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Van de redactie

Met aflevering 177 van Ambt en Heerlijkheid sluiten we niet al-
leen het jaar af, maar ook twee grote items die in 2012 een aan-
zienlijke stempel op dit blad hebben gedrukt. Allereerst vindt u
de vierde en laatste aflevering van De Oude Jan, zoals bekend,
van de hand van Frits Tesser. Hierbij mogen we niet voorbijgaan
aan de inspanningen van Peter Kamper, die alle afleveringen
fraai vorm gaf. Ook de familie Havelaar, waarvoor Leijn Melse
verantwoordelijk is, beleeft zijn vierde en laatste editie. Verder
een interessante bijdrage van de hand van Jan Vredenberg. De
onthullingen over de Tromplaan 12 in Velp, ook wel 'het Duitse
huis' genoemd, lag al geruime tijd bij ons op de plank en we
zijn content dat het nu eindelijk wordt gepubliceerd. Met excu-
ses voor de vertraging die ontstond, wat mede te maken had met
het wisselen van de wacht, en het niet op de hoogte zijn van
gemaakte afspraken. Ook verschijnt in deze aflevering het eer-
ste van twee delen over huize Dalstein in Ellecom. Het verhaal
kwam tot stand door een gemeenschappelijke inspanning van
Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen. Redactievoorzitter
Jan Jansen staat in een 'in memoriam' stil bij het overlijden van
Henk Duringhof. De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is hem veel dank verschuldigd voor de talloze excursies die hij
in de loop der jaren heeft verzorgd. Verder doet Doke Doude van
Troostwijk verslag van een onderhoudende excursiedag langs een
aantal kastelen, waaronder slot Loevestein. Ten slotte schreef ik
zelf een artikel over de ontdekking van de oudste grafzerk die er
op de oude begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden te vin-
den is. Iedereen die het afgelopen jaar betrokken was bij de vier
afleveringen van Ambt en Heerlijkheid, wordt bedankt voor zijn
of haar bijdrage. Wij wensen hen gezellige feestdagen en een
geweldig 2013. Die wens spreekt de redactie vanzelfsprekend
ook uit naar onze trouwe lezers!

Dick Bosveld



auteur Frits Tesser
vormgever Peter Kamper sr

Ruim vijftig jaar lang was de bisschop van
Utrecht in het ongestoorde bezit van Velpse
landgoed, tot 1076. Toen werd de hoofdhof
Bruoche (later Biljoen) door de keizer toe-
gewezen aan het kapittel van St. Pieter in
Utrecht. Waarschijnlijk werd niet veel later op
het overgebleven terrein bij de Wambeek de
St. Mattheuskerk gebouwd. De bouwlieden
waren de buren van Vellepe. De bouw kwam
tot stand onder supervisie van de bisschop
van Utrecht. Het kerkje gaf aan de buurschap
een eigen gezicht.

De toewijzing van de hof Bruoche
aan het kapittel van Sint Pieter in Utrecht
In 1076 werd de situatie van het landgoed Vellepe

ingrijpend gewijzigd. In mei van dat jaar schonk
koning Hendrik IV de hof Bruoche aan het kapittel
van St. Pieter in Utrecht. Dat gebeurde tijdens de
rijksdag in Worms. De schenking was bedoeld als een

tegemoetkoming in de kosten, die gemaakt moesten
worden voor het herstel van de St. Pieterskerk.
Tijdens 's konings bezoek aan Utrecht in het voorjaar
van 1076 werd de kerk door brand zwaar beschadigd.
Dat was uiteraard jammer, omdat het een tamelijk
nieuw gebouw betrof dat 28 jaar eerder door bisschop
Bernold was ingewijd. Hij was daar ook begraven."
Maar erger was, dat de brand door onvoorzichtigheid
van 's konings dienaren was ontstaan. Hendrik IV
voelde persoonlijk aangesproken en er was hem veel
aan gelegen om de schade volledig te vergoeden.

Waarom koning Hendrik daarvoor de hof Bruoche
uitkoos, zal wel altijd een raadsel blijven. Een feit is,
dat bisschop Koenraad van Zwaben zich overrompeld
voelde, toen de koning op de rijksdag in Worms
bekend maakte, dat hij de Velpse hof aan het kapittel
van St. Pieter zou schenken. Bisschop Koenraad was
de opvolger van bisschop Willem van Gelre, die op'
27 april 1076 vrij plotseling was overleden. Vóór
zijn verkiezing tot bisschop was hij waarschijnlijk



DE OUDE JAN VELP-
DE VROEGSTE GESCHIEDENIS

deel 4

kanunnik in Goslar en Hildes-
heim en kamerheer van de
aartsbisschop van Mainz.
Mogelijk is hij ook proost van
het Maria-kapittel (Marienstift)
in Aken geweest. 2) Op Eerste
Pinksterdag (15 mei 1076) ont-
ving Koenraad van Zwaben
in Worms uit handen van
koning Hendrik de symbolen van de bisschoppelijke
waardigheid: de ring en de staf. In de daarop volgende
week moet de schenking van de hof Bruoche aan
het kapittel van St. Pieter ter sprake zijn gekomen.
Koning Hendrik verheelt niet, dat bisschop Koenraad
zich aanvankelijk tegen de schenking - beter is te
spreken van 'overdracht' - heeft verzet. Begrijpelijk,
want daardoor werd het landgoed Vellepe als het
ware onthoofd. Het kapittel van St. Pieter moest
weliswaar geholpen worden, maar wat van de halve
hoge heerlijkheid overbleef, was niet meer dan de
buurschap Vellepe met een lapje grond.

In de oorkonde, waann de
'schenking' wordt bekend
gemaakt, laat de koning ver-
volgens weten, dat bisschop
Koenraad na zijn aanvankelijke
verzet, toch met de overdracht
instemde, meer nog, dat hij zich
heel welwillend achter het plan
schaarde. Omdat de tekst van

de oorkonde nogal breedsprakerig is, beperken wij
ons tot de belangrijkste passages.

Pieterskerk te Utrecht tussen 1039 en 1048 door bisschop
Bemold gebouwd. In 1076 werd deze kapittelkerk door
brand zwaar beschadigd.

Na een ode aan de H. Petrus, de patroon van de
kapittelkerk, deelt koning Hendrik mee, dat hij het
kerkgebouw,

dat tot ons leedwezen door onze schuld door
brand werd verwoest,

wil herstellen.



Hierna gaat hij verder:

Daarom hebben wij ten behoeve van het herstel
van die kerk aan (het kapittel van) St. Pieter een
zeker goed, genaamd Bruoche, overgedragen
met alles wat daarbij hoort. Wij hebben de
schenking bevestigd op aanraden en verzoek
van: Bertha. mijn echtgenote en deelgenote
in de regering, Siegfried, aartsbisschop van
Mainz; Hidolfus, aartsbisschop van Keulen, de
bisschoppen Ruprecht van Babenberg en Eppo
van Neurenberg. Bisschop Koenraad van Utrecht
verzette zich aanvankelijk, maar stemde daarna
zeer terecht met de anderen in.

Vooral de laatste zin is interessant en opmerkelijk.
Bisschop Koenraad laat zich als heer van de hof
Bruoche dat bezit niet zonder meer af nemen. Er was
koninklijk gezag voor nodig om hem over te halen met
de anderen in te stemmen. De oorkonde eindigt met de
volgende informatie:

Dit landgoed is gelegen in de Veluwegouw, in
het graafschap van Diederik. Wij hebben het met
dien verstande gegeven, dat genoemde kerk van
de H. Petrus het ten eeuwige dage ongestoord zal
bezitten en wij verbieden eenieder daaraan op
enigerlei wijze te tornen of afbreuk te doen."

De bereidwilligheid van bisschop Koenraad om aan
de overdracht mee te werken leek oprecht. Uit zijn
later optreden blijkt nergens, dat hij koning, vanaf 31
maart 1084, keizer Hendrik IV ontrouw is geweest,
integendeel. Toch heeft hij de overdracht van de hof
op de lange baan geschoven. Zijn opvolgers deden
hetzelfde. Pas na bijna 80 jaar toont bisschop Herman

van Home ((1151-1156)zich bereid om de kanunniken
van St. Pieter tegemoet te komen. Hij erkent, dat zij
al die jaren tekort zijn gedaan en dat zijn voorgangers
macht hebben laten prevaleren boven recht. Hij doet
afstand van de hof 'Bruoche' en hoopt dat de broeders
(kanunniken) ten volle van de opbrengst mogen

profiteren tot nut en
eer van de eigen
gemeenschap."

CONRADUS TRAI-
ECTENSIS EPe.
Zegel in witte was
van Koenraad, bis-
schop van Utrecht
(1076-1099).

In de oor-
konde - om

daar even op
terug te komen -
wordt uitvoerig

vermeld, wat
de schenking
van Bruoche
inhield. Er

wordt gespro-
ken over horigen

van beiderlei kunne
die bij de hof horen,

over velden, gebouwen, weiden,
bebouwde en onbebouwde gronden,

wegen en onbegaanbare gebieden enz. enz.
De opsomming heeft veel weg van de geijkte formu-
lering die je in andere schenkingsoorden aantreft.
Wij moeten dan ook niet te veel waarde aan de lijst
hechten, die eerder is bedoeld om de kanunniken van
St. Pieter te gerieven dan dat daarmee een reëel beeld
wordt gegeven van de feitelijke situatie. De facto was
de oppervlakte van het hofland betrekkelijk gering. Na
de deling van het landgoed einde 980, de schenking
van het broekland aan de abdij van Deutz in 1003 en
de dotatie van een boerderij aan de St. Paulusabdij in

Penning met beeltenis
van bisschop Koeraad (voorkant)
en kruis met zonsymbool (achterkant),
muntplaats Deventer.



De vermelding 'den hoff toe Bovendorpe' intrigeert.
Waar heeft die hof ongeveer gelegen? Het antwoord
krijgen wij in 1457, wanneer Roeleff van Lennep
met het goed wordt beleend. Bij de inschrijving laat
hij weten, dat de hof in het vervolg. 'Lennips moole'
zal heten. Vermoedelijk liet hij aan de Wanbeek
een watermolen bouwen, die zo markant was dat
hij daaraan zijn naam kon verbinden. En inderdaad,
het is een opvallende molen, die dank zij herhaalde
restauraties de eeuwen heeft overleefd en ook de oude
naam heeft behouden: 'van Lennepsmolen'.

Utrecht ca. 1016,waren niet meer dan enkele bunders
grond over, met name aan de oostkant van de hof
richting Worth-Rheden.

De Stichtse Lenen
Hoe klein het Velpse gebied na de overdracht van

de hof Bruoche ook was geworden, het raakte niet in
vergetelheid. In de eerste plaats omdat de bisschop
van Utrecht een deel van de grond reserveerde voor de
bouw van de St. Mattheuskerk, die aan de buurschap
Vellepe een eigen gezicht gaf. In de tweede plaats
omdat wat aan grond resteerde door hem in leen werd
uitgegeven en de namen van
de leenmannen en -vrouwen
in de Stichtse leenregisters
bewaard zijn gebleven.

