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Inhoud

1 Inhoud en
woord van de redactie
W de Wit

De aandacht voor Rozendaal, waar dit j aar meerdere ju-
bilea gelijktijdig gevierd worden, wordt in deze special
van A&H nog eens extra benadrukt. Na het winnen van
de Entente Florale enige jaren geleden waarbij de na-
tuur van Rozendaal vooral indruk maakte op de juryle-
den wordt nu de cultuur van deze bijzondere gemeente
in Nederland over het voetlicht gebracht. Wie kan beter
het gevoel verwoorden dat Rozendaal oproept bij haar
bewoners en anderen die de schoonheid van dit kasteel-
dorp, zijn bevolking en de natuur evenzeer waarderen,
dan schoolmeester, dichter, historicus J.A. Slempkes.

Dat Rosendael in zomerpraal
of wintertooi zo wondermooi,
hoe oud het zij, geloof maar vrij:
het blijft ons dierbaar u en mij,
het blijft ons dierbaar àllemáál
ons héérlijk Rosendael:
dat Rosendael
Spreekt eigen taal.
De taal van klanken en van kleuren.
De taal van bloesems en van geuren.
De taal van vogels, zonder tal,
en 't ruisen van de waterval.
De taal der Veluwse natuur,
op iedre dag en ieder uur
maar altijd even schoon.

Van de redactie,

Uit "Des Konings Druiventros".
Historisch spel van Rosendael door lA. Slemkes.
Opgevoerd in kasteelpark midden zomer 1948
ter ere van het negentig jarig bestaan van de Ro-
zendaalse Kapel.

2 Monumentale muurschildering
in de kerk van Rozendaal
A.J.M Akkermans-Praagman

11 Wandeling van Terlet naar de
Torckschool in Rosendael
H. Rijnbende-Harmsen

12 De Dorpsschool van Rozendaal
N. den Boer-Pinxter

16 Onroerend goed van de
familie Torck in Rozendaal
N. den Boer-Pinxter

20 Rosendaalsche Kapel 150 jaar
C. de Hartogh-van de Boel,
J Jansen en P Mekkink

29 VanLogement tot Residence
W de Wit

33 Huize Rozenheuvel
N. de Boer-Pinxter

37 Het Spijker
I ten Holte

37 Boekbespreking
W Jansen

39 Belevenissen in Rozendaal
F Fabels

41 Bestuursmededelingen
E. Olde Rikkert

JA. Slemkes



Johannes Diderik Bierens de Haan (1866-1943) doet
op zondag 3 februari 1901 intrede in de Hervormde
Gemeente van Rozendaal. Kort tevoren had hij het
op hem uitgebrachte beroep aanvaard. Een beroep
waaraan een ongebruikelijke stemming was voor-
afgegaan. Kerkkamp (1966) vertelt daarover: De
Vrouwe van Rosendael [douairière R.J. C. baron van
Pallandt], die, als bezittend het unieke collatierecht,
[het recht van een wereldlijke instantie om geestelij-
ken te benoemen,] vrijmachtig den kerkeraad aan
háár keuze kon binden, wenschte, wellicht op advies
van haar, voor enkele jaren gestorven, altijd mildge-
stemden zoon, daarbij toch rekening te houden met
de "richting" der gemeente, en diensvolgens werden
de kerkelijk stemgerechtigden uit haar naam in het
schoolgebouw bijeengeroepen, teneinde ten dezen
van hun gezindheid blijk te geven. Ieder kreeg twee
briefjes. Op het eene stond "orthodox ". op het andere
"modern ". Men kon dan in de bus werpen wat men
verkoos. Na afloop bleek, dat orthodox met 45 tegen
25 van modern gewonnen had, en de vanouds vrij-
zinnige gemeente "àm" was. Merkwaardig is nu dit,

dat, als resultaat van die stemming, de
predikstoel bezet werd door een fijnzin-
nig denker, die in zijn vorige gemeente
wel als rechts georiënteerd te boek had
gestaan, maar toch, ook daar reeds, in
zijn wijsgeerige gedachtevlucht al zulke
kleinmenschelijke markeeringen verre
te boven ging. (p.476).

DE MONUMENTALE
MUURSCHILDERING

IN DE KERK VAN ROZENDAAL

A.l.M Akkermans - Praagman

Een eigentijds kunstwerk

Ruim honderd jaar geleden gebeurde er iets bijzonders
in Rozendaal. In de kerk werd, op de muur tegenover
het orgel en de herenbanken, een eigentijds kunstwerk
aangebracht: een monumentale muurschildering in Ju-
gendstil met een betekenisvolle inhoud van religieus-
filosofische aard. Hoe kon zoiets hier tot stand komen?
Wie was er op het idee gekomen het kerkinterieur op
deze wijze te verfraaien? Wie waren ervoor verant-
woordelijk? Hoe kwam het werk tot stand en wat was
de betekenis van de voorstellingen?

Dr. J. D. Bierens de Haan,
initiator en bedenker van het inhoudelijke ontwerp

Dominee Bierens de Haan in zijn studeerkamer in depastorie

Inderdaad, dominee Bierens de Haan,
hoewel oorspronkelijk komend vanuit
de orthodoxe hoek, laat zich niet indelen
bij een richting of stroming. Drs. Wout
Oosterhof (1991) schrij ft met betrekking
tot de vraag, waar hem te plaatsen ofhoe
hem te zien:



Zowel in de kerkelijke stromingen die de kerkhistorici
in deze periode onderscheiden, als in de geschiedenis
van de wijsbegeerte is het moeilijk hem te plaatsen.
Daarvoor neemt hij te zeer een geheel eigen plaats in.
Met de ethische richting deelt hij de belangstelling en
de liefde voor de cultuur. Toch is er veel dat er voor
pleit hem als vrijzinnig predikant te zien. Zijn filoso-
fisch denken draagt, ondanks allerlei elementen van
Sp inoza, Kant, Plato en Hegel een onmiskenbaar ei-
gen stempel. (p.76)

Genoemde interesse voor kunst en cultuur beperkte
zich bij dominee Bierens de Haan niet tot belangstel-
ling alleen. Hij hanteerde zelf ook potlood en penseel.
Er was zelfs een periode in zijn leven waarin hij over-
woog om kunstenaar te worden. Maar het woord won
het van het beeld. Uiteindelijk kwam dominee Bierens
de Haan tot de overtuiging dat het woord zich er toch
beter toe leende om zijn gedachten tot uitdrukking te
brengen.

Eenmaal predikant in Rozendaal had hij grote moeite
met het sobere interieur van de kerk. Hij ergerde zich
vooral aan de "groote kale wand" waartegen de preek-
stoel stond. Volgens dominee Bierens de Haan bestond
er een "natuurlijk" verband tussen religie en schoon-
heidszin. Geen wonder dat hij een voorstander was van
religieuze kunst. In de kerk van Rozendaal zag hij de
mogelijkheid om enerzijds het interieur te verfraaien
en anderzijds een religieus kunstwerk te realiseren.
Hij weet baron van Pallandt, de eigenaar van de kerk,
te enthousiasmeren en voor zijn plannen te winnen. De
kunstenaar Gerrit van der Hoef wordt in 1903 bena-
derd met het verzoek om een eerste ontwerp te leveren
voor de aan te brengen muurschildering. In gezamen-
lijk overleg met dominee Bierens de Haan ontstaat het
definitieve ontwerp, dat door de schilder in 1904/1905
ten uitvoer wordt gebracht. Als het kunstwerk is vol-
tooid, volgt op 5 februari 1905 de onthulling.

Pastorie

De zondag van de onthulling wijdt dominee Bierens
de Haan zijn hele preek, waarvan de aantekeningen
bewaard zijn gebleven, aan de betekenis van het
kunstwerk. Een betekenis waarvoor hij het "gedach-
ten-ontwerp" leverde. Naderhand schreef hij ook nog
een paar artikelen over de schildering. Zodoende zijn
we goed op de hoogte van inhoud en betekenis er-
van. (ill. :De Wandschildering in de Hervormde Kerk
te Rosendaal door Dr. J.D. Bierens de Haan,Velp Ybe
Ybes & Co.)

Gedurende zijn jaren in Rozendaal kwam dominee
Bierens de Haan steeds meer tot het inzicht dat zijn
roeping niet zozeer lag in het predikantschap, als wel
in de beoefening van de wijsbegeerte.
Dan volgt het jaar 1906. Een moeilijk jaar. Drs. J.G.
van der Bend (1966) zegt hierover:
In 1906 gebeurt er iets dat hem aanleiding geeft zijn
emeritaat te nemen, en zich geheel te wijden aan de
wijsbegeerte, welke hij als zijn levensroeping kent.

~



beroepen, naar Ro-
zendaal was geko-
men. Na de dood
van zijn moeder
werd baron van
Pallandt heer van
Rosendael en ver-
huisde hij met zijn

gezin naar het
kasteel.

De Utrechtse hoogleraar in de wijsbegeerte Van der
Wijck, die aftreedt, heeft hem als opvolger aangewe-
zen; hij staat als eerste op de voordracht, maar er vindt
een politieke benoeming plaats buiten de opdracht om.
De teleurstelling is ernstig en hij besluit zijn eigen weg
te scheppen om de waarheid te verkondigen waartoe
hij zich geroepen weet; een besluit dat hem, om het
onzekere van de toekomst die dit met zich meebrengt,
moeilijk is gevallen.

Op zondag 4 november 1906 neemt dominee Bierens
de Haan afscheid van Rozendaal. Daarover werd nog
lang nagesproken in Rozendaal. Die dag droeg hij zijn
toga niet meer, maar was in rokkostuum gekleed. Te-
vens zou hij geen gebruik meer hebben gemaakt van
de preekstoel "daar de kansel voor hem te klein was
geworden". Na zijn afscheid vertrekt hij met zijn gezin
naar Aerdenhout.
Jaren later uit Dr. J.D. Bierens de Haan zich over deze
voor hem zo moeilijke tijd in het Gesprek over de Vrij-
heid, één van de studies die is opgenomen in de bundel
De Verborgen Harmonie (1916). Het is treffend om, in
het Gesprek, zijn denken uit die tijd tegen te komen
en tegelijkertijd te ervaren dat bepaalde aspecten er-
van te zien zijn in de muurschildering in de kerk van
Rozendaal.

F.J.W. baron van Pallandt,
de opdrachtgever

Frederik Jacob Willem baron van Pallandt (1866-1932)
was in 1886 getrouwd met ConstantiaAlexine Loudon
(1859-1948). Aanvankelijk bewoonden zij het huis
Roseneath, het huidige gemeentehuis van Rozendaal.
Kort nadat zijn vader, Mr. R.J.C. baron van Pallandt
op Tweede Kerstdag 1899 was overleden, volgde hij
hem op als burgemeester van Rozendaal. Zijn moeder,
Ada Catharina barones Torck, overleed in 1902, een
jaar nadat dominee Bierens de Haan, nog door haar

Kerk en pas-
torie behoor-
den tot het
bezit van de
heer van Ro-
sendael.J.F W baron van Pallandt

Wij hebben gezien dat dominee Bierens de Haan ba-
ron van Pallandt wist te winnen voor zijn plannen ter
verfraaiing van het kerkinterieur. De baron besluit
tenslotte, als eigenaar van de kerk, om de muurschil-
dering te laten uitvoeren en geeft daartoe opdracht.
Op de zondag van de onthulling spreekt dominee Bie-
rens de Haan, als hij klaar is met zijn uitleg van het
kunstwerk, nog een aantal mensen toe. Hij richt zich
tot baron van Pallandt met de woorden:

... hartelijk dank ... , dat ge open oor gehad hebt voor
mijn klachten over den witten wand en dat ge aan
mijn idealen om een kunstwerk in de kerk te hebben
kracht hebt bijgezet, door uw bereidwilligheid het te
laten uitvoeren. Ik acht ons gelukkig te Rosendaal. Wij
hebben wat geen protestantsche kerk in ons land nog
heeft; wij hebben den eersten stap gedaan op den weg
der nieuwe kerkelijke schilderkunst. Mogen andere
gemeenten navolgen! Hoe dank ik u dat ge door uw
steun en sympathie dit werk hebt mogelijk gemaakt.



Gerrit van der Hoef
de kunstenaar

Gerrit van der Hoef (1879-1954) werd geboren in Am-
sterdam. Aanvankelijk kreeg hij tekenlessen van zijn
vader, maar als hij als vijf tienjarige van school gaat,
komt hij in de leer op het atelier van Hendriks. Als
achttienjarige vertrekt hij naar Brussel waar hij in de
zomermaanden op het atelier van Henri Baes werkt en
's avonds de Academie bezoekt. Henri Baes, decora-
tieschilder en architect, had samen met zijn broer Jean
Baes een groot decoratie-atelier dat bij bijna alle be-
langrijke decoratiewerken in Brussel betrokken is ge-
weest. Tegelijkertijd was Baes directeur van de Ecole
des Arts Decoratifs, waar veel belangstelling bestond
voor het Symbolisme. Na drie jaar Brussel vertrok van
der Hoef naar Parijs, om eenjaar later weer naar Brus-
sel terug te keren. En dan komt dominee Bierens de
Haan in 1903 met het verzoek om een ontwerp voor
een muurschildering in Rozendaal te maken. Een op-
dracht waar hij erg blij mee is en waar hij later in zijn
leven steeds weer met veel vreugde op terug kijkt.

In april 1904 komt hij naar Rozendaal en begint aan de
monumentale schildering te werken om die tenslotte
begin 1905 te voltooien. Op de zondag van de onthul-
ling richt dominee Bierens de Haan zich na zijn uitleg,
ook tot hem en wel met de volgende woorden:
....Ik behoef u niet te zeggen hoezeer uw werk mij een
genot is te aanschouwen. Het is de taal van een kun-
stenaarsgemoed. dat in kleuren en lijnen, injiguren en
gestalten. zijn innige schoonheidsliefde heeft uitge-
sproken. .... Wanneer gij Razendaal verlaat, laat ge de
vrucht van een ernstigen en schoonen arbeid achter.
Moge dit werk de aanvang zijn van een welslagende
kunstenaars loopbaan.

Ontmoet van der Hoef gedurende zijn tijd in Ro-
zendaal ook zijn toekomstige vrouw? In ieder ge-
val trouwt hij aan het eind van 1905 met de in Velp

Gerrit van der Hoef

woonachtige kunstenares Frouke van Rossem. Samen
vertrekken zij naar Bergen (NH).

