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voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.
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onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de locale als regionale
geschiedenis.
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De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
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Van de redactie

In nummer 167 van Ambt en Heerlijkheid het tweede deel over
Avegoor in de Tweede Wereldoorlog. Hans Timmerman en
John Striker doken in de bewogen geschiedenis van het Elle-
cornse landgoed, toen de SS er de scepter zwaaide.

Vanuit de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp en de Wijk-
vereniging Daalhuizen-Oost, en in samenwerking met de Oud-
heidkundige Kring, coördineren Theo van der Hoeven en Anita
Matser een werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van dit ge-
bied onderzoekt en vast gaat leggen. In deze bijdrage wordt de
nu nog aanwezige stalhouderij van Van Middelkoop belicht.

Hoewel er in de huidige situatie niet veel koepeltjes of schuil-
hutjes op de diverse uitzichtpunten op de zuidoostelijke Velu-
wezoom meer aanwezig zijn, was dat in het begin van de vorige
eeuw beduidend anders. Veel uitzichtpunten of markante verho-
gingen in het natuurgebied ten westen van de Apeldoornseweg
hadden op zijn minst een bankje enJof balustrade. In vele ge-
vallen groeide zo'n uitzichtpunt uit tot een overdekte zitplaats
of tot een echt gebouwtje zoals de Koepel van Viruly, Koepel
de Kaap of de Valleikoepel. Walter de Wit schrijft er een aantal
afleveringen over.
Nelleke den Boer-Pinxter schrijft deze keer over Alexander van
Spaen zelf, over de periode tot mei 1661 en over de bezittingen
die de Van Spaens hebben gekregen door zijn eerste huwelijk
met Hendrina van Arnhem.
Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen vervolgen hun serie
over de grote bouwmeesters van Ellecom. Na vader en zoon
Gerrit Jan Rutgers, waarvan vader in Ellecom bouwt en zoon
een groot architect wordt inAmsterdam, gaat het nu over de
architect Jan Brink Evers en zijn zoon Henri Evers. Henri's be-
kendste ontwerp is het stadhuis van Rotterdam, dat als één van
de weinige gebouwen gespaard blijft bij het bombardement van
Rotterdam in 1940.
Onze regio heeft heel wat kleurrijke figuren gekend. Met een
zekere regelmaat willen we aandacht aan hen schenken en we
beginnen met: Jan de Tippelaar, een verhaal van de hand van
Walter de Wit.



Avegoor tijdens de Tweede Wereldoorlog

(deel 2)

Door Hans Timmerman en John Striker

Begin september 1944 werden op de Veluwe de resten
van de 9.SS-Panzer Division "Hohenstaufen" onderge-
bracht. De eenheid was, samen met de overblijfselen
van de 10. SS-Panzer Division "Frundsberg", na hevige
gevechten in Normandië teruggetrokken naar Neder-
land om bij te komen van de strijd en te worden aan-
gevuld met nieuwe manschappen en materieel. Beide
divisies vormden samen het ILSS-Panzerkorps.

SS-troepen staan aangetreden voor Avegaar

De onderdelen van de "Hohenstaufen" werden omge-
vormd tot alarmeenheden, die onder andere werden
ondergebracht in de gemeente Rheden, in de dorpen
gelegen aan en nabij de weg van Arnhem naar Zut-
phen, zodat deze bij eventuele calamiteiten direct tegen
de vijand zouden kunnen worden ingezet. Ze werden
respectievelijk gelegerd in Velp: SS-Sanitäts Abteilung
9, Rheden: SS-Panzer Grenadier Regiment 20, Dieren:
SS-Panzer Artillerie Regiment 9 en SS-Flak Abteilung
9 en Laag-Soeren: SS-Panzer Pionier Abteilung 9.

Het dichterbij komen van het front had ook invloed op
de bezetting van Avegoor. De vrouwen en kinderen van
de in het SS-Ausbildungslager werkzame militairen,
die in de gevorderde huizen in Ellecom woonden, ver-
trokken met GTM-bussen naar Duitsland. De militairen
bleven achter. Daarnaast werd besloten het SS-Ausbil-
dungslager Avegoor te verplaatsten naar Hoogeveen in
Drenthe.

Duitse troepen marcheren over de Middachter Allee

Van 17 tot 26 september 1944 werden in het kader van
de operatie Market-Garden door Britse en Duitse mili-
taire eenheden in Arnhem en Oosterbeek en omgeving
zware gevechten geleverd die later onder de naam Slag
om Arnhem bekend zouden worden.

Tijdens deze oorlogshandelingen werd het SS-Ausbil-
dungslager Avegoor zoals hiervoor vermeld, verplaatst
naar Hoogeveen, waar uit het basispersoneel van de
school en vrijwilligers van onder andere de NSB. en
de Nationale Jeugdstorm, het Feldersatz-Bataillon der
SS-Freiwillige Brigade "Landstorm Nederland" werd
opgericht.

De eenheid stond onder bevel van de ondertussen tot
SS-Sturmbannfuhrer bevorderde Dr. Alfons Brendel.
In Hoogeveen bleef het opleidingskamp onder de naam
SS-Ausbildungslager Avegoor bestaan.



Bij Arnhem en Oosterbeek gevangen genomen Britse para s
worden langs Ellecom afgevoerd in krijgsgevangenschap

Een ander deel van het personeel van het opleidings-
kamp Avegoor werd tijdens de strijd ingezet tegen de
geallieerde luchtlandingstroepen bij Arnhem. Een van
de mannen die tijdens de Slag om Arnhem zwaar ge-
wond raakte was SS-Hauptsturmführer Karl Hautz, de
verantwoordelijke voor de bouw van de turn- en exerci-
tiehal. Op 17 september werd hij in Oosterbeek getrof-
fen door een granaatscherf waarna hij aan zijn verwon-
dingen overleed. Hautz werd begraven op het terrein
van Avegoor.

Avegoor wordt Haupverbandplatz
Tijdens de gevechten bij Arnhem en Oosterbeek waren
de geallieerden doorgedrongen in de Betuwe en had-
den ondermeer het dorp Elst veroverd. Het doorstoten
van de geallieerde strijdkrachten in de Betuwe richting
Arnhem werd door het Duitse opperbevel als een groot
gevaar gezien. Daarom viel al tijdens de Slag om Arn-
hem het besluit het II.SS-Panzerkorps, samen met de
9.Panzerdivison en de 116.Panzerdivision, die uit het
front bij Aken werden aangevoerd, in een nieuw offen-
sief in de Betuwe in te zetten. Het doel van dit offensief
was de vernietiging van de geallieerde strijdkrachten
tussen Rijn en Waal.

- ------ ----

De staf van het II-SS-Panzerkorps nam kort na de
Slag om Arnhem haar intrek in een aantal villa's aan
de Beekhuizenseweg en in Hotel Beekhuizen in Velp.
In en rond het Huis de Valkenberg in Rheden werden
artilleristen van de 1O.SS-Panzerdivision "Frundsberg"
gelegerd en in Laag Soeren werden tanks en manschap-
pen van de 9.Panzerdivision ondergebracht.

In Avegoor werd een Hauptverbandplatz van een mi-
litaire eenheid gevestigd om gewonden te verzorgen.
Tegenover Avegoor, aan de Zutphensestraatweg was
een bord met het opschrift "Hauptverbandplatz FIA"
geplaatst. Mogelijk ging het hier om een hoofdver-
bandplaats van de Frundsberg divisie. Aan de voor- en
achterzijde van het hoofdgebouw, en op de twee lege-
ringgebouwen werden grote rode kruisen geschilderd.
Daarmee was het voor geallieerde piloten duidelijk dat
in Avegoor een hospitaal gevestigd was. De legering-
gebouwen van het verlaten SS-Ausbildungslager wer-
den gebruikt voor het onderbrengen van militairen en
de opvang en verzorging van de gewonden. Ook Klein
Avegoor was onderdeel van de Hauptverbandplatz.

Een mozaïek herinnert nog aan het gebruik van het gebouw
in de oorlogsjaren



Op 1 oktober begon het offensief met als eerste doel het
dorp EIst op de geallieerden te heroveren. Vanuit El-
den, Huissen en Angeren werd de aanval in de richting
van De Laar, EIst, Aam, Vergert en Bemmel uitgevoerd.
Ondanks de hevige gevechten, die in de eerste week
van oktober 1944 plaatsvonden, werd maar weinig
vooruitgang geboekt, waardoor het beoogde doel EIst
onbereikbaar bleef.

In de Hauptverbandplatz in Avegoor moeten in de eer-
ste weken van oktober 1944 vele gewonden zijn ver-
zorgd. Vanaf 2 oktober tot en met 10 oktober werden
op de Ellecomse begraafplaats aan de overzijde van het
spoor 22 overleden Duitse militairen van diverse een-
heden begraven. Op 2 oktober ging het hierbij om totaal
negen militairen van het Panzer Grenadier Regiment
156 (infanteristen), de Panzer Abteilung 506 (Tiger II
tanks), de Panzer Jäger Abteilung 50 (pantserafweer
kanonnen) en andere legeronderdelen, die onder andere
bij De Laar, Elden en Aam (bij Elst)werden ingezet.

Op 5 oktober werden de Duitse troepen teruggetrokken
achter het riviertje De Linge.
De dagen daarna namen de gevechtsactiviteiten in het
gebied steeds verder af, waarna op 7 oktober General-
Feldmarschall Walter Model besloot het offensief te
beëindigen.
Daarna werden de Betuwe en de daaraan grenzende Ve-
luwezoom definitief frontgebied.
Dit betekende dat opnieuw grote hoeveelheden Duit-
se troepen in de gemeente Rheden werden geconcen-
treerd.

