd zo langzamer-
hand een factotum (waaraan H. allerlei zaken overliet).

H.M. nam intussen ook deel aan het publieke leven in
Velp en omgeving. In 1910 werd hij gekozen voor het
kiesdistrict I Velp van de gemeente Rheden. Hij kwam
uit voor een losse groep van de Liberalen. Het jaar van
aftreden zou zijn in 1915. In de Gemeenteraad had H.M.
zitting in de Commissie tot wering van het Schoolver-
zuim. De zgn. 'eerste commissie' was bestemd voor
Velp, Rheden en Worth-Rheden, en was voor het eerst
bijeengekomen op 16 maart 1901. De zittingen had-
den altijd plaats in Gebouw Irene aan de Parallelweg
te Velp.

De redenen van het schoolverzuim waren zeer divers.
Soms had men geen klompen om naar school te lopen,
vaak waren er ergens een paar centen te verdienen. Of
de moeder was ziek en Jan moest op de kleintjes pas-
sen ...

Gebouw "Irene " aan de Parallelweg, Velp

Na zijn overlijden in 1916 werd Hendrik Melchior in de
notulen van de Commissie herdacht als:

"Aangenaam in de omgang en daarom zal zeker steeds
een aangename herinnering aan zijn nagedachtenis
blijven bestaan ".

Verder was HM lid van de Groote Societeit en de Ver-
eniging Gelre, een instituut ter bevordering van de be-
oefening van de Gelderse geschiedenis, oudheidkunde
en recht.

Wordt vervolgd.

In deel 11:De Puun, de Filantroop,
het Einde en een nieuw Begin
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Nieuw boek over

Oude jan
Walter de Wit

Tijdens de druk bezochte bijeenkomst op zaterdag 30
augustus 2014 in de Oude Jan werd niet alleen het 30-
jarig bestaan van de Stichting Vrienden van de Oude
Jan gevierd maar werd tevens het nieuwe boek over
deze oudste kerk van Velp gepresenteerd.

Het is vooral een boek geworden waarin de liefde voor
deze kerk naar voren komt. Veel persoonlijke verhalen
en anekdotes van mensen die op een of andere manier
sterk verweven zijn met het gebouw
enlofbelevenissen die zich in en rond-
om de kerk hebben afgespeeld. De
bouwkundige aspecten worden licht
aangestipt omdat dat een van de be-
langrijkste redenen is waarom in 1984
de Stichting Vrienden van de Oude Jan
opgericht is. Maar het is toch vooral
het menselijk aspect en de beleving
van bewoners en andere betrokkenen
die de hoofdmoot van het boek bepa-
len. Een oproep om foto's, wetens-
waardigheden of overige informatie
aan te leveren heeft geleid tot zoveel
materiaal dat het niet eens allemaal in
het boek paste. Gelukkig was er op de
jubileummiddag ook een tentoonstel-

ling georganiseerd waarop vele platen, foto's en schil-
derijen, waarvan vele ook in het boek terechtgekomen
zijn, te bezichtigen waren. Veel materiaal kwam uit
privé fotoalbums of andersoortige familie bescheiden.
Het boek is dan ook rijk geïllustreerd met afbeeldingen
van de kerk en omgeving, de huizen en boerderijen
die er ooit in de directe omgeving stonden en de grote
veranderingen die er in de loop van de laatste eeuw in
oud-Velp plaatsgevonden hebben. Wat altijd gebleven
is, is de Oude Jan zelf, en natuurlijk de persoonlijke
verhalen die alle betrokkenen hierbij beleefd hebben.
Vandaar dat het boek ook de titel gekregen heeft Onze
Oude Jan - Midden in de samenleving. Anders dan
de eerste uitgave over deze kerk door H. Kerkkamp
uit 1959, gaat dit boek vooral over datgene wat deze
oude kerk voor de mensen betekend heeft. Zelf heb
ik het boek in een avond uitgelezen. Juist de korte en
soms heel verschillende persoonlijke verhalen zorgen
ervoor dat je de volgende anekdote of het volgende
hoofdstuk ook alweer wilt lezen. De rode cijfertjes bij
veel illustraties maken, samen met de vermelding van
deze cijfertjes op de kaart van kerk en omgeving, ook