Totstandkoming van het kunstwerk

Gerrit van de Hoef werd in 1903 door dominee Bie-
rens de Haan benaderd met het verzoek om een eerste
ontwerp voor de muurschildering. In de nazomer van
1903 bespreken zij gezamenlijk de plannen. Van der
Hoefhad inmiddels een geometrische indeling van het
totale muurvlak (7,50 x 12 m) gemaakt (zie schema).
Nu was het aan dominee Bierens de Haan om zijn
"gedachten-ontwerp" zodanig op papier te zetten dat
dit overeen zou stemmen met de vlakindeling. Daarna
moest datgene wat door de predikant "in de taal van
het woord ontworpen was", door de schilder omgezet
worden "in de taal van de schilderkunst". Gedurende
het najaar en de winter werkt van der Hoef in Brussel
aan het ontwerp. Dit resulteert in een ontwerptekening
die bewaard is gebleven. We zien dat er een hechte



Dan volgt de inwijding van de muur-
schildering op zondag 5 februari. In
"Handelingen van den Kerken-raad te
Rosendaal" schrijft dominee Bierens
de Haan: "De godsdienstoefening
was geheel gewijd aan de verklaring
van het kunstwerk. De kerk was ge-
heel gevuld en het licht was uitermate
gunstig voor de beschouwing".
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Schema muurschildering

samenhang is ontstaan, waarbij compositie en inhoud
niet van elkaar te scheiden zijn. Het ontwerp toont een
verschil met de uiteindelijke uitvoering. Op de teke-
ning zijn de medaillons in de vakken A,B,C,D,E,J,K
en M voorzien van bloemmotieven. Kijkend naar de
muurschildering valt het op dat daar de bloemmotie-
ven zijn vervangen door symbolen. Dit is vermoe-
delijk een latere toevoeging van dominee Bierens de
Haan. Hij hield van symboliek en van symbolen. In
zijn studeerkamer in de pastorie had hij ook, zelfge-
tekende, symbolen op het behang van de muren ge-
plakt. Als het ontwerp is goedgekeurd kan het werk
een aanvang nemen. Op 3 april 1904 wordt er begon-
nen met het opbouwen van de steigers. De benodigde
balken en planken zijn afkomstig uit de naastgelegen
timmerschuur van het kasteel. Zodra de steigers klaar
zijn kan er gewerkt worden aan de "toebereiding van
den muuren". Het is tenslotte half mei als van der Hoef
de eerste penseelstreek op de muur zet. Afgezien van
enkele korte onderbrekingen werkt hij gestaag door
totdat het werk begin 1905 voltooid is.

Na de uitleg sprak hij behalve baron
van Pallandt en Gerrit van der Hoef
ook de gemeente toe. Zijn "woord tot
de gemeente van Rosendaal" besluit
hij met de wens:

dat ieder uwer, die vatbaar is voor geestelijke dingen,
almeer de nieuwe wandschildering beschouwt als een
geestelijk bezit der Rosendaalsche gemeente, waar-
van gij voor niets ter wereld wilt beroofd worden.

Inhoud en betekenis van de muurschildering

Alvorens in te gaan op inhoud en betekenis is het goed
kort stil te staan bij Bierens de Haan 's denken over
kunst. Het is bekend dat hij zich verwant voelde met
de stroming in de kunst die Symbolisme wordt ge-
noemd. Het Symbolisme imiteert niet de werkelijk-
heid, maar probeert ideeën en emoties in beelden uit
te drukken. Het kan ook poëtisch zijn. Eén van de
inspiratiebronnen van deze kunststroming was de fi-
losofie, met name die van Hegel en van Spinoza. Do-
minee Bierens de Haan werd beschouwd al een voor-
aanstaand Spinoza-kenner en ook hij was, net zoals de
Symbolisten, van mening dat kunst uitdrukking moest
geven aan een idee. Maar wat verstond hij daaronder.
In één van zijn vele artikelen schrijft hij dat hij



"de Idee" ziet "als hetgeen bij God geldt als werkelijk-
heid, de levende gedachte Gods".

De schildering in de kerk van Rozendaal beschouw-
de Bierens de Haan als een ideeënwerk. Het geheel
is een symbolische compositie waaraan een centrale
gedachte ten grondslag ligt. Deze centrale gedachte is
in het midden van het muurvlak aangebracht, boven de
kansel (F). Zij wordt niet verbeeld, maar verwoord:
AL WATADEMT LOVE DEN HEER. Woorden uit de
150ste psalm, "ondersteund" door gestileerde duiven
met de snavels naar elkaar toe (in de christelijke kunst
symboliseert de duif vaak de Heilige Geest).
De grondgedachte wordt op twee manieren uitgewerkt,
omdat, volgens dominee Bierens de Haan, de religieus
gestemde mens enerzijds goed wil handelen en ander-
zijds wil nadenken over God. Het zedelijk goed hande-
len en het religieus overdenken kon naar zijn mening
niet goed gesymboliseerd worden. Daarom moesten er
in de vakken links en rechts van de preekstoel voor-
stellingen komen die de zedelijke handeling (E) en de
religieuze overpeinzing (G) op de juiste wijze zouden
vertolken.

Voor het zedelijk
goed handelen koos
hij een moment uit
de gelijkenis van de
Barmhartige Sama-
ritaan (Lucas 10) en
voor de religieuze
overdenking het ge-
sprek van Christus
met de Samaritaan-
se vrouw bij de bron
(Johannes 4).
Links zien we de
Barmhartige Sama-

ritaan afgebeeld op het moment dat hij de beroofde
en gewonde Jood, die op zijn ezel zit, ondersteunt en
voortleidt. Eigenlijk vond Bierens de Haan een an-
der moment, namelijk het verbinden van de wonden,
poëtischer. Maar dat vroeg om een compositie in de
breedte en dat was hier niet mogelijk. De aansporing
van Christus, nadat hij de gelijkenis had verteld, wordt
onder (1) de voorstelling in woorden uitgedrukt: GA
HEEN EN DOE DESGELIJKS.
Dominee Bierens de Haan was van mening dat deze
tekst niet in beeld te vatten was. Maar wat kan er dan
verwoord worden en wat verbeeld? In een artikel over
kunst gaat hij in op de vraag hoe woord en beeld zich
tot elkaar verhouden. Hij schrijft : "De Idee nu, de
levende gedachte, wordt niet alleen gedacht, maar
ook gevoeld". Het gevoel kan volgens hem wel door
het woord worden uitgedrukt, maar de gevoelde Idee
moet zichtbaar gemaakt worden. Dat zichtbaar maken
gebeurt in de zinvolle beweging, de lichaamshouding,
het gebaar. Hij is van mening dat de aandoening, de
emotie vooral zichtbaar wordt in de afbeelding van
het gebaar. Hier in Rozendaal wordt de liefdevolle
zorg tot uitdrukking gebracht door de behoedzame
ondersteuning van de Barmhartige Samaritaan en
door het aandachtige gebaar waarmee hij de teugel
vasthoudt en de ezel rustig voortleidt.

Ook rechts, waar het gesprek van Christus met de
Samaritaanse vrouw in beeld is gebracht, is het ge-
baar belangrijk. Christus' linkerhand ligt op zijn
borst, als "gebaar van volkomen oprechtheid en in-
nerlijke verzekering". Zijn rechterhand strekt hij uit
naar de Samaritaanse om haar zijn "geestelijke schat-
ten aan te dragen". En de vrouw? Zij staat daar, naast
de bron, terwijl in haar geest "de actie der gedach-
ten ontwaakt". Net zoals bij de Barmhartige Sama-
ritaan moet deze voorstelling niet worden gezien als
een gebeurtenis, maar als een "levensidee". Opnieuw
niet in beeld te vatten wordt de essentie ervan eronder



Met de linkerhand ondersteunt hij zijn kin, terwijl de
linker elleboog wordt gesteund door de rechterhand.
De engel tenslotte staat voor de innerlijk voltooide
mens bij wie het geestesleven ten volle is gerijpt.

Gesprek van Christus met de Samaritaanse vrouw

ervan eronder (L) verwoord door:
AANBIDDING IN GEEST EN WAARHEID.

In beide voorstellingen is achter de figuren op deco-
ratieve wijze een acacia, met opengespleten vruchten,
aangebracht. Zij symboliseert de rijkdom van het gees-
telijk leven en het paradijs. De bovenhoeken worden
links en recht afgerond door gestileerde duiven.

De centrale gedachte is ook nog op een andere manier
vormgegeven. Bovenaan de muur zijn de medaillons
in de 4 staande rechthoeken voorzien van symbolen.
Van links naar recht ziet men: plant (A), dier (B), mens
(C) en engel (D): al wat ademt. Zij symboliseren de
verschillende hoogten van bewust leven. In de plant is
het leven nog niet bewust, in het dier ontwaakt het be-
wustzijn. Bij de mens komt het bewustzijn tot leven en
dan volgt de innerlijke overweging. De mens moet im-
mers zelf denken, zeker de godsdienstige mens. Van-
daar dat de mens is afgebeeld in denkende houding.

Medaillon: vlam, symbool van het Pinkstervuur

Onderaan de muur zijn eveneens symbolen aange-
bracht in de medaillons. Links van de preekstoel:
vlam (H) en opengeslagen boek (J). Rechts van de
preekstoel: kruis (K) en palmtak (M). De vlam sym-
boliseert het Pinkstervuur en staat voor de geest van
God. Het boek staat symbool voor het woord, waar-
door de geest van God het menselijk hart bereikt. Is
het hart bereikt dan volgen innerlijke strijd en lijden.
Het kruis, rechts van de kansel, verbeeldt deze in-
nerlijke strijd en het lijden. De palmtak, die de reeks



afsluit, staat symbool voor de overwinning die volgt
op het lijden.

De overwinning waarin het geestelijk leven tot volle
wasdom komt. Dan stemt de mens in met het Laus Deo
van de hele schepping. En daarmee zijn we terug bij de
gedachte die aan het geheel ten grondslag ligt: al wat
ademt love den Heer.

De muurschildering is uitgevoerd in zachte, "tedere"en
"stille" kleuren. Dominee Bierens de Haan vond dat de
rust van het geheel niet verloren mocht gaan door te
sterk sprekende kleuren.

Onderhoud en restauratie

De muurschildering behoort tot Rozendaal 's onroerend
kerkelijk kunstbezit. Bezit vergt onderhoud en gedeel-
telijk of uitgesteld onderhoud leidt tot restauratie. Er
is niet zoveel bekend over het in goede staat houden
van de schildering. Af en toe werd er "wat" onderhoud
gepleegd.

In 1962 werd de schildering wel hersteld en opnieuw
gevernist. Willem Barnard, toen predikant in Ro-
zendaal, schreef ter gelegenheid daarvan "Een Ro-
zendaais kerklied" .
In het voorjaar van 1986 werden, na het vervangen van
de kerkramen, de muren opnieuw beraapt. Hoewel de
schildering was afgedekt tijdens die werkzaamheden,
had zich er toch veel vuil en stof op vastgezet. Toen de
schilder het wilde verwijderen bemerkte hij dat de verf
op allerlei plaatsen, verspreid over het hele muurvlak,
begon los te laten. Bovendien had de in 1962 aange-
brachte vernis een ernstige vergrauwing van de kleuren
teweeggebracht. Een grondige restauratie bleek nood-
zakelijk. In 1989 voerde het atelier Verheij de restau-
ratie uit. Daarna was de muurschildering als nieuw. En
dat werd gevierd. Op zondag 4 februari 1990, op één
dag na, vijfentachtig jaar na de onthulling!

Een unicum

In zijn toespraak, na de uitleg, op zondag 5 februari
1905 uit dominee Bierens de Haan nog de hoop dat
het aanbrengen van de muurschildering in de kerk van
Rozendaal een stimulans en een voorbeeld ter navol-
ging mag zijn voor de religieuze kunst.

Het jaar daarop, als hij in november afscheid neemt,
spreekt hij de Rozendaalse gemeente opnieuw toe.
Rondziend constateert hij verheugd hoezeer de kerk
in de bijna zes jaren dat hij in Rozendaal was, is ver-
fraaid. Ook is hij dankbaar dat hem is "toegestaan het
groote werk dezer wandschildering te ontwerpen en
aan den schilder over te dragen".

Nog steeds hoopt hij dat het voorbeeld gevolgd zal
worden, zo niet "dan blijft toch de kerkelijke wand-
schildering te Rozendaal het bewijs dat schoonheids-
zm en Godsvereering kunnen en moeten samen-
gaan".

Ruim acht decennia later schrijft Dr. C. A. van
Swighem, destijds hoogleraar aan de VU te Amster-
dam, aan de kerkenraad. In verband met de op
handen zijnde restauratie is hem om zijn zienswijze
gevraagd. Hij noemt de muurschildering een "kunst-
historisch, kerkhistorisch en geesteshistorisch uni-
cum" en dat niet in het minst om de verbinding die tot
stand is gebracht tussen de Woord-traditie, die over-
eind blijft staan, en de beeldtraditie in de kerk, hier
op een zodanig abstracte manier toegepast, als andere
versie van het Woord, dat er van een protestantse be-
nadering kan worden gesproken.

Tevens is Dr. van Swighem van mening dat het hier
gaat om "een voorbeeld van monumentale kunst waar
we uiterst zuinig op moeten zijn en dat verdient tot in
lengte van dagen bewaard en in goede staat onderhou-
den te blijven".
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DE WANDELING VAN TERLET NAAR DE
TORCKSCHOOL IN ROZENDAEL

In het jaar 1915 verhuisde het gezin van Roelof van
Ark en Reintje Heintje Brouwer, mijn grootouders
van de Hoge Veluwe naar de boerderij "Klein Terlet",
een boerderij die het eigendom was van baron van Pal-
landt van Rosendael.

Daarom was de vraag waar de jongste kinderen naar
school zouden gaan, Schaars bergen of Rozendaal,
dan ook niet moeilijk. Het werd de Torckschool in Ro-
zendaal waar meester Slempkes de scepter zwaaide.
De weg naar Rozendaal was voor de jonge kinderen
niet eenvoudig. Eerst een pad door de hei, dan werd de
Eerbeekse weg overgestoken, dan door het bosgebied
van de Koolhof en zo kwamen zij op de Terletseweg
boven langs het kerkhof en vandaar in het park van
Kasteel Rosendael.