Parachutisten bevolken Ellecom
In de loop van oktober - november verliet het II-SS-
Panzerkorps de regio. Op 16 november kreeg de 10.SS-
Panzerdivision "Frundsberg" het bevel zich los te ma-
ken uit het front, waarna een Duitse Luftwaffe-eenheid,
de 6.Fallschirmjägerdivision, het frontgebied overnam.
Het hoofdkwartier van de divisie werd in Driel geves-
tigd. Op 19 november was de aflossing voltooid. Dat

betekende dat gebouwen en terreinen die eerder wa-
ren gevorderd voor troepen van de Waffen-SS en an-
dere eenheden, nu gebruikt werden door deze divisie.
Op enkele honderden meters van de oranjerie van De
Valkenberg in Rheden legden zij een brandstofdepot
(ca. 80.000 liter) aan en werden ca. 250 parachutis-
ten gelegerd. In het Huis Bergstein in Ellecom werden
militairen van de aan- en afvoertroepen van de divisie
gestationeerd. Rond kerst 1944 werd een bakkerij in El-
lecom gevorderd door de parachutisten, die waren on-
dergebracht in Hotel Brinkhorst.

SS soldaten in opleiding oefenen in het terrein tussen
Avegaar en de straatweg.

De Hauptverbandplatz in Avegoor werd door het Feld-
lazarett 6 (mot.) ingericht als één van de hoofdverband-
plaatsen van de 6. Fallschirmjägerdivision. In de ver-
bandplaats werden gewonden verzorgd en vervolgens
verder vervoerd naar het militair hospitaal van het 15.
Armee, dat gevestigd was in Apeldoorn. De verzets-
groep Albrecht meldde op 5 december 1944: "Ellecom:
Fallschirmjäger-Lazarett, 150 geel (parachutisten), 50
auto's".

Eind december werd de divisie vervangen door de 2.
Fallschirmjägerdivison, waarvan onderdelen in januari
1945 zware strijd leverden om het plaatsje Zetten in de
Betuwe.



Het pand met het toenmalige adres Valkenbergerweg
11 in Rheden werd door militairen van de staf van de
divisie gevorderd. Ook in Dieren en Ellecom werden
diverse onderdelen van de eenheid gelegerd. Volgens
een Albrecht rapport van 24 januari 1945 boden de
"Barrakken der Ned. S.S." op Avegoor onderdak aan
100 parachutisten. Op 30 januari volgde de melding dat
de Hauptverbandplatz nog steeds in Avegoor gevestigd
was en dat er totaal circa 300 parachutisten in Ellecom
gestationeerd waren. In de loop van februari/maart ver-
liet de 2. Fallschirmjägerdivision het gebied.

De. laatste maanden van de oorlog
Het boekje "Velp en de oorlog" meldt begin maart
1945: "Uit het KriegslazarettAvegoor te Ellecom wor-
den de gewonden naar Duitsland vervoerd.", maar dit
betekende niet dat de verbandplaats ophield te bestaan.
In de laatste week van maart 1945 werd de Haupt-
verbandplatz overgenomen door een eenheid van de
Wehrmacht. Mogelijk ging het hier om een verband-

----~

plaats van de 361 Volksgrenadier Division die in de
regio gestationeerd was. Onderdelen van deze divisie
die in de omgeving van Ellecom werden waargenomen
waren het 951ste en 952ste Volksgrenadier Regiment.
Daarnaast waren in Laag-Soeren en omgeving Arme-
niërs van het Armenisches Baupionier Bataillon 812
gelegerd. Tussen 22 februari en 2 april 1945 werden op
de begraafplaats in Ellecom opnieuw een aantal Duitse
militairen begraven. Het ging om twaalf militairen van
diverse eenheden zoals het Festungs Maschinengewehr
Bataillon 46 en het Artillerie Regiment 346.

De eerste weken van april 1945 stonden vooral in het
teken van voortdurende geallieerde beschietingen van
Duitse stellingen aan de Veluwezoom in verband met
de komende bevrijdingsoperatie. Na de oversteek van
delen van het 1st Canadian Armyen de 49th British
"Polar Bear" Infantry Division op 12 april bij Wester-
voort, werd de Veluwezoom binnen een week bevrijd,
waaronder Ellecom op 16 april.

Himmler en Rauter bezoeken Avegoor



Interneringskamp Avegoor
Kort na de bevrijding werden in Avegoor N.S.B.ers.,
Landwachters en andere Nederlanders die hadden
samengewerkt met de Duitsers uit de gemeente Rhe-
den geïnterneerd. Daarnaast deed Avegoor nog korte
tijd dienst als noodhospitaal voor gewonde Canadese
militairen. Vanaf 10 juli 1945 kreeg het internerings-
kamp onder verantwoordelijkheid van het Directoraat
Generaal Bijzondere Rechtspleging, gevestigd in Den
Haag een officiële status onder de naam Bewarings- en
Verblijfkamp Avegoor. Eind 1945 verbleven er al 1800
gevangenen, wachtend op hun proces. Vanaf mei 1946
verbleven hier tijdens hun proces in Arnhem ook enige
hoge Duitse officieren. Het ging om Oberst Fritz Full-
riede, de waarnemend commandant van het Ersatz und
Ausbildungs Regiment Hermann Göring, en de Chef
des Generalstabs bei dem Wehrmachtbefehlshaber in
den Niederlanden, Generalleutnant Heinz-Hellmuth
von Wühlisch, die beiden een rol hadden gespeeld in de
razzia in Putten in oktober 1944. Von Wühlisch pleegde
in de nacht van 20 op 21 september 1947 zelfmoord
in zijn cel in Avegoor. Vanaf september 1946 tot I de-
cember 1948 functioneerde Avegoor in het kader van
Operatie Black Tulip tevens als grenskamp om onder-
meer in Nederland woonachtige Duitsers die zich in de
oorlog pro Duits hadden opgesteld, uit te zetten.

Per 1 juli 1948 werd het Bewarings- en Verblijfkamp
Avegoor opgesplitst in een Afwikkeleenheid en een
Kampeenheid. Per 1 december 1948 werd het Kamp
Avegoor opgeheven. Een jaar later werd het huis weer
teruggegeven aan de verhuurder en werd de oude functie
als vakantieoord voor ambtenaren weer opgenomen.

Met dank aan Frans van Eijken (Eerbeek) voor onder-
steuning bij allerlei zoektochten in archieven in binnen-
en buitenland en John Striker (Ellecom) voor assistentie
bij het onderzoek voor dit artikel en het ter beschikking
stellen van gegevens over de periode van vlak na de
oorlog.
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Stalhouderij van Middelkoop in Velp

Anita Matser en Theo van der Hoeve

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk
deel van Velp en ten noorden van de spoorlijn een drie-
tal landgoederen, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen
en Schoonenberg. Nu is het gebied omgevormd tot een
woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg een aan-
tal kantoren. De winkels en nijverheid die in het midden
van de 20e eeuw ruim aanwezig waren, zijn grotendeels
verdwenen. Vanuit de Belangenvereniging Daalhui-
zen- Velp en de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in
samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal, coördineren Theo van der Hoeven en Anita
Matser een werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van
dit gebied onderzoekt en vast gaat leggen. In deze bij-
drage wordt de nu nog aanwezige stalhouderij belicht.

Inleiding
In de Poortstraat in Velp bevindt zich een stalhouderij.
Deze stalhouderij werd eerst gerund door Wijlhuizen
later door G. van Middelkoop. En nu door de familie
Kraay - van Middelkoop. De advertentie komt uit de
Rhedensche Courant van mei 1940.

STA~HOUDERIJ

G. VAN MIDDELKOOP
v.h. WIjLHUIZEN

Poortstraat 8 ~Velp
Telefoon 3.9.1.7

Rijtuigen voor elk e gel eoe nhei d.
advertentie 1940

Ontstaan
In het boek van Kerkkamp staat dat Wijlhuizen in de
1ge eeuw zou zijn begonnen aan de Arnhemsestraat-
weg. Al in 1873 koopt Wouter Wijlhuizen, stalhouder
te Velp, bouwland, schuur, huis, erf en weg aan de Arn-
hemsestraatweg op de hoek met de Larensteinselaan
(nu Ommerhofselaan) van Ada C. Torck. Het gebied
van de huidige stalhouderij, aan de Arnhemsestraat-
weg hoek Wilhelminastraat is dan in bezit van GJ. van
Gendt. Na kadastraal onderzoek is gebleken dat Wouter
Wijlhuizen in gedeelten het gebied in eigendom heeft
verkregen.

~
'~ ~R.K. " '5§
Begraaf !'

, plaats ,

Poortstraat

K: Koetsenstalling

Situatie schets

Het ontstaan van de huidige stalhouderij is als volgt ge-
gaan: Perceel nummer 5 (zie nr. 5 op het kaartje) is eerst
in handen van G.J. van Gendt. In 1879 is 6,2 are bouw-
land en 7,8 are huis, schuur en erf verkocht aan Wouter
Wijlhuizen. Perceel nummer 7 (nr. 7) is eerst in handen
van Jacobus Martinus Breekveld, smid en wordt 1891
eigendom van Wouter Wijlhuizen. Dit betreft een huis
met erf en een smederij. De voormalige smederij wordt
dan in gebruik genomen als koetshuis. Perceel nummer
8 (zie nr. 8) is van G.J. van Gendt via J.M. Breekveld en



H. Hekkers in 1894 overgegaan naar Wouter Wijlhui-
zen. Het betreft een huis, tuin en een uitweg. Perceel
nummer 4/6 is via van Gendt, Berend Hendrik Meer-
dink (behanger), Gerrit Jan Meerdink (ook behanger)
en Antonie Grolle in 1909 in bezit gekomen van zoon
Albert Wijlhuizen. Een jaar later verkrijgt Albert ook de
voorgaande genoemde percelen van zijn vader. In 1910
komt het hele complex van 25,78 are dus in eigendom
van zoon Albert Wijlhuizen, stalhouder te Velp. In dat
zelfde jaar laat Albert Wijlhuizen de koetsstal erbij bou-
wen (zie K). In de aanvraag wordt gesproken over een
bergplaats voor rijtuigen.
Albert woont zelf in de Wilhelminastraat op nummer 9
en is getrouwd met Teuntje van Soest. Zij krijgen twee
zoons Wouter en Barend. Albert Wijlhuizen had in de
omgeving meerdere percelen en huizen in eigendom.

