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

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

In aflevering 179 van Ambt en Heerlijkheid vindt u een onder-
werp dat weinig bekendheid geniet. Walter de Wit toverde een
fraai artikel uit de archieven. Met het verhaal over de oeroude
viskwekerij bij kasteel Biljoen in Velp verraste hij zelfs een aan-
tal leden van de redactie. Bijzonder aan deze kwekerij was dat
deze niet uitsluitend als inkomstenbron was opgezet, maar ook
een educatieve functie vervulde. Vervolgens komen er twee con-
servatoren aan bod. Paul Rem van Paleis Het Loo is verantwoor-
delijk voor het tweede deel over kasteel Biljoen, zijn evenknie
van kasteel Middachten, Nico Conijn, verhaalt van het hier voor-
radige zilverwerk met een aantal daarbij horende tradities. De RK
kerk in De Steeg, die op 17 maart voor het laatst officieel werd
opengesteld inspireerde Gerard Leemreize tot het vastleggen van
de historie vanaf de eerste steenlegging in 1927. Het blijkt dat
de kerk vele jaren een belangrijke rol vervulde in het leven van
veel inwoners en omwonenden van De Steeg. Toepasselijk in
dit Couperusjaar is een artikel over deze eminente schrijver van
de hand van Eddy van der Beek. Anita Matser en Theo van der
Hoeven beschrijven de geschiedenis van de buitenplaats Bree-
den Enk, met de oranjerie die er gebouwd werd in opdracht van
de familie Heineken. Adriane Colenbrander is verantwoordelijk
voor het tweede deel van het 1OO-jarigbestaan van begraafplaats
Heiderust. Ten slotte staat in dit juninummer het eerste van twee
artikelen het dorp Dieren centraal in een verhaal van Gerrit Mey-
er. Hij verhaalt van zijn ervaringen vanaf 1935 tot 1945, toen
hijzelf op de lagere school zat. Niet alleen de mobilisatie en het
begin van de Tweede Wereldoorlog komen aan bod, ook schetst
hij de verschrikkingen van het SS-opleidingscentrum Avegoor in
Ellecom. Hier gingen drie joodse gevangenen ten onder aan de
barre leefomstandigheden. Daarna werden de anderen gedepor-
teerd naar kamp Westerbork. Ook het monument ter nagedachte-
nis aan 136 mensen wordt belicht. Naar de bescheiden mening
van de redactie is dit juninummer van Ambt en Heerlijkheid met
liefst acht onderwerpen zeer de moeite waard.

Dick Bosveld



Inleiding

Frank Keverling Buisman. lid van de Kring, maakte ons er
op attent dat er een interessant artikel stond in het Jaarboek
Oranje Nassau 2012 over het verblijf van Anna Paulowna op
kasteel Biljoen. Wij hebben de redactie van dat blad en de
schrijver Paul Rem, conservator bij Paleis het Loo, bereid
gevonden om het artikel ook in Ambt en Heerlijkheid te pu-
bliceren. Het tweede gedeelte gaat het over het gereed maken
van kasteel Biljoen voor het verblijf van Anna Paulowna, een
bezoek van de schilder Jan Adam Kruseman en haar vertrek
naar Paleis Soestdijk.
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deel 2

Biljoen als tijdelijk weduweverblijf in gereedheid
gebracht
Voorafgaand aan het verblijf van Anna Paulowna werd
de bewoonbaarheid van Biljoen verbeterd door tal van
werkzaamheden, die zich concentreerden in mei enjuni
1849.1 Meubelen die Anna Paulowna had laten over-
brengen uit andere paleizen, of meubelen uit het bezit
van Van Hardenbroek, werden gerepareerd. Ook wer-
den behangsels en betimmeringen hersteld, wanden
opnieuw behangen en van randen voorzien en schilde-
rijkoord en (palmhouten) deurkrukken vervangen. Het
hang- en sluitwerk van deuren en vensters en de neer-
gaande zonneschermen werden verbeterd. Timmerlie-
den uit Velp brachten schappen in de voorkeuken aan.
Voor de vensterbanken in de vertrekken op de hoofd-

verdieping (behalve de grote zaal) werden kussens
geleverd. In september werden schilderijen schoonge-
maakt, geretoucheerd en gevernist, en schilderijlijs-
ten bijverguld en gebronsd. Een Chinees tochtscherm
onderging een reparatie. In het najaar liet Anna Pau-
lowna het comfort verhogen door de plaatsing van en-
kele monumentale kachels. De Fayence-Kagchels- en
Ornamenten-Fabrijk van E.c. Martin uit Zeist leverde
in november voor de vestibule een grote achtkantige
faiencekachel, bekroond met een vaas

J Ebbenhorst & Zn., foto uit 1868 van de Stuczaal van
Paleis Soestdijk, met in de nis de kachel die oorspronkelijk
in de vestibule van kasteel Biljoen heeft gestaan. Den Haag,
Koninklijke Verzamelingen.

Waarschijnlijk werd de kachel in de nis geplaatst, cen-
traal in de wand tegenover de ho0fddeur. Ook plaatste
de kachelfabriek twee kachels die omschreven werden
als 'een fayance pilaster kagchel met koperen deur en
marmeren plaat voor een bovenzaal' . Met deze boven-
zaal' wordt waarschijnlijk niet de grote zaal bedoeld,
omdat in die ruimte vloerverwarming aanwezig was,
weggewerkt in de achttiende-eeuwse parketvloer. Twee
andere kachels werden omschreven als 'candeleerde



kolommen met kapiteels als piedestals om lampen op
te stellen'.
Voor de bewoning van Biljoen werden meubelen en
ander huisraad gekocht, maar vooral ook gehuurd,
waaruit wellicht kan worden afgeleid dat het nooit in
de bedoeling van de koningin-moeder heeft gelegen om
lange tijd op Biljoen te blijven wonen. Geheel Velp en
omgeving profiteerde rijkelijk van de aanwezigheid van
de koningin-moeder. Voor het bewoonbaar maken van
het kasteel, het onderhoud en het levensonderhoud van
Anna Paulowna en haar gevolg, werd de hele naburige
middenstand ingeschakeld. Het kasteel werd in de re-
keningen al snel 'Koninklijke Huis Biljoen' of 'Paleis
Biljoen' genoemd. Voor Anna Paulowna werden vele
meubelen aangeschaft bij Beckerman en Mayer. De
Arnhemse meester-meubelmaker Daniel Willem Bec-
kerman leverde in mei en juni zeven vrachten meube-
len, waaronder' 12 Magony stoele met Iedere zitting à
f.12'. Uit de werkplaats van Moritz Mayer waren stoe-
leri, canapés, een grote spiegel, een consoletafel, een
schrijftafel, een mahonie tafeltje en een met marokijn
beklede stoel afkomstig. Ook leverde hij behangpapier
en velours waarmee de zitmeubelen werden bekleed.
Andere meubelstoffen, van zijde, waren afkomstig
van de Magasin d'objets d'art et de curiosité van Je-
kuthiel (Chapman) Israel Enthoven, bij wie Willem 11
vanaf 1837 met grote regelmaat exclusieve meubelen
en kunstvoorwerpen had aangeschaft. Bij zinkpletterij
L. Schütz uit Zeist werden twee bronzen bloempotten
en vier bronzen 'gueridons of standaarts ' en twee 'gue-
ridons met ornamenten' aangeschaft. Een toiletservies,
een eetservies en drinkglazen kwamen van de Wed. L.
Jacobs van de Firma Duckerhaf, magazijn van Porce-
lein, glas en aardewerk. Bij J. Hanel, hofleverancier
van de koning en van prins Frederik, gevestigd in de
Arnhemse Hoogstraat, werden kristallen wijn-, likeur-,
bier- en champagneglazen gekocht. Een zeer groot be-
drag werd gespendeerd bij de Bazar Royal D. Boer uit
Den Haag, naast de al genoemde Enthoven de grootste

leverancier van luxegoederen aan het hof. Een pendule
met twee kandelabers, een ridderbeeld met twee vazen,
een bronzen kroontje met twee armen, een roodverlakt
scherm met acht slagen en acht piëdestals, vonden hun
weg naar Biljoen. Mogelijk waren de pendule met de
bijbehorende kandelabers en de piëdestals bestemd
voor de grote zaal.

De meeste meubelen en ander huisraad werden echter
gehuurd, niet alleen voor het kasteel maar ook voor
Dulkershof, een hofstede ten westen van Biljoen, waar
een deel van het gevolg van de koningin-moeder was
ondergebracht. Voor de maanden juni tot en met decem-
ber 1849 bedroegen de kosten voor de huur van huis-
raad meer dan 1600 gulden. Bij Friedrich Eduard Liese
uit Velp was de grootste partij huurmeubelen afkom-
stig: een massief mahoniehouten theetafel op gebrons-
de poten, mahoniehouten tafels met wasdoek, een ovale
uittrektafel en een buffet en diverse bureaus. Voorts een
imitatie-mahoniegeschilderd porseleinkast je, chiffon-
nières, een eiken kleerkast, een papieren tochtscherm,
een palissandergeschilderde wastafel en nachttafel,
een palissanderhouten bloemscherm, een imitatie-pa-
lissanderhout geschilderd ledikant met gordijnen en
ten slotte een spiegel in een vergulde lijst. Bij Neel,
meester-schrijnwerker te Velp, werden twee ledikanten
en beddengoed gehuurd. Koperslager Rhode leverde
emmers en ketels. Een porseleinen servies met gouden
rand, schalen, geslepen waterglazen, champagne- en
likeurglazen werden gehuurd bij de reeds genoemde
Wed.Jacobs. Mogelijk waren zij bestemd voor Arma's
hofhouding. Een pendule, een paar kandelabers en ze-
ven paar kandelaars kwamen van S.L. Jacobs, Depot en
magazijn van pendulen, lampen, galanteriën, bijaute-
riën en parfumeriën tot Fabrijk prijzen, gevestigd bij
de Velperpoort in Arnhem. Van de Arnhemse timmer-
man H. Verste eg werd ondermeer een grote hangkast
gehuurd. Niet alleen bij gevestigde meubelmakers, ook
van andere adressen betrok Anna Paulowna meubelen.



Ook de planken (geleverd door Liese) voor de bloe-
mentafels, die mogelijk voor de drie vensters wa-
ren geplaatst, waren wit en blauw geschilderd. Deze
blauwwitte kleurstelling, die wellicht was gekozen om
aansluiting te vinden op de kleuren van de stucdeco-
raties, zal waarschijnlijk ook zijn teruggekomen in de
bekleding van het ameublement, en de gordijnen en hun
draperieën, hoewel de gordijnen niet specifiek worden
genoemd in de rekeningen.
Van bijna alle in de rekeningen genoemde meubelen en
ander huisraad weten wij niet voor welke ruimte zij wa-
ren bedoeld. Na het vertrek van Anna Paulowna werden
de gehuurde stukken uit Biljoen weggehaald. Enkele
inrichtingsstukken verhuisden met de koningin-moeder
mee naar Soestdijk. De grote achtkantige kachel met
vaas uit de vestibule van Biljoen werd naar de Stuczaal
van Soestdijk overgebracht, waar hij nog steeds kan
worden aangetroffen.' In de Leuvenzaal van Soestdijk
hangt het portret dat Kruseman van Willem IIschilderde

Hotel Bellevue

Drie grote canapés en een kleine canapé, een badkuip,
twee ledikanten met toebehoren werden gehuurd bij ho-
tel Belle-Vue, waar ook het linnengoed vandaan kwam.