De drie zusjes, kinderen van 10, 8, en 6 jaar oud, Hein-
tje, Bartje en Roelofje van Ark en later kwam daar
Gerritje, het jongste zusje nog bij, liepen elke dag 7
km heen en terug, door weer en wind. In de wintertijd,
wanneer het rond half 5 al begon te schemeren liepen
de kinderen een stuk door het donkere
bos. Pas op de hei, waar het nog een
beetje licht was, konden ze de omge-
ving weer goed zien.

Ook op zaterdagochtend werd de tocht
ondernomen. Mijn moeder Bartje vond
dat maar onzin. Een halve dag naar
school en dan zo'n eind lopen. Ze had
dan ook vaak buikpijn en probeerde zo
haar noodlot te ontkomen. Totdat op
een zaterdagmiddag de juffrouw op de
stoep stond. Toen was het met de buik-
pijn afgelopen.

De eerste jaren liepen de meisjes samen, maar toen
Gerritje in de hoogste klas zat liepen de buurkinderen
van boerderij Groot Terlet van de familie van Veelen,
gelegen aan de oostkant van de Apeldoornseweg met
haar mee.

Tijdens een van die schooldagen werd Roelofje ziek
en 's middags om half vier was het kindje doodziek.
Maar ze moest toch naar huis lopen. Van vader even
bellen van "kom mij alsjeblieft even met de auto op-
halen" was in die tijd geen sprake. Onderweg werd
Roelofje steeds zieker, totdat ze niet meer kon lo-
pen. Heintje en Bartje en afgewisseld door Gerritje,
kruisten de armen zodat Roelofje er op kon zitten en
sjouwden de laatste kilometers Roelofje naar huis.

Een paar dagen later stierf Roelofje en een kindje dat
toevallig bij hun logeerde, aan de difterie. Samen zijn
zij op de Rozendaalse begraafplaats begraven. Juf-
frouw Pater heeft nog vaak daarna een bloemetje op
het graf van de kinderen gezet.

Hermien Rijnbende-Harmsen,
Rheden, februari 2008

Boerderij Klein Terlet ca. 1915



Al in 1753 kocht Lubbert Adolf Torck het huis van
Jacob van Hees, de oude herberg (het "Leyenhuis"),
nu staat er de 'Hut' en verhuurde deze voorlopig voor
enkele jaren. Toen er voor de kerk een eigen predi-
kant werd benoemd, werd er gelijktijdig een koster-
schoolmeester aangesteld. Na tijdens de verbouwing
van de oude herberg korte tijd les te hebben gegeven
in een huis aan de Rozendaalselaan, betrok deze kos-
ter-schoolmeester de oude herberg waar hij woonde
en les gaf. De koster had er vrij wonen. In mei 1812 is
er een afzonderlijk schoolhuisje aangebouwd.

250 JAAR ONDERWIJS
IN KASTEELDORP ROZENDAAL

Van aap (noot mies) tot @ (apenstaartje)

School in oude Herberg vlakbij de kerk

Tot in het midden van de 18de eeuw gingen de Ro-
zendalers in Velp in de Oude Jan naar de kerk en de
kinderen die naar school gingen kregen les van de
Velpse koster. Hierin kwam verandering toen de heer

van Rosendael, Lubbert AdolfTorck,
besloot een eigen kerk te stichten in
Rozendaal. Daar het in die tijd ge-
bruikelijk was dat het onderwijs werd
verzorgd door de koster, lag het voor
de hand dat er bij de kerk een school
kwam. De kerk werd ingewijd op 9
juli 1758 en Lubbert Torck kon dat

Lubbert A. Torck nog net bijwonen, want hij overleed
11 oktober 1758.

De eerste school in Rozendaal heeft vlak naast de kerk
gestaan en is door de heer van Rosendael gelijk met de
kerk gesticht. Beide waren zijn eigendom.

Van 1758 tot 1930 is de schoolmeester behalve kos-
ter ook voorzanger en doodgraver geweest. Meester
Slempkes, was de laatste die beide ambten in Ro-
zendaal vervulde. Hij was liever alleen meester vooral
omdat hij geen zangtalent had. In die tijd waren de
eisen niet hoog, die aan een toekomstige schoolmees-
ter werden gesteld. Dat blijkt ook uit het verhaal van
Theodorus Gordon, die op 27 februari 1787 proeven
van bekwaamheid moest afleggen om tot schoolmees-
ter te Velp benoemd te worden.

Hij verscheen
: keurig uitgedost
voor ds. Stolk
en later voor ds.
Swijgman Wil-
dervanck van
Rozendaal, waar
hij uit de bijbel
moest voorle-
zen en enige
psalmen zingen.
Hierna kon hij
zijn gewichtige
taak beginnen.
In die tijd waren

Alle leerlingen met mr. Slempkes rechts



er weinig leermiddelen en lieten de schoollokalen te
wensen over. Dominee van den Ende, die samen met
baron Assueer Jan Torck het onderwij s in Rozendaal
wilde verbeteren, stuitte, op zoveel onwil en onwe-
tendheid, dat dit het bij voorbaat gedoemd was te
mislukken. De school is waarschijnlijk tot 1842 bij de
kerk gebleven.

De Torckschool

Assueer Lubbertus Adolf Torck liet in 1842 een nieu-
we school bouwen naar ontwerp van P.Verwagen. Dit
is de school die wij nu als de Torckschool kennen. Het
was een bijzondere school der tweede klasse met maar
één lokaal. We kennen de motieven voor de bouw niet,
maar de bevolking was de heer van Rosendael zeer
dankbaar.

Torckschool schilderij

In 1857 kwam onder het ministerie van der Brugghen
een nieuwe schoolwet tot stand. De wet van 1806 van
Van der Palm en Van de Ende voldeed niet meer. De
wet liet de gemeente enige tijd om orde op zaken te
stellen en zo nam de Raad op 31 januari 1861 het be-
sluit om: lste de alhier bestaande bijzondere school

van de tweede klasse over te nemen als openbare la-
gere school van deze gemeente. 2de aan te stellen
tot hoofdonderwijzer in die school Antonius Jurrianus
Donck.
Er was hier een dag en avondschool. De dagschool
werd gehouden van maandag tot en met vrijdag van
9.00-11.30 uur en van 12.30 - 4.00 uur. De avond-
school van 18.00-20.00 uur. Zaterdags werd de mees-
ter geacht zich met zijn kostersambt bezig te houden.
Tussen mei en oktober waren er twee weken vakan-
tie toegestaan. In 1861 telde de school 101 leerlingen
waarvan er 1 uit Arnhem kwam, 30 uit Velp en 70
uit Rozendaal. De kinderen van buiten moesten het
schoolgeld vooraf betalen en werden niet toegelaten
zonder betalingsbewijs. Het schoolgebouwen de on-
derwijzerswoning bleven nog wel in bezit van de heer
van Rosendael. In 1859 is Heuveloord gebouwd als
woning voor de onderwijzer.

Heuveloord no 46

In 1878 kwam weer een nieuwe onderwijswet tot
stand. Er werd een nieuw vak ingevoerd n.l. nuttige
handwerken, waarvoor een onderwijzeres werd be-
noemd. De wet eiste ook dat er een tweede onderwij-
zer werd benoemd als de school meer dan 30 leer-
lingen telde. Hier maakte men niet zo'n haast mee,
omdat een kwekeling veel goedkoper was.

Vanaf] 882 was de school een tweemansschool.



gevel werd gemetseld, die door de tussenmuur extra
stevigheid kreeg. De school kon weer op tijd open ter-
wijl het voeg- en verfwerk voltooid werd.
De school was al gauw weer te klein omdat er ook
veel kinderen uit Velp op school kwamen.

In 1878 kwam weer een nieuwe onderwij swet tot stand.
Er werd een nieuw vak ingevoerd n.l. nuttige hand-
werken, waarvoor een onderwijzeres werd benoemd.
De wet eiste ook dat er een tweede onderwijzer werd
benoemd als de school meer dan 30 leerlingen telde.
Hier maakte men niet zo'n haast mee, omdat een kwe-
keling veel goedkoper was. Vanaf 1882 was de school
een tweemansschool.

In 1842 was het een modelschool, maar in 1900 zegt
een oude metselaar er het volgende over: "Een grote
holle ruimte, een lichaam zonder ziel". Een gebouw
zonder verband, met een klein voorportaal tegen de
zuid muur en aan de achterkant een paar vunzige toi-
lethokjes. Idyllisch was het gebouw zeker niet maar
wel de ligging. Twee leerkrachten voor zeventig of
tachtig kinderen in een lokaal, dat was een toestand
die niet te handhaven was.

Vanaf 1900 worden er regelmatig voorzieningen ge-
troffen om en rond het gebouw. Zo werd er in no-
vember 1902 een lantaarn bij de school geplaatst met
het oog op de avondschool, de muziek die toen ook
al in de school repeteerde en de catechisatie. De bur-
gemeester betaalde de lantaarn, maar vond dat de ge-
meente de olie en het aansteken voor haar rekening
moest nemen. In 1901 verzocht de schoolopziener de
burgemeester de school te verbouwen. Deze beloofde
met zijn moeder, vrouwe van Rosendael, de eigenares
van het gebouw, te spreken, die er mee akkoord ging
de verbouwing te betalen.

In 1902 is de school verbouwd door aannemer E.J.
Muis en van een neorenaissance voorgevel met inge-
zwenkte topgevel voorzien. Er kwam een tussenmuur
en een gang. Er kwam meer licht, verwarming en ge-
rief. Omdat de verbouwing moest gebeuren gedurende
de twee weken zomervakantie werd er ook 's nachts
doorgewerkt met behulp van petroleumlampen. Het
muurwerk was zo slecht dat er een hele nieuwe voor-

Torckschool met trapgevel

De school onder de Duitse bezetting

De Torckschool werd in augustus 1944 door de Duit-
sers gevorderd en het is voor andere doeleinden ge-
bruikt gebleven gedurende de rest van de oorlog. Het
is zelfs voor korte tijd bewoond geweest door Arn-
hemse vluchtelingen, maar verder was het aldoor bij
de Wehrmacht in gebruik. De schoolbanken werden
er uit gehaald en gedeeltelijk naar de raadszaal in
het burgemeestershuis gebracht. Hier gingen de les-
sen door tot de Duitsers ook de raadszaal nodig had-
den. De kinderen en hun spullen moesten er uit. Toen
heeft de burgermeester de eetkamer als schoollokaal
beschikbaar gesteld. Zo slaagde de Duitsers er niet
in het Rozendaalse onderwijs te gronde te richten. Zo
lang de oorlog duurde bleef het zo.



De school na 1945

Na de bevrijding kreeg de school het door verschillen-
de factoren bijzonder moeilijk. Het gebouw was door
de bewoning en beschietingen onbruikbaar gewor-
den en het zou nog wel even duren voor er een lokaal
beschikbaar was. De raadszaal werd weer als school
ingericht. Het schoolhoofd vroeg en kreeg eervol ont-
slag en de onderwijzeres ging in november trouwen.
Hierna volgde verschillende tijdelijke leerkrachten.
Het gevolg was dat veel ouders hun kinderen in Velp
op school deden, waar de zaken beter geregeld waren,
waardoor het leerling aantal een dieptepunt bereikte
van veertien. De gemeenteraad heeft zelfs overwogen
de school op te heffen. Uiteindelijk werd na overleg
met de inspectie met spoed een nieuw hoofd aange-
trokken. En op 1 maart 1946 was de school weer in
zoverre hersteld dat één lokaal in gebruik kon worden
genomen. Langzaam maar zeker herstelde school en
onderwijs zich van de geleden schade.

In 1950 werd de laatste band tussen school en kasteel
verbroken. De school en het meesterhuis met de wei
aan de Rosendaalselaan werden voor f 1l.750,-- door
de gemeente aangekocht van de erven Van Pallandt.
In 1954 gaf het gemeentebestuur als dank voor alles
wat de heren van Rosendael voor het onderwijs hier
ter plaatse gedaan hebben de openbare school de naam
"Torckschool" .

In 1959 oordeelde de inspecteur van het lager onder-
wijs: 'Ik vind het gebouw van uw school één van de
lieflijkste in mijn inspectie '. In 1969 deelde de staats-
secretaris van onderwijs en Wetenschappen mee: 'Het
is mij bekend, dat de bouw van een vierlokalig school-
gebouw ten behoeve van de openbare school voor ge-
woon lager onderwijs te Rozendaal, dringend nood-
zakelijk is. ' In die tien jaar was er veel veranderd: de
gemeente groeide van 890 naar 1396 inwoners, waar-
door in 1965 een 3de lokaal moest worden gebouwd,

TORCK SCHOOL'

Naambordje Torckschool

in 1968 een 4de lokaal in gebruik genomen werd in de
bakkerij en in 1969 een 5de lokaal werd bijgebouwd
aan de bosrand. Ook na 1969 bleef het aantal leerlin-
gen stijgen. In 1971 werd een 6de lesruimte gevonden
in de consistorie van de Hervormde kerk.

Dit was een onhoudbare situatie. In 1969 werd een
urgentieverklaring verleend en kwam er uitzicht op
het verwerven van de nodige grond en werd besloten
tot nieuwbouw. Toch duurde het tot 20 augustus 1973
voordat de nieuwe school geopend werd. De naam
werd' de Rozendaalse Dorpsschool' . De architect was
J. Verhoeven.

In 1997 heeft de heer J. Baltjes in Ambt en Heerlijk-
heid nr. 119 een artikel geschreven over de bouwge-
schiedenis van de Dorpsschool.

Voor de Torckschool werd een nieuwe bestemming
gezocht o.a. Peuterspeelzaal "de Eekhoorn", de Ro-
zendaalsekapel die 150 jaar bestaat en de Rozendaal-
se Bridgeclub maken gebruik van het gebouw.



ONROEREND GOED
VAN DE FAMILIE TORCK IN ROZENDAAL

Nu het onder-
wijs in Ro-
zendaal 250 jaar
bestaat IS de
school al weer
veel te klein en
zijn er plannen
om weer een
meuw school-
gebouw te bou-
wen.