Het bedrijf
Rond 1930 komt Gerrit van Middelkoop, boer, gehuwd
met Hendrika Garsen bij Wijlhuizen werken en gaat op
nummer 8 in de Poortstraat wonen, waar Ina van Mid-
delkoop in 1935 geboren wordt. Eenjaarlater neemt van
Middelkoop het bedrijf over. In 1942 verhuizen zij naar
nummer 5 en worden nog twee broers van Ina geboren.
Door de opkomst van auto's en de omstandigheden in
de oorlog legt van Middelkoop zich meer toe op melk-
vee. Mensen konden hier melk, aardappelen en eieren
kopen. Ze hadden ook ganzen en schapen. In de oorlog
wordt de rijtuigenschuur ook door de Duitsers als gaar-
keuken gebruikt. Het eten werd naar diverse panden
in de buurt gebracht waar Duitsers bivakkeerden. Als
in 1961 Ina (Josina Martha Harmina) met Gert Kraay
(Gerrit Anthonie) trouwt komt daarmee de aandacht
voor de paarden weer helemaal terug. Mevrouw Kraay
gaf jarenlang ponyrijles. Gert zorgde voor de paarden
en de rijtuigen. Hij spande de paarden in als er gereden
moest worden, soms met wel tien paarden tegelijk. Er
waren veel verschillende mensen als koetsier in dienst.
Bijvoorbeeld de heren Mol en Verdonk en niet te ver-
geten Chris Lubbers. Meneer Mol was de eerste en was

al bij Wijlhuizen in dienst. Meneer Verdonk woonde in
de van Pallandtstraat en gaf ook paardrijles op land-
goed Daalhuizen. Meneer en mevrouw Kraay hebben
op dit landgoed een weiland gehad waar paarden kon-
den grazen. Ook een oom van Jan Siebelink werkte als
paardenknecht en koetsier bij stoeterij van Middelkoop.
Deze leerde voor de oorlog Marie Hansman kennen, die
op nummer 50 van de Bergweg een kruidenierszaakje
dreef. Willem trouwde bij haar in. Hij bracht de hele
dag boodschappen rond. Toen oom en tante de zeventig
naderden, deden ze afstand van de zaak. Hij ging ech-
ter niet van een welverdiende rust genieten, maar vatte
zijn oude ambacht weer op en werd fulltime koetsier bij
van Middelkoop om 'trouwen begrafenis' te rijden. Tot
vlak voor zijn dood is hij met dit werk doorgegaan. (Dit
staat in het boek Dorpsstraat Ons Dorp van Jan Siebe-
link en John Jansen van Galen).
Menneer en mevrouw Kraay huurden eerst en in 1988,
na het overlijden van Wouter Wijlhuizen, hebben Gert
en Ina Kraay de huizen en schuren in de Poortstraat ge-
kocht van de erven Wijlhuizen.

Ponytax
De foto van de ponytax
is gemaakt in 1964 in
de Waterstraat en op de
bok zit Albert Puiman.
De ponytax diende ter
vermaak van kinderen
en was een bekende
verschijning in het
straatbeeld van Velp.
Op de ponytax staat:
'stalhouderij, Middel-
koop-Kraay, Poortstraat
5 VELP'. Het meisje
links vooraan op de foto
ben ik, samen met mijn
zusje en buurtkinderen
mochten we een ritje Ponytax



maken ter gelegenheid van mijn verjaardag. Ik weet
nog dat ik me enorm trots voelde dat ik mee mocht en
dat we veel bekijks hadden.

Heer Kraay te paard

De foto met het paard is beschikbaar gesteld door de
heer en mevrouw Kraay. Op het paard Bonny zit de heer
Kraay, maar het paard was van mevrouw Kraay. Be-
halve nationaal reed de heer Kraay ook internationaal,
zowel dressuur, cross als springen. Op de foto is te zien
dat naast de huidige woning (nr. 5) vroeger nog twee
woningen stonden. Een klein wit huisje (nr. 3) waar
de heer Gierman woonde, hij was metselaar op kasteel
Rosendael. En op nummer I woonde glazenwasser Sik-
kink, in een helft van een dubbel huis met een puntdak.
De andere helft van dit huis lag aan de Wilhelminastraat
en hier woonde de familie Vink. De huizen werden in
1969/1970 door bierbrouwerij Grolsch gesloopt, ze
moesten plaatsmaken voor een parkeerplaats voor 'De
Gildebroeders'. Op de luchtfoto op de volgende blad-
zijde kun je zien dat de huizen weg zijn.

Stalhouderij als gemeentelijk monument

Poortstraat nr. 5

In de beschrijving van de gemeente over de Poortstraat
staat onder andere: 'Het stalhouderij complex werd rond
1875 gebouwd en bestaat uit diverse kleine woningen,
stallen, schuren en een tuinhuisje. Het complex staat op
de Gemeentelijke Monumentenlijst omdat "de objecten
een onderlinge samenhang hebben die in hoge mate het
oorspronkelijk dorps karakter weerspiegelt. De kleinste
wit gepleisterde schuur is oorspronkelijk gebouwd als
woonhuis (nr 7), maar heeft ook nog enige tijd dienst
gedaan als sigarenmakerij en kuiperij'.
In de archieven is niets terug te vinden over een kuipe-
rij. Het complex is niet gebouwd als stalhouderij, maar
is langzaam ontstaan door onderlinge samenhang.
De Poortstraat is een indrukwekkend oud terrein. Er
liggen nog oude klinkers en de huisjes stralen een oude
gezellige sfeer uit. Tijdens een rondleiding door me-
vrouwen meneer Kraay waande ik me terug in de tijd.
In het eerste huis links (nr. 5) wonen de heer en me-
vrouw Kraay. In dit huis bevindt zich ook de tuigenka-
mer. Opzij van het huis, in een schuurtje beslaat meneer
nog zelf de paarden. Naast het huis staat een schuur die
rond de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt voor de
koeien. Daarnaast staat een gebouwtje, wat als woon-
huis gebouwd is en waar vroeger meneer H. J. Rougoor
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een sigarenmakerij had. (nr.7). Hij zat dan voor het huis
met bladeren sigaren te rollen. Hij kon heel leuk vertel-
len, mevrouw Kraay heeft hier leuke herinneringen aan.
Achter de sigarenmakerij zat vroeger de ruimte van een
smid. Nu worden beide ruimtes gebruikt als stal voor de
paarden. Tegenover deze panden bevindt zich de loods
voor de koetsen. (zie K) Er staan 15 prachtige koetsen,
keurig onderhouden. Er is nog een koets met de origine-
le bekleding gevuld met paardenhaar. Drie witte trouw-
koetsen staan er te pronken. Er staat ook een gesloten
koets, die open kan als het mooi weer is, een Landauer,
de Rolls Roys onder de koetsen. Tegenwoordig kun je
bij Kraay nog steeds koetsen huren. Ze verzorgen ook
rondritten met een huifkar. De paarden kunnen op stal
staan, maar als het weer het toelaat lopen ze in de wei.
Rechts van de koetsen staat een woonhuis. Hiernaast
staat nog een woonhuis (nr. 4) waar vroeger de familie
Mol, samen met de familie Rou-
goor woonden, het was toen nog
een dubbel woonhuis. Momen-
teel woont er een dochter van
de heer en mevrouw Kraay. Op
het terrein staat ook een prach-
tig prieeltje, deze is vanaf de
Wilhelminastraat zichtbaar.

Omgeving Poortstraat
De luchtfoto is gemaakt zo rond
1975 en behoort tot de collectie
van de familie Kraay. Vooraan
op de hoek van de Amhemse-
straatweg en de Wilhelmina-
straat gaat het benzinestation
grotendeels schuil achter een
boom. Links hiervan, vlak aan
de straat, het voormalige win-
kelpand (nrA) van klokkenma-
ker Verstraate. In tegenstelling
tot het benzinestation en 'De
Gildebroeders' is dit pand er nog

steeds. Achter het benzinestation van de Shell bevindt
zich zalencentrum, restaurant de 'De Vereeniging' , la-
ter 'De Gildebroeders' genoemd. Hier weer achter zie
je het complex van de stalhouderij aan de Poortstraat.
In het midden bovenin is de R.K. begraafplaats nog net
zichtbaar.

Opmerkingen en nadere informatie zien wij graag te-
gemoet.
Auteur: Anita Matser, anita.m@ke-it.nl of tel. 026-
3884814
Kadastrale gegevens: Theo van der Hoeven, theovan-
derhoeven@hotrnail.com of tel. 026-3636125

Bronnen, voor zover niet vermeld:
Gesprek met mevr. Ina Kraay - van Middelkoop
Kadastraal Archief

Luchtfoto omgeving Poortstraat
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Toeristische uitzichtpunten en heuvels
op de zuidoostelijke Veluwezoom

(deel I)

Walter de Wit

Inleiding
Hoewel er in de huidige situatie niet veel koepeltjes of
schuilhutjes op de diverse uitzichtpunten op de zuid-
oostelijke Veluwezoom meer aanwezig zijn, was dat in
het begin van de vorige eeuw beduidend anders.
Veel uitzichtpunten of markante verhogingen in het na-
tuurgebied ten westen van de Apeldoornseweg hadden
op zijn minst een bankje en/of balustrade. In vele ge-
vallen groeide zo'n uitzichtpunt uit tot een overdekte
zitplaats of tot een echt gebouwtje zoals de Koepel van
Viruly, Koepel de Kaap of de Valleikoepel.