De ligging aan de Rozen-
daalse beek (vroeger
Wambeek) halverwege
de Heuvelhelling maakt
duidelijk, waar indertijd
de hof te Bovendorp heeft
gelegen."
Veel meer valt daar niet

Laten wij beginnen met het
tweede gegeven: de Stichtse
lenen. Het is niet bekend,
wanneer de bisschop van
Utrecht voor het eerst Velps
goed in leen heeft uitgegeven.
In het oudste leenregister uit De oorspronkelijke naam van 'De Watermolen'
de jaren 1379 - 1393 staat aan de Kennedylaan te Velp was 'De van Lenneps-
bij Velp het leengoed 'den molen' ofwel Lennips moole,

hoff toe Bovendorpe' genoteerd. Leenhoudster was
Isabel, dochter van Ryqwyn van Berentrode. Zij werd
rechtens vertegenwoordigd door haar man Otten van
Camphuysen, die als 'hulder' (voogd in leenzaken)
optreedt. De datum van de inschrijving is 7 augustus
1391.

over te vertellen. De grootte
ervan is niet bekend. Zelfs
de leenschrijver, die op
7 juli 1457 Roeleff van
Lennep als nieuwe leenman
in-schreef, was daar niet

van op de hoogte. Hij volstaat met de omschrijving:
'soo groot ende klein dezelfde (de hof te Bovendorpe)
met allen sijn rechten ende toebehoren gelegen is in
den kerspele van Vellep'.5)

de benaming. Neem bijvoorbeeld Oosterbeek,
waar de tegenstelling Boven- en Benedendorp
nog altijd bestaat. Of Zeddam met zijn ]2e

eeuwse St. Oswalduskerk in het Bovendorp. In

Arnhem was eveneens sprake van een Boven-
dorp; het was het gebied waar de commande-
rij van St. Jan lag in tegenstelling tot de Hof
van Prüm beneden aan de Jansbeek.

A. De naam 'Bovendorpe' verwijst naar een
hoger gelegen woongebied ten opzichte van het
lager gelegen dorpscentrum bij de St. Matthe-
uskerk (Oude Jan). Het is een veel voorkomen-



Wij mogen dan weinig van de hof weten, de namen
van de leenmannen, die na Isabel van Camphuysen
kwamen, zijn wel bekend. Zij zijn te vinden in de
leenregisters, ook 1eenprotocollen genoemd, die
tijdens het bestuur van bisschop Frederik van
Blankenheim (1393-1423) werden samengesteld:
het Nederstichtse (Utrechtse) en het Overstichtse
(Overijsselse) leenprotocol. In het laatste protocol
komen wij de naam tegen van Ot van Camphusen,
de man van Isabel, die 26 oktober 1395 met de hof
werd beleend. Vermoedelijk was zijn vrouw vóór
die datum overleden en werd hij na haar dood de
nieuwe leengerechtigde. Hij werd 10 september 1411
opgevolgd door Johan van Camphuysen. Was hij Ots
oudste zoon?
Voor de overige beleningen zijn wij aangewezen
op het Nederstichtse leenprotocol. Daarin wordt
vermeld, dat Ryqwyn van Camphuysen na de dood
van zijn vader Ot de nieuwe leenman van de hof
werd. De belening is van 29 april 1434. Dan volgt
Roeloff van Lennep, die wij eerder tegenkwamen
in verband met Lennips mooie. De laatste belening
is van Johan van Lennep. De inschrijving is van 19
december 1474. Na hem, schrijft A. Johanna Maris,
die de uitgave van de Nederstichtse leenacten (1394-
1541) verzorgde, hebben 'tussen 1474 en 1604 geen
beleningen van dit leengoed plaatsgehad'P'

In de beide Stichtse leenboeken wordt verder melding
gemaakt van de belening van 'dat derden deel van
der groter tyende toe Velp'. De tienden werden
oorspronkelijk ingezameld voor het levensonderhoud
van de parochiegeestelijke, de instandhouding van
het kerkgebouwen niet te vergeten de armenzorg.
Het was een kerkelijke en sociale belasting, uit de
tijd van Pepijn 111,koning van de Franken (752-766).

Van lieverlede kwamen veel tienden in lekenhanden,
niet in de laatste plaats door toedoen van het hoogste
kerkelijke gezag, de paus en de bisschoppen. In 1394
werd Katherynen, dochter van Steven van Bymmen,
met eenderde van de Velpse grote tiend beleend. De
grote of grove tiend was het tiende deel van de tarwe-,
rogge-, gerst-of koolzaadoogst, dat aan de tiendheer
toekwam, in dit geval de bisschop van Utrecht.
Katherynen van Bymmen was de echtgenote van Johan
Mompelier van Overhagen. Hij fungeerde als hulder,
omdat een vrouw incompetent was als leengerechtigde
op te treden. 21 oktober 1402 werd zij opgevolgd door
haar zoon Johan de Koek van Oppinen. De laatste
inschrijving is van Gijsbert van Mekeren. Hij werd
leenman, toen ridder
Otto van Haeften in
1427van het derde deel
van de Velpse tiende
afstand deed en aan
hem overdroeg,"

Bouwvakkers aan het werk.
Uit 'De universo' van abt
Hrabanus Maurus (847),

verluchtigd omstreeks 1023 OlJillilll ••• ,,4Tr:
in abdij van Montcassino

(Codex 132). "--_--' •....•=.-.~:..;;..;,...-.....••...

De bisschop van Utrecht
en de bouw van de St. Mattheuskerk
Bij alle verwikkelingen rond het landgoed Vellepe

zouden wij bijna vergeten, dat de bisschop van Utrecht
op de eerste plaats een kerkelijke ambtsdrager was.
Van hem werd verwacht, dat hij oog had voor de
geestelijke belangen van de gelovigen, die onder
zijn bestuur vielen. Een van de voorwaarden om als



De Oude Jan vanuit het oosten gezien. Het kerkje heette voor
matie de St. Mattheuskerk. Einde 11e eeuw werd het tufstenen romaanse
schip gebouwd en begin 12e eeuw de toren (zonder de bovenbouw).
De laatgotische zijkapel is van ca. 1560 en het koor van 1950.

kerkgemeente te functioneren was de aanwezigheid
van een kerkruimte of kapel. Daar kon men
samenkomen om naar Gods woord te luisteren en de
liturgie te vieren. De bisschoppen beschouwden het
dan ook als een evangelische opdracht om waar dat
nodig was een kerk te bouwen of te laten bouwen.

Een bekend voorbeeld is bisschop Bernold
(1026-1054), die de stad Utrecht met drie kerken
verrijkte: de St. Janskerk, de St. Pieterskerk, die
in 1076 door brand werd beschadigd, en de kerk
van de St. Paulusabdij. Ook buiten Utrecht was
hij als bouwheer actief. In Deventer (romaanse
Lebuïnusbasiliek), in Emmerik (St. Martinikirche) en
mogelijk in Zutphen. (St. Walburgiskerk). Weliswaar
ging het in alle gevallen, met uitzondering van de
kerk van de St. Paulusabdij, om kapittelkerken, maar
het zou niet bij zijn aard passen als hij geen aandacht
zou hebben gehad voor de plattelandskerken en de
bouw daarvan. Ditzelfde geldt voor de bisschoppen
na Bernold. Het wil niet zeggen, dat het initiatief
voor de bouw van een kerk in alle gevallen van hen
is uitgegaan, integendeel.
Het zijn ons inziens veelal
de gelovigen van de buur-
schappen geweest, die
de handen ineen hebben
geslagen. Het uit hout en
leem opgetrokken godshuis
paste niet meer in de nieuwe
tijd, het was te primitief en
diende door een grotere en
duurzamere bouw vervangen te worden. De bisschop
zal daar veelal zonder bezwaar mee akkoord zijn
gegaan, maar hij eiste wel het toezicht en verzekerde
zich van de rechten, die met de bouw samenhingen.
Een goed voorbeeld van zo'n lokaal initiatief en de
medewerking van de bisschop is bekend uit 1165.De
Friezen van Lammerbrucke (bij Wolvega) wilden
bij hun buurschap een kerk bouwen en vroegen
bisschop Godfried van Rhenen (1156-1178) het plan
goed te keuren. Het antwoord van de bisschop werd
vastgelegd in de volgende nota:

Middels een
eigen kerk
wilden de
Velpenaren
meer aanzien
krijgen



Bisschop Godfried van Utrecht verklaart, dat
hij aan de Friezen van Lammerbrucke een
perceel land heeft geschonken, gelegen tussen
Rutheriksdole en Wibemessate en tussen Oude
Linde en Kuinre met het recht daarop een kerk
te stichten. Zij zullen daarbij onder hetzelfde
diocesane recht vallen als de andere kerken van
het bisdom. De voorwaarde is, dat zij jaarlijks
op St. Maarten (11 november) in plaats van
de tiend één denarie (zilveren penning) per 10
roeden (bijna 142m2

) in cultuur gebrachte grond
zullen betalen. Verder blijft de bisschop in het
bezit van de volledige wereldlijke rechtspraak
en van alle kerkelijke rechten. 8)

Buurtbewoners, die het voortouw nemen bij de bouw
van hun kerk en een bisschop, die grond beschikbaar
stelt en de marges bepaalt, dat wijst op een vorm
van samenwerking die zeker ook van toepassing is
geweest bij de bouw van andere dorpskerken. Hebben
de buren van Vellepe eenzelfde weg bewandeld?
Op een gegeven moment zijn zij in ieder geval tot de
overtuiging gekomen, dat het wenselijk was dat er een
ruimer en beter ingericht kerkgebouw moest komen.
Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat voorafgaand aan de
nieuwbouw in de buurschap een kapelletje stond. Het
is waar, dat bij archeologisch onderzoek in de jaren
1949-1950 geen sporen daarvan zijn gevonden, toch
lijkt het aannemelijk, dat er in het verre verleden een
bedehuisïje) moet zijn geweest. De boodschap van het
Evangelie was al drie eeuwen vóór de bouw van de
Mattheuskerk in de Veluwezoom verkondigd.

Evenals de Friezen van Lammerbrucke zullen ook de
buren uit Vellepe hun bouwplan aan de bisschop van
Utrecht hebben voorgelegd. Daarbij zal de kwestie van

het bouwterrein ter sprake zijn gekomen. De bisschop
was immers de eigenaar van de grond. Hij zal de
Vellepenaren hebben laten weten, dat bij de kerk een
pastorie gebouwd moest worden annex boerderij en dat
er grond beschikbaar moest blijven voor een kerkhof.
Over het bouwterrein zal weinig discussie zijn geweest.
Waarschijnlijk stond op voorhand vast, dat de kerk in
de bocht van de Wambeek gebouwd moest worden,
vlakbij een kruispunt van wegen. De schenking van het
bouwterrein zal evenals in Lammerbrucke niet gratis
zijn geweest. Er zal een financiële tegemoetkoming zijn
gevraagd, die zoals te doen gebruikelijk jaarlijks op 11
nov. feest van St. Maarten, betaald moest worden.

In de nota van 1165 wordt
duidelijk aangegeven hoe de
rechtsverhoudingen zijn. De
Friezen krijgen de vrije hand
bij de bouw van de kerk, maar
moeten rekening houden met
de diocesane richtlijnen. De
bisschop geeft aan, dat hij

het wereldlijke en kerkelijke gezag vertegenwoordigt.
Impliciet wordt daarmee gezegd, dat hij de heer van de
kerk is of om een juridische term te gebruiken, dat de
te bouwen kerk zijn 'eigenkerk' is. Dit houdt in, dat alle
daaraan verbonden rechten van hem zijn.

De gezamen-
lijke bouw-
inspanningen
gaf zicht
op het
hiernamaals

Nu zal dit laatste de bouwers van de kerk niet veel
geïnteresseerd hebben, maar voor de bestuurs-
geschiedenis met name van Velp is het een belangrijk
gegeven. De kerkheer ontleende, zoals eerder werd
opgemerkt, aan de bouw van de kerk het recht om voor
de bediening daarvan een geestelijke aan te stellen. Het
was een erfelijk recht en de bisschoppen van Utrecht
hebben dat recht voor wat betreft de Mattheuskerk



tweehonderd jaar in eigen hand gehouden, tot 1217.
In dat jaar heeft bisschop Otto 11Lippe om politieke
reden heer Frederik I van Rheden daarmee beleend."
Voor alle duidelijkheid: het recht om een priester voor
de eigenkerk aan te stellen, het recht van benoeming,
was intussen door Rome gewijzigd in het recht van
voordracht, 'het collatierecht', dat eveneens erfelijk was.
Het was met dit laatste recht, dat heer Frederik I in 1217
werd beleend.