De schilder Jan Adam Kruseman op bezoek
Een enkele rekening vermeldde dat de levering of
werkzaamheid betrekking had op de grote zaal. Het
monumentale, wandvuIlende stucwerk, de venster- en
deurpartijen en de grote, vaste spiegel op de wand te-
genover de vensters, vormden een dwingend decor
waartegen slechts weinig interieurstukken een over-
tuigende aanvulling konden vormen. De inrichting van
de grote zaal in de periode dat koningin-moeder Anna
Paulowna kasteel Biljoen bewoonde, bestond uit een
canapé, armstoelen, stoelen en taboeretten, waarvoor
Liese in juli 1849 de bekleding voor zijn rekening nam.
Voor de lichtkroon maakte hij een hoes van blauw met
witte stof. Waarschijnlijk ging het om een hoes voor de
ketting van de kroon.



en dat hij op Biljoen had afgeleverd. Dit portret, waar-
voor de koning kort voor zijn dood had geposeerd, had
Kruseman na de dood van de koning voltooid.' Kruse-
man noteerde hierover in zijn dagboek: 'Een bezoek op
kasteel Biljoen in Gelderland aan de Koningin-Moeder
gebragt; daar gegeten en hartelijk ontvangen. Den vol-
gende dag het portret van wijlen Koning Willem 11 in
het Kabinet van HM geplaatst '4. Waarschijnlijk wordt
met dit kabinet de torenkamer bedoeld op de zuidwest-
hoek. Deze kamer is niet bij het hoekvertrek getrokken,
maar daarvan afgesloten met een rondgetrokken muur
met een deur, waardoor een kleine, centrale ruimte is
ontstaan, met een schoorsteenmantel en twee vensters
ter weerszijden. De afmeting van het portret in aanmer-
king genomen, zou het goed hebben gepast boven de
schoorsteen. Ten slotte bleven mogelijk ook de twaalf
door Beckerman geleverde mahoniehouten stoelen met
leren bekleding op Soestdijk gespaard. In de boedelin-
ventaris van Soestdijk uit 1852 worden twaalf stoelen
met dezelfde omschrijving in de Witte Zaal opgemerkt'.
Op de twee foto's die in 1868 van de Witte Zaal werden
gemaakt, is af te leiden dat de lichte stoelen gebogen
voor- en achterpoten hadden, en een open rugleuning
met een golvende middenregel met snijwerk. Zeven
exemplaren worden nog altijd op Soestdijk bewaard.
Helaas dragen zij geen merk.

Biljoen ingeruild voor paleis Soestdijk
Op 13 april 1850 nam koningin-moeder Anna Pau-
lowna weer haar intrek op Paleis Soestdijk, hoewel de
inrichting van haar nieuwe appartement in één van de
vleugels toen nog in volle gang was". Eerder die maand
week een groot deel van het dienstpersoneel uit naar het
vertrouwde hotel Belle-Vue. Kamerdienaars, naaisters,
koetsiers, koks en zilverknechts verbleven er zes da-
gen. Met rijtuigen en over het spoor vond de verhuizing
plaats. Voortaan werd Soestdijk Anna's zomerresiden-
tie, terwijl zij vanaf die tijd tijdens de wintermaanden op
Huis Buitenrust in Den Haag zou verblijven. Na Anna

Paulowna's vertrek uit Gelderland werd Biljoen weer
in orde gebracht voor Van Hardenbroek, al verbleef hij
vaker in Parijs dan in Velp. In de jaren 1850 leverde
architect L.H. Eberson ontwerpen voor verfraaiingen
van het interieur in neo-Lodewijk XIV-stijl en het exte-
rieur, waaronder het aanzichtbepalende voorportaal in
neo-renaissancestijl met een bordes. In 1872, een jaar
na de dood van Van Hardenbroek, ging het kasteel over
in handen van de Duitse industrieel J.H.W. Lüps, die
al in 1867 het aangrenzende landgoed Beekhuizen van
Van Hardenbroek had gekocht. Ook Lüps schakelde
Eberson in. Hoewel koningin-moeder Anna Paulowna
slechts een klein jaar op kasteel Biljoen heeft vertoefd,
moet zij het als noodzakelijk hebben ervaren het hof
in Den Haag te verlaten. Misschien vormde de aanva-
ring met haar schoondochter koningin Sophie over de

J Ebbenhorst & Zn., het portret van koning Willem 11door
Jan Adam Kruseman, in 1868 gefotografeerd in de Water-
loozaal van Paleis Soestdijk. Den Haag, Koninklijke Verza-
melingen



hofdames de aanleiding, maar wellicht wenste Anna
Paulowna gewoon rust, en wilde zij de ruimte geven
aan haar rouw om haar voeggestorven lievelingskind
Alexander en haar aanbeden echtgenoot koning Willem
Il. Korte tijd daarna zou zij op Paleis Soestdijk alles in
het werk stellen de gedachtenis aan haar echtgenoot, de
Held van Waterloo en Quatre Bras, levend te houden.'
Reeds op Biljoen heeft zij daarmee een begin gemaakt
door belangrijke data van geboorte en overlijden van
haar geliefde doden te herdenken. Aan koningin Anna
Paulowna herinnert anno 2012 weinig meer op Biljoen.
In de gemetselde muur van de brug naar het voorplein
is in de negentiende eeuw aan de noordzijde een kleine
gedenksteen aangebracht die aan haar kortstondige ver-
blijf op het kasteel zou herinneren, maar de toestand
van dit gedenkteken staat niet toe kennis te nemen van
de inscriptie. Het vertrek links van de vestibule wordt
heden ten dage nog de Anna Paulowna-kamer genoemd,
maar welke functie deze ruimte had tijdens haar aanwe-
zigheid in 1849-1850 is niet bekend. 8

Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van het
Koninklijk Huisarchief en aan drs. Steven Coene,
conservator Stichting Geldersche Kasteelen.

Voetnoten:

IVoor de gegevens over de werkzaamheden en aankopen in
opdracht van Anna Paulowna in de jaren 1849-1850 verwijs
ik naar KHA, inv.nr.A41-IV-nr.8, -b en -r-C,

2 M.B.W Broekerna, De inrichting van Paleis Soestdijk ten
tijde van Wil/em II en Anna Paulowna, 1815-1821 en 1850-
1851, doctoraalscriptie Leiden, 1984, p. 146. Een lage, recht-
hoekige fayencekachel, voorzien van een koperen deurtje
aan de zijkant en bekroond met een opengewerkte palmet-
tenrand, komt voor op de foto die in 1868 werd gemaakt van
de Galerij Willem 11.Den Haag, Koninklijke Verzamelingen,
en afgebeeld in P. Rem, 'Heldenverering. Soestdijk, pantheon
van Oranje', in: R. van Zoest (red.), Paleis Soestdijk. Drie
eeuwen huis van Oranje, uitgave D'ARTS Amsterdam, Zwolle
2009, p. 22l.
3 E. Elzenga, 'In de gunst des konings: in: tent.cat. Jan Adam
Kruseman 1804-1862, uitgave Stichting Paleis Het Loo Nati-
onaal Museum 2002, p. 28.
4 C.M. Verkroost, 'Jan Adam Kruseman, een 'Amsterdams'
portretschilder, en zijn dagboek: Jaarboek Amstelodamum
1980, p. 142.
5 KHA, inv.nr.E9d-227, no. 33 Witte Zaal.
6 KHA, inv.nr.E9d-VIII-12, brievenbek. De aanname dat
koning Willem III in 1854 Bronbeek bij Arnhem kocht voor
zijn moeder, kan vooralsnog niet worden bevestigd.
7 Rem, op.cit. (noot 13), pp. 218-223.
8 E.W Moes en K. Sluyterman, Nederlandsche Kasteelen en
hun historie, deel I, Amsterdam 1912, p.129: 'Een ruime
voorhal en links daaraan grenzend de zoogenaamde kamer
van koningin ANNA PAULOWNA, die zoo als men weet,
na den dood van haar gemaal, een jaar op Biljoen heeft
vertoefd:
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in Velp
Theo van der Hoeven en Anita Matser

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk deel
van Velp en ten noorden van de spoorlijn een drietallandgoe-
deren, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen en Schoonenberg.
Nu is het gebied omgevormd tot een woongebied, met langs
de Arnhemsestraatweg een aantal kantoren. De winkels en
nijverheid die in het midden van de 20e eeuw in ruime mate

. aanwezig waren, zijn grotendeels verdwenen. Vanuit de Be-
langenvereniging Daalhuizen-Velp en de Wijkvereniging
Daalhuizen-Oost, en in samenwerking met de Oudheidkun-
dige Kring Rheden-Rozendaal, zijn Theo van der Hoeven en
Anita Matser bezig de 20e eeuwse historie van dit gebied te
onderzoeken en vast te leggen.

Inleiding
Behalve de bekende landgoederen langs de Arnhemse-
straatweg ligt er ten noorden van de villa's tussen de
Berg en Heideweg en de buitenplaats Dordtwijck, nog
de buitenplaats genaamd "Breeden Enk".

Plattegrond

In deze bijdrage willen we de historie van deze vrij on-
bekende buitenplaats nader toelichten.

Ontstaan
De naam "Breden Eng" wordt al genoemd bij een per-
ceel bouwland als onderdeel van het "Lange Water" dat
zich uitstrekt van het oosten van Arnhem (later Bron-
beek) tot het landgoed Daalhuizen in Velp. Het perceel
is begin 1ge eeuw eigendom van Hermen Steijgerwalt.
In een acte uit 1857 wordt de "Breeden Enk" genoemd
als gebied tussen de landgoederen Daalhuizen en Lust-
oord (ten westen van de Acacialaan, nu Berg en Heide-
weg). Een gezamenlijk bezit van de heer de Roo van
Westmaas (Daalhuizen) en Baron van Westerholt tot
Hackfort (Lustoord). In 1859 wordt dit gebied gesplitst
en komt het oostelijk deel bij Daalhuizen. Het weste-
lijke deel is onderdeel van de huidige Breeden Enk.

In 1873 en 1874 verwerft Anna Geertruida van der
Paauw, weduwe van Corne1is Heineken, de percelen
"bouwland en dennenbosch" in eigendom die geza-
menlijk de "Breeden Enk" vormen. Twee jaar eerder
was ze al eigenaar geworden van de villa met tuin op
de oostelijke hoek van de Arnhemsche Straatweg en de
Berg en Heideweg aan de zuidkant van dat bouwland,
waar ze ook gaat wonen. Deze villa krijgt de naam
"Claerhout".