In deze serie van afzonderlijke bijdragen per uitzicht-
punt wordt een beeld geschetst van een groot aantal
bijzondere toeristische elementen in de natuur van de
Veluwezoom en hun positie wordt op een bijgevoegde
kaart met een cijfer aangegeven. De auteur heeft ge-
merkt dat er nogal eens verwarring bestaat over de
plaats waar een bepaalde koepel gestaan heeft of waar
de benaming van een uitzichtpunt of bekende verho-
ging in het gebied thuis hoort.
Hoewel er een groot aantal punten behandeld wordt is
het mogelijk dat er hier en daar toch een uitzichtpunt of
hoog gelegen heuvel vergeten is. Suggesties of aanvul-
lingen worden dan ook gaarne tegemoet gezien.

Als we de situatie van het landschap van de Zuid-Oost
Veluwezoom rond het begin van de vorige eeuw bekij-
ken, wat aan de hand van prentbriefkaarten en foto's uit
die tijd goed mogelijk is, valt het vooral op hoe kaal het
landschap er toen uit zag. Heidevelden domineerden het
gebied en zover het oog reikte kon men het golvende
ijstijdenlandschap van de Oost-Veluwe overzien.

De agrarische cultuur die al enige eeuwen plaatsvond
met de daaraan gekoppelde schapenhouderij, inclusief
het plaggen, maaien en branden van de heidevelden,
had er voor gezorgd dat er in de geografische driehoek
tussen Apeldoorn, Arnhem en Dieren, zeer grote en
vaak aaneengesloten heidevelden waren ontstaan. Ook
de eikenhakhoutcultuur, waarbij grote oppervlaktes ei-
kenopslag, in een cyclus van 7-10 jaar, gekapt werden
ten behoeve van de eikenschorswinning voor de leer-
looierijen, zorgde er voor dat het landschap een groot
overzichtelijk gebied bleef. Men kon van elk hoog punt,
zeker op de rand van het Veluwemassief, in het dal van
de IJssel kijken, of naar de kerktorens in de verre om-
geving. Het meeste, echt hoogopgaand bos vond men
alleen aan de zuid-en oostrand van de Veluwe op de
landgoederen. Nog steeds vindt men hier bomen van
enige honderden jaren oud, die een bewijs leveren dat
ze er ook al waren toen de rest van het Veluwemassief
relatief kaal en laagbegroeid was.
Maar de agrarische bedrijvigheid in het natuurgebied
veranderde drastisch doordat in het begin van de vorige
eeuw het gebruik van kunstmest zijn intrede deed. Om-
streeks die tijd werd er ook een chemische vervanging
voor looizuur ontwikkeld, dat voorheen uit de eiken-
schors gewonnen werd. De schapenteelt liep snel terug,
de potstallen waar de schapenmest in opgevangen werd
ten behoeve van de landbouw, verdwenen een voor een.
Hierdoor verdween ook het intensieve gebruik van de
heide en begon de natuurlijke herbebossing van de heide
met jonge opslag van vooral gr. den, berk, eik en andere
bomen en struiken. Ook de hakhoutcultuur werd ver-
laten en vele percelen hakhoutbos werden omgevormd
tot opgaand eikenbos (spaartelgenbos). Daarbij kwam
ook nog het feit dat men van mening was dat de woeste
gronden ontwikkeld konden en moesten worden tot bos
ten behoeve van de mens en dus werden er veel bomen
en bossen aangeplant. In eerste instantie vooral gr. den
en in latere periodes ook andere boomsoorten. Wie op
zijn wandelingen op de Veluwezoom goed om zich heen



kijkt, ziet in de inmiddels hoge eikenbossen, vaak dikke,
grillig gevormde stamvoeten van eiken. Hieraan kun je
zien dat het een oude hakhoutstoof is geweest waarvan
een loot (telg) gespaard is zodat die uit kon groeien tot
een grote eik.
Door deze veranderingen in het landschap veranderde
er natuurlijk ook veel in de situatie rondom de diverse
uitzichtpunten en binnen een halve eeuw, of nog kor-
ter, was er niet veel meer te zien. De omgeving was
op natuurlijke wijze, of geholpen door de
mens, dichtgegroeid met hoge bomen. Vel,!.bij Arnhem

Emmapyramide (1)

aan werk geholpen tegen uiteraard een geringe maar
voldoende vergoeding. Na uitvoering van vele verbete-
ringswerkzaamheden aan wegen, zand en leemgraven,
uitdiepen van greppels etc. werden in de daarop volgen-
de jaren enige nieuwe geldinzamelingsacties gehouden.
Behoudens enige andere werkzaamheden werd in 1891,
opdracht gegeven om de Kluizenaarsheuvel, later Em-
maheuvel genoemd op te hogen tot uitzichtpunt voor de
wandelaar en toerist.

Itl.lizf:fiaarsber'g

Oude ansichtkaart Emmapyramide 1900

Er waren toen 107 arbeiders, zes weken lang aan het
werk om de heuvel op te hogen met plagmateriaal van
de heide. Het materiaal werd uiteraard met handkracht
naar boven gebracht in manden. Later werden nog eens
twee weken lang 46 mannen ingezet om de werkzaam-
heden afte ronden. Er werd een, met de zon meedraai-
end, spiraalvormig pad aangelegd dat was afgezet met
een eenvoudig hekwerk van paaltjes. Op de top werd
door de ANWB een oriënteertafel geplaatst ten behoeve
van de toeristen. Ook in het begin van de 20e eeuw was
de schaapskudde - toen met herder van Veelen - al een
publiekstrekker.



Van Vee/en met kudde bij de Emmapyramide

Zicht vanaf de Emmapyramide naar de Zijpenberg

Na de twintiger en dertiger jaren was het
eens zo grootse en weidse uitzicht door
grootschalige bebossing reeds grotendeels
teniet gedaan.

Rond 1940 stond er ook een brandtoren op
die door de bezetter tijdens de 2e wereldoor-
log tevens gebruikt werd als observatiepost
voor het geallieerd vliegverkeer.

De naam Emmapyramide is bedacht als her-
innering aan koningin Emma. In de volks-
mond had de opgeworpen heuvel enige an-
dere synoniemen o.a. Broodbult, Armenbult
of Armoedsbult, De Pudding of de Zandtaart
van Brandt (burgemeester van Rheden ten
tijde van de oprichting in 1891).

De naam Kluizenaarsberg komt oorspronke-
lijk van de, toen nog in de nabijheid staande
Kluizenaarsboom, die de tand des tijd niet
overleefd heeft.
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Alexander Vrijheer van Spaen
en zijn bezittingen

(deel 2)

Nelleke den Boer-Pinxter

De vorige keer ging het over de achtergrond van A lexan-
der van Spaen. Deze keer gaat het over hem zelf, tot mei
1661 en over de bezittingen die de Van Spaens hebben
gekregen door zijn eerste huwelijk met Hendrina van
Arnhem.

Alexander van Spaen

Portret Alexander
van Spaen

Portret Frederik Hendrik en Amalia van Solms van Hont-
horst uit 1650

...... ,_ .. , "._ .._-_ ...._- --~._-_.~~---------,

Alexander werd 14 januari 1619 geboren op het ouder-
lijke slot Cruisfort in het schependom Kranenburg in
het hertogdom Kleef. Zijn leven is een afspiegeling van
de culturele en politieke vervlechting tussen Branden-
burg en Holland in de eerste helft van de zeventiende
eeuw. Als page van de Hollandse stadhouder Frederik
Hendrik van Oranje en zijn vrouw Amalia van Solms
leerde hij het cultureel hoogstaande Frans georiënteerde
hofleven in Den Haag kennen. In deze kringen maakte
hij wellicht ook kennis met de belangrijke bouwmees-
ters uit die tijd, zoals Constantijn Huygens en Jacob
van Campen. Aan het stadhouderlijke hof in Den Haag
verbleef ook de latere Kleefse stadhouder Johan Mau-
rits van Naussau-Siegen en na 1632 de Brandenburgse
keurprins Frederik Willem, die aan de universiteit van
Leiden als student stond ingeschreven en in 1646 de
dochter van de stadhouder Louise Henriette van Oranje
trouwde. Na zijn pagetijd diende Alexander als luite-
nant in de compagnie van generaal Turenne. Daarna
gaat hij met hem mee naar Frankrijk waar hij als over-
ste diende. Na zijn terugkeer in 1652 in het hertogdom
Kleef werd Alexander door Frederik Willem de grote
Keurvorst van Brandenburg tot drost van den Ham be-
noemd. Het zelfde jaar verscheen Van Spaen als overste
op de landdag van de Markse Ridderschap om zijn wa-
pen en ridderstand erkend te krijgen.
Het blijkt dat hij snel de gunst van de Frederik Willem
weet te winnen. Deze vertrouwde hem verschillende
ambten in de regio toe, vooral militaire. Na de dood
van zijn broer Jacob in 1655 erfde Alexander al zijn
ambten en waardigheden en werd zo heer van Ringen-
berg. Evenals Johan Maurits van Nassau-Siegen was
Alexander van Spaen wegens zijn goede contacten in
Holland een ideaal lid van de Kleefse regering. De dub-
bele functie van de Kleefse stadhouder Johan Maurits
als officier in Nederlandse dienst en als stadhouder in
Brandenburgse dienst, maakte het nodig, dat hij voor
militaire opgaven door een vertrouwenspersoon van de
Keurvorst terzijde werd gestaan.



In 1660 werd Van Spaen ingezworen in de Ridderschap
van Kleef.

Huwelijk Alexander van Spaen met Hendrina van
Arnhem

Bruid van Alexander
van Spaen Hendrina
van Arnhem

Op 24 februari 1654 trouwde Alexander in Kranenburg
op huwelijkse voorwaarden met Hendrina van Arnhem,
dochter van Zeger van Arnhem tot Hulshorst en Neder-
hagen en Judith van Oer.