Wanneer werd de kerk in Velp gebouwd? Hendrik
Kerkkamp vermoedde tussen 1100 en 1200. Aan-
wijzingen daarvoor zijn de tufsteen, die voor de bouw
werd gebruikt, de romaanse rondbogen en 12e eeuwse
toren, die kort na de totstandkoming van het schip tegen
de westzijde werd aangebouwd. Er is nog een ander
gegeven dat voor de datering van belang kan zijn, maar
tot nu toe buiten beschouwing bleef: de toewijding van
de kerk aan de apostel Mattheus.
Uit de Schrift weten wij, dat Mattheus een tollenaar
was, die geroepen werd tot apostel. Volgens een oude
en veel gevolgde traditie was hij de schrijver van het
evangelie, dat zijn naam draagt. Verder is weinig van
hem bekend. Hij zou in Iran (Perzië) de marteldood zijn
gestorven. In 1084 werd zijn gebeente door Italiaanse
zeelieden vandaar naar Salerno (ten zuiden van Napels)
overgebracht. Paus Gregorius VII (1073-1085) zorgde
ervoor, dat zijn overblijfselen op eervolle wijze werden
begraven. Na de teraardebestelling stroomden pelgrims
van alle kanten toe en werd zijn graf een middelpunt van
verering. Zou de bekendheid, die zijn naam toentertijd
kreeg, van invloed kunnen zijn geweest bij de keuze
van de Velpse kerkpatroon? Wanneer dat het geval is
geweest, zou de Mattheuskerk vroeger gebouwd zijn
dan tot nu toe werd aangenomen, namelijk tegen het
einde van de 11e eeuw, of in het begin van de 12e eeuw.

Tot slot de vraag, wat de rol van de abt van Deutz bij de
bouw van de kerk is geweest.Wanneer wij ervan uitgaan,
dat de Vellepenaren het initiatief hebben genomen, dan
is duidelijk dat het plan voor de bouw niet van hem
afkomstig was. Ook lijkt het weinig aannemelijk, dat
hij als adviseur is opgetreden. Het bisdom Utrecht
beschikte over bekwame bouwmeesters en het ligt meer
voor de hand dat de bouwlieden bij hen te rade gingen
wanneer er bouwtechnische problemen waren.

Wanneer wij het reis-
verslag nog eens door-
lezen, dat Thiedericus
rond 1150 maakte
van het jaarlijkse be-
zoek van de abt aan
de hoven langs Rijn en
IJssel, dan valt het op
dat hij overal maar kort
verbleef.
Zijn enige bekommer-
nis was, of a) het per-
soneel van de hof goed
functioneerde, en b) de
opgegeven bestellingen klaar stonden voor verscheping.
Bij al zijn inspanningen stond hem één ding voor de
geest: het welzijn van zijn medebroeders in de abdij
van Deutz. Van enige pastorale interesse buiten dat
vastgestelde kader is nergens iets te bespeuren. Dit
geldt ook voor zijn bezoek aan Vellepe, waar hij de
nacht placht door te brengen. Je kunt je afvragen, of hij
enige weet heeft gehad van het initiatief van de Velpse
buren. De veronderstelling, dat monniken van de abdij
na de voltooiing van de kerk zouden zijn voorgegaan in
de eredienst, snijdt eveneens geen hout. Tot halverwege
de Be eeuw was het hun niet toegestaan buiten de

Mattheus, apostel en evangelist,
patroonheilige van de Velpse kerk.
Feestdag 21 september.



Ten slotte
Wanneer de zaken gelopen zijn zoals geschetst,

namelijk dat de Vellepenaren zelf de initiatiefnemers
van de bouw van de StMattheuskerk zijn geweest, dan
is daarop de zin van toepassing: 'Iedereen hielp mee,
want de bouw van een godshuis hield Gods zegen
in. Wie door financiële bijdrage of handenarbeid
bij de bouw was betrokken, kon op Zijn genade
rekenen'.'!' De bouw van de kerk was het resultaat
van een gezamenlijke inspanning, waarbij buren
en overheid eensgezind met elkaar samenwerkten.
De godsdienstige overtuiging speelde daarbij een
hoofdrol, dat is wel zeker, maar tegelijk betekende de
totstandkoming van de St. Mattheuskerk dat Vellepe
een eigen gezicht had gekregen. En dat was iets,
waar de Velpenaren bijzonder trots op zullen zijn

Delen van het landgoed Vellepe, die in andere handen geweest.
overgingen en wat resteerde voor de bisschop van Utrecht Slot
1 ca. 908 Beekhuizen> abdij van Elten
IJ 1003 Velper Broek (oostelijk deel) > abdij van Deutz
III 1015 Noordwestelijk deel (ArnhemsestraatIHoofdstraat tot Kennedylaan) > St. Paulus abdij in Utrecht
IV 1076 HoofdhofBruoche (Biljoen) en omgeving> Kapittel van St. Pieter in Utrecht
V 1076 De bisschoppelijke hoge heerlijkheid na de 'schenking' van Bruoche

kloostermuren parochiële actrvitenen te verrichten.
Wanneer een adellijke heer (of dame) een eigenkerk
schonk (wat herhaaldelijk gebeurde), was het regel dat
voor de bediening daarvan een beroep werd gedaan
op seculiere priesters. !Ol

I
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De familie Havelaar
een Rotterdamse familie

op de Zuidoost- Veluwezoom

deel 4 slot

Leijn Melse

Diverse leden van de van oorsprong Rotterdamse koop-
mansfamilie Have/aar hebben (buiten)huizen bewoond
in dorpen van de gemeente Rheden en daar boerderij-
en, landerijen en bossen bezeten. De belangrijkste van
deze huizen waren Hofstetten (Ellecom), Bernhalde
(Ellecom), Eikenhorst (Velp) en Kerkwijck (Spankeren).
De eerste Havelaar die een buitengoed verwierf op de
Zuidoost-Veluwezoom was Jacob Petrus (zie deel 1). In
1838 kocht hij de in 1835/36 gebouwde villa Vredenhoef
en gaf deze de naam Hofstetten. In 1845 liet hij Bern-
halde bouwen als buitengoed voor zijn zoon Marinus
Eliza, die het na het overlijden van zijn vader in 1846
erfde. Marinus Eliza en zijn broer Willem Landmeter
kochten in hetzelfde jaar grote delen van het landgoed
Bouwerszathe en stichtten de landgoederen Bernhalde
en Hagenau.

Carel Eduard Havelaar (1843-1912)
Carel Eduard, de tweede zoon van Marinus Eliza Ha-
velaar, werd geboren in Rotterdam, maar groeide op in
Ellecom. In akten van het jaar 1866 wordt hij vermeld
als student rechten te Utrecht en in 1867 als advocaat
wonende te Bernhalde. Op 1 mei 1867 promoveerde hij
in Utrecht op het onderwerp 'Politieke arrestatie'. Net
als zijn jongere broer Louis keerde ook hij terug naar
Rotterdam. In 1871 wordt hij genoemd als advocaat al-
daar, maar wellicht was hij dat al eerder. Later werd hij
benoemd tot stadsadvocaat, wat hij volgens het in deel
1 genoemde artikel in het 'Nederlands Patriciaat' tot
1911 zou blijven. Maar de Veluwezoom verdween met
het vertrek naar Rotterdam niet uit beeld. Hij trouwde
1873 met Maurice C.A. Swaving uit Zutphen, van wie

een oom en tante, Ernst van Löben Sels en Henrietta
Sandrina Swaving, in het tegenover Bernhalde gelegen
huis Groot Bergstein woonden. Aan het eind van zijn
loopbaan in Rotterdam trok de locatie van herkomst
kennelijk nog steeds, want in 1908 kocht hij in Spanke-
ren de (nu niet meer bestaande) villa Kerkwijck aan de
weg naar Zutphen', Kenmerkend voor hem en zijn fami-
lie was maatschappelijk engagement, waarvan hij reeds
kort na zijn vestiging in Spankeren blijk gaf. Al jaren
sprak men in Spankeren over de wenselijkheid van de
oprichting van een Coöperatieve Boerenleenbank, maar
het kwam er niet van, totdat Havelaar en enkele andere
vooraanstaande burgers zich ervoor inzetten. In 1910
was dan het zover. Het benodigde startkapitaal moest
door leden bijeengebracht worden en Havelaar was de
eerste die zich daarvoor liet inschrijven". Verder werd
hij lid van de gemeenteraad en in 1911 wethouder. Hij
trad dus in de sporen van zijn vader en grootvader. Lang
zou hij evenwel geen wethouder zijn, hij overleed reeds
het jaar daarop. Zijn vrouw woonde nog tot 1919 in
huize Kerkwijck. In dat jaar werd het verkocht.

Kerkwijek



Laatste Havelaars op de Zuidoost- Veluwezoom
Daarmee is de bewoningsgeschiedenis van de familie
Havelaar in Rheden nog niet helemaal ten einde. Ca-
rel Eduards oudste zoon, Marinus Eliza, genoemd naar
zijn grootvader, was mede-erfgenaam van een onge-
huwde tante uit de familie Swaving die woonde in de
villa Klein Bergstein in Ellecom. Zij kwam in 1936 te
overlijden. Marinus Eliza begon zijn loopbaan net als
zijn vader als advocaat in Rotterdam, maar hij stapte
over naar de zittende magistratuur en klom op tot presi-
dent van de rechtbank in Utrecht. Op 28 oktober 1940
meldde het Utrechts Nieuwsblad zijn overlijden. Hij
was toen nog in functie en hij heeft Ellecom dan ook
niet als vaste woonplaats gehad. Daarna is een andere
erfgenaam van tante Swaving, zijn jongste zus Emilie
Marie Dorothée Havelaar, gehuwd met de Rotterdam-
se bankier Rudolf Mees, nog enige jaren eigenaar van
Klein Bergstein geweest.
Na de reeks personen die is gepasseerd uit de wereld
van de handel, de juridische sfeer en het openbaar be-
stuur is de laatste die nog genoemd moet worden in ze-
kere zin een buitenbeentje: Willem Justus Havelaar, de
tweede zoon van Carel Eduard. Ongeveer in de tijd dat
zijn ouders in Spankeren woonden, woonde hij met zijn
gezin in Dieren in de Hogestraat. Geboren en getogen
in Rotterdam en ook getrouwd met een Mees klinkt al-
les nog bekend, maar zijn beroepskeuze week geheel af
van wat in zijn familie tot dan toe gebruikelijk was; hij
was schilder, tekenaar, kunstcriticus, literator en publi-
cist. Hij schreef onder meer in de Groene Amsterdam-
mer en Het Vaderland. Zijn werk is sterk ethisch-sociaal
geïnspireerd, wat hem onder andere in botsing bracht
met Menno ter Braak, die hem een zwever vond.