Er staan tijde-
lijk drie noodlo-
kalen. De oude
Torckschoolzelf
huisvest groep
1 en 2 van de
Dorpsschool en
heeft zijn oude

functie weer tijdelijk terug. Maar voor de eerste spade
de grond in gaat heeft men bijna een jaar feest onder
het moto: Van aap tot @ apenstaartje.
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Nelleke den Boer-Pinxter

Om een indruk te geven van de bouwactiviteiten en
het bezit van adelijke familie Torck van kasteel Ro-
sendael over de periode 1687-1978, wordt hierna een
kort overzicht met bijbehorende afbeeldingen gege-
ven van de verspreid liggende onroerende goederen
te Rozendaal. Veelal gebouwen van allure die het aan-
zien van een kasteeldorp zoals Rozendaal extra cachet
geven.

Jan van Arnhem (1636-1716) trouwde op 10 decem-
ber 1667 in Velp met zijn nicht Janne Margriete van
Arnhem en werd door dit huwelijk heer van Rosen-
dael. Zijn vrouw was in 1659 met Rosendael beleend
na het overlijden van haar broer Diederik.
Tot de heerlijkheid Rosendael behoorde Terlet, de
Imbos en in de nabijheid van huis Rosendael zeven
watermolens, die belangrijke pachtinkomsten op-
leverden. Verder hadden ze nog bezittingen in Ede,
Bennekom, Rheden en Velp. Zij bleven kinderloos en
kozen reeds in 1705 hun neef Lubbert Adolph Torck
uit als erfgenaam.

In 1721 werd Lubbert Adolph Torck (1687-1758) heer
van Rosendael. Hij trouwde in 1722 met Petronella
Wilhelmina van Hoorn (1698-1764). Zij behoorde tot
het Amsterdamse patriciaat en bracht een groot for-
tuin mee. Zij gingen in Amsterdam wonen in het huis
dat PetronelIa eerder met haar eerste echtgenoot Jan
Trip (1691-1721) had bewoond. In de zomer wisselde
zij hun verblijf aan de Herengracht in Amsterdam af
met Rosendael. Lubbert Adolph beperkte zich niet tot
veranderingen aan kasteel en park Rosendael, maar
ontpopte zich ook als bouwheer in het dorp. In 1750
liet hij 'het Spijker', het oude woonhuis van de vroe-
gere rentmeester Huybert van Nuys verbouwen tot
woning voor rentmeester Johan Hendrik Knoops.
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Het Spijker

In 1753 kocht Torck voor rekening van zijn vrouw Pe-
tronella voor f 390,- een huis van Jacob van Hees, dat
in 1757 als woning annex school aan de kosterschool-
meester ter beschikking werd gesteld. Het grootste
bouwproject dat Torck en zijn vrouw ondernamen was
de bouw van de nieuwe kerk, die op 8 juni 1758 in
gebruik werd genomen met de voltrekking van het hu-
welijk van hun neef en toekomstig erfgenaam Assueer
Jan Torck. In 1759 liet Petronella van Hoorn, de oude
vervallen herberg 'het Leijenhuis' afbreken en bouw-
de op deze plaats een nieuw huis annex school naast
de nieuwe kerk. Petronella's zoon Jan Willem Trip uit
haar eerste huwelijk stief jong in 1738.

Assueer Jan Torck (1733- 1793) werd in 1764 de nieu-
we heer van Rosendael. Hij woonde met zijn vrouw
Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren vooral in
Den Haag. Hij onderhield zijn landgoed Rosendael
en breide zijn grondgebied op de Veluwe aanzienlijk
uit tot ongeveer 10.000 ha, maar bouwde niet veel
nieuwe gebouwen. Hij begon met de bebossing van de
Imbosch en in 1765 werd aldaar een dubbele woning
gebouwd.

A.l Torck verwachtte rendement van zijn gebiedsuit-
breiding, maar ook de uitbreiding van zijn jachtgebied
was hem als vervent jager welkom. Zijn vrouw klaag-
de in verschillende brieven dat hij zijnjachtbedrijfliet
prevaleren boven zijn gezin.

Reinhard J.C. Torck (1775-1810) trouwde in 1800
met Goswina G. van Neukirchen. Toen hij in 1810
overleed was zijn oudste zoontje Assueer Lubbert
Adolph pas vier jaar oud. Zijn vrouw kreeg niet alleen
de verantwoording voor de opvoeding van de drie
kinderen, maar ook voor de instandhouding van het
bezit. Hierdoor zijn er in die periode geen belangrijke
wijzigingen op Rosendael doorgevoerd.

Assueer Lubbert Adolph Torck (1814-1842), was 24
jaar oud in 1830 toen zijn moeder overleed. Zijn zus-
ter erfde het huis in Den Haag. Hij trouwde in 1834
met Louise Huyssen van Kattendijke en ging perma-
nent op Rosendael wonen, waar hij grote veranderin-

Huis Rozenheuvel 1905
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gen aanbracht. Hij gaf opdracht tot de bouw van een
nieuw logement, twee huizen en een nieuwe school.
Hij koos voor het logement een prachtige plaats uit
met uitzicht op het kasteel en park. De bouw vond tus-
sen 1837-1838 plaats. De architect was E. Jenné en
de bouwsom was f 14.000,-. Tussen 1840-1841 werd
naar plan van P. Verwaijen een huis gebouwd waarvan
de locatie onbekend is, en aan de Rozendaalselaan was
tussen 1836-1838 een huis met een rieten kap verre-
zen, waarschijnlijk Rozenheuvel, want op een foto uit
ca. 1905 heeft het nog gedeeltelijk een rieten kap. Tot
slot gaf hij opdracht tot het bouwen van een school,
de latere Torckschool. Adolph Torck en zijn vrouw
Louise overleden in 1842 en 1843 en Ada, hun enig
overgebleven kind, erfde alles.

Barones Ada Torck (1843-1902) erfde in 1843 op Ro-
sendaels grondgebied de volgende bezittingen: Het
huis Rosendael zelf, de kerk, pastorie, vijf papiermo-
lens, een kopermolen, het logement dat geëxploiteerd
werd door Abraham Kraaijenstein, het voormalig loge-
ment op de hoek van de Kerklaan en Rozendaalselaan
gelegen (nu deel van het gemeentehuis en Roseneath
geheten) dat sedert 1853 slotzicht werd genoemd, het
huis Klein Rosendael, het Spijker, twee herenhuizen
die sinds 1853 Rozenheuvel en Molenzicht heten,
twee dienstwoningen, de schoolmeesterswoning en
het tegenwoordige huis De Hut. Heuvelzicht

De Hut



Ada trouwt in 1854 met haar neefMr. Reinhard J.C.
baron van Pallandt van Keppel. Door dit huwelijk
kwam het grondbezit, dat een generatie eerder gesplitst
was voor een belangrijk deel weer bij elkaar.

Bij Klein Rosendael werden tussen 1854 en 1855 een
nieuw koetshuis en een kippenren gebouwd.
Mr. Reinhard J.c. baron van Pallandt en Ada C. Torck
kregen drie zonen. De oudste Reinhard Adolf (1857-
1936) heeft zijn hele leven onder de hoede van zijn
familie op Rosendael gewoond. De tweede zoon
Frederique Jacob Willem (1860-1932) trouwde in 1886
met ConstantiaA. London en was geruime tijd burger-
meester van Rozendaal. De derde zoon Werner Karel
(1863-1937) trouwde in 1888 met Adolphine W.C.W.
barones van Knobelsdorff.

Aan het eind van de jaren tachtig vond er weer een
nieuwe bouwronde plaats. In 1881 was er al een nieu-
we kamer aan de pastorie toegevoegd. In 1888 verrees
er een koetshuis bij villa Rozenheuvel en werd dit huis
zelf ook verbouwd ten behoeve van Werner Karel die
zich met zijn gezin op Rozenheuvel vestigde. Hij was
een talentvol natuurfotograaf.

Tussen 1889-1890 werd het huis Slotzicht dat voort-
aan Roseneath werd genoemd, vergroot ten behoeven
van Frederique Jacob Willem. De naam Roseneath is
ontleend aan een huis in Schotland. De meeste van
De meeste van deze verbouwingen waren aangenomen
door de Velpse timmerman A. de Veer.

Na de dood van het echtpaar van Palland-Torck ves-
tigde Frederique Jacob Willem zich als erfgenaam in
1902 met zijn gezin op kasteel Rosendael. Zij waren
de laatste die het hele kasteel bewoonden. Nu begon
ook de verbrokkeling van het tot Rosendael horende
grondgebied en de bezittingen door vererving. Telkens
werden delen van de grond en bezittingen verkocht.
Na de dood van Frederique Jacob in 1932 was de OP-
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brengst van het landgoed niet meer voldoende om het
landgoed, huis en de tuin in de oude staat te handha-
ven. Het natuurgebied De Planken Wambuis (2.007
ha) werd in 1934 verkocht. In 1938 werd de Imbosch
verkocht aan Natuurmonumenten.

Het echtpaar had 5 kinderen. Toen in 1948 zijn vrouw
stierf moest het bezit door vijven gedeeld worden.
Om de successierechten te kunnen betalen werden
verschillende waardevolle antiquiteiten en inboedel
verkocht, waaronder een deel van de bibliotheek.

Hun derde zoon Willem Frederik Torck baron van
Pallandt (1892-1977) erfde Rosendael.Hij trouwde in
1919 met Roline Wilhelmine barones van Randwijck,
van wie hij in 1935 scheidde. Rosendael heeft in de
oorlog ernstig te lijden gehad. De oranjerie moest
zelfs worden afgebroken. Hij bewoonde na de oorlog
de zijvleugel met zijn tweede echtgenote A. Groen-
hof; het huis zelf werd verhuurd. Na zijn dood wer-
den kasteel, park en de Koningsberg, ongeveer 45 ha
in 1978 overgedragen aan de stichting Het Geldersch
Landschap.

BRON:
Rosendael, groen hemeltjen op aerd:

kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579,
Bierens de Haan, J.C,

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen [etc.];
Zutphen: Walburg Pers, 1994.



Het orkest verzorgde uitvoeringen, ging marcheren.
Toen ontstond de behoefte om er uiterlijk hetzelfde uit
te zien en om de competitie aan te gaan met andere or-
kesten. Tot het tenue behoorde, behalve de muziekpet,
een feestelijk witte broek. Het korps telde de eerste
jaren circa 16 werkende leden.

ROSENDAALSCHE KAPEL 150 JAAR

Caroline de Hartogh-van de Boel,
Jan Jansen en Peter Mekkink

Rozendaal heeft heel wat te vieren dit jaar. Behalve de
Rozendaalse kerk en de Torckschool, die beiden 250
jaar bestaan, heeft ook de Koninklijke Rosendaalsche
Kapel een jubileumjaar.

Op 18 mei 1858 werd de Rosendaalsche Kapel opge-
richt door Mr. R.J.Ch (Reinhard Jan Christiaan) Baron
van Pallandt, eigenaar en bewoner van kasteel Rosen-
dael.

Het begin

Vóór 1858 bestond er al een
muziekgezelschap dat door
onenigheid weer ter ziele is
gegaan. De Kapel zou zijn
ontstaan als hannonieor-
kest voor personeelsle-
den van de Baron en
dorpsbewoners. Het

tweede verhaal is
dat de kapel is
ontstaan uit een
groep musice-
rende leden van
de kennissen-
kring rond de
adellijke familie
Van Pallandt.

Mr. R.J. Ch. Baron VanPallandt.
Beschermheer en oprichter
van de Rosendaalsche Kapel

In het begin werd alleen de begeleiding van solisten
georganiseerd. Daarin kwam geleidelijk verandering.
Er kwam speciaal geschreven of bewerkte muziek
voor harmonieorkest.

Kapel met vaandel

Het eerste optreden vond plaats in de zomer van 1859.
Elke donderdagavond werd bij Hotel Kraaijesteijn
door 16 musici een concert gegeven onder leiding van
de gewezen kapelmeester van het 1e regiment Dragon-
ders, J.H. Köhler. Het daarop volgende zomerseizoen
was er elke maandag en donderdag Soirée Musicale.
Ook concerteerde de Kapel op de zondagen tijdens de
Velpse kermis (op Beekhuizen) en met Pinksteren op
de Rosendaalsche kermis (in de muziektent bij hotel
Kraaijesteijn). De kramen stonden langs het noorde-
lijke gedeelte van de laan; de draaimolen bij de school.
Pinkstermaandag reden er extra treinen naar Arnhem.
Er kwamen dan veel vreemdelingen naar Rozendaal



onder meer veel Friezen. Bij aankomst van de trein
stond er een "welingerichte omnibus" gereed, zoals
A. Kraaijesteijn in 1846 adverteerde. In 1871 ging de
kermis wegens een pokkenepidemie niet door. In 1890
is ze afgeschaft.

De familie van Pallandt en de
Rosendaalsche Kapel: een langdurige relatie

Als voormalig eigenaar-bewoner van kasteel Rosen-
dael heeft de familie van Pallandt bijna anderhalve
eeuw lang veel betekend voor het kleine, zelfstandige
dorp aan de rand van de Veluwe. En ook de Rosen-
daalsche Kapel heeft veel aan deze familie te danken.
Vanaf de start in 1858 tot 1977 zijn vier baronnen en
twee baronnessen respectievelijk beschermheer-be-
schermvrouwe geweest van de Kapel.

Beschermheer/ beschermvrouwe
Koninklijke Rosendaalsche Kapel

oprichter Mr. R. J. eh. Baron van Pallandt
t 25 december 1899 Reinhard Jan Christiaan. In 1854
getrouwd met Ada Catherina barones Torck eigenaar
en bewoner kasteel Rosendael

1902-1932 F J. W Baron van Pallandt
t 14 april 1932 Frederik Jacob Willem gehuwd 20 mei
1896 met vrouwe Constantia Alexine Loudon eigenaar
kasteel Laag Keppel

1932-1937 WK. Baron van Pallandt
t juni 1937 gehuwd met Baronesse van Pallandt - Von
Knobelsdorff

1937-1945 Baronesse van Pallandt-Von KnobelsdorfJ
t 22 november 1945 huize Rosenheuvel, Rozendaal

1945-1948 E. J. Baron van Pallandt
t 7 november 1969 te België bewoner huize
Rosenheuvellater woonachtig in België

1948-1977 W F T Baron van Pallandt
t 1977 eigenaar en bewoner kasteel Rosendael

Aanvankelijk betaalde de kasteelheer alle onkosten.
De kapelmeester genoot 150 gulden. Later werd dat
200 gulden, naast een vrije woning. Dit laatste is in
1890 vervallen. Het honorarium van de kapelmeester
werd door de baron tot aan de tweede wereldoorlog
betaald.
Vele jaren deed het Koetshuis in Kasteel Rosendael
dienst als repetitie lokaal. Niet altijd even comforta-
bel. Zeker niet in de winter!