inzichtelijk waar de verschillende
gebouwen, winkels, et cetera ge-
staan hebben. Samensteller Martin
Idema en vormgever Léon Mom-
mersteeg hebben een prachtig en
zeer aan te bevelen boek uitgege-
ven dat iedere Velpenaar in huis
zou moeten hebben. Al was het
alleen maar vanwege de schat aan
historische afbeeldingen van dit
stukje Oud-Velp. Het stichtingsbe-
stuur hoopt ten slotte op een toe-
nemend aantal donateurs, nu het
boek de prominente plaats van de
Oude Jan binnen de Velpse samen-
leving zo duidelijk in beeld heeft
gebracht.

LP

Omslag nieuw boek Onze Oude Jan
Midden in de samenleving



BESTUURsmededelingen

Beste leden,

Alweer het laatste nummer van Ambt & Heerlijkheid in ons jubileumjaar.
De redactie van Ambt & Heerlijkheid is met het nieuwe lid, mevrouw Truus Havinga uit De Steeg, weer op
sterkte gekomen. Truus is voor veel van onze leden geen onbekende: zij verzorgde vele jaren samen met Hilde
Brekelmans de dorpswandelingen in De Steeg. Wij wensen Truus veel plezier in haar nieuwe functie.

Voor onze jaarlijkse zomerexcursie, dit keer op 25 juli, was zoals gebruikelijk veel belangstelling. Er was weer
een aantrekkelijk programma met een bezoek aan het Paleis op de Dam en aan de nieuwe wijk IJburg. Werd het
paleis bekend als uitdrukking van macht en de pracht, de wijk IJburg wordt gekenmerkt door innovaties, het
bouwen op het water en het bewust zoeken naar vernieuwing in de architectuur. Alle deelnemers waren unaniem
in hun waardering voor de gekozen excursiedoelen en in hun waardering voor de organiserende bestuursleden
van de Kring, Elise Olde Rikkert en Martin Idema.

Op maandagmiddag 8 september waren alle vrijwilligers van de Oudheidkundige Kring uitgenodigd voor een
bijeenkomst in de Oranjerie van kasteel Middachten. Ons oud bestuurslid André Lampe verzorgde de aftrap met
een boeiende rondleiding door de kasteeltuin van Middachten, waarna we genoten van een glaasje en een hapje.
In mijn toespraak stond ik stil bij de betekenis van de vrijwilligers voor onze Kring: de redactieleden, de auteurs
die hun werk geheel belangeloos verzorgen, de bezorgers van ons ledenblad die een drukkend effect hebben op
het contributiepeil, onze gidsen voor de dorpswandelingen en tenslotte onze webmaster Gerrit de Jong.

Het bestuur zal zich de komende maanden ondermeer bezig houden met de verbetering van de toegankelijkheid
van ons beeldmateriaal. Walter de Wit beschikt namens de Kring over een geweldige hoeveelheid beeldmate-
riaal. Op verzoek is hij altijd bereid dat zo mogelijk beschikbaar te stellen, maar de toegankelijkheid ervan kan
nog verder toenemen. Wij hopen u daarover in een volgend nummer van Ambt & Heerlijkheid meer te vertellen.

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar voor onze Kring. Ook was het 100 jaar gelden dat de eerste grote oorlog
uitbrak en 70 jaar geleden dat operatie Market Garden diepe sporen in het leven van velen heeft achtergelaten.
Deze geschiedenis is nog steeds levend en verdient onze aandacht.

Het bestuur wenst u tot besluit van dit jaar fijne kerstdagen en een goed en bovenal gezond 2015 toe.

Jan Jansen,
Voorzitter.
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