Epiloog: Carolinahoeve
Jurriën Herman Geerlings kocht in 1868 de hoeve in
de Essop van de familie van de in 1865 overleden Ma-
rinus Eliza Havelaar (zie deel 2). Lang zou hij er niet
vertoeven want reeds op 1 oktober 1872 verkocht hij

zijn boerderij aan Johan Carel van der Hucht voor ft.
13.000. In de betreffende notariële akte is sprake van
"de boerderij in den Essop ... bestaande in een solide
gebouwd boerenhuis met achterhuis, hooiberg, hooi-
schuur, schaapskooi, bouwland, boomgaard met gras-
grond, dennen- en akkermaalsbosschen en heideveld'ï"
. Ruim 37 ha was heide en ruim 10 ha bouwland. Het
valt op dat de boerderij (nog) geen naam heeft. De
schaapskooi stond niet bij de boerderij.
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Locatie boerderij en schaapkooi in de Essop op TMK van
1865 (bron: www.watwaswaar.nl)

Bijgaande uitsnede uit de Topografische Militaire Kaart
van 1865 toont op dezelfde hoogte als de Willemsberg
(rechts op de kaart) twee rode vlekken die huis en schuur
van de boerderij markeren, terwijl de noordelijke vlek
de schaapskooi aangeeft.

Locatie
boerderij
en schaap-
kooi in de
Essop op
TMKvan
1865 (bron:
Huisarchief
Twickel)



De schaapskooi had als kadastraal nummer M 70. De
beschrijving bij de eerder genoemde kaart van Hagenau
maakt duidelijk dat M 70 de locatie van de schaapskooi
is. Het nummer van de hoeve zelf is M 220.

Anders dan de naam Geerlings is de naam Van der
Hucht geen typische streeknaam. Van der Hucht kwam
dan ook niet uit de streek en hij is ook niet zelf op de
boerderij gaan wonen, maar heeft hem verpacht. Zelf
woonde hij wel enige jaren in Ellecom. Van der Hucht
en zijn vrouw waren familie van de dames Kerkhoven
die, zoals meegedeeld in deel 2, Bernhalde in 1871 had-
den gekocht. Naar bleek behoorden deze dames tot de
familie Kerkhoven waarvan bepaalde telgen een hoofd-
rol spelen in het boek Heren van de thee van Hella
Haasse. In hetzelfde boek komen ook Van der Huchts
voor en uit deze familie was Johan Carel afkomstig.
Ook hij had in Indië vertoefd, evenals zijn vrouw Caro-
line Constance Albertine Kerkhoven. Zowel de man als
de vrouw was verwant aan de bovengenoemde dames
Kerkhoven.

Al betrekkelijk spoedig, op 16 september 1879, ver-
kocht Van der Hucht de boerderij aan zijn pachter, Ger-
rit Evert Bod. Hij was inmiddels al uit Ellecom ver-
trokken naar Baarn. In de desbetreffende verkoopakte
verschijnt voor het eerst de naam Carolinahoeve en
gelet op de eerste voornaam van Van der Huchts echt-
genote zal duidelijk zijn naar wie de boerderij genoemd
is. Men zou kunnen denken dat voor Carolina met een a
in plaats van Caroline gekozen is naar analogie van de
bekende Carolinaberg in de nabijheid, maar op kaarten
en in akten is de naam van die berg in de 1ge eeuw juist
Caroline( n)berg.

In deel 2 is een verhaal aangehaald uit de menukaart
van het huidige Pannenkoekenhuis De Carolinahoeve
dat mijns inziens apocrief is (zie aldaar). Het verhaal
gaat verder met de volgende zin: "In 1862 is de Ca-

rolinahoeve, volgens de kronieken, geheel afgebrand,
maar ook in de latere jaren is er nog een keer brand
uitgebroken. " Van een brand in 1862, dus toen Marinus
Eliza Havelaar nog de eigenaar was, heb ik geen beves-
tiging kunnen vinden, wat natuurlijk niet wil zeggen dat
er toen geen brand geweest kan zijn, maar van de latere
brand wel. In de transportakte waarin de verkoop van
de Carolinahoeve door Van der Hucht aan zijn pachter
Bod notarieel beschreven is, staat te lezen dat er brand
is geweest op 26 juli 1879. De over te dragen hoeve is
in de akte als volgt beschreven:
"a. Erve de Carolina Hoeve genaamd, staande en
gelegen onder Ellecom, bestaande in een op den zes
en twintigsten Juli dezes jaars afgebrand boerenhuis
in den Essop ... met schuur, schaapskooi, bouwland,
boomgaard, opgaande bomen, dennenbosch en heide.
b. De puinhopen en overblijfselen van voormeld boe-
renhuis. "v

Duidelijke woorden, van het 'solide gebouwd boeren-
huis met achterhuis' van weleer was blijkbaar niet veel
meer over. Gelukkig waren de gebouwen wel verze-
kerd.

Ook Bod bleef niet lang eigenaar van de Carolinahoeve.
Op 15 november 1881 verkocht hij zijn boerderij met
de bijbehorende grond aan de eigenaar van het land-
goed Hagenau, de heer Reekers, die al het recht had om
op de grond van de Carolinahoeve te jagen. De opper-
vlakte bedroeg ruim 54 ha, de koopsom was
ft. 12.904. Reekers verpachtte de hoeve aan de familie
Pruis. Met hen begint de geschiedenis van de Carolina-
hoeve als 'uitspanning'. In een artikel in 'De Tijd' van
6 september 1903 getiteld 'Op excursie met de Heide-
maatschappij , wordt verhaald hoe op de Carolinahoeve
de maaltijd gebruikt werd: "Juist te twaalf uur hield
men halt op de Carolinahoeve, gelegen ongeveer 54
meter boven den zeespiegel. Een romantische
pleisterplaats was het daar. De gezonde boschlucht had
hongerig gemaakt en een goed ontbijt, heel landelijk



onder een zei/tent opgediend, vond in de magen der ex-
cursionisten een goede plaats. " Daarna ging de excur-
sie verder door de bossen van het landgoed Hagenau en
om half vier hield men stil bij de boswachterswoning
aan de Geitenberg, waar een verfrissing wachtte.

Carolinahoeve (bron: beeldbank GA)

Epiloog: Hagenau
De koper van het landgoed Hagenau in 1871, mr.
F.J.A.M. Reekers, was een Tweede Kamerlid uit Am-
sterdam en later Eerste Kamerlid voor Gelderland. Hij
breidde het goed verder uit o.a., zoals hiervoor al bleek,
met de aankoop van de Carolinahoeve. Reekers is lang
eigenaar van het landgoed geweest en hij verbleef er
ook een deel van de tijd. Op bijgaand gedeelte van
de kaart van Hagenau uit 1910 is links onder de Caro-
linaberg weergegeven en geheel rechts daarvan staan
cursief de kadastrale nummers 425 en 403. Daar be-
vonden zich het jachthuis van Reekers en het huis van
houtvester J. Hommen. [hier ongeveer afb. 23 Locatie
van hetjachthuis van Reekers (bron: Huisarchief Twic-
kelj] Dit waren overigens niet de enige woningen op
het landgoed. Aan de noordzijde op de Geitenberg in
de kadastrale sectie C bevonden zich er nog twee, beide
woningen van boswachters (nr. 916 en 1153), waarvan

De lasten zouden te
groot geworden zijn
en in 1910 besloot
Reekers het landgoed
via een veiling van de
hand doen. De kapba-
re bomen en de grond
konden apart gekocht
worden en wie grond
kocht kon met bij-
betaling van 5% het
eigendom verwerven
van daarop staande
bomen die eventueel
al verkocht waren (zie
advertentie).

nr. 916 volgens één van de akten onbewoonbaar was
verklaard. De TMK van 1865 laat zien dat deze huizen
er in de tijd van Havelaar ook al stonden.
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Boswachterswoningen op de Geitenberg (bron: Huisarchief
Twickel)

Advertentie verkoop Hagenau



Op 24 november 1910 zou de veiling bij toeslag plaats-
vinden. In het weekblad 'Buiten' (4e jg, 1910) beschreef
D.J. van de Ven hoe de bomen geïnventariseerd en ge-
merkt werden voor de kap. In zijn artikel looft hij uit-
bundig de prachtige bossen en lanen met de vele prach-
tige beuken, eiken, lariksen en dennen maar hij uit de
vrees dat na de verkoop en kap plantages met mijnhout
en kale akkers daarvoor in de plaats zouden komen. Het
verliep anders. In een naschrift dat nog net in hetzelfde
nummer van 'Buiten' opgenomen kon worden, meldt
hij verheugd de redding: Natuurmonumenten had te elf-
der ure middelen (of garanties daarvoor) weten te ver-
garen om Hagenau te kunnen kopen.

Het valt op dat altijd gesproken wordt over de aankoop
van Hagenau door Natuurmonumenten. Onlangs ont-
vingen de leden van de Oudheidkundige Kring Rhe-
den-Rozendaal een brief en een exemplaar van het
tijdschrift Nieuwe Veluwe van Natuurmonumenten. De
brief begint met de volgende zin: "Honderd jaar gele-
den (in 1911) kocht Natuurmonumenten het bedreigde
Landgoed Hagenau", Alsof het hele landgoed door Na-
tuurmonumenten gekocht werd. Dat was niet zo, Na-
tuurmonumenten was weliswaar de belangrijkste, maar
niet de enige koper.

Toen duidelijk werd dat Hagenau verkocht zou wor-
den, vreesden velen dat dit het einde van het gebied in
de bestaande vorm zou worden. Op z'n minst dreigde
versnippering, want wie kon zo'n groot goed kopen in
een tijd dat het rendement van bosexploitatie steeds
meer onder druk kwam te staan. In de nabije omgeving
kwam een actie op gang: de vereniging 'Algemeen be-
lang van Dieren en omstreken' stelde een commissie in
die middelen moest zien te vinden om het gehele land-
goed te behouden. Deze commissie nam contact op met
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die
geïnteresseerd was maar niet de middelen had om een
kansrijk bod uit te brengen. De commissie beijverde zich

om geld in te zamelen en had succes. Volgens een be-
richt in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 24 novem-
ber 1910 lukte het de commissie om "ruim f 160,000
aan rentegevende obligaties te plaatsen". Ook elders
trok men de portemonnee. Daarna gaat het bericht als
volgt verder: "Dr. R. F baron van Heeckeren van Was-
senaer, van "Twickel" te Delden, heeft zich reeds be-
reid verklaard, het aan het "Hof te Dieren" grenzende
gedeelte, groot ongeveer 200 HA., waarop o.a. staan
de Carolinenberg, de Plantage, Havelaarskoepel enz.
over te nemen; daar wordt dan de vrije wandeling over
het geheele stuk toegestaan. Het overige gedeelte, dat
onder beheer komt van "Natuurmonumenten" wordt
ook geheel opengesteld voor het publiek: de bordjes
met "verboden toegang" zullen worden verwijderd.
Ook graaf Bentinck van Middachten heeft krachtigen
financieelen steun toegezegd, om den aankoop van
"Hagenau" mogelijk te maken. "

Kortom een substantieel deel, met daarin de Carolina-
berg en de Koepel van Havelaar, werd gekocht door
baron Van Heeckeren van Wassenaer, eigenaar van de
aangrenzende Hof te Dieren en van het landgoed Twic-
kel te Delden. De huidige Stichting Twickel is ook nu
nog eigenaar van het in 1911 aangekochte deel van
Hagenau. Het vormt een eenheid samen met de Hof te
Dieren en daarmee is in feite een historische situatie is
hersteld. Maar Natuurmonumenten verwierf het groot-
ste deel. Op 1 februari 1911 werd ten overstaan van no-
taris Roes de koopakte getekend door rentmeester W.J.
Bitter namens baron Van Heeckeren van Wassenaer
en door voorzitter Oudemans en penningmeester Van
Tienhoven namens Natuurmonumentetr! . Wat de Ca-
rolinahoeve betreft bevat de akte een opmerkelijke, wat
raadselachtige, bepaling: "Van de Carolinahoeve zijn
het middenschot der slaapkamers, de twee putemmers,
een korenberg, de koepels en de schommel niet onder
dezen verkoop begrepen. "



Dat de gemoederen hoog opgelopen waren, daarvan
bevat het Huisarchief Twickel een vermakelijk voor-
beeld in de correspondentie van rentmeester Ruys van
Middachten en rentmeester Bitter van Twickel. Ik ci-
teer een fragment uit een artikel van Aafke Brunt in het
Twickelblad dat daarover gaat: 'De graaf' (Bentinck
van Middachten) drong erop aan het landgoed niet "in
sloopers handen" te laten vallen. "De algemeene vrees
is dat het voor een klooster zal worden aangekocht en
dat zou wel vreeselijk zijn. " In een volgende brief werd
dit gepreciseerd met de mededeling "Dezer dagen zijn
er paters geweest die het bosch hebben gezien en er
wijzen verschillende omstandigheden op dat de Room-
schen ermee bezig zijn. " Deze correspondentie leidde
tot actie. Bitter kwam per auto naar Dieren om enkele
percelen te bekijken?', De vrees die hieruit spreekt en
die ons nu wat 'exotisch' aandoet, kan zeker gegrond
geweest zijn want Reekers was goed 'Roomsch'. Maar
het kwam allemaal goed en het is nog altijd een genoe-
gen om te vertoeven in de bossen van het voormalige
landgoed Hagenau.