Ze laat net ten noorden van het perceel waarop de villa
staat een oranjerie bouwen en aan de Berg en Heideweg
een "beheerderhuis". Een steen in de muur van dit huis
vermeldt: ''J.A. van Spreekens - oud 14 Jaar - 1874 ".
Deze Jacoba Adriana van Spreekens is een dochter van
Barend van Spreekens van Villa Overbeek in Velp.

In het noordelijke deel wordt een sterrenbos aangelegd,
een bos met paden die vanuit een middelpunt straalsge-
wijs naar de uiteinden lopen en daarmee een ster vor-
men.



Oranjerie oud

Na het overlijden van Anna van der Paauw gaat het ge-
hele gebied in 1882 in eigendom over op haar dochter
Comelia Adriana Heineken.

Ook de naastgelegen villa Veldheim aan de zuidkant van
het terrein (nu Arnhemsestraatweg 352) wordt in eigen-
dom verkregen. Dit houdt in dat de hele strook langs de
Berg en Heideweg vanaf de Amhemsche Straatweg tot
aan de Del (de grens met Rozendaal) in bezit is van de
familie Heineken. De Berg en Heideweg wordt in de
volksmond daarom ook de "Heinekenweg" genoemd.
Een kadastrale hulpkaart uit 1913 meldt de "stichting
van een tennishut" bij de tennisbaan.

N'.lB7.
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Kadastrale hulpkaart



Familie Heineken

Anna Geertruida van der Paauw
is de weduwe van Come1is Heineken (1799 - 1862);
Zij is de dochter van Gerrit van der Paauw en Anna Hil-
legonda Claerhout. Anna Geertruida is op 30 oktober
1881 overleden in Velp.

Het echtpaar heeft drie kinderen:

-- Cornelia Adriana (1840 - 1923)
die in 1883 in Rheden getrouwd is met Johannes Corne-
lis Jacobus Smits (1812 - 1887). Deze Johannes Smits
was Generaal Majoor in het Oost Indische Leger, Adju-
dant van Koning Willem III in buitengewone dienst, en
(vanaf 1862) de eerste commandant van het Koloniaal
Militair Invalidenhuis "Bronbeek", waar hij in 1887
overleden is. Zij hebben met Anna van der Paauw een
familiegraf in Rozendaal.

-- Gerard Adriaan (1841 -1893)
is gehuwd met Marie Tindal, en oprichter van de Hei-
neken bierbrouwerij. Zij hebben een zoon Henry Pierre
(1886 - 1971), directeur van de Heineken bierbrouwe-
rij. Freddy Heineken is de kleinzoon.

-- Anna Geertruida Cornelia (1846 - 1903)
is in 1875 gehuwd met Jacobus Johannes Duijvené de
Wit. Zij zijn de stichters en bewoners van de villa op
het landgoed Rozenhagen aan de zuidkant van de Am-
hemsestraatweg.

Familie Laman Trip op de buitenplaats
Bij acte van 8 november 1920 wordt de "Breeden Enk"
bestaande uit huis, oranjerie, schuur, tuin, bos en ten-
nisbaan, totaal 547 are, verkocht aan Catharina Daen-
deis, echtgenote van Jhr. Willem Laman Trip.
De familie Laman Trip woont in Den Haag en gebruikt
het Velpse gebied als zomerverblijf.

Jhr. Willem Laman Trip is adjudant van Prins Hendrik.

Aan de oranjerie wordt een houten zomerhuis gebouwd.
In het (gele) "Steenen huis" aan de Berg en Heideweg
gaat het beheerderechtpaar Willemsen wonen. Zij zor-
gen voor het onderhoud van de gebouwen en het bos.
Ze leggen een moestuin aan en een perceel voor het
verbouwen van granen en aardappelen. Ook komt er
een rozentuin.

Stenen huis

Henk Willemsen gaat in de oorlog met zijn moeder bij
zijn grootouders in het Steenen huis inwonen.
Na de oorlog woont Henk met zijn ouders eerst in de
Koningstraat en in 1953 trekken ze in een aanbouw aan
het Steenen huis. Hij bewaart goede herinneringen aan
het terrein en de omgeving, een ideaal speelgebied voor
hem en zijn vrienden.
Hr. Mulder woonde op de Paasberg en was bevriend
met de zoon van tuinman van Loon en herinnert zich de
oranjerie als speelgebied rond een jachthuis. Prinses
Irene kwam geregeld op bezoek bij de familie Laman
Trip. De waterpomp bij het stenen huis wordt vlak na de
oorlog ook door de omwonenden gebruikt.

Het houten zomerhuis is inmiddels vervangen door een
stenen aanbouw aan de oranjerie.



In de zestiger jaren is zoon Jhr. Ir. Rutger Egbert La-
man Trip, gehuwd met Jkvr. Henriette Francina van
Andringa de Kempenaer, eigenaar van de buitenplaats
geworden. Het zomerhuis wordt vervangen door een
villa met een verbinding naar de oranjerie, en er komt
een zwembad.

Vanaf 1999 zijn diens zoon Jhr. Diederik Laman Trip en
echtgenote Thérèsa barones van Hövell van Wezeveld
en Westerfiier, de bewoners van de Breeden Enk. Hij
laat de oranjerie restaureren en het sterrenbos opknap-
pen. Het stenen huis wordt nu gebruikt als kantoor en
gastenverblijf.
Bij de toegang tot de buitenplaats staan aan de Berg en
Heideweg twee pilaren met het opschrift "BERG EN"
en "HEIDE", die afkomstig zijn van de (verdwenen)
villa aan de Arnhemsestraatweg aan de westkant van de
Berg en Heideweg (nu ABT kantoor).

Gemeentelijk monument
De oranjerie op de buitenplaats "Breeden Enk"aan de
Berg en Heideweg nummer 2 staat op de lijst van ge-
meentelijke monumenten.

Deze bijzonder fraaie oranjerie is ca 1873 door de fami-
lie Heineken gebouwd in een eclectische stijl die vooral
invloeden van het neoclassicisme vertoont. De oranje-
rie behoort tot het zogenaamde moestuintype.
Tegenwoordig is de oranjerie, die nu als woonruimte in
gebruik is, middels een laag tussenlid verbonden met
een naastgelegen villa. Deze villa dateert van na de
Tweede Wereldoorlog.

Voor meer informatie en reacties verwijzen wij u naar
onze website: www.historievandaalhuizen.nl

Monumentale oranjerie

http://www.historievandaalhuizen.nl


Het Steegse kerkgebouw
wordt aan de RK eredienst

onttrokken.
Een beeldbepalend monument
voor De Steeg blijft behouden.

Gerard Leemreize

2013 RK kerkgebouw De Steeg

Op zondag 17 maart 2013 is de kerk aan de Hoofd-
straat in De Steeg tijdens een afscheidsviering officieel
aan de R.K. eredienst onttrokken. Daarmee is een eind
gekomen aan een stuk bewogen parochiegeschiedenis
die veel sporen heeft achtergelaten bij de Steegse en
Rhedense bevolking.

Katholieke kerken voor en na de Franse tijd
Tijdens de reformatie werden de bestaande kerken in
deze regio op staatsbevel aan de katholieke eredienst

onttrokken. De katholieken restten nog wat schuilker-
ken in Drempt, Olburgen, Brummen en Loenen. De be-
staande kerken kwamen beschikbaar voor de eredienst
van de Nederduits gereformeerde kerk die als enige er-
kend was als Staatsgodsdienst. Deze is in 1816 onder
het koninkrijk der Nederlanden omgevormd tot de Ne-
derlands hervormde kerk, die op haar beurt samen met
de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evange-
lisch Lutherse kerk is opgegaan in de Protestantse kerk
in Nederland, kortweg PKN.
Een en ander heeft ertoe geleid dat praktisch alle oude
monumentale kerken Nederlands hervormd waren en
nu eigendom zijn van PKN-gemeenten.
De meeste katholieke kerken zijn dan ook gebouwd na
de Franse tijd nadat onder invloed van het Napoleon-
tische bewind de vrijheid van godsdienst vanaf 1795
was herwonnen. Vooral na het herstel van de bisschop-
pelijke hiërarchie in 1853, dat veel stof deed opwaaien
in protestants Nederland.
Er heerste van toen af een soort triomfalisme binnen
de katholieke kerk in Nederland die uitgroeide tot een
machtige maatschappelijke zuil, waar een groeiend
aantal clerici op veel terreinen van het sociaal economi-
sche en culturele leven de scepter zwaaiden. Dit triom-
falisme kwam ook tot uiting in de neogotische kerken-
bouw die op veel plaatsen gezichtsbepalend werd, ook
in onze regio (Dieren, Velp en Arnhem).

Begonnen als kerkschuur aan de Diepesteeg
Het was op 4 juli 1809 dat de eerste katholieke kerk van
de Steeg werd ingewijd, een minikerkje in de vorm van
een houten kerkschuur, gelegen aan de Diepesteeg. Aan-
vankelijk was het een bijkerk van de in 1799 opgerichte
Statie Dieren (parochies kwamen er pas in 1848 bij het
herstel van de hiërarchie). Dit gebouw was ingericht
voor het kleine aantal katholieken dat toen woonde in
Ellecom, De Steeg, Rheden en Worth Rheden voor wie
Dieren te ver was. In 1870 werd vanuit Dieren gestart
met vieringen in een grotere schuur.



Van neogotisch kerkje aan de Oversteeg naar de
Boecop.
Omdat het aantal parochianen groeide en het kerkje ook
zeer schamel was, werd al na enkele decennia uitgeke-
ken naar de mogelijkheid om een echte kerk te bouwen.
De toenmalige pastoor Holland heeft daarvoor geijverd
en gezorgd dat de nodige financiën via schenkingen,
legaten, collectes en andere acties binnenkwamen. Van-
wege het treinspoor dat inmiddels was aangelegd werd
uitgezien naar een perceel aan de Oversteeg. Daar werd
een eenvoudig neogotisch kerkje met een tongewelf ge-
bouwd. De bouw begon in 1876 en was inl877 gereed.
De kerk aan de Oversteeg heeft dienst gedaan totdat
in 1928 de huidige kerk aan de Hoofdstraat in gebruik
werd genomen. Op het terrein aan de Oversteeg werd
later een klooster van de zusters van Liefde gebouwd
en het kerkhof ligt er nog.

De voormalige kerkil~bouwcn aan de Middagterstug te De StC"\]
zijn thans in eigendom over1.~aan aan de St. [csephsvcrccntqmq

van de R.K. Parochie. nct gebouw wordt thans ingericht
voor R.K. Vereeuiqrnqsqebouw.

Voormalige kerkgebouwen aan de Middachtersteeg

De Boecop 1913

Het huidige kerkgebouw aan de Hoofdstraat is in 1927-
1928 gebouwd op de plaats van de stallen en de manege
van het erf 'De Boecop' dat als circus werd geëxploi-
teerd door Jhr. Brantsen, lid van de familie die het land-
goed Rhederoord eertijds bewoonde.
Het monumentale voorhuis van de oorspronkelijke
hoeve staat er nog en is aangewend als pastorie. Het
geheel levert een uniek complex op en is met de toren,
die naast de kerk is gesitueerd, beeldbepalend voor het
dorp De Steeg.