Zeger van Arnhem tot Hulshorst en Judith van Oer
vader en moeder van de bruid

Alexander was toen 35 jaar oud. Als Hendrina trouwt
heeft ze nog een oudere broer Burghard en een jongere
broer Paul. Een eerdere broer Paul en een zus Mech-
teld, zijn op jonge leeftijd overleden. In de Oude Jan te

Velp was voor de restauratie een kindergrafje van deze
Paul te zien. De familie Van Arnhem had als wapen een
zilveren wapenschild met een rode adelaar. Zeger van
Arnhem was sinds 1621 landrentmeester-generaal van
Gelre en in 1622 toegetreden tot de ridderschap.
Verder was hij curator van de academie te Harderwijk.
Hij overleed 12 september 1665. Judith van Oer, over-
leed op 15 apri11638. Ze werden in het familiegraf van
de Van Arnhems onder het gotische koor in de Oude
Jan bijgezet. Er hangt in de Oude Jan nog een epitaaf
ter herinnering aan de oudste broer van Zeger, Joseph
(1593-1616), die maar 21 jaar werd.

Huwelijkscontract
Het huwelijkscontract van Alexander en Hendrina werd
op 9 februari 1654 getekend op huize Nederhagen te
Velp. Getuigen voor de aanstaande bruidegom waren
zijn broers Bemard, Jacob, en Walraven van Spaen, zijn
zwager Albert van der Heiden en twee ooms van moe-
ders kant, Jacob en Herman Schimmelpenninck van der
Oye. Als getuigen voor de bruid traden op: haar vader
Zeger en haar broer Burghard van Arnhem en haar ooms
Lambert Burghard van Oer, Gerard Sloot en Johan van
Weleveld.
In het huwelijkscontract
stond wat bruidegom en
bruid in brachten. Als ze
echter zonder kind( eren)
zouden overlijden zou alles
weer naar de eigen familie
terug gaan. Als ze kinderen
krijgen zullen deze op el-
kaar vererven tot de dood
toeslaat. Dan gaat alles
weer terug naar de familie
waar het vandaan komt. Er
wordt wel bedongen dat
bruid en bruidegom elkaar Burghard van Oer
net zoveel mogen schenken
als ze zelf goeddunken.



Alexander brengt zijn bruid alle goederen die hij van
zijn overleden vader gekregen heeft en nog zal krijgen:
de hoeven Rijnderen in het ambt Ham, Holthuisen in
het ambt Heurt met alles wat erbij hoort en de molen in
Reckelinck met de bijhorende landerijen die bij Tlana
liggen. Gezamenlijk zijn deze door zijn Keurvorst be-
pand met enige obligaties die samen vier duizend twee-
honderdvijftig rijksdaalders waard zijn en een rente op-
leveren van honderd gulden per jaar.
Hendrina brengt haar bruidegom jaarlijks de som van
600 Carolus guldens, welke haar vader haar belooft te
geven zo lang hij leeft. Verder nog een huis in Amers-
foort met nog 700 rijksdaalders, verkregen in een legaat
van haar hoogedele nicht juffrouw Margrita van Arn-
hem tot Kernhem die in 1651 is overleden. Tot slot haar
kindsdeel na de dood van haar vader en moeder.

Portret van Margaretha
van Arnhem tot Kernhem

Als morgengave geeft Alexander zijn bruid de som van
duizend rijksdaalders.

De Oorkonde is ondertekend door de volgende perso-
nen:
Alexander v. Spaen
B.v. Spaen
J.v. Spaen
Walraven van Spaen
H. Schimmelpenninck
van der Oye

Hendrina van Arnhem
Z.v.Arnhem
B.v. van Arnhem
L.B.v. Oer
Gerard Sloot

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

Morgengave
De morgengave was in de vijftiende en zestiende eeuw
hoofdzakelijk een Oost-Nederlands gebruik. Het in de
Lage Landen geldende Romeins recht verbood schen-
kingen tussen echtgenoten.
Omdat het Romeins recht in de oostelijke gewesten
minder snel dan in de westelijke gebieden het inheems
recht verving, bleef de morgengave in Gelderland en
Overijssel tot het begin van de zeventiende eeuw be-
staan.

Het gebruik om een morgengave te geven, is in de ze-
ventiende eeuw langzaam verdwenen. Van een gift op
de dag ná de eerste huwelijksnacht was geen sprake
meer.
De huwelijksgift, door de bruidegom aan de bruid ge-
daan, werd al vóór de huwelijksvoltrekking vastge-
legd in huwelijkse voorwaarden, waarin een dergelijke
schenking werd aangeduid als morgengave. Zo ge-
beurde het dus ook bij het huwelijk van Alexander en
Hendrina.

Het lag niet in de lijn der verwachtingen dat Hendrina
als haar kindsdeel Hulshorst of Nederhagen zou krij-
gen, omdat het in die tijd gewoon was dat het familie-
goed naar de oudste zoon
ging. Haar ouders Zeger
en Judith kregen 5 kinde-
ren, maar als Zeger sterft
leven alleen Hendrina en
haar jongere broer Paul
nog. Door het huwelijk
van Hendrina met Alexan-
der van Spaen komen
Hulshorst en Nederhagen
pas aan hem na de dood
van de ongehuwde Paul
in 1673. Hendrina is twee
jaar eerder overleden.

Kindsdeel

Pau/ van Arnhem



Hulshorst

Huize Hufshorst voor de verbouwing omstreeks 1900.

Huize Hulshorst

Sinds de dertiende eeuw wordt het landgoed Huls-
horst met enige regelmaat genoemd in archiefstukken.
Het landgoed was in de 15de eeuw in handen van de
adellijke familie Van Speulde. Door het huwelijk van
Jacoba van Speulde met Joseph van Arnhem in 1541
komt het in de familie Van Arnhem. De Van Arnhems
behoorden tot de ambtsjonkers van scholambt Ermelo.
Op grond van deze titel waren zij direct bij het bestuur
en rechtspraak van dit ambt betrokken. Ook op gewes-
telijk niveau bekleedden zij diverse functies. De laatste
Van Arnhem die het landgoed beheerde was Paul van
Arnhem. In 1673 gaat het landgoed over naar het ge-
slacht Van Spaen. De Van Spaens beheren het landgoed
tot Frederik van Spaen (1781 - 1837), die zelf intus-
sen op het in de buurt gelegen landgoed Schouwenburg
woont, het aan de Harderwijker burger Engelbrecht Ge-
org Ardesch verkoopt. In 1813 wordt het verkocht aan
burgermeester Van Meurs van Hardewijk.
In 1902 komt het in handen van de familie Van Voorst
Van Beesd. In 1941 laat mevrouw Van Beesd het huis
afbreken. Van de oude luister van Hulshorst is weinig
tot niets meer over. Koetshuis en tuinmanswoning zijn
de enige gebouwen die nog aanwezig zijn van de oor-
spronkelijke bebouwing. Wat wel rest is een fraai land-
schapspark en niet te vergeten de luidklok die ooit bij
het huis heeft gehoord.

Nederhagen of Den Haag

tekening Nederhagen uit boekje van H Kerkkamp

Het oude Nederhagen lag ten noordoosten van kasteel
Biljoen. Op oude kaarten komt het meestal als Haagh,
Hagh, In den Hagh, den Haige of Haag voor, een ge-
bouw met torens. De graven van Hameland zijn de
oudst bekende bezitters, en een van hen zal het hebben
laten bouwen. Op een kaart van 1635 van de gebroe-
ders Geelkerk heet het
'den Haeck'; het is daar
getekend op de hoogte
van boerderij Elzenhof.
In het midden van de
15de eeuw was het in
bezit van de heren van
Wisch. In het begin van
de 16de eeuw leefde
Gijsbert van Wisch er,
die ook Overhagen bezat,
met zijn bijzit Catharina
des Wreeden en hun 3
kinderen Agnes, Gijsbert
en Johan. Na zijn dood ------~~~~~-----
vermaakte hij Overhagen
aan zijn zoons Gijsbert,
Johan en hun moeder.

Kaart van het stroomgebied
van de Beekhuizerbeek



Hulshorst
Hendrik van der Hoevelinck, die in 1508 met Ag-
nes huwde heeft waarschijnlijk Nederhagen van zijn
schoonvader als bruidsschat gekregen. De familiebe-
trekking kan voor hertog Karel van Gelre, de aanlei-
ding zijn geweest om het wederrechtelijk af te nemen,
nadat hij Overhagen had verwoest. Enkele jaren voor
zijn dood in 1538 heeft hij het weer teruggegeven. In
1548 was Johan van der Hoevelinck, drost van Dinsla-
ken, de eigenaar van huize Nederhagen. Na hem kwam
het aan zijn zoon Hendrik. In 1595 werd het gekocht
door Johanna van Boinenburg, die het inbracht bij haar
huwelijk met Karel Vijgh van Zoelen. Zij verkochten
het in 1608 aan Paul van Arnhem tot Hulshorst. In 1609
koopt Paul van Arnhem nog 3 morgen land naast zijn
huis Nederhagen van het Agnietenklooster in Arnhem.
In 1625 erfde zijn 2de zoon Zeger van Arnhem Neder-
hagen. In 1665 wordt Zegers enig overgebleven zoon
Paul heer van Hulshorst en Nederhagen. Na Paul zijn
dood in 1673 komen Nederhagen
en Hulshost aan de Van Spaens. Ne-
derhagen werd waarschijnlijk in de
tweede helft van de 19de eeuw afge-
broken.

Notities van Alexander van Spaen
fin het archief van de familie Van
Spaen, tak Biljoen, bevindt zich een
document met notities van Alexander
van Spaen. Volgens zijn kleinzoon
Alexander Sweeder van Spaen, heeft
hij deze zelf geschreven. Hij heeft dit
aangetekend, op 1 september 1766,
bovenaan het document.