Bronnen:

i A.T.G. Elzebroek, Spankeren ... nooit van gehoord.
Uitgave Belangenvereniging Spankeren.

ii J.C. Burgers, Het begon in Spankeren in 1910. 85
jaar historie van de voormalige Rabobank Dieren.

111 GA 0168 - inv.nr. 2416, aktenr. 129.

iv Ook de dames Kerkhoven hebben niet zo lang in
Ellecom vertoefd. Zij verkochten Bemhalde in 1876
aan Hendrik Palies uit Amsterdam (GA 0168 - inv.nr.
2416, aktenr. 141). Palies vertrok eveneens betrekkelijk
spoedig. Na tien jaar in Ellecom te hebben gewoond liet
hij Bernhalde veilen. De koper was boer Wentink (GA
0168 - inv.nr. 2425, aktenr. 30) die zijn nieuw verwor-

ven goed onmiddellijk doorverkocht aan RebekkaAnna
van Geuns, echtgenote van prof. S. Hoekstra (GA 0168
- inv.nr. 2425, aktenr. 131). Zij bleef eigenares tot aan
haar dood in 1909, waarna Carel van Schelle eigenaar
werd (GA0168 - inv.nr. 6112, akteur. 132). Hij overleed
een paar jaar later, waarop zijn echtgenote, jonkvrouwe
S.A. van der Does de Bije, reeds in 1913 overging tot
verkoop aan Hendrik Willem Massink.

v GA 0168 - inv.nr. 2419, akteur. 11O.

VI GA 0168 - inv.nr, 7285, akteur. 39.

vii Twickelbladjg. 20 zomer 2011, p. 7.

Goed fout

In het artikel over de familie Havelaar deel 3 is op pa-
gina 12 een storende fout geslopen, waarvoor excu-
ses. Het gaat om het woord geënleveerd, dat per abuis
werd verwisseld met gëleveerd. Twee letters verschil,
waardoor een heel andere betekenis aan de zin wordt
gegeven, die hierdoor uit zijn verband werd gerukt.
Het betreft de tekst 'Hoe verbaasd was ik als jongen
plotseling op de kostschool te vernemen dat dit kind
(want zo beschouwde ik haar) door den Heer Havelaar
geënleveerd was, op een Zondag dat de familie naar de
kerk was." Geënleveerd betekent meenemen, of zelfs
schaken! ontvoeren.



Excursie Oudheidkundige Kring

Op 31 augustus stond de bus om acht uur klaar in Die-
ren waar de eerste excursiegangers opstapten. Na een
stop in Rheden, liep de bus pas echt vol in Velp. We
hadden een dag met echt Hollands weer, mooie luchten
en af en toe een buitje.

Onze eerste stop was Kasteel Heukelum. Dit is de laat-
ste stam burcht van het eens roemruchte geslacht Van
Arkel. Het slot heeft een bewogen geschiedenis. De
oudste balk in de torenmuur is van 1286. De boven-
bouw boven de voordeur dateert uit de 15de eeuw. In
de 18e eeuw koopt Johan van der Stel de toren met de
resten van het slot, dat gedeeeltelijk verwoest werd in
1672 bij de Franse inval. Sinds 1988 is het huis in het
bezit van de familie Ruyten, die het helemaal liet res-
taureren.

Het huis wordt door een gang in twee helften gedeeld.
We zagen o.a de Dameskamer met etagère met Chinees
porselein en de grote zaal met grof geweven linnen be-
hangen, vol met jachttaferelen. Beneden in de keuken
Wedgewood- en Peter Regout serviezen in de vitrine-
kasten. In de Herenkamer hangt een familieportret van
de familie Van der Stel. Verder is er een klein museum
en in de eetzaal is de tafel gedekt met zeldzaam Loos-
drechts porselein.

De volgende stop was Fort Vuren, waar we gastvrij ont-
haald werden op koffie met heerlijke taart. Dit fort was
onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Het
werd in 1844 gebouwd ter bescherming van Gorinchem
en om te voorkomen dat de vijand naar het westen trok.
Er werd in verschillende etappes aan het fort gebouwd.
In 1940 onderging het een Duitse luchtaanval. Vlak na
de oorlog deed het dienst om verschillende 'foute Ne-
derlanders' te interneren. Er bleken op een bepaald mo-
ment 500 mensen in te bivakkeren en één vrouw!

(ja inderdaad die moest de was doen!). Haar naam heeft
de geschiedenisboekjes echter niet gehaald. De gids die
ons rondleidde vertelde allerlei boeiende verhalen over
Fort Vuren.

Hierna reden we naar slot Loevestein en na een heer-
lijke lunch volgde een rondleiding door het kasteel.
Loevestein is in tegenstelling tot veel andere kastelen
nooit verwoest geweest. De ligging is prachtig. Natuur-
lijk kent iedereen het verhaal van de ontsnapping van
Hugo de Groot in zijn boekenkist. Onze gids vertelde
hoe dit in zijn werk is gegaan, terwijl we allemaal om
de kist heen stonden. De hoofdrol was voor de vrouw
van Hugo, die haar man aanspoorde om veel gymnas-
tiekoefeningen te doen zodat hij soepel in zijn kist zou
passen. Er bleef echter één groot probleem. Hugo had
last van kriebelhoest en dat is lastig als je illegaal in
een boekenkist wilt ontsnappen. Uiteindelijk bedacht
het dienstmeisje dat de kist moest vergezellen, een
oplossing. Zodra Hugo geluiden maakte, zou zij daar
heel hard overheen hoesten. Zo is hij ontsnapt. Hugo
kreeg asiel in Frankrijk en hoe zijn vrouwen kinderen
(ik weet niet of ze die ook hadden?) ook in Frankrijk
terecht gekomen zijn, werd ons niet verteld.

Dit was een zeer goed georganiseerde, interessante en
afwisselende excursie, met dank aan de organisatoren.

Doke Doude van Troostwijk

Slot Loevestein
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Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen

Onderstaand verhaal, in een iets kortere versie, heb ik
in juni 2007 geschreven voor een workshop van TE-
LEAC in Hilversum met als doel het maken van een
digitale vertelling van twee minuten.
Het resultaat is te zien op Google bij EllecomlDalstein
en dan You Tube.
Nu komt het goed van pas bij het Jaar van de Histori-
sche Buitenplaatsen.

Huize Dalstein omstreeks 1910. Rechts tegen het talud de
drie meisjes Müller Kûhlenthal, links drie dienstbodes

"De erfenis van het Huis Dalstein."
"Het huis staat er niet meer, als wij in 1978 in Ellecom
komen wonen. Alleen is er nog een soort grote kuil met
in het midden een oude betonnen vijver met een laagje
water en daarin salamanders en kikkervisjes.

Restant van de vijver in 1988, het voorste gedeelte is dieper
dan het achterste gedeelte

Pas als ik mevrouw Bosman in Ellecom leer kennen,
hoor ik over de kwekerij van haar vader, die tuinbaas
was op het landgoed van het mooie huis Dalstein, dat
grensde aan onze tuin en over de bijzondere families
Mispelblom Beijer en Müller Kühlenthal die er woon-
den.

Oma Bosman, zoals ik haar op haar verzoek al gauw
ga noemen, is ruim honderd jaar geleden, als jongste
van vier kinderen, in de tuinmanswoning van Dalstein
geboren.
Haar vader is tuinbaas RoelofBos, die de grote tuin ver-
zorgt, maar die ook de bloemen, de planten, de groenten
en het fruit kweekt voor de familie op Dalstein. In een
bewaard gebleven brief uit 1924 schrijft Roelof Bos
dat hij zich de geboorte van de oudste dochter Elfriede
Müller Kühlenthal in april 1897 nog heel goed herin-
nert, omdat hij aan haar moeder de eerste aardbeien
mocht aanbieden. Er werden daar toen al aardbeien on-
der glas gekweekt.



Familiefoto van het gezin van tuinbaas Bos omstreeks 1922,
met van links naar rechts op de tweede rij: mevrouw Bosman-
Bos, die Zus genoemd wordt (Jeromina Elisabeth), logeetje
Hilde, Arend en Gerrit( de latere dominee Gerrit Bos). Een
ouder zusje Philippina is overleden aan suikerziekte op 12-
jarige leeftijd in 1913

Mannelijk personeel van Dalstein omstreeks 1894. Behalve
het tuinpersoneel is er een koetsier en een huisknecht in
dienst. De koetsier werkt ook in de tuin mee

Al in 1896 wint RoelofBos op de Bloemententoonstel-
ling in Arnhem een zilveren medaille met Heliotropi-
ums. In "Het Nieuws van den Dag" van 12 augustus
1901 staan eervolle vermeldingen voor R. Bos te Elle-
com, die gaan over 25 Celosia Cristata ( Hanekam) en
100 afgesneden gladiolen, maar ook voor zes rijpe per-
ziken. Bovendien is er een bronzen medaille voor een
druivenstek in pot gekweekt en één voor een orchidee
in bloei. Het gaat over de Tuinbouwtentoonstelling op
Rozendaal van de Nederlandsche Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde.
Op 3 augustus 1905 worden hem in Apeldoorn op de
tuinbouwtentoonstelling drie eerste prijzen toegekend,
namelijk voor 25 bloeiende gloxinia's, voor 12 blad-
begonia's in twaalf variëteiten en voor 1 bloeiende
orchidee. Eveneens in augustus 1905 is er sprake van
landbouwfeesten in Zutphen met een tentoonstelling en
de vermelding in de krant: "Prachtig mooi is de collec-
tie van Pelargoniums op stam van R. Bos, tuinbaas op
Dalstein te Ellecom". Alleen al het vervoer van al die
planten met paard en wagen naar Arnhem, Apel-

doorn, Zutphen en
Rozendaal.
Op Dalstein wor-
den na Elfriede
nog twee dochters
geboren, name-
lijk Ilse in 1898 en
Hertha in 1905. Het
toeval wil dat de
drie meisjes Mül-
Ier Kühlenthal van
ongeveer dezelfde
leeftijd zijn als de
kinderen Bos en zo
spelen ze vaak sa-
men. Het standsver-
schil speelt daarbij
nauwelijks een rol.