1e steenlegging 27-10-1927



::ru kil"'\~' IIIl dl' '\"rlclaamhcJcn reu bcnllcvl' WIII de n bouw der meu .••..C R.K. Kerk te Il!;: Steeg.
waarmede men reeds flillk vordert.

Bouw van de kerk in De Steeg 1928

Jan Stuyt (1868- 1934), een vernieuwend architect,
die brak met de traditie van de Neogotiek.
Het kerkgebouw maakt deel uit van het oeuvre van
tientallen kerken en andere gebouwen van de bekende
architect Jan Stuyt. Hij was een van de belangrijkste
vernieuwers in de RK kerkenbouw aan het begin van
de vorige eeuw.
Aanvankelijk werkte hij bij Pierre Cuypers en diens
zoon Jos Cuypers, bouwers van veel neogotische ker-
ken (symbolen van het herrezen katholicisme in Neder-
land) en gebouwen als het Rijksmuseum, het Centraal
Station in Amsterdam en kasteel Haarzuilens. Bij de
bouw van de Bavo-kathedraal van Haarlem werd dui-
delijk gebroken met de neogotiek.
Romaanse, maar ook Byzantijnse en Moorse stijlele-
menten -zoals keramiek voor de wanden- werden hier
toegepast. Als Jan Stuyt in 1908 zelfstandig verder
gaat, grijpt hij terug op de Romaanse en vroegchristelij-
ke bouwkunst in Italië in de Basilicastijl. Voorbeelden
daarvan zijn de Jacob Obrechtkerk en Sint Agneskerk
in Amsterdam. Zijn bouwstijl werd vanaf toen sterk be-
invloed door zijn reizen naar het Heilige Land en de
Mediterrane gebieden. We vinden dit vooral terug in de

Sint Jacobskerk in Den Bosch, de Cenakelkerk bij de
Heilig Land Stichting, nu Museumpark Orientalis en
het seminarie Hageveld bij Haarlem met de imposante
koepels.

Naast deze imposante gebouwen ontwierp hij ook klei-
nere dorpskerken die hij inpaste in de lokale situatie
waardoor deze niet als een gotische kathedraal boven
het dorp uittorenden. De kerk in De Steeg is hier een
voorbeeld van. Een kerk die sober is van opbouw met
zowel Romaanse als gotische stijl elementen met een
geringe afstand tussen priesterkoor en middenschip
met tongewelf. Mensen konden hier optimaal deelne-
men aan de liturgie en vonden er tegelijk 'Een huis des
gebeds' zoals boven de ingang staat.

Dmsdaqmorqc» 12 JUI1I is de nieuwe R.K. Kerk te De Str,'\)
plcchtiq qcconcacrcerd door Z.D.H. Mgr. H. van de Welcrinll'
Aartshrsschop van Utrecht. Een foto van het nieuwe kerk-

gebouw. dat een sieraad is voor de omgeving.

RK kerk De Steeg geconsacreerd 12-06-1928
d_ Mgr H van Wetering



Kruisweg van Pierre Stordiau (1887- 1969)
De 14 kruiswegstaties die de zijwanden van de kerk
opsieren, werden in opdracht van Jan Stuyt voor deze
kerk gemaakt door de in Antwerpen geboren en in Den
Haag woonachtige kunstenaar Pierre Stordiau. Ze doen
denken aan Jan Toorop. Beiden stonden net als Jan
Stuyt onder invloed van de Beuroner Kunstschule die
door de schilder-monnik Desiderius Lenz (1832-1928)
was gesticht in de Zuid-Duitse Benedictijnerabdij van
Beuron. Eenvoud en innig religieus sentiment stond
hen voor ogen.
Geometrische patronen die rust en harmonie uitdruk-
ken spelen een grote rol. Pikant detail is, dat het gezicht
van Jezus een zelfportret van de schilder vormt. Voor de
decoratie is onder meer bladgoud gebruikt.

Gebrandschilderde ramen van Joep Nicolas (1879-
1972).
In de voorgevel van de kerk boven de ingang bevindt
zich een raampartij van Joep Nicolas, de derde gene-
ratie in een geslacht van glazeniers. Joep Nicolas is
vooral bekend van de 24 gebrandschilderde ramen in
de Oude Kerk van Delft; de bevrijdingsramen die hij
maakte tussen 1956 en 1964.
In de raampartij in De Steeg zijn een drietal taferelen
uit het leven van Maria -de patrones van de kerk- ver-
werkt: de aankondiging van de geboorte van haar zoon
Jezus, de geboorte en de aanbidding door de herders en
de dood en tenhemelopneming van Maria.

Glas in lood ramen van Abraham Stokhof de Jong
(1911-1966)
Abraham Stokhof de Jong heeft voor minstens 80 ker-
ken en openbare gebouwen glas in lood ramen, fres-
co's, muurschilderingen en mozaïeken vervaardigd,
onder meer in Soest en Amersfoort en omgeving. Hij
had zijn atelier in Soest, waar in 2011 een expositie
aan hem is gewijd vanwege zijn 100e geboortejaar. Hij
kan worden gezien als een vertegenwoordiger van de
Limburgse school boven de rivieren met meesters als

Charles Eyck en Henri Jonas.
De twee ramen in de zijbeuken van de kerk geven aan de
ene kant een beeld van de eucharistieviering temidden
van het dagelijks leven, arbeid, zorg en ziekte en aan de
andere kant de verbinding met het hemels gebeuren re-
sulterend in de aanbidding van het Lam Gods, ofwel de
gelovige gemeenschap tegenover de gemeenschap der
heiligen. De verbinding tussen deze twee wordt gelegd
door het altaar in het midden.

De vijf engelen ramen.
In de absis boven het altaar bevinden zich een vijf-
tal ramen met voorstellingen van engelen die God lof
brengen met hun muziekinstrumenten. Ze beelden de
profetie van de vijf engelen van de vijf continenten uit
die bij Petrus beschreven staat. Deze ramen werden bij
de inwijding van de kerk geschonken door de architect
Jan Stuyt. De maker is onbekend.

Preekstoel.
De neogotische houten preekstoel met afbeeldingen van
de vier evangelisten, in 1981 vervaardigd door Willem
Mengelberg, komt uit de kerk aan de Oversteeg en is
verbouwd tot altaartafel en lezenaar.

Houten beeld



Kroonluchters.
De kroonluchters in het middenschip zijn ter gelegen-
heid van het honderdjarig bestaan van de parochie ge-
schonken door een parochiaan.

Toekomst voor dit monument van Jan Stuyt?
In het kader van een algehele reorganisatie van het
aartsbisdom Utrecht zullen een zeer groot aantal
RK.kerkgebouwen binnen afzienbare tijd worden ge-
sloten. Na opheffing van de parochies, die sterk geli-
eerd waren aan locale en wijkgemeenschappen en de
vorming van grote regionale en stedelijke parochies,
dreigen nu ook heel veel kerkgebouwen te verdwijnen.
Het kerkbestuur van de parochie "Levend Water", die de
locaties Brummen, Dieren, De Steeg, Rheden, Drempt,
Doesburg en Giesbeek-Lathum omvat gaat daarbij zeer
voortvarend te werk. Binnen enkele jaren zullen 5 van
de 7 kerken worden afgestoten.
Inmiddels is het kerkgebouw in De Steeg door het pa-
rochiebestuur op instigatie van het aartsbisdom Utrecht
verkocht en bij decreet van kardinaal W. Eyck aan de
eredienst onttrokken. Het kerkgebouwen de pastorie
komen samen in handen van een plaatselijke onderne-
mer die altijd sterk betrokken is geweest bij de kerk
in De Steeg. Wat gaat dit betekenen voor dit religieus
erfgoed dat deel uitmaakt van het oeuvre van tientallen
kerken en andere gebouwen van de bekende architect
Jan Stuyt, maar uniek is in deze omgeving?
Inmiddels is de 'Stichting Behoud religieus erfgoed De
Steeg' in het leven geroepen die streeft naar behoud en
een passende herbestemming van dit monument. Samen
met de nieuwe eigenaar wil het stichtingsbestuur vorm
geven aan dit gebouw; zo mogelijk als sociaal-cultureel
ontmoetingscentrum voor het dorp en de omgeving en
als passende gelegenheid voor huwelijkssluitingen, uit-
vaarten en andersoortige bijeenkomsten. Er is door het
stichtingsbestuur samen met de nieuwe eigenaar een
onderzoek geëntameerd naar wat haalbaar is met be-
houd van dit karakteristieke gemeentelijke monument.

De Steeg met oude katholieke kerk, febr 1908

1e steenlegging door Deken FL Stockmann 27-10-1927

Bruidjes tijdens de consecratie 1928



GRa:stee! cMiddcrchten
Te midden van zijn tuinen is kasteeel Middachten niet
alleen het centrum van een eeuwenoud landgoed met
agrarische gronden, boerderijen en bossen maar ont-
leent zijn unieke positie ook aan de door de vele gene-
ratie bijeengebrachte inboedel. Naast een omvangrijke
portrettencollectie vertelt het zilver in al zijn verschij-
ningsvormen veel over de bewoners.

N. W Conijn

~Ilver als sPiegel van de geschiedenis
Het Wapen van Middachten
Het wapen van het geslacht Middachten en later van
het landgoed Middachten bestaat uit een getand zilve-
ren kruis en zilveren schaapsscheerders scharen op een
rood veld. De schaaphouderij vormde een belangrijke
bron van inkomsten. Dit laat zich nog herkennen aan
de schapendriften die vanaf de boerderijen aan de boe-
renweg naar de heide lopen. Deze worden nu niet meer
gebruikt door schapen, maar door de bezoekers van
de Middachter bossen. De Middachter heide werd aan
het begin van de 20ste eeuw ingeplant met naaldhout,
waar toen grote vraag naar was omdat het als stuthout
werd gebruikt voor de mijnen. Dat perceel wordt nog
wel betiteld als Midddachter heide. Het aloude wapen
wordt op Middachten nog altijd gebruikt als logo voor
het landgoed. De kleur van de luiken van de huizen zijn
daarom rood en wit waarbij de kleur wit als schilder-
kleur van zilver gezien moet worden.

Zilver als ruil- en betaalmiddel
Zilver werd naast goud al vroeg ontdekt als edelmetaal,
maar was moeilijk te vinden en daardoor zeldzaam en
dus kostbaar. Het was een makkelijk, compact ruilmid-
del voor het betalen van grote hoeveelheden goederen.
De handel maakte dankbaar gebruik van gestandaardi-

seerde hoeveelheden zuiver zilver in de vorm van mun-
ten. Deze munten werden door iedereen geaccepteerd
zolang het maar als betaalmiddel werd erkend. Voor
zilveren objecten was er de Waarborg die bevoegd was
zilver op zuiverheid te toetsen en daartoe zijn keurmerk
aanbracht.