Bij feestelijke en droevige gebeurtenissen in de fami-
lie Van Pallandt was de Kapel prominent aanwezig,
zo vermelden de notulen. Niet alleen in Rozendaal,
maar ook bij de Van Pallandts in Laag Keppel. Zo is
bekend dat ter gelegenheid van de koperen bruiloft
van de baron en baronnesse in 1913 een door een zil-
versmid vervaardigde zilveren schaal met inscriptie
werd aanboden door de leden van de Kapel.

Op 11 september 1930 werd "om 7 uur v.m. een ko-
raalmuziek ten gehore gebracht ter gelegenheid van
de 70 jarige geboortedag van den Heer F .J. W. Baron
Van Pallandt".

Op 14 april 1932 kwam het bericht van het overlij-
den van beschermheer F.J.W. Baron Van Pallandt. In
de notulen wordt uitvoerig melding gemaakt van het
overlijden:



Kapel, de Harmonie van Rosendael, al over een vaan-
deltje beschikte. De afmetingen waren bescheiden.
Fraai geborduurde letters op donkerblauw fluweel af-
gezet met gouddraad. Dit vaandelt je is goed bewaard
gebleven.

Al snel na de oprichting van de Rosendaalsche kapel
in 1858 werd dit vaandeltje, vervangen door het hui-
dige vaandel met daarop de lijfspreuk
"Fabricando, Fabri Fimus",
Wat betekent: "Al smedende wordt men smid'.

"Door de leden van den Kapel werd op dezen dag de
laatste eer bewezen bij de begrafenis van den Hoog
Welgeb. Heer F J W baron VanPallandt. Half 1 werd
aangetreden bij de Voorz. Waarna naar het Kasteel
werd gemarcheerd. Hier werd de stoet opgesteld. De
Kapel opende deze en ieder lid droeg een krans of
bloemstuk".

Ditzelfde deed zich in 1937 opnieuw voor bij het over-
lijden van beschermheer W.K. Baron Van Pallandt. Op
22 november 1945 overleed beschermvrouw baron-
nesse W.K. Van Pallandt plotseling. Verschillende le-
den waren bij de begrafenis aanwezig. In 1948 schreef
de baron het volgende kaartje:

Geachte heer Salemink,

Hierbij zeg ik u beleefd de donatie groot f 50,- van
wijlen mijner moeder voor de Rosendaalsche Kapel
op met dien verstande dat 1947/1948

á f 50,- nog betaald wordt. Het is misschien het beste
om de kaart binnenkort aan te bieden.
Verder zal ik mijn donatie verhogen totf 25,-.

Met vriendelijke groeten,
WF T VanPallandt

Het predicaat "Koninklijke" dat de kapel in 1949 ont-
ving heeft zij voornamelijk te danken aan de inspan-
ningen van de heer E.J. Baron Van Pallandt, woonach-
tig te Amsterdam.
Met het ouder worden van de laatst levende baron werd
de band duidelijk losser. Dit uitte zich vooral in het niet
meer repeteren in het Koetshuis van het kasteel en in
de afnemende financiële ondersteuning. De begrafenis
van deze laatste baron en beschermheer was duidelijk
soberder dan die van zijn voorgangers.

De kapel is trots op haar vaandel

In "Historie van Velp en Rozendaal" van H. Kerkkamp
valt te lezen dat de voorloper van de Rosendaalsche

Een spreuk die de
Kapel in het ver-
leden ruimschoots
waar heeft gemaakt,
getuige de vele prij-
zen op concoursen
en festivals.

Op de zwartflu-
welen ondergrond
staat centraal het in
zilver geborduurde

u familiewapen van
de Van Pallandts die altijd zo nauw met de Kapel ver-
bonden waren. In het midden staan de figuren Nep-
tunus en Titus afgebeeld. Zij zijn ook te vinden aan
de rand van de vijver in het Rozendaalse kasteelpark.
Uiteraard ontbreekt de oprichtingsdatum niet. Het his-
torische erfgoed van de Rosendaalsche Kapel en de
Van Pallandts bevindt zich in het repetitie lokaal van
de Kapel.

Lange tijd was het de gewoonte de behaalde prijzen in
de vorm van medailles en lauwerkransen op en aan het
vaandel te bevestigen. In 1981 is het vaandel volledig
gerestaureerd. Vrijwel alle medailles en de lauwer-
kransen zijn toen verwijderd. Het vaandel werd weer
als nieuw en het heeft nog steeds iets "koninklijks".



Trots als de Kapel is op zijn vaandel, zo trots was de
vaandeldrager Theo Schrijvers op de Tweede Pinkster-
dag van 1981 toen op een speciaal voor vaandels en
vaandeldragers georganiseerde bijeenkomst in de Fle-
vohof een 1e prijs werd behaald voor het best onder-
houden vaandel.

In 1949 verwierf de Kapel
het predicaat "Koninklijke"

Aan de vooravond van het koperen huwelijkfeest
van koningin Juliana en prins Bernhard gaf de Kapel
een concert in de tuin van Hotel Rosendael. Tijdens
dit concert kwam Baron Van Pallandt naar voren om
namens Koningin Juliana deze verdienstelijke onder-
scheiding uit te reiken. Als dank voor deze prachtige
titel werd aan de koningin een telegram gestuurd met
daarin de volgende tekst:
De Koninklijke Rosendaalsche Kapel, Rozendaal (G),
biedt Uwe Majesteit en Uw Koninklijke Hoogheid eer-
biedige hartelijke gelukwensen aan bij Uw koperen
huwelijksfeest en brengen dank voor het verlenen van
het predicaat Koninklijke aan onze vereniging.

Naar later bleek was het predicaat "Koninklijk" aan-
gevraagd voor het 90-jarig bestaan in 1948. Maar door
een nalatigheid van de toenmalige gemeentesecretaris
was dit verzoek in de la blijven liggen.

Kapelmeester in plaats van dirigent

Een muziekkapel heeft een kapelmeester in plaats van
een dirigent. In vroegere jaren had de kapelmeester
grote invloed op het reilen en zeilen van de kapel. Er
was sprake van een grote discipline en mede daardoor
kon de vereniging op het hoogste niveau meespelen.
Hoewel de aanduiding kapelmeester nu meer een sym-
bolisch karakter heeft, geeft dit toch een bijzonder
tintje aan de vereniging.

In de beginjaren werd de heer H.J. Köhler, voorheen
kapelmeester der Dragonders, als kapelmeester aan-
gesteld. Van de heer Köhler is bekend dat hij zelf de
muziek componeerde en arrangeerde, waaronder een
muziekstuk opgedragen aan de baron en baronnesse
Van Pallandt ter gelegenheid van hun 25-jarig huwe-
lijk in 1879.

Ook de heer van der Driesschen, kapelmeester van
1886-1910, schreef veel muziekpartijen voor de di-
verse muzikanten, iets wat in die tijd zeer gebruikelijk
was. Een speciaal dirigeerstokje werd hem aangebo-
den ter gelegenheid van een jubileum. Onlangs is dit
goed bewaard gebleven dirigeerstokje teruggevonden
bij de erfgenamen. Deze wisten ook te vermelden
dat deze kapelmeester vrij plotseling moest stoppen
vanwege een val van de bok (in die tijd reisde men
nog veel met paard en wagen), waardoor hij verlamd
werd.

Bij een sollicitatie naar de functie van kapelmeester
moest de kandidaat getuigschriften en aanbevelingen
overhandigen aan de Baron. Het aanvangsalaris van
de heer Van Rosmalen werd in 1927 door de Baron
op 750 gulden vastgesteld. Daarnaast ontving hij 150
gulden aan reis- en verblijfskosten en 10% van de in-
komsten uit buitengewone concerten.

Van 1930-1965 (met een onderbreking van 3 jaar)
stond de kapel onder leiding van de heren G.J. Struik
sr. en L. Struik jr. Het was de periode waarin de Ka-
pel op het hoogste niveau musiceerde en veel prijzen
behaalde.

Na het overlijden van L. Struik jr. in 1965 zijn er voor
korte en langere perioden diverse dirigenten gekomen
en gegaan. Gedurende de afgelopen 17 jaar staat de
Kapel onder de bezielende leiding van de Rozendaal-
se dirigent Jan Raggers. Behalve het harmonieorkest
leidt hij ook het klein orkest en het jazzorkest.



Velpse en Rozendaalse veremgmgen deelgenomen.
Alle leden van de Kapel komen prominent in beeld.
Toen de film klaar was, kon men tegen een kleine ver-
goeding het resultaat bekijken in het NHV-gebouw
aan de Stations straat te Velp.

Links kapelmeester L. Struik jr.
Naast hem de secretaris Henne Salemink

Historische film Velp-Rozendaal

In 1952 stond er nog geen TV in de huiskamers. Voor
een avondje uit gingen de mensen gezellig naar de bi-
oscoop. Om het reilen en zeilen van een dorpsgemeen-
schap in beeld te brengen, werden er in de beginjaren
'50 overal in Nederland filmopnamen gemaakt. Zo
ook in Velp en Rozendaal. De organisatie was in han-
den van de Kon. Rosendaalsche Kapel. Na een oproep
in de Velpsche Courant was de belangstelling voor
de film enorm. Uitgebreide opnames zijn er gemaakt
van zowel het dorpsleven in Velp als in Rozendaal.
De kolenboer, bakker, de melkboer, de veldwachter
en vooral veel inwoners zijn in beeld gebracht. Uitge-
breid komen de Torckschool met spelende kinderen en
de Nutskleuterschool met uitgaande schoolkinderen
in beeld. Kasteel Rosendael met de baronnesse en het
personeel; hippische sport en het trompetterkorps van
de landelijke ruiters. Aan een speciaal voor deze film
georganiseerde grote optocht werd door vrijwel alle
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Leden en donateurs

Vele vooraanstaande Rozendalers waren donateur van
de Kapel. In oude verslagen en receptieboeken komen
namen voor zoals Van Pallandt, Torck, Slempkes,
Loudon etc. Namen die nu nog in de straatnamen van
Rozendaal terug te vinden zijn.

Het ledenbestand is gedurende de afgelopen 150 jaar
zorgvuldig bijgehouden. Nu telt de Kapel zo'n 40 le-
den. Bij de oprichting in 1858 en in de jaren daarna
waren het er ongeveer 16. Bijna allemaal personeels-
leden van het kasteel en familieleden. Op de oudste
ledenlijst komen namen voor van voormalige families
uit Rozendaal en Velp. Namen als Labots, Peters, V. d.
Sandt, Juriens, Pieper, Van Delden, Gerritsen en Jan-
sen van Galen Andere bekende namen waren Onstein,
Alink en Mekkink. Verschillende families hebben
meerdere generaties muzikanten voortgebracht. Veel
leden hebben en hadden een lange staat van dienst
als muzikant. Sommigen zijn meer dan vijftig jaar lid
geweest, een aantal zelfs zeventig jaar. Bij bepaalde
gelegenheden, zoals het 1OO-jarigbestaan van de Ka-
pel zijn diverse leden daarvoor koninklijk onderschei-
den.

Een nieuw lid begon als leerling. Meestal kreeg men
les van een ervaren muzikant uit de vereniging. Na
een aantal jaren was men zover dat met het orkest
kon worden meegespeeld. Men begon dan met een
2e of 3e partij. Op een repetitieavond werd de betref-
fende persoon als lid voorgedragen en werd er door
de overige leden over gestemd. Pas dan ging het
lidmaatschap in en betaalde men contributie. Het aan-



leden dat nu nog door eigen mensen
wordt opgeleid is minimaal. Veelal krij-
gen leerlingen les aan de muziekschool.
Vaker bespelen ze al een instrument en
komen op latere leeftijd bij de Kapel.
Tot in de 50-er jaren was het voor meis-
jes nièt mogelijk om lid te worden.

Wanneer men vroeger eenmaal mee-
speelde diende men bij de repetities
aanwezig te zijn. Volgens het reglement
moest er bij verzuim zelfs een boete
worden betaald.

In de laatste oorlogsjaren werd er ech-
ter niet meer gerepeteerd. Door de
verduisteringsmaatregelen kon men 's
avonds niet meer over straat. Diverse
leden waren in Duitsland tewerk ge-
steld of wilden hun gezin niet verlaten
vanwege de vele bombardementen.

Dat de Kapel zijn trouwe leden koesterde blijkt uit het
volgende: één van de leden was niet meer in staat een
instrument te bespelen. In een nette brief aan de secre-
taris gaf hij aan dat hij door een ongelukje zijn voor-
tand had verloren. Omdat hij daarvoor niet verzekerd
was en ook niet kapitaalkrachtig genoeg was om deze
schade aan zijn gebit te laten herstellen, gaf hij aan als
lid te willen bedanken. De secretaris antwoordde als
volgt:

Geacht lid,

Het spijt ons zeer dat u uw lidmaatschap hebt moeten
opzeggen. Wij vragen u na te gaan wat de mogelijke
kosten zijn voor het herstel van uw gebit. Het bestuur
is genegen om deze kosten op zich te nemen.

Met vriendelijke groeten
De secretaris

De diverse orkesten van de Kapel

De huidige Kapel telt 3 orkesten. Het harmonieorkest,
het jazzorkest en het klein orkest.
Van 1963-1985 was er naast het harmonieorkest een
uit 9 leden bestaand tamboerkorps. Vele jaren was Jan
Wernke daarbij de tamboerinstructeur en tamboer-
maître. Op 4 september1966 werd deelgenomen aan
een tamboerwedstrijd in Keijenborg. Het tamboer-
korps behaalde in de Derde afdeling met 62 punten
een tweede prijs. Nadat de Kapel besloten had niet
meer de weg op te gaan kwam er een einde aan het
voortbestaan van het tamboerkorps.