Drie dochters Müller Kûh len thal,
links Ilse, dan Hertha en Elfriede



Zus Bos en Hertha Müller Kühlenthal groeien met el-
kaar op en blijven hun leven lang bevriend. Zo kan het
gebeuren dat oma Bosman mij opbelt met de vraag of
ze met Hertha bij mij op bezoek mag komen. Hertha is
namelijk op zoek naar iemand aan wie ze haar ongeveer
honderd oude foto's van huis en tuin Dalstein kan nala-
ten en oma Bosman heeft haar over mij verteld en over
mijn interesse in haar verhalen over Dalstein. Het wordt
een geanimeerde middag met twee bijzondere vrouwen
en voordat ze afscheid nemen overhandigt Hertha mij
een map met de oude foto's. Als we enige tijd later bij
haar zijn, in haar huis in Leusden, om te noteren wat er
op de foto's staat, vertelt ze honderduit over de tuin en
het huis, hoe het er uitzag, wat er groeide en waar, dat
ze niet naar school ging, maar met haar zusjes thuis les
kreeg van de bovenmeester van de dorpsschool, dat één
van de paarden Daisy heette, en de koetsier Klopman,
enzovoort, enzovoort. Wat een geheugen!

Thuisgekomen maken we een plattegrond van de tuin,
zoals het er bij benadering zal hebben uitgezien in 1910,
met de vijver en de eendenkooi in de benedentuin, de
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Vermoedelijke plattegrond van de tuin omstreeks 1910, door
ons getekend na gesprekken met Hertha Müller Kühlenthal

theekoepel, de mooie bomen, de moestuin met de kas-
sen en de rozenkwekerij van tuinbaas Bos, de kinder-
tuintjes en het speelhuisje.

Met een vooruitziende blik hebben die twee trouwe
vriendinnen mij een geweldige stimulans gegeven, die
tot vandaag mij enthousiast maakt voor de geschiedenis
van het huis Dalstein ! "

Theekoepel met links mevrouw JG. Müller Kühlenthal met
poes

Tuinbaas R.Bos bij zijn kas

Het tweede deel zal gaan over de bewoners van het huis
Dalstein van 1844 tot 1924 en over hun betekenis voor
het dorp Ellecom.



door Jan Vredenberg

Aan de Tromplaan 12 in Velp staat een eigenaardig
huis. Met zijn hoge mansardedak en opvallende erker
met zuilen doet het denken aan Duitse, door de barok
geïnspireerde architectuur van omstreeks 1910. De villa
lijkt in Duitsland opgepakt en weer neergezet midden in
een Nederlandse villawijk. In zekere zin klopt dit beeld:
het huis is een vrijwel exacte kopie van een Duits prijs-
vraagontwerp, dat in de buurt van Berlijn is uitgevoerd
e~ dat in een boek met bouwplannen en foto's is gepu-
bhceerd. De auteur vond het boek bij een antiquariaat
in Arnhem; mogelijk is dit exemplaar afkomstig uit de
bibliotheek van de architect.

Villadorp Velp
'Velp is in den loop der jaren in de onmiddellijke om-
geving van Arnhem het villadorp bij uitnemendheid
geworden. Het heeft steeds een onweerstaanbare aan-
trekkingskracht gehad voor talrijke Nederlanders, die
uit zaken gingen en een aangename woonstede zochten
in een mooie streek, niet ver van een groote stad.' Zo
schetst het Gei1lustreerd Zondagsblad van de Arnhem-
sche Courant het Velp van de jaren twintig van de vo-
rige eeuw. In de beginperiode van de villabouw wis-
selde de bevolking nog sterk, maar steeds meer bleven
de nieuwkomers er voor langere tijd. Dankzij de groei
verbeterde het winkelaanbod en werden de voorzienin-
gen uitgebreid, met onder meer een elektrische tram-
verbinding met Arnhem. 'Duidelijk is die ontwikkeling
na te gaan in het aspect, dat het dorp thans biedt. Terwijl
het gedeelte ten Zuiden van de hoofdstraat vrijwel on-
gewijzigd het oude dorpskarakter handhaaft, zijn aan
d~ Noordzijde, achter de reeds bestaande bebouwing
meuwe stratencomplexen ontstaan en vindt men daar

zoowel in bescheiden als in groots eh opgezetten trant,
op groote schaal den villabouw tot ontwikkeling ge-
bracht. '1

De Tromplaan in de nog onvoltooide Zeeheldenbuurt in
1923, met links het huis nummer 12. Foto uit Rheden, de
parel van de Veluwe, p. 84.

Begin twintigste eeuw waren in Velp twee villaparken
op voormalige landgoederen volop in ontwikkeling: Ma
Retraite aan de westzijde van het dorp en Overbeek aan
de oostzijde. Daartussen lag een smalle corridor met de
meer 'dorpse' Bergweg en Enkweg, en de Rozendaal-
selaan met zijn statige villa's. De beide villaparken
waren al voor de Eerste Wereldoorlog grotendeels vol-
gebouwd, en daarom werd besloten tot de aanleg van
de Zeeheldenbuurt, op terreinen aan de oostzijde van
het dorp, aansluitend op Park Overbeek. Voor de Eer-
ste Wereldoorlog waren hier al enkele huizen gebouwd,
maar na 1918 zette de groei pas goed door. De nieuwe
wijk werd voorzien van gas-, water- en elektriciteits-
aansluitingen, zoals een advertentie in 1923 meldde
de percelen lagen 'in de onmiddellijke nabijheid van
de schitterende landgoederen Rosendaal Beekhuizen
Biljoen en de Velpsche heide'." Aan de' zuidkant va~
de Zeelheldenbuurt kon men met de elektrische tram
in slechts 20 minuten naar Arnhem reizen of de stoom-



tram naar Dieren nemen. Op slechts 2 minuten lopen
van de zuidrand lag het treinstation. Een van de straten
in het hart van de nieuwe wijk was de reeds bestaande
Schröderlaan, een naam die al snel werd gewijzigd in
Tromplaan.

Advertentie 'Bouwt te Velp' in het boek Rheden, de parel van
de Veluwe uit 1923 (p. 87). Tromplaan 12 is het bovenste
blokje naast het woord 'Tromp '.

Velp trok niet alleen mensen die 'uit zaken gingen',
maar ook andere ondernemers, onder wie verscheidene
kwekers. Voor een deel zullen zij leveranciers van de
villa- en landhuisbewoners zijn geweest. Aan de Ro-
zendaalselaan liet directeur C.H.B. Alsche van han-
delskwekerij 'Nymphea' in 1913 het imposante land-
huis 'Arva' bouwen, en ook de opdrachtgever van het
huis Tromplaan 12 was een kweker. Johannes Albertus
Kloosterhuis (1887-1963),3 van beroep boomkweker,

woonde al enige tijd in Velp toen hij in 1919 zijn villa
aan de Tromplaan liet bouwen. In 1912 was hij op 25-
jarige leeftijd in Rheden getrouwd met de in Dordrecht
geboren Adriana Hermina la Rivière (1886-1953).
Kloosterhuis, die was geboren in Veendam, stamde
uit een familie van kwekers, en ook zijn vader Egbert
(1861-1942), gehuwd met Grietje de Groot (1857-
1922), was in die plaats boomkweker en bloemist van
beroep."

Architect M.J. Rols
De villa Tromplaan 12 is ontworpen door M.l Hols
(1890-1947). Het is niet bekend hoe Kloosterhuis zijn
keuze voor deze architect bepaalde, maar Hols was
vanaf 1919 nauw bij de ontwikkeling van de wijk be-
trokken. Marinus Johannes Hols werd op 3 augustus
1890 in Velp geboren. Zijn ouders waren Hendrik Hols
(1855-1922), conducteur van beroep, en Cornelia van
de Spreng (1855-1915). In 1918 slaagde Hols voor zijn
opleiding bouwkundig tekenaar en bouwkundig op-
zichter, waarna hij zich als zelfstandig architect in Velp
vestigde.' Kort daarop, op 5 september 1919, trouwde
hij op 29-jarige leeftijd in Wamsveld met de 23-jarige
Gerritdina Christina Vlaswinkel. Haar vader Hendrik
Jan Vlaswinkel was metselaar van beroep."

Het huis Tromplaan 12 in Velp, in 1919 ontworpen door
Marinus Johannes Hals. Foto: J Vredenberg, 1994.



Hols woonde tot zijn overlijden in 1947 in Velp en
ontwierp er verscheidene huizen, waaronder in de ja-
ren 1928-1930 zijn eigen woning in Gooise landhuis-
stijl aan de Rembrandtlaan 8. Overigens was hij niet
de enige architect die veel in dit nieuwe deel van het
dorp bouwde. lG.A. Heineman (1889-1959) ontwierp
eveneens een groot aantal villa's en landhuizen in Velp,
waaronder in 1926 zijn eigen woning aan de Hobbema-
laan 6. Beide architecten deden goede zaken en konden
zich een zelf ontworpen huis veroorloven in de Schil-
dersbuurt, die in de jaren twintig en dertig ten oosten
van de Zeeheldenbuurt werd aangelegd.'
Hoewel Hols met de bouw van enige honderden villa's
en landhuizen ook buiten Gelderland een zekere be-
kendheid verwierf, was hij toch ooral een harde werker
die weinig in de publiciteit kwam. Het tijdschrift Bouw
karakteriseerde zijn oeu re in 1947 als volgt: '[ ...]land-
huizen, die, de geest des tijds weerspiegelend, steeds
getuigenis aflegden van een goed vakmanschap en die
veelal uitmuntend in de omgeving pasten'. Bouw meld-
de verder dat hij 'zijn eigen weg nam' en nauwelijks
deelnam aan het verenigingsleven, 'maar in de kringen
van zijn opdrachtgevers zal hij des te meer gemist wor-
den omdat hij op ernstige en verantwoordelijke wijze
zijn vak beoefende en de belangen van zijn principalen
wist te behartigen'. 8

Op 27 juli 1947 overleed Hols op bijna 57-jarige leef-
tijd. Als hoofd van de luchtbescherming was hij tijdens
de Tweede Wereldoorlog door een granaatscherf getrof-
fen. Hij kwam dit ongeluk niet meer te boven, want ver-
moedelijk verergerde het een oude kwaal waaraan hij
uiteindelijk na een langdurig ziekbed overleed.

Het huis aan de Tromplaan
Toen Hols het pand Tromplaan 12 in 1919 ontwierp,
was hij nog volstrekt onbekend. Dit huis is een van zijn
vroegste werken, misschien wel het eerste uitgevoerde
ontwerp. Dat de villa een vroeg werk is, blijkt ook uit
het feit dat hij vrijwel exact naar een voorbeeldboek

werkte. Opdrachtgevers kozen misschien wel graag
uit een catalogus, maar dergelijk werk verhoogde na-
tuurlijk niet het aanzien van de bouwmeester. Critici en
andere architecten kenden de voorbeeldboeken ook, en
de collega's gebruikten ze doorgaans alleen als inspira-
tiebron. Wat betreft de Duitse bouwstijl bleef het huis
dan ook een unicum.