Keurmerk

Zilver als spiegelende duurzame drager
Zilver laat zich niet alleen tot munten slaan, maar ook
verwerken tot prachtige gebruiks- en kunstvoorwer-
pen. Tot de oudste of, zoals het in vakkringen genoemd
wordt, de vroegste zilveren voorwerpen die al eeuwen
op Middachten bewaard worden behoren de stijgbeu-
gelbeker en de ketting met koningsvogel. De stijgbeu-
gelbeker, gemonteerd op een elandspoot, is voorzien
van een in 1685 in Utrecht vervaardigde voet en een
bekerhouder met daarin een losse beker.



De beker werd mogelijk al gebruikt in de tijd van de
stadhouders, die in het jachtseizoen op het Hof te Die-
ren verbleven, om een dronk uit te brengen op een suc-
cesvolle jacht met de honden op wilde zwijnen. De he-
ren van Middachten vervulden vanaf het begin van de
14de eeuw het 'overste wiltforsterampt in de Veluwe
met al sijne rechten' zoals in de oude leenboeken staat
vermeld, het jachtrevier van de stadhouders. De beker
werd door een bediende aan de hoog te paard gezeten
ruiters aangereikt om een slok te nemen op een succes-
volle jacht. Ook in onze tijd heeft de beker nog dienst
gedaan wanneer de Koninklijke Nederlandse Jachtver-
eniging op Middachten te gast was en zich, voorafgaan-
de aan de slipjacht achter de honden door de Haviker-
waard, voor een dronk verzamelde op de voorplaats van
het kasteel.

Zilveren beker op elandspoot

De ketting met koningsvogel, die dateert uit 1625-
1650, was mogelijk de trofee bij het vogelschieten,
schietwedstrijden onder leiding van de heer van Mid-
dachten waarbij de deelnemers om de eer streden. De
koningsvogel is op de borst voorzien van het wapen van
Reinier van Raesfelt (1593-1650), de vader van Ursula
Philippota (1643-1721), de eerste gravin van Athlone.
De aan de ketting opgehangen schildjes vertellen over
de heren van Middachten die als gastheer optraden bij
de vogelschietwedstrijden en daarmee is zilver een on-
verwoestbare verteller van de geschiedenis.
Zilver is duurzaam en uitermate geschikt om te bewer-
ken. Naast de vormgeving van het object, die vertelt
over mode en smaak, laat zilver zich goed graveren.
Juist door de gravures van wapens, ordes, namen en
jaartallen laten bewerkte zilveren objecten zich lezen
als een geschiedenisboek.

Kleuren worden in tekeningen en gravures met arcerin-
gen weergegeven. Rood wordt aangegeven met verti-
cale strepen, zilver door een neutraal vlak, goud door
puntjes, blauw door horizontale strepen, etc.

Zilver voor de eettafel
De keuren, die vertellen over de maker, de plaats van
vervaardiging en het jaar, maken zilveren objecten tot
boeiende historische documenten. De vórm van lepels
en vorken, vaak voorzien van wapens, vertelt weer over
de eetgewoonten. In de 17e eeuw lag het eten op grote
schotels op smalle tafels. Het was de tijd dat er nog veel
met de handen werd gegeten. Later at iedereen van een
bord met zijn eigen mes, lepel en vork welke hij in een
etui bij zich droeg. Tegen het einde van de 17e eeuw
verschenen in de grote huizen van de elite cassettes met
lepels en vorken.
Op Middachten is nog één vork bewaard gebleven uit
de tijd van Godard van Reede (1644-1703) en Ursula
Philippota van Raesfelt. De vork maakte mogelijk deel
uit van een set van twaalf zilveren lepels en vorken die



gelbeker en de ketting met koningsvogel. De stijgbeu-
gelbeker, gemonteerd op een elandspoot, is voorzien
van een in 1685 in Utrecht vervaardigde voet en een
bekerhouder met daarin een losse beker. De beker werd
mogelijk al gebruikt in de tijd van de stadhouders, die
in het jachtseizoen op het Hof te Dieren verbleven, om
een dronk uit te brengen op een succesvolle jacht met
de honden op wilde zwijnen. De heren van Middachten
vervulden vanaf het begin van de 14de eeuw het 'over-
ste wiltforsterampt in de Veluwe met al sijne rechten'
zoals in de oude leenboeken staat vermeld, het jacht-
revier van de stadhouders. De beker werd door een be-
diende aan de hoog te paard gezeten ruiters aangereikt
om een slok te nemen op een succesvolle jacht. Ook
in onze tijd heeft de beker nog dienst gedaan wanneer
de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging op Mid-
dachten te gast was en zich, voorafgaande aan de slip-
jacht achter de honden door de Havikerwaard, voor een
dronk verzamelde op de voorplaats van het kasteel
De ketting met koningsvogel, die dateert uit 1625-1650,
was mogelijk de trofee bij het vogelschieten, schiet-
wedstrijden onder leiding van de heer van Middachten
waarbij de deelnemers om de eer streden. De konings-
vogel is op de borst voorzien van het wapen van Reinier
van Raesfelt (1593-1650), de vader van Ursula Philip-
pota (1643-1721), de eerste gravin van Athlone. De aan
de ketting opgehangen schildjes vertellen over de heren
van Middachten die als gastheer optraden bij de vogel-
schietwedstrijden en daarmee is zilver een onverwoest-
bare verteller van de geschiedenis. Zilver is duurzaam
en uitermate geschikt om te bewerken. Naast de vorm-
geving van het object, die vertelt over mode en smaak,
laat zilver zich goed graveren. Juist door de gravures
van wapens, ordes, namen en jaartallen laten bewerkte
zilveren objecten zich lezen als een geschiedenisboek.
Kleuren worden in tekeningen en gravures met arcerin-
gen weergegeven. Rood wordt aangegeven met verti-
cale strepen, zilver door een neutraal vlak, goud door
puntjes, blauw door horizontale strepen, etc.

Zilver voor de eettafel
De keuren, die vertellen over de maker, de plaats van
vervaardiging en het jaar, maken zilveren objecten tot
boeiende historische documenten. De vórm van lepels
en vorken, vaak voorzien van wapens, vertelt weer over
de eetgewoonten. In de 17e eeuw lag het eten op grote
schotels op smalle tafels. Het was de tijd dat er nog veel
met de handen werd gegeten. Later at iedereen van een
bord met zijn eigen mes, lepel en vork welke hij in een
etui bij zich droeg. Tegen het einde van de 17e eeuw
verschenen in de grote huizen van de elite cassettes met
lepels en vorken.

Op Middachten is nog één vork bewaard gebleven uit
de tijd van Godard van Reede (1644-1703) en Ursula
Philippota van Raesfelt. De vork maakte mogelijk deel
uit van een set van twaalf zilveren lepels en vorken die
voorkomen in de inventarislijst die in 1723 is opgesteld
naar aanleiding van het overlijden van Ursula van Raes-
felt, de weduwe van Godard van Reede. De vork heeft
nog een eenvoudige vorm en op de steel is het gedeelde
wapen van Reede-van Raesfelt gegraveerd. De grave-
ring is functioneel bedoeld en dient als eigendomsteken
en niet als decoratie. Wanneer de vork op tafel ligt kijkt
het wapen van je af. Was het eerst een uitzondering
dat er bestek op tafel lag, in de loop van de 18de eeuw
werden zilveren cassettes een statussymbool. Ambas-
sadeurs toonden met hun zilver de rijkdom en daarmee
de macht van hun land.

Niet alleen kwam er voor elke gast bestek op tafel, maar
ook stonden er zilveren kandelaars, zoutvaten en scha-
len. Soms waren ook de borden van zilver, hoewel por-
selein in de 18de eeuw ook als heel bijzonder werd be-
schouwd. Overal werden wapens in gegraveerd en het
zijn juist deze wapens op het schitterende spiegelglad
gepolijste zilver die ons kunnen vertellen van wie het is
geweest, wie met wie was getrouwd, welke functies zij
bekleedden en in welke ordes zij waren opgenomen.



Nadat het etui met het eigen bestek werd vervangen
door een vork, lepel en mes van het huis in één maat,
ontstond er in de loop van de 1ge eeuw een grote va-
riëteit aan zilveren gebruiksvoorwerpen voor op tafeL
Naast grote vorken en lepels voor het hoofdgerecht
kwamen er kleine voor het dessert en vorken en mes-
sen voor visgerechten. Het vismes hoefde niet heel erg
scherp en dus niet van staal te zijn. Het ijzeren lemmet,
vroeger nog niet roestvrij, bedierf de subtiele smaak
van vis. Wanneer er oesters op het menu stonden werd
er een oestervork bij elk bord op tafel gelegd en voor
kreeft was er de lange kreeftenvork om de scharen van
de kreeft leeg te kunnen peuteren. Om vruchten netjes
te eten kwam er een klein puntig mes met soms een
bijpassend, eveneens puntig vorkje. Voor de thee was
er de theelepel en een mes waarvan het lemmet een
rond einde had voor het smeren van de uit Engeland
overgewaaide scones met room enjam. Later kwam de
taartvork en allerlei dienbestek zoals soep-, groente- en
sauslepels alsmede aspergetangen.

De Thee
Het thee drinken, werd in zekere milieus een tussen-
maaltijd aan het eind van de middag om de honger te
stillen tussen de lunch en het avondeten, dat steeds later
werd geserveerd. Door de toenemende contacten met
het verre oosten kwam Europa in contact met thee en
ontwikkelde het thee drinken zich in elegante huizen
tot een hele ceremonie. Vanuit de keuken werd de wa-
terketel met de stoof naar de salon gebracht waar de
vrouw des huizes haar thee bewaarde in een afgeslo-
ten doosje. De huisvrouw maakte zelf de thee in kleine
porseleinen of zilveren trekpotjes en de zeer sterke thee
werd door haar geschonken in kleine brede kopjes om
vooral zoveel mogelijk te kunnen genieten van de geur.
Hier omheen ontwikkelden zich in de loop der tijd hele
serviezen bestaande uit een blad, een bouilloire (een
waterketel met een brander), een theepot, een suikerpot
en een melkkan. Deze vaak zilveren serviezen waren

welkome geschenken bij huwelijken en werden dan
voorzien van het alliantiewapen van het jonge echtpaar.
Nadat de thee in de loop van de tijd minder zeldzaam
werd ging men de thee in grotere potten in de keuken
zetten en werden ook de theekoppen groter.

Voor op de schrijftafel
Schrijven was in het verleden, in de tijd voor de tele-
foon, een belangrijke bezigheid waar veel tijd mee ge-
moeid was. Een goed handschrift was een belangrijke
vaardigheid die bij een goede opvoeding hoorde. Zo
hoorde de schrijftafel tot het persoonlijke domein en
speelden de attributen zoals het inktstel met inktpot en
zandstrooier en de penhouder een belangrijke en soms
emotionele rol. Het waren net als fotolijsten dierbare
cadeaus voor en van zowel mannen als vrouwen. Om
deze cadeaus extra betekenis te geven werden deze
gegraveerd met wapens, initialen en teksten en waren
daarmee een blijvende herinnering aan de schenker en
een bijzonder moment.