In de 80-er en 90-er jaren heeft de Kapel lange tijd
een jeugdorkest gehad. Leerlingen konden zich be-
kwamen in het samenspel. Veelal onder leiding van
een ervaren lid.

Het dagorkest is gestart omstreeks 1990 als senioren-
orkest en bestond uit oudere leden die er plezier in



hadden om overdag samen te musiceren. De naam is
onlangs veranderd in klein orkest. Een aantal keren per
jaar wordt er opgetreden.
Hetjazzorkest is opgericht door de huidige dirigent Jan
Raggers. Het heeft een unieke samenstelling van rond
de 12 muzikanten bestaande uit koper- en houtblazers,
aangevuld met banjo, piano en slagwerk. Het orkest
treedt regelmatig op in Rozendaal en omgeving.

Optredens

Een kleine greep uit het archief van de Amhemsche
Courant waarin melding wordt gemaakt van optredens
van de Rosendaalsche Kapel en haar voorloper:
6juni 1848 Concert Muziekgezelschap op Krayesteyn
t.b.v. Rozendaalsche kermis,
29 juli 1851 Geldinzameling door Muziekgezelschap
t.b.v. hagelschade Gendringen e.o.,
28 augustus 1851 Concert Muziekgezelschap voor
geldinzameling in Hervormde kerk te Rozendaal. Op-
brengst f. 131,25,
Concert op Hotel Krayensteyn o.l.v. gewezen Kapel-
meester der Dragonders,
3juni 1860 Groot harmonieconcert der Rosendaalsche
Kapel bij Krayesteyn onder leiding van J.H. Köhler.
Oud kapelmeester der Dragonders,
18 juni 1860 iedere Maandag en Donderdag Soirée
Musicale,
2 september 1860 Groot concert op Beekhuizen door
Rosendaalsche Kapel bij gelegenheid van de Velpsche
kermis.

Veel concerten werden gegeven in de muziektent van
hotel Kraaijesteijn.

Aanvankelijk in een houten theehuis, later in een door
de leden van de Kapel en door personeel van het kas-
teel in 1905 speciaal gebouwde muziekkoepel. In 1860
werd er op iedere maandag en donderdag een Soirée
Musicale gehouden.

De eerste muziektent bij Hotel Kraaijesteijn

Op Hemelvaartsdag werd traditiegetrouw in de vroe-
ge ochtend een concert verzorgd in het bos op de Ko-
ningsberg.

Tot aan het einde van de vorige eeuw bestond dat
uitsluitend uit koraalmuziek. Gewijde muziek voor-
afgaand aan de kerkdienst van Rozendaal. Het luiste-
rend publiek bestond uit dauwtrappers, kerkgangers
en trouwe aanhangers.
Ook bij de jaarlijkse dodenherdenking op de Ro-
zendaalse begraafplaats waslis de Kapel aanwezig.
Stemmige koraalmuziek en het blazen van de taptoe
door de trompettist horen hier traditiegetrouw bij.

En wie kent de Rosendaalsche Kapel niet van de Ko-
ninginnefeesten op Rozendaal? Lange tijd werd het
feest gehouden in Park Rosendael onder en tussen het
prille groen van de ontluikende beukenbomen. Voor-
afgegaan door de Kapel gingen de schoolkinderen 's
morgens vroeg in optocht naar het feestterrein via het
Kasteel waar de familie Van Pallandt voor het bordes
aangetreden stond. Op het feestterrein speelde de Ka-
pel oude folkloristische liederen en volksmuziek die
veelal bestond uit marsen. De hele dag door waren
er kinderspelen en in de middag was er de traditio-



nele stoelendans en het kuipje steken. Menig rondje
werd er gegeven in ruil voor het dirigeren van een
mars. Bekend is dat sommige leden het einde van de
dag niet haalden en voortijdig naar huis moesten wor-
den gebracht. Later werd het feest verplaatst naar de
Rosendaalselaan en weer later naar het plein vóór het
kasteel. Naast het opluisteren van deze voor Rozendaal
zo kenmerkende dorpsgebeurtenissen waren er de zo-
merconcerten en als er een serenade gebracht werd
trok de Kapel door Rozendaal voorafgegaan door een
tamboerkorps en een tambour-maître. In de 60-er jaren
bestond er zelfs een majorettegroep.

Jubilea
Wat is een vereniging zonder jubileum?

In 1908 werd het SO-jarig bestaan gevierd. Een herden-
kingsboek herinnert daar nog aan. Aangeboden door
hare begunstigers te Rozendaal als blijk van Hulde en
Sympathie op 1 juli 1908. Het 70-jarig bestaan werd
niet gevoerd, omdat de heer Van Pallandt het "niet ge-
wenscht vond dit te vieren daar de Kapel zoo 'n avond
niet kan bekostigen".

Fraai uitgevoerd herdenkingsboek uit 1908

Het 7S-jarig bestaan van de Kapel in 1933 werd
niet uitgebreid herdacht door het overlijden van de
beschermheer. Ook van de plannen om het 80-jarig
bestaan te vieren is niets terecht gekomen door het
overlijden van baron R.e.J. Van Pallandt van Keppel.

Het 8S-jarig bestaan in 1943 viel in de oorlogsjaren en
werd daarom in intieme kring gevierd. Een flink aan-
tal leden was op de repetitieavond van 19 mei 1943
aanwezig omdat ter gelegenheid van het jubileum een
glaasje bier werd aangeboden.

Het 90-jarig bestaan in 1948 werd uitgebreid gevierd.
Ter gelegenheid van dit jubileum werd een groot con-
cours uitgeschreven, waaraan 36 korpsen deelnamen.
Er waren tamboerwedstrijden en concertwedstrijden.
In het park van kasteel Rosendael werd een groot
openluchtspel met 78 personen waaronder 43 figuran-
ten opgevoerd, geschreven door de bekende meester
Slempkes van de openbare school, de vraagbaak van
het dorp en raadgever van adel en arbeiders. Het stuk
heette "Des Konings Druiventros" en ging over een
druiventros uit de tuinen van kasteel Rosendael die
bestemd had moeten zijn voor Stadhouderkoning Wil-
lem lIl.

Voor de leden werd er een dagje uit georganiseerd
naar Schiphol en een rondvaart door Amsterdam. Dat
het onderweg al snel gezellig werd getuige het over-
zicht van de kosten voor die dag. Voor een borreltje in
de bus was een bedrag van 79,70 gulden genoteerd.
Het lOO-jarig bestaan werd uitbundig gevierd. Weder-
om met een groot concours in de prachtige tuinen van
kasteel Rosendael, waaraan door 26 korpsen uit het
hele land werd deelgenomen. Op dit eeuwfeest wer-
den maar liefst vijf leden Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Het 12S-jarig bestaan vond plaats in een gro-
te tent op het terrein van kasteel Rosendael. Het hele
terrein was versierd. Er was een tentoonstelling, een
fietstocht en een receptie.



Concoursen en festivals

Al vanaf het eerste begin heeft de Kapel deelgenomen
aan concoursen en festivals. De vele herinneringsme-
dailles zijn daar een bewijs van.
Zo nam men al in 1884 deel aan een festival in Velp en
in 1896 in Brummen.

De eerste melding van deelname aan een concours
is van 1897. Men behaalde een tweede prijs op een
concours in Enschede. In 1912 in Oosterbeek kwam
men uit in de Eerste afdeling Harmonie en behaalde
een tweede prijs. Op een concours in 1933 behaalde
men onder leiding van G. J. Struik een eerste prijs in
de Ere afdeling.

Eindjaren '30 tot beginjaren '50 stond de kapel hoog
aangeschreven bij muziekminnend Nederland. Op
concoursen werden hoge (hoogste) punten gehaald
in de Vaandelafdeling, met name onder leiding van
L. Struik. Diverse medailles aan het vaandel getuigen
daar nog van, waaronder enkele die zijn geschonken
door Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik of de
Commissaris van de Koningin in Gelderland.

Op 24 augustus 1947 ging de Kapel op concours in
Wijchen waar de Kapel met 106 punten een eerste prijs
in de Ere Afdeling won. Het concours werd meestal
gehouden in de buitenlucht en daarvoor werd een spe-
ciale, door de muziekfederatie beschikbaar gestelde
muziektent neergezet. Bij het spelen van het keuze-
nummer dreigde het bijna mis te gaan, toen een ruk-
wind verschillende partijen van de lessenaars joeg. De
Kapel deed mee met 36 leden. Bij terugkomst in Velp
werd de Kapel opgewacht door de Velpsche Harmonie
en ging het in optocht naar Rozendaal.

Vele andere successen volgden. In juni 1949 in Laag
Keppel waar de Kapel met 98 punten een tweede prijs
in de Vaandelafdeling behaalde. Op 21 augustus 1949
in Spankeren, daar behaalde de Kapel het hoogste aan-
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tal punten (109) in de Vaandelafdeling en kreeg daar-
voor het Federatievaandel en een lauwertak. Op 19
augustus 1951 bleef de Kapel in de buurt en ging op
concours in Velp. Weer behaalde de Kapel het hoogste
aantal punten (109) in de Vaandelafdeling en kreeg
daarvoor eerste wimpel aan de federatievlag en een
zilveren eremedaille van de burgemeester van Rhe-
den. In 1961 is de Kapel voor het laatst op concours
geweest.

Oud papier

Vanaf 1970 tot het einde van de vorige eeuw kwa-
men de leden van de Kapel iedere laatste zaterdag
van de maand langs om oud papier op te halen. ln
de beginjaren met paard en wagen van boerderij On-
stein, later met de tractor ervoor. Nog later maakte de
platte wagen plaats voor een opraapwagen, waardoor
het lossen aanzienlijk werd vergemakkelijkt. Daarna
werd gebruik gemaakt van een verhuiswagen van de
fa. Jacobs uit de Emmastraat. Werden de oude kranten
in de beginperiode nog uit de kelders en schuurtjes
gehaald, later stond alles keurig langs de weg. Toen
het ophalen voor aan aantal leden te zwaar werd, is
men overgegaan tot het plaatsen van containers. Met
de inkomsten uit het papier was de Kapel in staat de
dirigent te betalen en dure instrumenten aan te schaf-
fen, iets wat in vele dorpen en steden in Nederland
nog steeds gebeurt. Het ophalen van het papier schep-
te niet alleen een band tussen de leden, maar ook tus-
sen de Kapel en de Rozendaalse bevolking. Jammer
genoeg is aan deze lange traditie enkele jaren geleden
een eind gekomen.
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VAN LOGEMENT TOT RESIDENCE

Walter de Wit

Nu de oude Residence Rosendael binnenkort tot het
verleden zal behoren en er een nieuw gebouw voor in
de plaats komt, is dit het moment om in het kort de
historie van dit gerenommeerde hotel-restaurant onder
de aandacht te brengen.

Van oudsher zijn er in Rozendaal herbergen geweest
waar men uit kon rusten van een vermoeiende reis of
waar men buiten (op het terras) kon genieten van de,
ook toen al fraaie omgeving van het kasteel. Al in 1379
is er sprake van een herberg van Arnt Gruthus gelegen
tussen de plaats van de huidige kerk en de zeer oude
boerderij "Huize de Hut".

Eerste herberg 1379

Daaropvolgend is er in 1536 sprake van een tweede
Rozendaalse taveerne, "Het Leijenhuis"op de plaats
waar nu "Huize de Hut"staat.

Omstreeks I718 werd de derde taveerne in Rozendaal
gebouwd op de plaats waar de wegen naar Arnhem en
Velp samenkomen. In de Arnhemsche Courant van 8
mei 1838, kondigde Geurt Kets, reeds opgeklommen
tot rentmeester van Rozendaal en later burgemeester

van het kasteeldorp, de sluiting van het oude loge-
ment aan. Al eerder (1818) was het gebouw eigendom
geworden van de kasteelvrouwe van Rozendaal, Dou-
airière Torck.

Derde herberg, nu Gemeentehuis

De kasteelheer Adolf Torck besloot een nieuw loge-
ment te bouwen, boven op de aan de oostzijde van het
kasteel gelegen berg. Volgens een beschrijving van
een wandeling door Nijhoff (1821) was dit punt ver-
maard om zijn wijde vergezichten over kasteel, park
en vijverpartijen en over glooiende graanvelden. Toen
kon men vanaf deze berg, zoals op vele andere hoge
punten op de randen van de Zuid-Oost Veluwe, de
heuvels van Montferland en de Eltense berg zien.

De bouw van het nieuwe logement nam anderhalf jaar
in beslag en op 8 mei 1838 wordt melding gemaakt
van de opening van het logement in juni datzelfde jaar.
De totale bouwsom bedroeg ruim 14.000 gulden.

Klaarblijkelijk werd het logement zo druk bezocht dat
reeds in 1842 opdracht gegeven werd om een teke-
ning te maken voor uitbreiding aan de zuidzijde van
het bestaande gebouw.



De behoefte om het logement uit te breiden was moge-
lijk ook een gevolg van de grote toeloop veroorzaakt
door de jaarlijkse Rozendaalse kermis met Pinksteren.
In 1883 en 1897 werden nieuwe verbouwingen uitge-
voerd die het "Hotel op de Berg" steeds meer allure
gaven. De naam "Hotel Roosendael" kreeg het hotel
echter pas in 1919.

Logement op de berg 1838

Aan de voet van de berg waarop het hotel staat was in
het begin van de vorige eeuw de dorpssmidse gelegen.
Vele decennia hebben leden van de familie Van 't Sant
hier hun bedrijf uitgeoefend. Mogelijk dat de hotel-
berg hierdoor ook wel, de Smittenberg of Smitsberg
genoemd wordt.

Een van de meest bekende uitbaters van het hotel was
Abraham Kraaijesteijn, zoon van Hendrik Kraaijes-
teijn. De familie kwam oorspronkelijk uit Amsterdam
maar was al in 1817 vertrokken naar Middelburg waar
Hendrik Kraaijesteijn een logement hield. Hij was dus
de eerste Kraaijesteijn die in de horeca terecht kwam.