De blikvanger van het huis is de ovale veranda met tuindeu-
ren en een zuilengalerij. Foto: N. den Boer-Pinxter:



Tromplaan 12 heeft een brede, rechthoekige plattegrond
met witgepleisterde gevels op de begane grond. De en-
tree bevindt zich in de linker zijgevel en het trappenhuis
is midden in het pand aan de achterzijde gesitueerd. Te-
genover het trappenhuis ligt centraal aan de voorzijde
een ruimte die uitkomt op de blikvanger van het huis:
de ovale veranda met zuilengalerij. Men bereikt de ve-
randa door dubbele tuindeuren die zijn voorzien van zij-
lichten en luiken. Ook de meeste andere vensters heb-
ben luiken. De verandavloer is uitgevoerd in granito,
een materiaal op basis van gemalen graniet en marmer,
gebonden met cement, dat in de eerste decennia van de
twintigste eeuw veel werd toegepast voor vloeren van
gangen, portieken, badkamers en keukens. In de veran-
da zijn de meest opvallende elementen de vier zware,
gladde zuilen met Ionische voluutkapitelen, links en
rechts per twee naast elkaar geplaatst. De verdieping
is in de kap opgenomen, evenals een vliering. Het dak
is gedekt met kleine, sluitende rode machinale pannen
van het type Tuiles du Nord. Deze sierlijke dakpansoort
werd begin twintigste eeuw veel toegepast bij villa's en
landhuizen. Aan de voorzijde springt de kap halfrond
uit, en dit gedeelte van het dak is met rode leipannen
gedekt. De beide koekoeken ter weerszijde van de erker
sluiten met hun pannendaken precies bij de knik van
de mansardekap aan. Boven op het dak vallen de twee
forse schoorstenen met geprofileerde randen op.

De algehele opzet van het huis was niet uitzonderlijk
en mansardedaken werden in de eerste decennia van de
twintigste eeuw vaker toegepast, al waren er - vooral
in de jaren twintig en dertig - ook architecten die ze
fel bestreden. In 1919-1920, precies tegelijkertijd met
nummer 12, werd iets verderop aan de andere zijde van
de Tromplaan op nummer 21 het huis Zonnegaarde ge-
bouwd, het eigen woonhuis van architect E.J. Rothui-
zen (1888-1979; vanaf 1939: Rotshuizen), de directeur
van het Polytechnisch Bureau Nederland in Arnhem
(PBNA), een instituut dat in 1918 de helft van alle in

Nederland afgestudeerde bouwkundigen afleverde. Ro-
thuizen ontwierp voor zichzelf een breed huis met een
hoge mansardekap, maar door de strakkere, modernere
uitvoering en de - oorspronkelijk ongeverfde - bakste-
nen gevels ontbrak het 'Duitse', barokke karakter ge-
heel. Aan de Huijghenslaan 2 in Arnhem bouwde Ro-
thuizen enkele jaren later nog een tweede, iets groter
huis volgens dezelfde opzet. Ook daar is de detaillering
strakker en moderner dan bij Tromplaan 12 en zijn de
gevels in ongepleisterd metselwerk uitgevoerd."

Het interieur is bij Tromplaan 12 anders ingedeeld dan bij
het Duitse voorbeeld. Zo is er een ruimere woonkamer aan
de voorzijde. Foto: N. den Boer-Pinxter:

Het Duitse voorbeeld
Tromplaan 12 en 21 tonen twee varianten van hetzelfde
soort huis: het ene pand is met kleine aanpassingen vrij-
wel gekopieerd van een Duits voorbeeld en het andere
is een geheel eigen interpretatie van dit type. Maar wat
was nu precies dit voorbeeld? In 1994 vond de auteur
bij een inmiddels opgeheven antiquariaat in Arnhem
een boek met de titel Sommer- und Ferienhäuser der
'Woche '. Het gaat hierbij om een uitgave uit 1911 met
een inleidende tekst van de bekende architect Hermann



Muthesius, die met zijn boeken over villa- en landhuis-
bouw ook in Nederland een grote invloed had. Deze on-
bekende uitgave sprong meteen in het oog omdat op de
band een foto van Tromplaan 12 was te zien, althans zo
leek het. Bij nadere beschouwing bleek het om een huis
in de wijk Finkenkrug in Berlijn-Falkensee te gaan, die
toen nog Neu-Finkenkrug heette. De foto's toonden de
uitgevoerde versie van een bekroond ontwerp dat door
architect Heinrich Tremel uit München was ingezon-
den voor een prijsvraag van het Duitse tijdschrift Wo-
che. Het boek uit 1911 was al de tweede, gewijzigde en
met kleurenplaten uitgebreide druk van een eerder in
twee delen verschenen werk. Daarnaast was er van de
bekroonde prijsvraagontwerpen een reizende maquet-
tetentoonstelling gemaakt, die in 31 steden in Duitsland
werd getoond. In Neu-Finkenkrug en Wandlitzsee bij
Berlijn werden achttien van de ontworpen zomer- en
vakantiehuizen gebouwd, en deze waren twee maanden
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Boekband van Sommer- und Ferienhäu-
ser der 'Woche'uit 1911, metfoto van
het huis Im Wolftgarten 17, in de wijk
Finkenkrug van Berlijn-Falkensee.

Het voorwoord vermeldt verder dat de afgebeelde en
beschreven huizen in Neu-Finkenkrug weliswaar oor-
spronkelijk als zomerhuizen waren ontworpen, maar
uiteindelijk voor permanente bewoning werden uitge-
voerd."

Het prijsvraagontwerp van Tremel draagt het motto
'Am Fluû'. Interessant is de toelichting, waarin het
plan wordt aangeprezen omdat het overal toepasbaar
zou zijn. Wellicht droeg deze opmerking - tezamen met
de afbeelding op de band - ertoe bij dat Hols juist dit
voorbeeld koos:

'Der Entwurf folgt dem im 18. Jahrhundert geschaffe-
nen Typus des freistehenden Hauses der in seiner Aus-
bildung in ganz Deutschland zur Ausfuhrung gelangt,
dementsprechend nur geringen örtlichen Beschränkun-
gen unterliegt.' \\

Kleurenfoto, in 1911 vervaardigd met 'Lumière-Plat-
ten-Photographie', van huis Im Wolftgarten 17 in Berlijn
Falkensee. Uit: Sommer- und Ferienhäuser der 'Woche',
plaat XIII.



De tekeningen en foto's in het boek laten zien dat er
diverse kleine verschillen zijn tussen het prijsvraag-
ontwerp, het huis in Finkenkrug en het huis in Velp.
Deze verschillen betreffen vooral de zij- en achterge-
vels. Terwijl het prijsvraagontwerp, dat als zomerhuis is
gedacht, de hoofdingang in de veranda heeft, is bij het
huis in Finkenkrug de 'voordeur' in de rechter zijgevel
aangebracht. Het huis in Velp heeft de ingang in de lin-
ker zijgevel. Bij de uitgevoerde huizen, bestemd voor
permanente bewoning, werd een entree via de tuindeu-
ren kennelijk te onpraktisch gevonden. Het Velpse huis
wijkt verder af doordat de vensters op de begane grond
groter zijn uitgevoerd, wat is te verklaren uit een alge-
meen verschil tussen Duitse en Nederlandse huizen.

Plattegrond van de begane grond van het prijsvraagont-
werp 'Am FlujJ 'van architect H einrich Tremel uit Mün-
chen. Bij de uitgevoerde versie, bedoeld voor permanente
bewoning, is er aan de rechterzijde een ingang naar de
centrale hal toegevoegd. UÜ: Sommer- und Ferienhäuser
der 'Woche', p. 152.

In Nederland had men in het algemeen een voorkeur
voor grotere ramen. Een meer subtiel verschil is te zien
bij de dakbedekking, die in Finkenkrug geheel uit lei-
pannen bestaat, terwijl deze in Velp alleen zijn toege-
past op de erker.

Het huis in de wijk Finkenkrug in Berlijn-Falkensee,
gelegen aan Im Wolfsgarten 17, is in de loop der jaren
ingrijpend verbouwd. Zo zijn de zuilen vereenvoudigd
en zijn de tuindeuren vervangen door een nieuwe in-
gang. Hierdoor is de merkwaardige situatie ontstaan dat
het Velpse huis nu veel sterker op het oorspronkelijke
ontwerp van Heinrich Tremel lijkt. Niettemin zijn beide
huizen herkenbaar bewaard gebleven en worden door
hun bewoners met zorg onderhouden. De tuinen van
beide huizen, dus zowel in Velp als in Berlijn-Falken-
see, zijn af en toe tijdens Open Tuinen-dagen te bezoe-
ken.'?

De'Um 1800'-stijl
In Nederland noemt men de historiserende architectuur
die wordt gekenmerkt door classicistische en barokke
invloeden wel 'Urn l800'-stijl.J3 De inspiratie voor
deze historiserende bouwstijl kwam uit Duitsland, waar
architecten zochten naar een bouwtraditie om opnieuw
bij aan te knopen. Het idee was dat in de negentiende
eeuw door de neostijlen en het eclecticisme een archi-
tectuur was ontstaan waarbij historische stijlelementen
steeds meer willekeurig werden gekozen en vermengd.
Als reactie daarop was eind negentiende eeuw een za-
kelijke tendens opgekomen, die echter niet iedereen
kon waarderen. Een alternatief werd daarom gezocht in
het aanknopen bij de historisch gegroeide bouwtraditie,
die rond 1800 zou zijn afgebroken. Men wilde daar de
draad weer oppakken en de architectuur van die tijd als
uitgangspunt nemen voor verdere ontwikkeling. Een
belangrijke stimulans daarbij was het boek Urn 1800,
Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ih-
rer traditionellen Entwicklung van Paul Mebes (1872-



1938). Dit boek, dat in 1908 verscheen, kreeg een zeer
grote verspreiding en werd ook in Nederland gelezen.
Het verschafte de architecten voorbeelden van traditio-
nele bouwkunst, voornamelijk uit de barok en het clas-
SICIsme.

De schouw in de woonkamer van Tromplaan 12. De kapite-
len op de beide zuilen worden gesierd door guirlandes, die
veel werden toegepast in de 'Um 1800'-stijl. Foto: N. den
Boer-Pinxter

De wens om weer aan te sluiten bij een afgebroken
bouwtraditie wordt ook verwoord in de Sechs Bücher
vom Bauen van professor Friedrich Ostendorf (1871-
1915) uit Karlsruhe, die vanaf 1913 verschenen.

Eén van zijn voornaamste bezwaren tegen de neostijlen
en het eclecticisme van de negentiende eeuw was, dat
men de structuur van het gebouw uit het oog had ver-
loren.

Vóór 1800 vormden, zo stelde Ostendorf, de platte-
grond, de algehele opzet en de vormentaal een eenheid,
die was gebaseerd op een eeuwenlange ontwikkeling
van de bouwkunst. In de negentiende eeuw ging, naar
zijn mening, deze doordachte samenhang verloren,
doordat de plattegronden zich naar de eisen van de tijd
bleven ontwikkelen, terwijl vormen en stijlen uit alle
eeuwen er willekeurig tegenaan werden geplakt. Os-
tendorf pleitte daarom voor aansluiting bij de achttien-
de-eeuwse architectuur, de laatste die nog een goede
samenhang had. Deze moest niet worden gekopieerd,
maar als uitgangspunt worden genomen:

'Da nun, wie wir gesehen haben, zur Erschaffung einer
modernen Baukultur es notwendig wird, die künstleri-
sche Überlieferung des 18. Jahrhunderts aufzunehmen,
wird es das einfachste sein, auch die Formenjener Zeit
aufzunehmen, nicht urn ihrer selbst willen, sondern urn
ein einfaches, bequemes, ausreichendes und noch allge-
me in verständliches Gestaltungsmittel in die Hand zu
bekommen. '14

Hij maakte hierbij een vergelijking met de renaissan-
ce, die met de vormentaal uit de oudheid een nieuwe
architectuur schiep. De wens om met geweld nieuwe
vormen te bedenken, noemde hij een 'Vermessenheit' ,
arrogantie.

Behalve de boeken van Mebes en Ostendorf versche-
nen talrijke publicaties met afbeeldingen van architec-
tuur die teruggreep op de bouwkunst van rond 1800. Zo
is de stroming goed vertegenwoordigd in de fotoboeken
over landhuizen van Hermann Muthesius, die ook in
Nederland veel werden gelezen en bekeken. IS



Het huis Jm Woljsgarten 17 in de wijk Finkenkrug van Ber-
lijn-Falkensee, situatie in 1994. Het huis is sterk verbouwd
en veel details zijn verdwenen. Foto: J. Vredenberg.