De volgende keer meer over Alexander en zijn
verheffing in de Rijksvrijherenstand.
De literatuurlijst komt na afloop van de reeks
artikelen over de familie Van Spaen, de meeste
portretten zijn in bezit van de Brantsen van de
Zyp-Stichting.

De volgende aantekeningen gaan over de geboorte van
de kinderen. Hun oudste zoon Wolter Zeger van Spaen
is op 19 mei 1655 geboren op "huize Bögge" in Marks-
land. Wolter Zeger is vernoemd naar zijn beide groot-
vaders. Hij overleed op 21 maart 1656 op Nederhagen,
10 maanden oud en is in Velp begraven, waarschijnlijk
in het graf van de Van Arnhems. De oudste dochter, .
Louise van Spaen, werd op 2 februari 1657, volgens
haar vader 's morgens tussen 5 en 6 uur, te Koningsberg
geboren. Agnes Judith, hun derde kind, werd 13 maart
1658 om 6 uur geboren op Nederhagen en werd in de
Oude Jan in Velp gedoopt. Ze is vernoemd naar beide
grootmoeders. Hieruit blijkt dat de familie Van Spaen
regelmatig in Velp op Nederhagen verbleef.

Machteld is op 26 januari 1660 's morgens rond vij f uur
geboren op kasteel Moyland in Kalkar. Ze heeft volgens
haar vader bij de Christelijke doop, de namen Machteld
Catrijn ontvangen. Het is bijzonder dat ze op Moyland

is geboren, omdat Alexander Moyland pas in
1662 kocht. Mogelijk had het echtpaar Van
Spaen het al in gebruik, voordat ze het koch-
ten. Later in 1661 kochten ze kasteel Biljoen
in Velp, op een steenworp afstand van Neder-
hagen. Biljoen bezat jachtrecht op de Velu-
we, het favoriete jachtgebied van de Oranjes.
Amalia is in Kleef geboren op 1 maart 1661,
's middags om 12 uur. Bij de doop kreeg ze
de namen Amalia Charlot.
Toen zij werd geboren, was Alexander zeven
jaar getrouwd en had hij samen met Hen-
drina al vier dochters, zijn enige zoon was
overleden. Hij is nog een gewone ridder en
geen Vrijheer.

De eerste notitie van Alexander
meldt dat hij op 24 februari 1654 is
getrouwd, in het huis van zijn moe-
der in Kranenburg, met zijn vrouw -N,••..o-ti-ti-es-A-Ie-x•.•an'-d"""e"""r-m-e•••t.•..a-a-n--.-
"Joffer Hendrina van Arnhem". tekeningen van zijn kleinzoon



Grote Bouwmeesters uit Ellecom

(deel 3)

Door: Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen

Na vader en zoon Gerrit Jan Rutgers, waarvan vader
in Ellecom bouwt en zoon een groot architect wordt in
Amsterdam, gaat het de volgende keren over de archi-
tect Jan Brink Evers en zijn zoon Henri Evers. Henri s
bekendste ontwerp is het stadhuis van Rotterdam, dat
als één van de weinige gebouwen gespaard blijft bij het
bombardement van Rotterdam in 1940.

Levensgeschiedenis
Jan Brink Evers wordt op 10 februari 1817 geboren
als de op één na jongste zoon van Evert Jan Evers en
Jantien Weijers. Zij wonen op een eigen boerderij, ge-
naamd "De Schutteweerd" met ca 7 hectare weiland
gelegen aan de Middachterbeek in de Havikerwaard. In
1815 hebben zij voor 12000 Hollandse guldens gekocht
"het erf en goed Schutteweerd met al de onderhorige
bouw- en weilanden, opgaande bomen en houtgewas-
sen, huis en opstallen".

Detail militaire stafkaart met Schuttewaard,
einde 19-de eeuw..

De vier kinderen Evers zullen op klompen naar school
gelopen zijn dwars door de weilanden naar de Buiten-
singel en zo naar de Friedhof, waar het "schoolhuis"
staat. Jan Steenbeek is daar vanaf 1816 schoolonder-
wijzer, maar ook koster en voorzanger in de kerk. Hij
woont met zijn vrouw Geertruida Geerlings achter de
school in de zogenaamde kosterie, nu "De Drietip", De
Friedhof2. Als Jan Brink voor het eerst naar school gaat
is de meester 32 jaar. Veel later zal Jan Brink trouwen
met een dochter van de meester, die twee jaar jonger is,
maar wel in dezelfde klas komt.

Zijn broer Hendrik is 10 jaar ouder en hij neemt de
boerderij over, als hun vader overlijdt in 1833. Broer
Alexander wordt smid in De Steeg en Jan Brink wil
timmerman worden.
Er is één zusje, Wilhelmina, maar zij wordt niet ouder
dan een jaar of25.

Aan de Buitensingel woont en werkt in die tijd de tim-
merman Antonij Scheerder. Het zou goed kunnen dat
Jan Brink na de lagere school bij hem in de leer is ge-
gaan. Als Scheerder overlijdt, is Jan Brink 21 jaar.
Voor lessen in tekenen, bouwkunde en meetkunde kan
hij naar Arnhem gegaan zijn, waar de tekenschool van
J. Breijer is, maar ook in Zutphen is in die tijd al een
tekenschool.

Bij Koninklijk Besluit van juni 1817 wordt namelijk be-
paald, "dat steden van enige omvang verplicht zijn een
tekenschool op te richten, waar niet alleen de jeugd,
maar ook ambachtslieden, onderwijs kunnen volgen
in het handtekenen en in de grondbeginselen van de
bouwkunde. "

In die tijd gaat Evers op zoek naar woonruimte en een
werkplaats in Ellecom.
Hij vindt die aan de Binnenweg ( nu 49) tegenover de
kosterie. Evers wordt mede eigenaar van het huis waar
Johannes Brinkhoff woont, sinds diens pensionering als
koster-schoolmeester in 1816.



Binnenweg 49, de mooie veranda wordt er in 1900 voor ge-
bouwd. In 2009 is het huis afgebroken om plaats te maken
voor appartementen.

Op 29 oktober 1841 trouwen Marretje Elisabeth Jurri-
ana Steenbeek en Jan Brink Evers in de kerk van Elle-
com. In de trouwakte staat als beroep van de bruidegom
"timmerman" vermeld. Ds P.W. van Rossurn, die in EI-
lecom staat van 1835 tot aan zijn emeritaat in 1863, zal
ze zeker getrouwd hebben.
Ze krijgen 9 kinderen waarvan er twee heel jong over-
lijden.

Handtekening Jan Brink Evers

Loopbaan
Welke opleiding Jan Brink Evers gevolgd heeft is ons
niet bekend, maar zeker is dat hij al bij zijn eerste grote
ontwerp, namelijk de bouw van de Hervormde kerk aan
de Kerkstraat in Dieren, als architect te boek staat. Hij
ondertekent zijn ontwerpen met Jan Brink Evers, waar-
door de indruk ontstaat dat hij een dubbele naam heeft,
terwijl Brink zijn tweede voornaam is.

Kerk en pastorie in Dieren
De Hervormden in Dieren maken tot omstreeks 1652
gebruik van een kapel bij het Hof te Dieren. Na sloop
van de kapel, sluiten ze zich aan bij de kerk van Spanke-
ren, die verbonden is met de kerk van Ellecom. In 1734
gaan de Gemeenten van Ellecom en Spankeren hun ei-
gen weg. Het zal nog tot 1843 duren voordat ook Die-
ren zelfstandig wil worden en onderhandelingen begint
om tot een losmaking van Spankeren te komen. Daartoe
worden verzoeken aan de Synode der Hervormde Kerk
gericht en ook aan Koning Willem IJ.
Pas na drie jaar wordt toestemming verleend en kan aan
Jan Brink Evers de opdracht gegeven worden tot het
bouwen van een kerk en een pastorie.
Bij de verantwoording van de inkomsten voor de "bou-
wing" staat bovenaan een gift van "Zijne Majesteit, Ko-
ning Willem, Graaf van Nassau" van Fl. 6000,-
Daaronder een subsidie van de Synode van Fl. 1800,-
en een gift van Fl. 4000,- van Marie Cornélie, Gravin
van Heeckeren van Wassenaer, sinds 1820 eigenaresse
van De Hof te Dieren.

Het Hof te Dieren tussen 1825 en 1945



Marie Cornélie laat tussen 1822 en 1824 een mooi
landhuis bouwen op het terrein van de afgebrande Hof,
maar zelf woont ze liever op het Kasteel Twickel, ze-
ker na haar huwelijk met Jacob Derk Carel, baron van
Heeckeren van Kell, in 1831.
Voor haar trouwen is ze vijf jaar hofdame van de Prin-
ses van Oranje, Anna Paulowna, de vrouw van de latere
Koning Willem II en de dochter van Tsaar Paul I van
Rusland.
Haar stiefmoeder, Wilhelmina Sophia Petronella, Gra-
vin van Wassenaer- van Heeckeren van Kell woont van
1831 tot haar dood in 1847 op de Hof en legt op 24
november 1846 de eerste steen voor het nieuwe kerk-
gebouw.
De Kerk wordt op 28 mei 1848 ingewijd en op 18 juni
wordt Ds. G.J.W. Bruins bevestigd als predikant. Op 29
augustus bezoekt Koningin Anna Paulowna de kerk in
gezelschap van Carel (Charles) baron en Marie Corné-
lie barones van Heeckeren van Wassenaer.
Na de dood van Koning Willem II logeert zijn weduwe,
Anna Paulowna ongeveer een jaar op kasteel Biljoen in
Velp, van midden 1849 tot midden 1850.
Een steen met haar wapen siert nog altijd de brug over
de slotgracht.