Voor de rookkamer van de heren en later ook voor de
zitkamer van de dames verschenen zilveren sigaretten-
dozen, asbakken en luciferdooshouders en aanstekers.
Zelfs in de eetkamer, het is nu nauwelijks meer voor te
stellen, mocht worden gerookt, zij het wel na het hoofd-
gerecht. Zout en peper gingen van tafel en asbakken, si-
garettendozen en lucifers kwamen er voor in de plaats.

Zilver was en is een schitterend duurzaam materiaal
met gebruiksmogelijkheden voor alle momenten van
de dag, in zowel salons en eetkamer als voor de slaap-
en kinderkamer. Een onbreekbaar, mooi, dierbaar bezit,
maar ook kwetsbaar wanneer de eigenaar in financiële
problemen belandt en het als betaalmiddel gaat gebrui-
ken. Hoewel talloze oude zilveren voorwerpen verloren
zijn geraakt, zijn er gelukkig ook vele bewaard geble-
ven waarmee deze een spiegel zijn van de geschiedenis
van de bewoners van Middachten.



DE NEDERLANDSCHE

VISCHKWEEKERIJ TE VELP
Walter de Wit

In het najaar van 1871 werd er in de omgeving van Bil-
joen een in die jaren merkwaardige inrichting gebouwd.
Hier verscheen een voor Nederland unieke bedrijfstak,
namelijk een grote viskwekerij die zich zou gaan spe-
cialiseren in het kunstmatig opkweken van zalm. Hoe-
wel deze vis soort, evenals bijvoorbeeld de steur, nog
voldoende in onze rivieren aanwezig was, meende men
toch dat er een bijdrage aan de Nederlandse visstand
geleverd kon worden. Maar zelfs tegen het eind van de
1ge eeuw moest al met steeds kleinmaziger netten ge-
vist worden om voldoende vis binnen te kunnen halen.

Het water voor de kweekvijvers werd aangevoerd door
de Beekhuizense- en Rozendaalsebeek die uitmonden
in de vijvers van Biljoen en van daaruit naar de IJssel.
De grond waarop de viskwekerij gebouwd werd was ei-
gendom van de familie Lüps. De pachter van de 5,5 ha
en oprichter van het gebouw was J.A. Op de Macks. In
de volksmond werd het gebouw al gauw "De Viskom"
genoemd.

Ue NêtlorltLn«suhe Vîschkll'cckel'ij te \' ••Ijl, IImll' ecne llhllwgrllphic van den
()hotogl'nuf C. 1-J. WcstoruOI'g te ÁI'I11ICtn.

Tekening viskwekerij 1876

Hoewel het al sinds de 15e eeuw bekend was hoe men
vis kon kweken en viseieren kunstmatig kon bevruchten
duurde het tot het midden van de 1ge eeuw voordat dit
op een grootschalige manier uitgevoerd kon worden.
Een luitenant van Lippe-Detmold, Jakobi geheten,
heeft in het "Hannoverische Magazin" een uitvoerige
beschrijving gegeven hoe hij zowel hom als kuit hand-
matig uit de vissen kon wrijven en dit opvangen in een
schoteltje zodat de bevruchting plaats kon vinden. De
bevruchte eitjes werden in fijnmazige zeven in schoon
stromend water opgekweekt, gevrijwaard van rovers,
parasieten en andere belagers van het jonge broed. Zo-
dra de jonge zalmen uitgekomen waren werden ze uit-
gezet in kweekvijvers.
De eerste grotere viskwekerijen verschenen in de El-
zas, Freiburg en München. Deze kwekerijen waren het
gevolg van particuliere initiatieven. Maar al snel dacht
men dat er ook wel eens commercieel interessante re-
sultaten behaald konden worden. Willem III stelde in
1852 een commissie voor visfokkerij samen, bestaande
uit baron van Tuyll van Serooskerken en Wolterbeek,
die belast werden met een studiereis naar de viskweke-
rij van Hüningen in de Elzas. Kort daarop verscheen op
last van de koning de "Handleiding tot vermenigvuldi-
ging van Visschen" (Den Haag 1853). De instelling te
Hüningen was het voornaamste centrum van viskwe-
kerij in Europa. Hier werd niet alleen veel energie ge-
stoken in het verbeteren van de bevruchtingsmethode
maar ook spande men zich in om de zo verkregen ken-
nis te verspreiden. Men leende o.a. jonge zalmen en fo-
rellen uit om deze in dierentuinen of botanische tuinen
tentoon te stellen.
In 1855 maakte J.A. Op de Macks, samen met J.e.
Krook, de latere directeur van de Koninklijke Tuin-
bouwschool Linnaeus, een reisje door België. In de Jar-
din Botanique te Brussel zag hij in een groot aquarium
de eerste ontwikkelde jonge zalmpjes uit bevruchte
eieren die afkomstig waren uit de kwekerij te Hünin-
gen. Tevens hoorde hij dat de bevruchte eitjes gratis ter



beschikking gesteld werden en dat zij in stromend zoet
water tot ontwikkeling kwamen. Door bemiddeling van
de heer Schram, directeur van de kwekerij te Hüningen,
werd de toezending van bevruchte zalmeitjes naar ver-
scheidene liefhebbers in Amsterdam geregeld. Een van
deze liefhebbers was de heer M.J. de Bont die als eerste
in Nederland slaagde om zalmen te kweken.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen schreef de
heer Macks zijn 'Beknopt overzigt van het ontstaan
en den tegenwoordigen toestand der Nederlandsche
Vischkwekerij te Velp ', De rol van Op de Macks bij de
introductie van zalm-en forellenkwekerij in Nederland
bleek (uit andere literatuur) echter niet zo groot. De
kweekresultaten van De Bont trokken wel de aandacht
van Dr. Westerman, directeur van de 'Koninklijke Zo-
ologische tuin Natura Artis Magistra' nu Artis geheten.
Hij nodigde De Bont uit om zijn kweekproeven voort-
aan onder auspiciën van Artis te doen. Gedurende de
daarop volgende jaren verbeterden de kweekmethoden
en de apparatuur. Jaarlijks werden de gekweekte zal-
men uitgezet in de IJssel, toen nog een van de schoonste
rivieren van Nederland. In 1868 trok Op de Macks zich
terug uit zaken en verdiepte zich in de kennis over de
visteelt. Hij was van mening dat de kweekmethode van
Artis verbeteren kon als hij een kwekerij op zou zet-
ten met diverse soorten rivier-, beek- en bronwater. Op
deze manier wilde hij, met subsidie van de overheid,
een grote kwekerij opzetten. Ondanks dat ze verschil-
den van kweekmethode verzocht hij De Bont om zijn
compagnon te worden. Deze voelde zich echter teveel
verbonden met de heer Westerman van Artis en ging
niet in op het verzoek. Zijn herhaalde verzoeken om
financiële bijstand bij koning Willem III en de minister
van Binnenlandse Zaken motiveerde hij met het argu-
ment dat een goede viskwekerij een stimulans zou zijn
voor verbetering van de riviervisserij. Maar de overheid
liet hem weten dat ze de kweekactiviteiten van Artis
voldoende vonden. Omdat de subsidies geweigerd wer-
den verzocht hij de staat om een lening te verstrekken

waarbij hij als tegenprestatie 100.000 smolts (éénjarige
zalmen) zou leveren. Wel bedong hij daarbij dat hem
alleen het zalmvisrecht op de IJssel verleend moest
worden. Dit plan werd door de regering positiever ont-
vangen, maar het visrecht tot aan Kampen kon nog niet
gegeven worden omdat er nog een lopend dispuut over
visrechten liep met de stad Kampen. Op de Macks had
weinig lust om verder nog te wachten want hij had in-
middels een goede locatie op het oog in de Biljoense
uiterwaarden. Hij wist de heer Lüps te interesseren voor
zijn plannen. Deze was bereid de benodigde grond voor
een redelijke prijs te verpachten onder voorwaarde dat
hij een percentage van de eventuele winst zou krijgen.
Er werd met enige heren de vennootschap J. A. Op de
Macks opgericht. Na nog een uitgebreide studiereis ge-
maakt te hebben naar Frankrijk, Duitsland, Zwitserland
en Schotland, werd eind september 1871 met de bouw
van de viskwekerij begonnen. Door gunstige weersom-
standigheden verliepen de werkzaamheden voorspoe-
dig en was men in 1872 klaar met de bouw.
Op het 5,5 ha gepachte terrein was naast een aantal
dienstwoningen en een kantoor ook een broedplaats
en een complex van kanalen gebouwd met een geza-
menlijke lengte van ca. 500 meter. Het kanalen stelsel
was zodanig aangelegd dat het zalmbroed via een uit-
gekiend stelsel van sluisjes als vanzelf hun weg naar
de IJssel konden vinden. Om de waterhuishouding in
de kanalen te regelen waren er twee gemetselde stuwen
aangelegd.
Om bron- en rivierwater te kunnen verkrijgen werd ge-
bruikt gemaakt van twee stoom-werktuigen. De grote
kweekbakken waarin het jonge broed werd uitgezet
werden gevoed door het aanwezige beekwater van de
Beekhuizensebeek dat via een 1400 meter lang buizen-
stelsel rechtstreeks onttrokken werd aan het stroomge-
bied.
De Velpse Viskwekerij was niet alleen bedoeld om
winst te maken maar had vanaf het beginn ook een
educatieve functie.



Op werkdagen kon men van 14.00-16.00 uur een rond-
leiding krijgen van de bedrijfsleider, de heer H.E. Bon-
tjes.
In 1874 kon Op de Macks de hand leggen op 72 ge-
slachtsrijpe zalmen en vanaf dat moment konden be-
zoekers ook getuigen zijn van het zogenaamde afstrij-
ken van zalm, om de eitjes te kunnen bevruchten.

;\'Iuniel' om een kuiter eieren te doen leggen.

Tekening afstrijken van zalm, manier om een kuiter eieren te
doen leggen 1876

Daarna werden de eieren in de kweekzaal verder ver-
zorgd. Volgens de beschrijving van een ooggetuige was
deze zaal: 'Hoog enfiauw verlicht met een oppervlakte
van 150 M2. Uit 48 steenen bakken, die in 8 rijen zijn
geplaatst en meer dan 600.000 eieren kunnen bevatten,
ziet en hoort gij het water afvloeien. De zes bakken op
ééne rij hebben elk een verval van 12 cm en zijn door
groote en kleine openingen met elkaar in gemeenschap,
terwijl de laatsten van elke rij uitloopend op een reser-
voir, dat in verbinding staat met een der vijf kanalen,
die achter de kweekzaal aanwezig zijn '.