De 'Urn 1800'-stijl in Nederland wordt gerekend tot
de zogeheten nieuw historiserende stijl, een groep van
stromingen die gebaseerd op Nederlandse, Duitse en
Britse architectuurtradities teruggrepen naar de bouw-
kunst van vóór de negentiende eeuw." Uitgaand van
de beschreven opvattingen van Mebes en Ostendorf is
het kopiëren of navolgen van buitenlandse voorbeel-
den in Nederland eigenaardig. Er waren dan ook veel
architecten die meer van de theorie uitgingen en Ne-
derlandse architectuur van rond 1800 als uitgangspunt
namen. Daarnaast waren er architecten die, zoals het
genoemde voorbeeld van Rotshuizen, de vormentaal
zo moderniseerden dat er een eigen, twintigste-eeuwse
stijl ontstond.
Directe stijlnavolgingen en imitaties van Duitse voor-
beelden waren overigens niet alleen het werk van be-
ginners, zoals Hols met zijn huis aan de Tromplaan.
Sommige architecten lieten zich meer door de fraaie
plaatwerken uit Duitsland leiden, dan door de theorie
achter de getoonde bouwwerken. De boeken lieten vil-
la's en landhuizen met een heldere structuur en sobere
vormgeving zien, die ook bij de opdrachtgevers in de
smaak vielen als alternatief voor de bonte stijlvermen-

ging van het eclecticisme. Architect Hols liet het waar-
schijnlijk bij het ene 'Duitse' huis in Velp, en voegde
zich al gauw naar de meer gangbare vormen van Ne-
derlandse landhuis architectuur uit de periode tussen de
beide wereldoorlogen. Dankzij het vroege werk aan de
Tromplaan weten we iets meer over de inspiratiebron-
nen.
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De achterzijde van het huis Tromplaan 12 wijkt af van het
Duitse voorbeeld en is aangepast aan de wensen van de
opdrachtgever.Foto: N. den Boer-Pinxter:

De veranda met tuindeuren en granitovloer van het huis
Tromp/aan 12. Foto: N. den Boer-Pinxter:
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In voorbije eeuwen werd in Rheden uitsluitend in en
rondom de dorpskerk begraven. Totdat de protestante
kerk op 7 december 1870 besloot een begraafplaats in
te richten aan de Pinkelseweg. Het kerkhof is tot op de
dag van vandaag eigendom van de protestante kerk.
Voor vijf gulden kon in vroeger jaren een graf wor-
den gekocht. Daarbij werd de familie geacht, zorg te
dragen voor onderhoud, vertelt kerkrentmeester Ger-
rit Hoftijzer. Hartgers houdt liefst tweeëntwintig gra-
ven van familieleden op orde, maar is daarnaast een
echte speurneus. "Ik ga regelmatig zaken na in het ge-
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GRAFSTEEN UIT 1871
TERUGGEVONDEN

OP RHEDENSE BEGRAAFPLAATS

Dick Bosveld

Aandachtig luisteren de leden van 'Rheejes proate' die
op 17 maart 2011 op het oude Rhedense kerkhof aan
de Pinkelseweg zijn uitgenodigd naar dorpsgenoot Ale
Hartgers. Uit zijn mond vernemen de cultuurbescher-
mers van het Rhedens dialect allerlei wetenswaardig-
heden over vroegere generaties. Bijzonderheden over
inwoners die zij hebben gekend, of waarvan zij verha-
len hoorden, mannen en vrouwen die de geschiedenis
van het dorp kleurden. Hartgers vertelt anekdotes over
de verschillende geslachten, maar de groep is die dag
toch vooral gekomen om alles te horen over het terug-
vinden van het oudste graf dat hier ligt. Hartgers komt
de eer toe dit te hebben herontdekt. Omdat het kerkhof
in de loop der jaren in een ruïne was veranderd, was het
nooit iemand gelukt dit graf bloot te leggen. Het was
dan ook extreem lastig zoeken op een terrein dat wordt
overwoekerd door onkruid, klimop en wilde bramen,
vertelt hij. Maar hij liet zich niet weerhouden, en op ze-
kere dag was het raak. Het graf behoort toe aan Gijsbert
Hendrik Derksen uit Angerlo, een baby die slechts twee
maanden oud werd en op 31 december 1870 overleed.

meentearchief in Doesburg, of bij het Gelders Archief
in Arnhem. Toen ik las dat zich hier een graf uit 1871
moest bevinden, besloot ik ernaar op zoek te gaan. Het
was een speciaal moment toen de 140-jarige zerk on-
der de klimop tevoorschijn kwam. Dit is met afstand
het oudste graf, op de steen staat de datum 2 juli 1871.
Verbazingwekkend vond ik wel dat hier een jongetje
uit Angerlo werd begraven. Hoe zou de baby vervoerd
zijn? Over de IJssel, of achterom via Doesburg? Dat
probeerde ik te achterhalen, helaas geven de archieven
geen uitsluitsel. Trouwens, het blijkt dat vijf personen
hem voorgingen, maar van hen ontbreekt elk spoor."

Vlak voorbij de poort bevinden zich een paar familie-
graven, waaronder die van de bewoners en het vroegere
landgoed De Scherpenhof en Rhederhof. Ook Adrianus
Goedvriend van hotel De Engel uit De Steeg kreeg hier
zijn laatste rustplek. "Weten jullie waarom de geboor-
teplaats van de overlevende vaak niet op de grafsteen is
vermeld?" merkt Hoftijzer op. Hij is de man die namens
de protestante kerk in Rheden belast is met het beheer,
maar hierbij aangewezen op de medewerking van vrij-
willigers. Hoftijzer geeft zelf het antwoord. "Toen dit
in 1870 in gebruik werd genomen, waren het vrijwel
uitsluitend dorpelingen die hier begraven werden."

Kerkhof Pinkelseweg foto Monique Spaan



Namen op grafstenen roepen herinneringen op bij de
bezoekers, ook Adriaan Kolkman kijkt geïnteresseerd
rond. De amateurhistoricus schreef regelmatig artike-
len over deze begraafplaats. Hij wijst op de steen van
de 25-jarige Lucas Liet, die op 10 mei 1940 sneuvelde
op de Grebbeberg. "In de zeventiger jaren werd hij op
verzoek van de familie herbegraven op de militaire ere-
begraafplaats in Rhenen." Hoftijzer zag de deplorabele
staat waarin het kerkhof jarenlang verkeerde met lede
ogen aan. "Dit was oneerbiedig, de begraafplaats werd
zelfs gebruikt als crossterrein en hondenuitlaatgebied. "
Gelukkig is het tij gekeerd, het toegangshek werd gere-
pareerd en samen met Johan Colenbrander bracht hij de
650 graven zo goed mogelijk in kaart.

Inmiddels hebben zich na een oproep twintig vrijwilli-
gers gemeld, die het kerkhof weer een waardig aanzien
gaven. Eenmaal per maand gaan ze gezamenlijk een
aantal uren aan de slag.

Hartgers stopt nog even bij de plek waar op 9 januari
1995 de allerlaatste plechtigheid werd verricht. "Hier
werd de urn met as van Berendina Johanna Luit-van der
Dijk bijgezet in het graf van haar ouders. Als dienstbo-
de trok ze naar Groningen en aan haar wens om in Rhe-
den haar laatste rustplaats te krijgen, werd voldaan."
De cultuurbewaarders van 'Rheejes proate' luisteren
geconcentreerd. Natuurlijk doen ze dat, hier wordt im-
mers nog een extra tipje van de sluier van de Rhedense
geschiedenis opgelicht!

Grafsteen uit 1871 foto Dick Bos veld

~-------------------------------------------------------------------------------------------------~



In memoriam

Henk Durinqho]
1943-2012

Op 10 oktober jongstleden overleed op 69-jarige leef-
tijd in zijn woonhuis aan de Binnenweg te Ellecom de
heer Hendrik Antonie Duringhof. Voor veel leden van
de Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal en voor
de inwoners van Ellecom was Henk geen onbekende.
Als geboren en getogen Velpenaar en die vervolgens na
enkele jaren in Rheden woonachtig geweest te zijn naar
Ellecom verhuisde, wist hij steeds een open oog te hou-
den voor de lokale en gemeentelijke geschiedenis en
het behoud van cultuurhistorisch waardevolle zaken.
In Ellecom betrof dit zijn eigen karaktervolle woning,
een gemeentelijk monument, maar ook het behoud van
de bijzondere dieptetuin van de buitenplaats Dalstein
kreeg zijn volledige inzet.
In 1995 werd Henk voorzitter van de Stichting Behoud
Dorpskerk Ellecom, samen met Ank van Campen, J.
de Jong en C. Thurkow. Na zijn aftreden als voorzitter
bleef hij zich inzetten voor het behoud door zijn bij-
drage aan de activiteiten voor de jaarlijkse kerstrnarkt
in zijn dorpskerk.

Gezegend met een brede belangstelling, een zeer goed
geheugen en het vermogen tot een prettige en gede-
gen overdracht van kennis verzorgde hij de laatste ja-
ren vele dorpswandelingen voor de Oudheidkundige
Kring. Op ontspannen wijze wist hij de deelnemers te
boeien met de rijke historie van zijn dorp. Henk was in
staat uit een hoeveelheid informatie de hoofdlijnen aan
te geven en duidelijk op papier te zetten. Zijn laatste
geschreven bijdrage was een groot inleidend hoofdstuk
voor de Canon van Rheden. Het concept had direct de

goede inhoud en een goede stijl. Het was ook niet voor
niets dat de gemeente Rheden hem als auteur vroeg of
dit stuk voortaan in de gemeentelijke gids opgenomen
mocht worden.

Een jaar geleden zou hij nog voor Probus een rondlei-
ding in de dorpskerk verzorgen en over de historische
ontwikkeling ervan vertellen. Helaas bleek dit niet meer
mogelijk. Op open monumentendag kon hij voor het
laatst wel de expositie over de historische buitenplaats
Dalstein bezoeken.

Op 16 oktober hebben wij in een bijzonder dienst in de
dorpskerk afscheid van hem genomen.
Henk heeft, gesteund door Elis en Nettie, veel betekend
voor de samenleving, voor kerk en wereld.
De Oudheidkundige Kring is hem veel dank verschul-
digd. Hij zal door velen worden gemist.

Jan Jansen, oktober 2012



BESTUURsmededelingen

Beste lezers.

We hebben de zomer en onze zomerwandelingen achter de rug, gelukkig kon u in deze mooie herfst nog
één maal met onze gids op pad: op -! november in Laag Soeren. De herfst brengt weer andere activiteiten
voor de Kring: op _ 01.'10 r was er een lezing in Laag Soeren en op 26 november in Velp.

Wij proberen onze a rivireiren altijd "eerlijk'tover de gemeente te spreiden, met in ieder dorp een wan-
deling en in de grote dorpen lezingen. Ook voor onze jaarvergadering kiezen wij jaarlijks een andere
locatie, zo komen wij regelmatig bij u in de buurt!

Volgt u vooral ook onze web ite wanneer u interesse hebt in onze activiteiten. Hier leest u ook versla-
gen van bijeenkomsten. De website moet ook meer een medium van kennisoverdracht worden, hieraan
wordt gewerkt. .u al kunt ook u vragen van anderen hierop lezen en beantwoorden. Graag werken wij
samen met u aan meer kennis en het verspreiden hiervan!

José Wunderink - van Dijk
Voorzitter
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