De Hervormde kerk in
Dieren, Kerkstraat 41,
de wijzerplaat dateert
van 1908

Jan Brink Evers bouwt een
kleine sobere zaalkerk in de
zogenaamde Waterstaatsstijl,
waartoe hij wordt verplicht
door grondwetsbepalingen in
1815 en een Koninklijk Be-
sluit van 1824. Nieuwe kerken
worden onder toezicht van het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken, Openbare Werken en
Waterstaat gebouwd. Zo ook
de Grote Kerk aan de Kerk-
straat in Velp in 1841.

De kerk in Dieren heeft een toren in drie geledingen,
met gemetselde pilasters op de hoeken van de bovenste
geleding en bovenop een klok met een koepeltje.
De nieuwe kerk heeft geen andere inkomsten dan de
verpachting van zitplaatsen.
Daartoe wordt door een speciale commissie een open-
bare verpachting gehouden. Plaatsen kunnen voor drie
jaar gepacht worden onder strenge voorwaarden.
"De hooge overdekte bank, houdende 5 à 6 zitplaatsen,
tegenover de predikstoel wordt gepacht door baron van
Heeckeren van Twickel voor een prijs, die de commis-
sie zelf mag bepalen." Er worden 6 banken voor de ar-
men bestemd.
De kerk wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt en
is in 2004 verkocht voor particuliere bewoning.
Aan de Hogestraat 54 verrijst een statige pastorie, die
tot 2010 door achtereenvolgende predikanten wordt be-

woond, als eerste door Ds
G.J. Bruijns en als laatste
door Ds F. Ort.

Ingang van de kerk met boven
de deur de tekst: De eerste
steen is gelegd den 24 novem-
ber 1846 door S.W Gravinne
van Wassenaer, Geboren Ba-
ronesse van Heeckeren van
KeU

Hervormde
Pastorie
Dieren
Hogestraat 54



Kerk in Spankeren
In 1852 krijgt Jan Brink Evers een opdracht van de
kerkvoogden in Spankeren voor een verbouwing van
de kerk. De opdracht luidt:

• vervangen van de houten raamkozijnen door gietijze-
ren exemplaren

• dichten van het lekkende dak

• vervangen van de stoelen door banken

• plaatsen van twee herenbanken links en rechts tegen
de buitenmuren.

• vernieuwen en verplaatsen van de preekstoel

• het maken van twee kleine kamers tegen de oostzijde
van de kerk, bedoeld als consistoriekamer en doop-
kamer.

• Tussen de kamertjes een portaal waarin de preekstoel
wordt geplaatst.

Deze inrichting van de kerk blijft bestaan tot 1970.

Interieur van de Hervormde kerk in Spankeren tussen 1854
en 1970

J
1

Tekening van Jan Brink Evers met opstelling van de banken
tijdens het Avondmaal

Kerk in Ellecom
De derde kerk, waar Brink Evers mee te maken krijgt,
is de Hervormde kerk van E1lecom. Carel Anton Fer-
dinand Graaf Bentinck, Heer van Middachten, is op-
perkerkmeester in 1859. Hij vindt de kerk te klein en
geeft aan Brink Evers de opdracht de kerk te vergroten,
zodat er meer mensen naar de zondagse diensten kun-
nen komen. Daartoe wordt het middenschip verbreed
en het dak verhoogd, terwijl het dak van het koor ver-
laagd wordt zodat er één daklijn ontstaat, net onder het
begin van de torenspits. Misschien is het een praktische
oplossing, maar mooi is het niet geworden.

{

f:kkening van de Hervormde kerk te Ellecom, 12-8-1846.



Het wordt een ingrijpende verbouwing, waarbij ook de
inrichting 180 graden gedraaid wordt. De preekstoel
wordt verplaatst naar het midden van de torenmuur.
Naast de toren komt een nieuwe neogotische ingang
met een apart klein portaal. De zij-ingang in het koor
wordt vergroot en krijgt ook een portaal.
Het oorspronkelijke Romaanse middenschip is afge-
broken om plaats te maken voor de verbreding, maar
gelukkig blijft de westelijke muur, waartegen in de
12-de eeuw de toren is gebouwd, bestaan. Ir.G. Berends,
tot voor enige jaren bouwhistoricus bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, wees ons onder meer op de
nog zichtbare rondbogige, zogenaamde spaarvelden in
de westelijke muur van het middenschip. Op de eerste
verdieping van de toren is een deel van die muur met
spaarvelden nog te zien.
Opvallend is dat er drie ramen in het koor dichtgemet-
seld zijn en blijven.
Vijftien jaar later is dat wel praktisch, want dan wordt
in het koor een Leichel-orgel geplaatst, geschonken
door Caroline Mechteld Emma Gravin Bentinck- van
Waldeck Pyrmont. Pas in 1948 bij de eerste restauratie
na de oorlogsschade komt het orgel op de huidige plaats
tegen de westelijke blinde muur van het schip.

Kerk te Ellecom na de verbouwing,foto begin 20-ste eeuw.

Openbare School te De Steeg
Tot 1861 is er in de Steeg geen school. De kinderen
gaan óf in Rheden óf in Ellecom naar school.
Jan Brink Evers bouwt een Openbare School aan de
Hoofdstraat, nummer 58
Het wordt een school met drie lokalen, boogramen en
een mooie versierde ingangspartij . Er naast komt het
woonhuis voor hoofdmeester A. de Vries.

Aanbesteding Openbare School te Middachtersteeg
Op den vijftienden September 1800 en zestig is door
Burgermeester en Wethouderen van Rheden, na pu-
blieke aanbesteding bij enkele inschrijving gegund aan
J Brink Evers timmerman te Ellecom, het bouwen van
ene Openbare School te Middachtersteeg ingevolge het
bestek dat gedurende 10 dagen ter visie heeft gelegen,
voor een som van tweeduizend negen en negentig gul-
den, en zijn daarvan mede aannemers geworden A. van
der Burg, verwer te Ellecom en H. Kleinhout, metselaar
te Rhedersteeg. Alle deze hebben daarmede genoegen
genomen en verklaren voor de getrouwe nakoming van
het in het bestek bedongen te verbinden hunne tegen-
woordige en toekomende goederen.
Waarvan deze verklaring is opgemaakt, die na voorle-
zing door Burgemeester en Wethouders de aannemer en
medeaannemers is getekend.

Rheden 15September 1860
J Brink Evers
A. van den Burg
H. Kleinhout

Burgermeester en Wethouders Mr. JPJ Th. Brantsen

De aannemer
De medeaannemers

In 1923 verhuist de Openbare School naar een nieuw
gebouw aan de Diepesteeg. Het gebouw aan de Hoofd-
straat wordt dan gewijd tot Rooms Katholieke School.
In 1972 is de school afgebroken.



Tekening van de school door Ben Oude Sogtoen 1985 naar
een vroegere afbeelding.

Predikantswoning in Ellecom
Voor Dr. Clement, die in Ellecom beroepen wordt in
1865, wordt in opdracht van Graaf Bentinck een nieu-
we pastorie gebouwd door Jan Brink Evers.
Brink Evers ontwerpt een statig neoclassicistisch he-
renhuis aan de Binnenweg nr.44, veel later "De Olde
Wehme" genoemd. Tijdens de laatste oorlog wordt de
naam van het huis veranderd in "De oude Pastorie",
omdat de bewoners de naam te Duits vinden klinken.
Nu is het weer De Olde Wehme.
Ernaast, tegen het huis aangebouwd, een koetshuis, nog
te herkennen aan een rondboog stalraam.

Ingekleurde ontwerptekening van de pastorie, Binnenweg 44

Brink Evers is nu 48 jaar en ongeveer op de helft van
zijn loopbaan als architect. Zijn belangrijkste werk, de
verbouwing van De Gelderse Toren zal in 1868 plaats-

vinden. Zijn oudste dochter Everdina
Johanna is al twee jaar getrouwd en
zijn oudste zoon, Jan Gerhard, ver-
trekt dat jaar naar Brussel, waar hij
een architectenloopbaan begint. Er
wonen nog 4 meisjes thuis, in de
leeftijd van 19, 17, 15 en 3 jaar

en één zoon, namelijk Hen-
drik Jorden, die zich later
Henri zal laten noemen.
Hendrik Jorden zal ook
architect worden, maar
hij is pas 10, dus nog op
school bij meester Jan
Gerhard Steenbeek, zijn
oom van moeders zijde.Jan Brink Evers, Architect

In het volgende artikel zal het verder gaan over het werk
van Jan Brink Evers, die steeds meer een architect voor
adellijke families zal blijken te zijn.

Bronnen:
AG.Schulte - Een kerkenlandschap in vogelvlucht, Gelderse
kerken, 1975
Monumentengids Rheden, Het Gelders Genootschap, 2000
AT.G. Elzenbroek en G.AF. Humrnelman - Zou Petrus te-
vreden zijn? 2009
Anton Jonges - Het ontstaan van de Hervormde gemeente
Dieren, artikelen in het blad MEVE, 2000, 2001.
H.Kerkkamp - Historie van Velp en Rozendaal, 1938
Avd Burg - Geschiedenis van Ellecom, 1962
R.H.Hofenk - Van Steeg tot De Steeg
AF.Muller - Het Christelijk onderwijs op De Steeg, 1995
Oud archief gemeente RhedenlGelders Archief
Oud Archief Middachten. Huis Archief Twickel
Jomala - In, om, onder de kerk van Ellecom, 1981
Ben van Schaik - in 2009 gids op kasteel Biljoen."
Bert Dirkse van den Heuvel - "Geloven aan de Veluwe-
zoom"



Jau de Tippelaar

Onze regio heeft heel wat kleurrijke figuren gekend. Met een
zekere regelmaat willen we aandacht aan hen schenken en
we beginnen met: Jan de Tippelaar.