De vijf verschillende rijen met kweekbakken stelde Op
de Macks ook in staat verschillende soorten vis tegelij-
kertijd op te kweken. Behoudens de gewone zalm wer-
den er ook zeeforel, beekforel, ritter en hybride soorten

Kweekza.n.l van de Nooerlaudsche Vischk"·ccl;.crij te Velp, naar eene photcgrapliie
van den pbotogrrut.f' C. E. Westerborg te !.rnhe.m.

Tekening interieur van kweek zaal

gekweekt. Het op scheikundig zuiverheid geteste water
van de Beekhuizensebeek werd door een aantal zeven
nog extra gezuiverd voordat het in de kweekbakken ge-
laten werd. Hoewel het beekwater grotendeels een sta-
biele temperatuur had wilde Op de Macks niet alleen
maar afhankelijk zijn van de temperatuur van het na-
tuurlijke beekwater. Een pompinstallatie zorgde ervoor
dat men te allen tijde kon beschikken over grondwater
van ± 10 graden, dat noodzakelijk was voor een goe-
de ontwikkeling van het vissenbroed. Een ingenieus
beluchtingsysteem zorgde voor extra zuurstoftoevoer
aan het opgepompte bronwater omdat het grondwater
van zichzelf zuurstofarm is. Aan de oever van de IJs-
sel stond ook nog een stoomgemaal dat zo nodig 10
m3 water aan de kweekinrichting kon leveren. Op de
Macks hechtte veel waarde aan het zo natuurlijke mo-
gelijk kweken van vis. Er mocht dan ook geen geluid
gemaakt worden tijdens de rondleidingen. Door allerlei
voorwerpen in de kweekbakken te leggen hadden de
jonge vissen ook de mogelijkheid zich te verschuilen.
Als de visjes voldoende ontwikkeld waren werden ze
via het kanaalsysteem vrijgelaten. Vaak werden ze hier
nog extra bijgevoerd voordat ze uiteindelijk in verschil-
lende fasen de IJssel bereikten.



Tekening schuilplaats voor jonge vissen

Hoewel aan alles gedacht leek te zijn en de opzet van de
kwekerij van hoge kwaliteit was bleek al na 4 jaar dat
het bedrijf economisch gezien niet floreerde. Volgens
opgave in de brochure van Op de Macks was er wel
een stijgende lijn in het aantal gekweekte en uitgezette
vissen, van 100.000 in 1872, tot 650.000 in 1876. Maar
vooral het gebrek aan ondersteuning cq. participatie
van de overheid leverde de grootste problemen op.

De eerdere toezegging van het visrecht op zalm in de
IJssel tot Kampen werd niet verkregen. Ook de leve-
ring van 100.000 smolts kon door gebrek aan voldoen-
de jonge vissen niet geleverd worden. Het visrecht op
de IJssel was eigenlijk van het grootste belang voor de
onderneming, omdat volgens de nog niet bewezen the-
orie, de naar hun geboorteplaats terugkerende zalmen,
zodoende niet gevangen konden worden als fok-of con-
sumptievissen.

Door de tegenvallende resultaten en gebrek aan over-
heidssteun werd door Op de Macks en zijn compag-
nons de bedrijfsmatige viskwekerij opgeheven. Op 1
mei 1876 boden zij hun gehele oogst van ca. 800.000
stuks aan de minister van Binnenlandse Zaken, 'Omdat
het hun langer onmogelijk was op den sedert zoolang
volgehouden weg zonder beter vooruitzigten hunnen
Vischkweekerij uit bijzondere middelen voort te zet-
ten'.

Plattegrond van ~e Nederlandsche Vischkweekerij te 'Velp op 1/28rJO van de ware .grootte.

A. Duiker die water aanvoert uit Rozendaal. B O. Vischvijvers. D E, H K en L }{ teen en bruggen. a duiker, die elk del' vijl kanalen'
voedt. b , c , le, l communicatieduikers .. d , e, J, 9, h communicatie-duikers met den groeten vijver. m, 0, p, q, '1', 8, t , u, 'IJ, '10 CODl-
municatie-duikers. al brug. ij en i duikers, welke dienen om de visschen in den IJsel te laten; !J wordt gebruikt hij Jagen, i bij hocgen
waterstand. '" duiker om water uit den 'IJsel in de kanalen del' inrichting te brengen.

S Woonhuis. T Arbeiderswoningen. U Kantoor. V Laboratorium. W Machinekamer. R Kweekzaal. -

Tekening plattegrond van de Nederlandsche Vischkweekerij te Velp



Hiermee was het einde ingeluid van de Nederlandsche
Vischkweekerij in Velp. De heer Lüps heeft nog tot
1996 het kweken van zalmpjes voortgezet. Daarna is
het pand omgevormd tot boerderij. lA. Op de Macks
heeft van 1883 tot 1891 nog een zalmbroedkwekerij ge-
had op een schip dat lag in de Neder-Rijn bij Arnhem.
Tot aan zijn dood zou hij verzoekschriften om genoeg-
doening deponeren bij het departement. Hij stierf in
1908 als een verbitterd man die de erkenning voor zijn
goede werk onthouden was.

De boerderij staat nog steeds op Biljoen maar de ove-
rige gebouwde kanaalsystemen zijn allang verdwenen.
De inrichting van de viskwekerij is in 1978 gesloopt.

Bronvermelding:
Edijck Max. van (I Th. Cattie) In: Eigen Haard 1876
Spruit, Miesjel P. in: Rheder Spreng nr. 10, 1996
Smit, Herma in: Streekjournaal 09-02-2005

Foto Boerderij 2013



Heiderust
1913 - 2013

deel 2

Adriane Colenbrander

Dit jaar bestaat de algemene begraafplaats Heiderust
100 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnen
een aantal artikelen in A&H. Het eerste artikel gaat te-
rug in de tijd en beschrijft het begraven en het ontstaan
van de begraafplaatsen. De overige afleveringen be-
schrijven onder meer het realiseren van Heiderust, de
graven van bekende én onbekende personen en de ka-
rakteristieke kenmerken van de begraafplaats.
Gezien de locatie kunnen wij ons afvragen of men des-
tijds vond dat de nieuwe begraafplaats tussen Rheden
en Velp niet te ver van de dorpen lag. De mensen wa-
ren weliswaar gewend om grote afstanden te voet af te
leggen, maar toch zal een begrafenisstoet komend van
bijvoorbeeld de NH-kerk aan de Kerkstraat in Velp
al gauw een uur nodig hebben gehad om de plek van
bestemming te bereiken. Kennelijk heeft het college
van Rheden dit voor lief genomen, gezien de moeite
die men moest doen om aan geschikte grond te komen.
Vandaag de dag blijkt de aanleg van de inmiddels 24
ha grote begraafplaats, tussen de dorpskernen en in de
vrije natuur, een alleszins goede beslissing.

Rond 1910 werkte het college van B&W gericht aan
het ontwikkelen en aanleggen van een tweede begraaf-
plaats in de gemeente Rheden. De directe aanleiding
hiertoe is waarschijnlijk al een brief, gedateerd 24 ok-
tober 1907, van de notabelen van de Hervormde Ge-
meente in Velp, waarin zij het college laten weten dat er
gebrek aan ruimte dreigt te ontstaan op de begraafplaats

aan de Reinaldstraat in Velp. Deze begraafplaats ver-
vulde, hoewel het feitelijk een kerkelijke dodenakker
was, tevens de rol van algemene begraafplaats. Hierbij
moet vermeld worden dat de bijzondere begraafplaat-
sen behorend tot de verschillende kerkgenootschappen
nog wél lang binnen de dorpsgrenzen konden liggen.
Zo is ook de hierboven genoemde begraafplaats in de
plaats gekomen van het kerkhof rondom de Oude Jan.
Hier werd vanaf 1836 begraven, totdat de begraafplaats
vol raakte en op 1 januari 1983 gesloten werd.
B&W besluiten naar aanleiding van de betreffende brief
aan de Commissie van Beheer Geërfden te Velp te ver-
zoeken' of zij genegen is terrein voor ene aan te leggen
begraafplaats te verkopen'. In februari 1908 laat deze
commissie weten dat men daartoe niet bereid is.
Dan wordt besloten de heer Lüps, eigenaar van kasteel
Biljoen en baron van Pallandt van Rosendael te vragen
of, en zo ja, voor welke prijs zij genegen zijn de ge-
meente een stuk grond te verkopen onder opgave van
grootte en ligging.
Hoe dat verder verloopt is in de verslagen van de col-
legevergaderingen helaas niet terug te vinden. Totdat
er een vermelding is op 11 februari 1909 dat de heer
Matzer uit Worth Rheden tot de vergadering wordt toe-
gelaten omdat hij inlichtingen wil hebben over de aan
hem gegeven opdracht voor 'een toegangsweg naar de
eventueel aldaar aan te leggen begraafplaats'. Er zou
misschien gebruik kunnen worden gemaakt van een be-
staande weg, eigendom van de Worth Rhedense Mark.
Het college geeft na enig beraad te kennen dat het de
bedoeling is de weg voor het openbaar verkeer open te
houden en vraagt Matzer om het eigendomsbewijs van
de Mark in te zenden.
Kennelijk is men in die periode in overleg met de ei-
genaar over de verkoop van de grond voor de huidige
begraafplaats. Met de bestaande weg wordt waarschijn-
lijk het verbreden van een oude schaapsdrift bedoeld
die later via het plein voor de begraafplaats verbonden
zou worden met de Lentsesteeg.



Kaart uit 1865 van het gebied Worth Rheden.
Het gedeelte van de Kamerdalse berg waar de begraaf
plaats zou komen is hier nog een kaal heidegebied.

De onderhandelingen over de aankoop van het perceel
van 5,3 ha verlopen niet erg soepel, want in de notulen
staat dat op 18 juni 1910 ter vergadering wordt toege-
laten de heer mr. J.G. Wurfbain. Er worden besprekin-
gen gehouden omtrent de onteigening van de gronden
bestemd voor de algemene begraafplaats, gelegen ach-
ter 'de Roskam' te Worth Rheden. Behoorde de grond
Wurfbain toe en wilde de eigenaar de grond niet vrij-
willig afstaan of kon men het niet eens worden over de
prijs? Dit is niet bekend. Zeker is echter dat het betref-
fende perceel uiteindelijk eigendom is geworden van
de gemeente Rheden en dat de ontwikkeling van een
nieuwe begraafplaats kon doorgaan.
I

Rechts de kale stuwwal waar de begraafplaats zal komen

Hoe pakte men in die tijd een dergelijk project aan?
In het Gelders Archief ligt informatie opgeslagen over
zes openbare aanbestedingen waarvan de eerste plaats
vindt op 23 februari 1911. Het betreft de bouw van het
'ontvanglokaal met tuinmanswoning, dodenhuisje en
bijbehorende werkzaamheden op de aan te leggen al-
gemene begraafplaats Heiderust' . Het is hier overigens
voor het eerst dat de naam 'Heiderust' in de stukken
voorkomt.
Maar voordat deze aanbesteding kon plaatsvinden
moesten B&W op zoek naar een geschikte tuinarchitect
om het algehele ontwerp van het park op papier te zet-
ten.