Toen de familie nog in Amsterdam woonde werd in
1793 zoon Abraham geboren, die later een talentvol
kunstenaar zou worden. Toen hij samen met zijn va-
der in Middelburg kwam werd hij aangesteld als le-
raar aan de aldaar bloeiende tekenacademie.
Wegens een gebrekkige gezondheid besloot hij op
45-jarige leeftijd het beheer van het nieuwe loge-
ment op Rozendaal over te nemen zodoende de 2e
Kraaijesteijn wordend die in de horeca terecht kwam.
Ondanks de drukke werkzaamheden die het beheer
van het logement met zich meebracht bleef Abraham
Kraaijesteijn de kunst trouwen bekwaamde hij zich
verder in het schilderen. In augustus 1855 overleed
Abraham en liet het logement na aan zijn zoon die
ook Abraham heette. Deze zoon was niet alleen een
goed gastheer voor zijn klanten, maar ook een kundig
amateur-archeoloog die menige opgraving eigenhan-
dig uitvoerde, o.a. op Dee1en.

In 1866 werd een grote en zeer diepe wijnkelder ge-
graven met daarboven een proeflokaal.
Hier werden de aangevoerde vaten wijn ter plekke ge-
botteld en gelagerd.



Kraaijesteijn had zes dochters en één zoon (weer een
Abraham).

Abraham
Kraaijesteijn 111

ca. 1875

Een van zijn dochters is later getrouwd met de be-
roemde kunstschilder Louis Apol, die ook veel op
Rozendaal geschilderd heeft. Toen Abraham in 1894
overleed zette zijn vrouw het logement en de wijnhan-
del voort met twee dochters en haar ongetrouwde zoon
Abraham.

In 1919 deed de zoon het logement over aan Hendrik
Jacobus van Toom maar de twee zusters dreven de
wijnhandel Kraaijesteijn nog voort tot de jaren '50.
Na die tijd werd de zaak overgedragen aan wijnhandel
"Calcoen". Pas bij de overname van het bedrijf door
Hendrik van Toom kreeg op instigatie van de toenma-
lige kasteelheer het logement de naam "Hotel Roosen-
dael".

Het gebouw werd geheel gerenoveerd en gedeeltelijk
opnieuw gemeubileerd. Er was nog geen elektriciteit
of centrale verwarming, maar wel gasverlichting. De
kosten voor volledig pension bedroegen zeven gulden

Eerste logo Hotel Roosendael

per dag of hoger. Het hotel was door gebrek aan een
goede verwarming alleen in de zomer open. Pas in
1931 werd centrale verwarming aangelegd en konden
ook in de winter gasten ontvangen worden.

De bezoekers van de
tuin en de terrassen
waren voor de oor-
log de belangrijkste
bron van inkomsten.
Halverwege de berg
stond een kiosk waar
ansichtkaarten en
snoep verkocht wer-
den door o.a. Aaltje
Groenhof , die later
in het huwelijk zou
treden met de kas-
teelheer en daardoor
Baronesse van Pal-
landt werd.

Baron van Pallandt
met echtgenote 1938



se Postdienst. In september 1944 werd na de airbor-
nelanding het hotel door de toen vluchtende Duitsers
volledig leeggeroofd. Na de mislukte slag om Arnhem
werd het gebouw wederom bezet en tot hoofdkwartier
van de SS gemaakt met rondom schuilkelders en een
grote telefooncentrale.

Pas op het laatst van de oorlog en vlak voor de bevrij-
ding waren de beschietingen van de Engelse artillerie
op Rozendaal zo hevig dat er grote schade aangericht
werd aan het hotel, de kerk en de schelpengalerij
waarachter een VI neerstortte.

De Rozendaalse kapel heeft door de jaren heen regel-
matig muziekuitvoeringen gegeven in de muziektent
die door Maré gebouwd is in 1917. In sommige sei-
zoenen werd er twee maal per week een concert ge-
geven.

Uitvoering Rozendaalse Kapel in kiosk 1932

Het nog steeds aanwezige koetshuis is gebouwd in
1900 op de plaats waar voorheen de schaapskooi stond
die reeds beschreven wordt door Nijhoff in zijn: "Wan-
delingen om Amhem" , uit 1838.

In eerste instantie leek de 2e wereldoorlog geen grote
commotie op de berg te veroorzaken, behoudens dat
op last van de burgemeester van Rozendaal de wijn-
en gedistilleerd voorraad vernietigd of verstopt moest
worden. Hoewel kort na het bevel tot vernietigen van
de drankvoorraad de deuren gelicht waren en de toe-
gang tot de wijnkelder dichtgemetseld was, werd op
last van de burgemeester de zaak weer opengebroken
en hebben enige arbeiders van Rozendaal vele dure
wijnen en cognacs vernietigd of kapot geslagen tegen
de keldermuren. Tijdens de oorlog bleven de gasten
echter gewoon komen en vele prominenten hebben ge-
logeerd in het inmiddels gerenommeerde hotel.

In 1943 werd het hotel door de Duitsers gevorderd om
te gaan functioneren als Erholungsheim voor de Duit-

Rampjaar
voor hotel
1945

Na de oorlog werd de exploitatie al weer snel opge-
pakt hoewel er nog vele problemen waren met de her-
inrichting en bijvoorbeeld ook de watervoorziening.
De eigen waterpomp liet het regelmatig afweten en
men moest dan met paard en wagen water aanvoeren
voor de gasten.

Pas in de jaren zestig kreeg het hotel, na vele ver-
bouwingen en uitbreidingen, de naam "Residence
Rozendaal". De dependance voorheen het wijnproef-



lokaal van Kraaijesteijn, werd het woonhuis van de
familie van Toorn, en wordt momenteel noch steeds
door mevr. van Toorn bewoond.

In 1989 werd het hotel verkocht aan twee Bloemen-
daalse beleggers voor bijna een miljoen gulden. In
1990 werd de gehele inventaris tijdens een spectacu-
laire en druk bezochte veiling, verkocht door Veiling-
huis "De Eland" uit Amsterdam.
De huidige eigenaar heeft het pand opgeknapt en weer
in exploitatie genomen als restaurant annex zalencen-
trum. Uiteindelijk is door de eigenaar besloten om het
inmiddels meer dan 170 jaar oude gebouw te slopen en
er een nieuwappartementengebouw voor in de plaats
te zetten.

Wel met nagenoeg dezelfde façade, zodat het aanzien
van de hotelberg met daarop een prachtig gebouw, on-
veranderd de tand des tijd lijkt te zullen doorstaan.
Een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van
de Residence is in boekvorm verschenen en is nog im-
mer te verkrijgen bij de Hunting Lodge te Rozendaal.

BRONNEN:
Henk van Toorn, 1999. VanLogement tot Residence.

De geschiedenis van een gerenommeerd hotel 1838-1990
Hendrik Kerkkamp, 1985. Velp en Rozendaal in oude an-

sichten deel 1en deel 2
Ursula den Tex, 1990.

Het wilde bloed van de van Pallandts,
artikel in Vrij Nederland

HUIZE ROZENHEUVEL
MET HET KOETSHUIS

Nelleke den Boer-Pinxter

Huize Rozenheuvel
Huize Rozenheuvel is het huidige Hospice Rozenheu-
vel van het Leger des Heils in Rozendaal aan de
Rosendaalselaan nummer 20.

De neoclassicistische villa, een gemeentelijke monu-
ment, behoorde vroeger tot het bezit van de Heren van
Rosendael. Zij bouwden dit soort villa's als belegging
en de huur maakte een substantieel deel uit van hun
jaarlijkse inkomsten waarmee ze het landgoed en het
kasteel onderhielden.
Het huis draagt de naam ROZENHEUVEL pas sinds
1853. Het oudste deel van het pand stamt uit de jaren
1836-37, later is het verschillende malen vergroot en
verbouwd. Hoe het er in 1837 heeft uitgezien is niet
met zekerheid te zeggen. Het hoofdblok kan direct
met twee bouwlagen zijn opgetrokken met een mid-
den-
risaliet in de voorgevel, waar waarschijnlijk de hoofd-
ingang was. Ook de éénlaagsaanbouw aan de achter-
zijde kan uit deze tijd stammen.

Rozenheuvel 62



Rozenheuvel achterzijde 1905

Op de foto uit 1905 kunnen we zien dat het dak gedeel-
telijk met riet en pannen bedekt was en dat de vlakke
stukken waren uitgevoerd als zink roevendak. De hui-
dige lichtkoepel was al aanwezig en vermoedelijk ook
het Jugendstil-glas-in-lood.

.~

,

Koepel met
=;;;~~~~!!!~~glas in lood

Waarschijnlijk is bij de verbouwing in 1888 de ingang
verplaatst en is een nieuw trappenhuis gecreëerd.

Een belangrijke verbouwing vond plaats tussen 1910
en 1920, waarbij de achtergevel deels werd verhoogd
en de opgewaardeerde ingang uitkwam op een hal naar
Engels voorbeeld. Hierop sluit in het midden van het
huis het monumentale trappenhuis aan, met een mooi
bewerkte houten trap, steunend op marmeren Dorische
zuilen.

Trappenhuis Rozenheuvel

De zeer behoudend vormgegeven afwerking van bei-
de ruimten is van een overweldigende rijkdom. Ook
de rest van het interieur onderging een vernieuwing.
Door de rigoureuze ingreep was aanpassing van de
kappen noodzakelijk, die werden voorzien van een
forse overstek en van nieuwe dakgoten en pannen.

Het huis was tot 1 mei 1843 verhuurd aan de heer
Paulij en werd na een half jaar leegstand weer ver-
huurd voor f 600,- per jaar aan mevrouw Van Reede
van de Parkeler.

In de maanden maart, april en mei 1843 liet rentmees-
ter Kets enkele keren een advertentie in de Arnhem-
sche en Haarlemsche Courant en in het Handelsblad
plaatsen met de volgende tekst:
"Te huur een zeer logeable B UITEN, geschikt voor
zomer- en winterverblijf gelegen te Rosendaal bij
Arnhem: bestaande uit acht kamers, allen behangen
en gestukadoord, goede keuken, kelders en zolder: be-
nevens eenige tuingrond en Engelsch plantsoen".



In 1888 verrees een koetshuis bij villa Rozenheuvel en
werd dit huis zelf ook verbouwd ten behoeve van de
derde zoon Werner Karel (1863-1937) van Mr. Rein-
hard J.C. baron van Pallandt en Ada C. Torck. Werner
Karel trouwde in 1888 met Adolphine W.C.W. barones
van Knobelsdorff en vestigde zich met zijn gezin in
Rozenheuvel. Hij was een talentvol natuurfotograaf.

Op 28 mei 1947 is het pand door Vrouwe Adolphine
Wilhelmine Charlotte Wernardine, Baronesse van Pal-
landt verkocht aan het Leger des HeiJs. Het pand heeft
tussen 1947 en 1989 dienst gedaan als vakantieoord
voor officieren van het Leger des Heils met hun kinde-
ren. Hierna heeft het ongeveer een jaar leeggestaan en
is het een tijdje trouwlocatie geweest van de gemeente
Rozendaal. Van 1990 tot en met 1992 is het een op-
vangcentrum voor asielzoekers geweest. Eind 1992
zou het gesloten worden maar toen belde met kerst een
marechaussee van Schiphol dat hij een moeder met 10
kinderen moest onderbrengen en daardoor is het nog
een tijdje open geweest.

In 1993 is het pand verbouwd en eind 1993 als Hos-
pice in gebruik genomen.

Momenteel bevat het pand 7 gastenkamers, waarvan
twee tweepersoonskamers. Dit laatste is een onge-
wenste situatie. Gasten die de laatste fase van hun leven
doormaken horen, samen met hun dierbaren, privacy
te hebben. Daarom wordt het Hospice verbouwd.

Eerst is gestart met de nieuwbouw aan de achterzijde
van het gebouw. Er komen ruime éénpersoonskamers
met een douche en toilet per twee kamers. Eén prach-
tige, onlangs aangelegde, badkamer blijft beschikbaar
voor alle gasten. Het huidige gebouw heeft op een cen-
traal gelegen plaats slechts een badkamer en toiletten.

Impressie nieuwbouw

Na de zomervakantie in 2008 begint de renovatie van
het oude gebouw. Hierbij blijft uiteraard het interieur
van het oude pand zoveel mogelijk intact.

Met de renovatie zal er een keuken komen. Het is de
wens dat er gezamenlijk gekookt kan worden door
vrijwilligers of familie. Op deze manier wordt een
stuk huislijkheid gecreëerd en kan er op maat worden
gekookt voor de gasten.
Met het realiseren van de nieuwe kamers komt een
aantal oude kamers vrij voor het starten van het pro-
ject dagopvang/logeerkamer. Het Leger des Heils

Interieur Rozenheuvel



De familie Wolff heeft in 1984/85 de tuin opnieuw
laten aanleggen, naar een ontwerp van Arend-Jan van
der Horst. In 1986/87 werd het huis verbouwd. Bene-
den werd het weer een woonverdieping met een hal,
eetkamer, zitkamer, 2 studeerkamers, keuken, bijkeu-
ken en garage. Boven werd het nu een slaapverdieping
met vier slaapkamers, badkamer, aparte douche/wc,
zolderkamer en kleedkamer. Al met al moet het een
flink koetshuis geweest zijn, want de afmeting inclu-
sief de dubbele garage was 10,44 meter breed en 20
meter diep.

denkt dat er behoefte is aan korte, tijdelijke opvang
voor mensen van wie de mantelzorgers het even nodig
hebben om op adem te komen. Het realiseren van deze
wensen vraagt een behoorlijke investering. Al ruim
vijftien jaar liggen hiervoor (ver-)bouwplannen klaar.
Volgens de laatste geactualiseerde berekening komen
de kosten op 2,48 miljoen euro. Er wordt nog steeds
naar gulle gevers gezocht. Ieder steentje dat u kunt
bijdragen is van harte welkom.

Koetshuis 'De Wiltzangh'

Het in 1888 gebouwde koetshuis, nu Rozendaalselaan
nummer 22, is in de dertiger jaren uitgebreid met een
ruime garage voor twee auto 's. In 1948 is het koets-
huis met een stuk van het terrein van Rozenheuvel ver-
kocht aan de eerste bewoners. Door hen is de begane
grond (stallen voor paarden en koetsen) verbouwd tot
woonhuis. De lange oprit naar de woning heet nu Ster-
relaan.

Rozendaal 26 Het huis is vanaf de weg niet te zien en
ligt geheel verscholen tussen het groen.