Door: Walter de Wit

Ze zijn er altijd geweest, de wandelaars of 'tippelaars',
zoals ze vroeger genoemd werden. Daar was bijvoor-
beeld Kees de Tippelaar die ergens in het midden van
Nederland woonde, maar als adellijke zonderling de
hele wereld te voet verkende.

Maar ook dichter bij huis in Laag-Soeren woonde een
soort Robinson Crusoë van de Veluwe, die in de derti-
ger jaren van de vorige eeuw beroemd was in heel Ne-
derland en ver daarbuiten. In het tijdschrift "WIJ" uit
1936 wordt een artikel van twee pagina's gewijd aan
J.M. Belgraver (bijgenaamd Jan de Tippelaar) die, zo-
als vermeld, in de loop der jaren reeds tweehonderd-
acht-en-twintig duizend kilometer afgelegd had en er
volgens de verslaggever nog wel sterk en stoer genoeg
uitzag om er nog een paar honderdduizend kilometer
aan toe te voegen.

J.M. Belgraver

Hij woonde even buiten het dorp, samen met zijn hond
Berta, in een zelf gebouwd hutje dat 'Villa Morpheus'
heette. Dit eenvoudige onderkomen was een toeristi-
sche attractie dat jaarlijks soms duizenden bezoekers
trok, die de wereldwandelaar met kleine giften financi-
eel ondersteunden.

Hut "Villa Morpheus"

Als zoon van een Friese hoofdonderwijzer en geleerd
bouwkundige was hij werkzaam bij een woningbouw-
project in Aalten. Op een goede of kwade dag kreeg hij
een conflict met de burgemeester aldaar is gaan lopen
en heeft sindsdien heel Europa, Egypte, Afrika en Ca-
nada te voet doorkruist. Hij ging op stap met een half
stuiverstuk en daarmee kwam hij ook weer thuis. Hij
hield zich in leven met het vertellen van verhalen over
Nederland aan mensen die hij overal ontmoette. Wat
hij hiervoor kreeg was voldoende om zichzelf in leven
te houden. Sinds 1934 woont hij in Laag-Soeren en op
zijn huisje achter het Leihuis wapperde de vlag van de
tippelaars. De vlag met het doodshoofd en hamer en
mes. Desdichado (de uitgestotene) en Homêles (geen
tehuis) zijn de leuzen.



Jan de Tippelaar met vlag

Van de gemeente Rheden mag hij in zijn hutje niet over-
nachten en daarom overnacht hij in een tent naast de hut
waar de Friese vlag boven wappert.

Vele beroemde mensen waaronder schaakgrootmeester
Max Euwe hebben het povere hutje van de Tippelaar
bezocht. Hoe het verder met deze Robinson Crusoë van
de Veluwe, Captain van de wildernis of den Holland-
sche zigeuner, afgelopen is staat niet beschreven.

Ze zijn er niet echt meer, dit soort wereldwandelaars.
Het was een bijzonder slag mensen die de tijd aan zich-
zelf hadden en de hectiek van het normale werkzame
leven ontweken.

Nu het lopen in veel gevallen vervangen is door vele
ander manieren van voortbewegen is het volstrekt on-
duidelijk, hoe we ons verder zullen ontwikkelen als
Homo Sapiens. Veelal verplaatsen we ons tegenwoor-
dig in gehoekte of zittende positie in auto, trein of op
de fiets.

Laten we hopen dat deze veel gebruikte positie zich niet
verankerd in onze genen en we na enige duizenden ja-
ren niet eens meer weten wat lopen is.
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Uniek boek over Landgoed Rhederoord

Drs. Wilma Nijenhuis

Medio mei is een nieuw boek over Landgoed Rhe-
deroord verschenen. Leden van de Oudheidkundige
Kring Rheden Rozendaal krijgen er een aantrekkelijke
korting op.

'Het landgoed Rhederoord, vooraanstaand Gelders cul-
tureel erfgoed', is een fraai, 176 pagina's tellend, boek
geworden. Opgenomen zijn ruim honderd oude carto-
grafische kaarten, ontwerpplannen van beroemde tuin-,
park- en landschapsarchitecten, ansichtkaarten, foto's,
prenten, schilderijen en andere afbeeldingen. Een boek
op ruim A4 formaat, waarin de ontwikkelingsgeschie-
denis van het landgoed Rhederoord van 1650 tot nu
beschreven staat en op wiens cartografische kaarten u
ook vanaf die tijd de lang vervlogen en nog bestaande
historie van uw streek zult kunnen aflezen. Het betreft
veelal nog niet eerder gepubliceerd archiefmateriaal.

U kent beslist het landgoed Rhederoord, gelegen op de
stuwwal boven het dorpje De Steeg en Rheden waar-
schijnlijk wel. Wat minder bekend is dat dit landgoed
een eeuwenlange, rijke, cultuurhistorische traditie heeft,
zowel wat eigenaren en bewoners, architectuur als tuin-
park- en landschapshistorie betreft. Aan de orde komen
de veertien verschillende eigenaren, waaronder tal van
burgemeesters en juristen van het geslacht Brantsen en
de beroemde tuin- park- en landschapsarchitecten zo-
als lP. Posth, H. van Lunteren, C.E.A Petzold en L.A.
Springer.

Laatstgenoemden gaven met hun ontwerpplannen en
landschappelijke aanleg, elkaar opvolgend, het cultuur-

landschap van Rhederoord in de vroege- bloei- en late
landschapsstijl vorm. Door deze unieke en innovatieve
ontwikkeling is het landgoed Rhederoord zowel lokaal
als voor de Nederlandse tuin- en landschapskunst van
grote betekenis. Ook over de architectuur van Huis
Rhederoord door de eeuwen heen worden nieuwe feiten
uit de doeken gedaan.

Het boek is in een kleine oplage van 550 exemplaren
gedrukt en is een collectors item. Als lid van de Oud-
heidkundige Kring Rheden-Rozendaal geldt een speci-
ale intekenprijs van € 27,95.

Op de Super Souldag in Huis Rhederoord, op 27 juni
a.s., is het boek over het landgoed Rhederoord tussen
13.30 en 15.30 uur in te zien en tegen de speciale prijs
en contante betaling van € 27,95 direct mee te nemen. U
kunt als lid het boek telefonisch of per e-mail bestellen
op onderstaand adres. Ook is het mogelijk het boek te
laten bezorgen per post. De prijs bedraagt dan € 31,95.
Bestellen kan na overmaking van dat bedrag op reke-
ningnr.48.87.93.181 t.n.v. W.l Nijenhuis-tenArve.

Drs. Wilma Nijenhuis
Zwiepseweg 141, 7241 PT Lochem
Tel: 0573-257688
e-mail:
wilma.nijenhuis@zonnet.nl

Illustratie uit het boek: 1852. Het uitzicht vanuit de koepel op
Huis Rhederoord op de landschappelijke aanleg door H. van
Lunteren. Schilderij in olieverf door H.E. Rademaker
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Bevrijding van Rheden te boek

door Hans Rijnbende

Op 16 april werd een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis
aan drie Rhedense families, die in de oorlog 9 Joodse kinde-
ren het leven redden (foto: Martin de Jongh)

Op 16 april herdacht Rheden voor de 65e keer de be-
vrijding van de oorlog. In het dorp Rheden werd bij die
gelegenheid een plaquette onthuld ter nagedachtenis
van drie families: Bandel, Peppelman en Zweers, die
met gevaar voor eigen leven 9 Joodse kinderen het le-
ven redden.

In Ons Huis werd die dag het boek 'De bevrijding van
Rheden' gepresenteerd, waarbij de burgemeester een
exemplaar kreeg uitgereikt.

Plaquette

Het boek werd samengesteld door ons redactielid Hans
Rijnbende en bevat o.a. de ervaringen van de onderdui-
kers, het verzet in Rheden en het verhaal van de Rhe-
dense dorpsarts en verzetsman dokter Beumer, opge-
schreven door diens zoon Cees Beumer.

Het boek is voor 12,50 te verkrijgen bij de Readshop
in Rheden, Bruna in Dieren en Jansen en de Feijter in
Velp.

Herinneringen
aan de bevrijding

van Rheden

16 april 1945

Cover boekje
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Nieuw in het bestuur

Beste leden,

Graag zou ik mij in deze Ambt en Heerlijkheid even kort aan u voorstellen. Tijdens de ledenverga-
dering van 14 apriljl. ben ik toegetreden tot het bestuur van de Oudheidkundige Kring als voorzit-
ter van het bestuur.

Mijn naam is José Wunderink - van Dijk en ik ben geboren in De Steeg waar ik nu nog steeds
woon. Mijn wieg stond in "Het Wapen van Athlone"in De Steeg, destijds één van de vele gebou-
wen die eigendom waren van Landgoed Middachten, genoemd naar Godard van Reede, echtgenoot
van Ursula van Raesfeldt, vrouwe van Middachten. Later verhuisde ik naar "Oud Middachten", de
boerderij die op de plek staat waar ooit de eerste vestiging van het landgoed was. Ook dit huis is
eigendom van het Landgoed Middachten en maakt deel uit van landgoed.

Wonend in huizen als deze en in een omgeving als de onze, ga je een deel uitmaken van de ge-
schiedenis die er heeft plaats gevonden. Aan deze geschiedenis en aan onze prachtige leefomge-
ving hecht ik dan ook zeer veel waarde en ik vind het belangrijk dat deze bewaard blijven en dat
kennis en verhalen worden doorgegeven. Binnen de Oudheidkundige Kring zijn hier enthousiaste
mensen mee bezig en dat enthousiasme was te proeven tijdens de eerste "proefvergadering"die ik
bijwoonde. Graag ga ik dan ook aan de slag in het bestuur en ik hoop dat er naast mijn drukke baan
tijd is om ook met u de historische wandelingen, lezingen en excursies mee te maken.
Graag zie ik u bij één van onze activiteiten.

José Wunderink - van Dijk
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