In 1964 toen mevrouw Weeldenburg het huis aan het
echtpaar Wolffverkocht had het de volgende indeling:
beneden hall, zitkamer, badkamer, slaapkamer, studeer-
kamer annex plantenkas, keuken, bijkeuken en garage,
boven een appartement voor een inwonend echtpaar
met een zitkamer, keuken, slaapkamer en douche/wc.
Daarnaast was er boven de voordeur atelier ruimte.
De tuin was aangelegd door Mien Ruys.

Koetshuis nu Rozendaal 25

BRONNEN:
Rosendael, groen hemeltjen op aerd:

kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579,
Bierens de Haan, J C; Stichting Vrienden der

Geldersche Kasteelen [etc.]; Zutphen:
Walburg Pers, 1994.

Hospice Rozenheuvel, informatiemagazine
nummer 1,juli 2007 en aanvullende informatie van het
Centraal Bureau Communicatie en fondsenwerving van

het Leger des Heil, Hoenderloseweg 108,
7339 GK Ugchelen.



HET SPIJKER

1. ten Holte

Een heel bijzonder pand in de gemeente Rozendaal is
"het spijker". De huidige eigenaresse, Rinske Osinga,
vertelt in dit artikel wat zij tot nu toe te weten kwam
over dit pand.

In 1981 kwam ik in Rozendaal wonen. In een groot
vierkant huis, 12 meter bij 12 meter met tuin, gekocht
van Mevrouw baronesse van Boetzelaer. Zij was erf-
gename van Baron van Pallandt die toen nog niet zo
lang geleden was overleden.

Op de lijst van onroerende monumenten in de ge-
meente Rozendaal staat het huis als volgt beschreven:
"deftig herenhuis van parterre en verdieping met om-
lopend schilddak" van Willem Frederik Torck, baron
van Pallandt.

De Rosendaalse beek loopt door de tuin en er is een
waterval die uitmondt in een vijver bij de Molenschuur
(eigendom van de gemeente Rozendaal).

Bij mijn werkzaamheden in de tuin vond ik legio pij-
pekoppen en stukjes steel; scherven van de zgn. Jaco-
bakannetjes met gekartelde voet; scherven van bruin
en groen geglazuurd aardewerk; scherven van servies-
goed; stukjes van tegels; flesjes; kapot glaswerk en
zelfs een granaat!

Ik raakte erg geïnteresseerd in de geschiedenis van het
huis en de plek waarop het stond.
Ik weet niet meer waar ik het gelezen of op een oude
prent gezien heb, maar er waren eeuwen geleden
slechts 3 stenen gebouwen in Rosendael te weten: het
donjon, de herberg en het spijker (voorraadschuur).

Op de braderie stond indertijd een kraam met oude
ansichtkaarten en daar vond ik diverse oude kaarten
waarop het huis te zien was.

Het spijker in 1900 (familiealbum van
de heer CCA. Beumer)

1. Een briefkaart (uitg. Nauta, Velsen) van vermoe-
delijk rond 1900 staat het huis, bijna tot het dak be-
groeid met klimop, met balkon.
2. Op een briefkaart uit 1905 (Dr.Trenkler Co., Leip-
zig) zien we ook het huis, eveneens dik in de klimop
en met balkonnetje.
3. Een volgende briefkaart (Weenenk & Snel, den
Haag) toont weer het huis, dezelfde klimop, balkon-
netje en met veranda!
4. Een kaart (Uitgave D. van Zeggeren, Velp) met
nog meer klimop tegen de muren. Balkon, veranda en
ook zijn zichtbaar de "oren" aan de dakkapel (1923).

In het boekje Velp en Rozendaal in oude ansichten
(H. Kerkkamp ) deel 3 vinden we op blz./nr. 66 een
afbeelding van de oude herberg (nu gemeentehuis)
met in de tekst de vermelding dat aan de overkant
het huis van de schrijver van de landdrost staat (het
rentmeestershuis ) eerder het spijker van een oude ko-
renmolen.
In idem deel 1 zien we op blz. Inr. 70: de school (1842)
met op de achtergrond links de droogschuur van de
molen, die bij het spijker stond.



Ik zocht verder.

In het boek "De Papiermolens in de provincie Gelder-
land" van H. Voorn is duidelijk dat naast het spijker
een molen met een woning heeft gestaan, aanvankelijk
waarschijnlijk een korenmolen waarvoor het spijker de
opslagruimte vormde. Later is de molen een pannen-
molen oftewel een kopermolen geworden. Weer later
een papiermolen waar een droogschuur bijgebouwd is
om het papier te drogen. Daarna is er met de water-
kracht van het onderslagrad ook nog gewassen. Wan-
neer deze veranderingen allemaal plaatsvonden wil ik
nog nazoeken.

Aanvankelijk, omstreeks 1597, werd de molen met
huis steeds verkocht of verpacht met het stenen spijker
erbij! Omstreeks 1653 is er sprake van dat de pannen-
molen opnieuw wordt verpacht maar ..... nu zonder
het stenen spijker! De kasteelheer wilde hier een be-
kwame woning van maken.

De molen met woning en een later bijgebouwde schuur
heeft in de loop der tijden verschillende bewoners ge-
kend. Eentje wil ik hier noemen die ik ben tegenge-
komen: Jurrien Meyer is tot 1738 (hij schijnt toen al
ver in de 80 jaar geweest te zijn) gedurende 64 jaren
pachter van de pannenmolen geweest en is daarmee de
langste papiermaker-pachter op de Veluwe.

Het zgn. bekwame huis is ettelijke keren verbouwd.
Volgens J.C. Bierens de Haan is het huis verbouwd
in 1713 door de eigenaar Johan van Arnhem voor zijn
secretaris de heer van Nuys en wordt het genoemd als
"comptoir met een uytstek met glasen". In 1750 volgt
nogmaals een verbouwing door L. A. Torck voor zijn
rentmeester J. H. Knoops. Wellicht is het nog een keer
verbouwd?

Het huidige huis verkeert in de staat van "opdeftiging"
uit 1880 ongeveer, in de toentertijd gangbare empire-
stijl met hoge plafonds van zo'n 330 cm.

Dit was een greep uit de ge-
schiedenis tot zover.

Verdere naspeuringen zijn
mevrouw ten Holte en ik
nog van plan te ondernemen
en we zijn voornemens daar
dan in completere vorm en
meer chronologisch verslag
van te doen. Dit is de op-
maat!

1937, de toenmalige
rentmeester de heer
Beumer en zijn vrouw
gekiekt voor het huis.
familiealbum van
dhr. C.C.A. Beumer)

1945 Geen balkon en geen "oren" meer.



BOEK bespreking

250 JAAR KERK VAN ROZENDAAL

Uitgave Protestantse Kerk Razendaal
Auteur: Jaap Westerveld

Advies: Dineke Akkermans-Praagman
Vormgeving: Peter Kamper sr

Prijs: € 24,95
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Een kloek boek moest het worden, zo vertelde Joop
Westerveld tijdens de presentatie 28 maart j.l. Bij dat
woord denk je al snel aan de omvang van Rosendael,
groen hemelt jen op aerd. Dat is niet helemaal gelukt.
Toch mag het boek 250 jaar Kerk van Rozendaal er
zijn. Het is een fraai gebonden boek, met smaak vorm-
gegeven en rijkelijk voorzien van beeldmateriaal en
met een prettig leesbare tekst. De geschiedenis van
250 jaar Rozendaalse Kerk komt voorbij, van de voor-
geschiedenis, de inwijding 9 juli 1758, de geschiede-
nis van het gebouw met haar merkwaardige voorkant,
het interieur, een beknopte kerkgeschiedenis en onlos-
makelijk met de kerk verbonden, de school.
De tekst sluit af met een aantal overzichtelijke tabellen
en een uitgebreide chronologie.

Tijdens de presentatie onthulde schrijver Joop Wester-
veld dat zijn voorliefde meer bij het verhaal zit en dat
Dineke Akkermans als historisch geweten heeft gefun-
geerd.

Van enige spanning tussen deze twee tegenpolen is in
de tekst niets terug te vinden: het is een

onderhoudend publieksboek geworden met voldoende
diepgang. Ongetwijfeld is veel materiaal ongebruikt
gebleven maar iedereen die het 96 pagina's tellende
boek heeft gelezen is een stuk wijzer geworden.
Mijn enige kanttekening betreft de relatief hoge prijs
maar ach, wie zit daar mee, wetende dat de volledige
opbrengst ten goede komt aan de organisatie?

Walter Jansen, boekhandelaar te Velp

KERK VAN ROZENDAAL



voor de nodige lucht. Deze was toen al wel gemecha-
niseerd met een electromotor. We hebben wat afge-
jengeld daar. Mooie acoustiek! Een aanvulling op ons
zakgeld bestond uit het vinden van collectegeld wat
op de grond was gevallen tussen de kerkbanken. Sa-
men met verdiend geld met autowassen gingen Benno
en ik strips kopen en sparen, vooral Suske en Wiskes,
liefst de wiegedrukken. Toen we 16 jaar waren gin-
gen we samen op tienertoer, en hadden het plan Willie
Vandersteen, de schrijver van deze boeken in Antwer-
pen te intervieuwen. Het plan bleef steken bij gebrek
aan een opnamerecorder. We zijn wel in Antwerpen
geweest. Wat een mooi groot station was dat.
De zolder van de kerk was ons meest geliefde oord
om te spelen. Het verhaal ging dat soldaten van Na-
poleon daar vertoefd hadden. Er lagen allerlei oude
spullen, we vonden op een gegeven moment een oud
houten uurwerk en een houten paneel. We dachten dat
het belangrijke vondsten waren en brachten het naar
de antiquair aan de Rosendaalselaan in Velp. Hij aan-
vaardde in dank ... Op die zolder kon je tussen de bal-
ken van de dakconstructie prima hutten bouwen van
oude planken, jute zakken en oude gordijnen welke
daar ruimschoots voorhanden waren. Ik had twee
veldtelefoons van de Duitsers en daar legden we dan
een lijntje mee aan tussen twee van die gebouwde hut-
ten. Konden we in het geheim bellen met elkaar. Als
verlichting gebruikten we kaarsen. Het was in de win-
ter toen de jongste dochter van Barnard op zolder een
brand ontdekte. De brandweer kon nog net op tijd de
kerk redden. Ik zie nog de wagens van ze staan in de
sneeuw naast de kerk. Het resultaat was wel dat Ben-
no en ik niet meer op die zolder mochten spelen. De
schade betrof een stuk van de hanebalken en een be-
schadigd hemelplafond precies boven de preekstoel.
Na herstel was de hemel daar wat dieper donkerblauw
dan in de rest van de kerk! Donkerblauw met sterren.
Ik ben tot de dag van vandaag nog blij dat niet de hele
kerk afgebrand is toen.

BELEVINISSEN VAN EEN OPGROEIENDE
JONGEN IN ROZENDAAL VAN 1961 TOT 1971.

Frank Fabels

Op 6 jarige leeftijd ben ik "op" Rozendaal komen wo-
nen. Naast ons woonde Klaas van der Velden, de laat-
ste boswachter van de baron. Elke morgen toog hij met
zijn fietsje naar zijn eigen ingang van het park, een hek
met trapje tegenover het huis van dokter Haag aan de
Kerklaan. Let er maar eens op, deze poort is er nog
steeds!
Het waren rustige jaren in Rozendaalse geborgenheid.
Al gauw raakte ik bevriend met Benno, het zoontje van
dichter I dominee Barnard van de kerk in Rozendaal.
Samen speelden we in de mooie oude pastorie, tuin-
kamer en kerk. Destijds stond een tafeltennistafel in
die tuinkamer. Ook werd geslapen in onze tent in de
tuin van de pastorie. De pastorie had ramen met lui-
ken, wij klommen in de zomer via deze luiken naar
binnen, door de ramen van de eerste verdieping. Naast
de tuin bevond zich een oude verwaarloosde kweke-
rijkas, waar nu huizen staan. We vonden allerlei oude
attributen van de kweker, gekke flitsspuiten en andere
gereedschappen. Spannend om alles in die kasruïne te
ontdekken. Vlak naast de kerktuin was een woest stuk
grond, een niemandsland waar we een grote kuil had-
den gegraven, aanvankelijk bedoeld als junglevalkuil,
maar we hadden de afdekking met takken zo stevig
gemaakt dat het als dak ging functioneren. Aldus werd
het een mooie schuilhut die natuurlijk geheim moest
blijven. We hadden de wanden heel mooi glad afge-
werkt, en meldden uiteindelijk aan mijn ouders dat
het zó mooi was dat zij er zelfs wel in wilden wonen!
Maar aan alle moois komt een eind en de schuilhut
werd kapotgetrapt door andere jongens uit het dorp.
Vele malen hebben we hem moeten herbouwen.
Ook in de kerk zelf was het goed toeven wanneer er
geen diensten waren. Er stond een mooi oud orgel
waar vroeger een voetbediende luchtpomp zorgde
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namens het bestuur
Elise Olde Rikkert, voorzitter

Donderdag 17 april j.l. is de jaarvergadering in de Oude Jan te Velp geweest. Tanny van
der Werf is bij acclamatie door de vergadering herbenoemd voor een bestuursperiode van
4 jaar. Het bestuur is erg blij met haar herbenoeming!

Harry Bruil heeft na 8 jaar afscheid genomen, als zijn opvolger is Wencel Maresch be-
noemd met instemming van de gehele vergadering.

En last but not least is Peter Kamper benoemd tot Lid van Verdienste van de Oudheidkun-
dige Kring Rheden-Rozendaal. Zijn verdiensten als vormgever van Ambt & Heerlijkheid
en vooral die van vernieuwer van ons 'huisorgaan' zijn u bekend.
De notulen van de vergadering treft u aan als bijlage in dit nummer van Ambt & Heerlijk-
heid.

De Oudheidkundige Kring heeft zich op de Koninginnedagmarkt gepresenteerd in een
kraam op de Rozendaalselaan in Velp. Er was veel belangstelling voor de boeken en ook
voor de activiteiten van de Oudheidkundige Kring. Ter plaatse hebben zich 7 nieuwe leden
gemeld en velen zijn naar huis gegaan met onze folder om een lidmaatschap nader te over-
wegen. We zijn erg tevreden met dit resultaat maar vragen u nogmaals ook in uw omgeving
mensen attent te maken op het bestaan van onze vereniging en haar nut.