Architect J. London
Zoals gebruikelijk was bij nieuwe begraafplaatsen die
over het algemeen wat verder van de bebouwde kom
lagen, werd er een ontvangsthal of op zijn minst een
poortgebouw gepland om na aankomst de stoet te kun-
nen formeren of om te schuilen bij slecht weer. In Worth
Rheden koos men voor een 'ontvanglokaal' om hier te-
vens een laatste afscheid mogelijk te maken.
Het zou voor de hand hebben gelegen dat gemeente-
architect G. Bijlsma zich met het ontwerp zou bezig
houden. Dat is echter niet gebeurd. Was dat omdat hij
destijds druk was met de bouw van het door hem ont-
worpen nieuwe gemeentehuis? Of heeft het college
heel bewust gezocht naar een architect van buiten de
gemeente om hiermee enige variatie te brengen bij de
in opdracht van B&W ontworpen gebouwen? Wie zal
het zeggen.

In ieder geval viel de keus op architect Jack London
(1872-1953) uit Haarlem. Nu lijkt Haarlem voor een
betrekkelijk kleine gemeente als Rheden ver weg als het
gaat om het contracteren van een architect, maar Lon-
don was hier destijds geen onbekende. Hij verbouwde
namelijk de in 1909 gerealiseerde villa 'Favorite' aan
de Arnhemsestraatweg in Velp in opdracht van mr. W.



van Hulst, toenmalig advocaat en procureur. Een jaar
later kreeg hij eveneeens de opdracht voor villa 'Lin-
denhof' aan de Vijverlaan. De bouwstijl van deze villa's
was de - in deze regio weinig voorkomende - UM -1800
stijl, waarbij gebruik wordt gemaakt van de invloed van
historiserende stijlen zoals de barok. Kenmerkend zijn
o.a. de hoge mansardekappen bedekt met leien en, al-
thans voor de villa's van London, de festoenen, de car-
touches en de raamomlijstingen in zandsteen. Een vari-
ant op deze stijl is de zogenaamde heroriëntatie op de
traditionele bouwstijlen. Deze heeft een representatieve
uitstraling en is daarom zeer geschikt voor openbare
gebouwen. Een goed voorbeeld hiervan is het gemeen-
tehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in 1905
door London ontworpen. Misschien was dit ontwerp
voor het college een goede reden om te kiezen voor
deze architect en zijn stijl van bouwen.
Op 26 januari 1911 worden er tijdens de collegever-
gadering met London besprekingen gevoerd over de
aanbesteding. Op dat moment is het volledige ontwerp
inclusief de bijbehorende tekeningen, bestek en begro-
ting gereed. De totale kosten worden door de architect
begroot op f 11.924.-
De originele blauwdruk die bij de aanbesteding hoort
laat een verrassend harmonische groep zien met twee
gebouwen met zeer hoge kappen, poorten en een schei-
dingsmuur met een golvende bovenkant. De daken
worden bekroond door een versiering in smeedijzer op
de schoorsteen van de woning en een hoge achthoekige
lantaarn op het dak van de ontvangsthal.

Bij de woning voor de doodgraver of beheerder vallen
de voor een arbeiderswoning ongewone details op. Zo
zijn bijvoorbeeld het grote raam met de roedeverdeling
en de halfronde dakkapellen, evenals de rijke smeed-
ijzeren versiering op de schoorsteen, elementen die men
eerder zou verwachten bij een Engels landhuis dan bij
dit betrekkelijk kleine en eenvoudige huis. Kortom, een
ensemble met allure!

Deel van de blauwdruk met het vooraanzicht van de
woning, het toegangshek en de ontvangsthal

Kennelijk wordt dan tijdens de bouw al besloten dat
met name de scheidingsmuur en gietijzeren poorten
soberder uitgevoerd moesten worden, want de barokke
details zoals deze nog op de tekening zijn afgebeeld,
zijn in werkelijkheid niet gerealiseerd.
De materiaalkeus laat zien dat London het belangrijk
vond dat deze goed op elkaar was afgestemd en dat
eveneens alle details moesten kloppen om uiteindelijk
tot een harmonieus geheel te kunnen komen.

Blauwdruk met doorsnede van de ontvangsthal.



Blauwdruk met doorsnede van de woning

Zo koos hij voor een vrij donkere baksteen, Maaslandse
leien voor het dak en een zandstenen omlijsting rondom
de glas-in-loodramen van het ontvanglokaal. Drie tre-
den leiden naar de met brons beklede dubbele deur.

Achterkant van het hoge dak van de ontvangsthal

Aan de achtergevel van
de rechthoekige hal is een
overdekt terras aangebracht
waarvan het platte dak
wordt gesteund door zes
ionische zuilen. In de loop
van de tijd is dit deel door
middel van glazen wan-
den bij de oorspronkelijke
ruimte getrokken. De stoe-
pen en de bestrating werden
uitgevoerd in gele IJssel-
klinkertjes.

Glas- in -loodraam van het dak

Detail van het dak van de
ontvangsthal met lantaarn

Aanbesteding gebouwen
Materialen, maten en detaillering staan nauwkeurig
beschreven in het dunne maar uiterst volledige bestek.
Mocht men denken dat het zo'n honderd jaar geleden
gemoedelijker en minder zakelijk toeging, dan worden
we door het lezen van de in het bestek genoemde bepa-
lingen snel uit de droom geholpen.



Zijaanzicht van de met leien beklede daken van het woon-
huis met de schuur en het hoge dak van de ontvangsthal

Als op 23 februari 1911 de 'biljetten' worden geopend,
blijkt dat W.J. Schoolderman uit Arnhem het laagst
heeft ingeschreven voor de som van f 10.560,- Verschil-
lende muren worden voor het bedrag van f 800,- als

meerprijs aangebo-
den. Maar om onbe-
kende redenen besluit
men de gunning drie
weken aan te houden
en de drie laagste in-
schrijvers zeggen toe
hun inschrijving zo-
lang gestand te doen.
Toch duurt het nog
een aantal maanden
voordat er duide-
lijkheid is, want het
procesverbaal van de
aanbesteding noemt
uiteindelijk de datum
van 6 juli.
Nu wordt de uitvoe-
ring van het werk
gegund aan de derde
inschrijver, Willem

Procesverbaal van de openbare
aanbestedening van grondwer-
ken, opgemaakt op 7 december
1911, met de handtekeningen van
burgemeester Brandt, gemeente-
secretaris De Lang Evertsen en de
aannemers

de Koning GHzn, aannemer te Velp en dat voor de som
van f 10.925,- en f 270,- voor het bouwen van een ex-
tra spouwmuur.
Volgens een bepaling in het bestek kan er meteen na de
gunning met het werk gestart worden en de directie gaat
ervan uit dat het werk niet meer dan achttien weken in
beslag zal nemen. Regendagen hebben geen invloed op
de opleveringstermijn.
Zelfs in de huidige tijd betekent dit een heel krappe
bouwtijd. Als we verder bedenken dat er geen gemoto-
riseerd vervoer was en op de bouw alles met mankracht
tot stand moest komen, zal men zeer lange werkdagen
gemaakt moeten hebben om te kunnen voldoen aan
deze termijn.
Na de oplevering blijft de aannemer bovendien nog
drie maanden voor het onderhoud aansprakelijk. Bij
overschrijding van de termijn van oplevering zal hem
voor iedere dag f 10,- ingetrokken worden van de laat-
ste betaling. Naast dit alles moet hij het gebouw tegen
brandschade verzekeren voor het volle bedrag van de
aanneemsom.
Uit de collegeverslagen weten we verder dat de raads-
commissie die het tot stand komen van de begraafplaats
begeleidde, de opdracht kreeg om contact op te nemen
met de steenfabrikanten uit de buurt die via een brief
aan het college lieten weten dat ze graag in aanmerking
wilden komen voor de leverantie van stenen. Ook dat
zal in het voorjaar van 1911 zijn geregeld.
Wanneer precies is gestart met de bouw is niet meer
te achterhalen. Wel blijkt uit de aanbesteding voor het
hekwerk dat er in de herfst van 1911 een hek rondom
de begraafplaats wordt gezet en dat in december van
dat jaar het nodige grondwerk wordt verricht. Ook deze
werkzaamheden werden met een openbare aanbeste-
ding gegund.
Het valt op dat er weliswaar veel aandacht is geweest
voor de representatieve uitstraling van de gebouwen,
maar de praktijk - het werken op een begraafplaats -
heeft kennelijk nauwelijks aandacht gekregen. Er is na-



melijk geen rekening gehouden met een ruimte waar
gereedschap of brandstof zoals kolen en turf konden
worden opgeslagen. Het ontbrak dus aan een loods of
schuur.
Dit wordt goedgemaakt als er in 1916 bij de woning
van de beheerder een schuur wordt gebouwd terwijl er
ook aanpassingen aan het huis en het 'lijkenhuisje' wor-
den gedaan.

Het park
Parallel aan het ontwerpen van de gebouwen moest
eveneens de indeling van het terrein worden bepaald.
Hoe moest de nieuwe begraafplaats er uitzien en wat
waren de eisen die vanuit het college werden gesteld?
Hierover is niets terug te vinden. Wij zullen het moeten
doen met het algemene beeld dat men destijds van een
begraafplaats had.
Zoals in de vorige aflevering beschreven, veranderde
in de negentiende eeuw de houding tot de dood en het
rouwen. Het verlies van geliefden kreeg een centrale
plek en de rouwperiode duurde over het algemeen erg
lang. Opvallend daarbij is dat de nieuwe begraafplaat-
sen in de tweede helft van de negentiende eeuw popu-
lair werden als wandelpark en wel zodanig dat er zelfs
noodverordeningen nodig waren om het bezoek te be-
perken.
Hoewel het aan het eind van de negentiende eeuw min-
der gebruikelijk werd om tussen de graven te wandelen
is het waarschijnlijk dat het college van B&W de nieu-
we algemene begraafplaats toch in deze traditie - dus
als een park - wilde aanleggen. Dit is op te maken uit
de beschrijving van het beplantingsmateriaal waarvoor
werd gekozen.
Alhoewel de nieuwe tuinstijlen zich inmiddels al had-
den aangekondigd, werd er bij het ontwerp terugge-
grepen naar de late landschapsstijl van de negentiende
eeuw. Voor de gemeente Rheden was dit een bekend
gegeven aangezien de meeste parken rondom kastelen
en landhuizen als Biljoen of Rhederoord en het Hof te

Dieren in deze stijl waren uitgevoerd. Door hun zeer
ruime opzet en de relatie met de adellijke bebouwing
straalden de parken een zekere voornaamheid uit en dat
is misschien wat het college van B&W voor ogen had.
Maar voor het zover was moest er nog veel gebeuren op
dit kale stuk heide.

De landschapsstijl
Deze stijl weerspiegelde vooral de periode van de ro-
mantiek. Er werd tegemoet gekomen aan een nieuwe
natuuropvatting. Men wenste zich een gecultiveerde
natuur zoals die zich manifesteert in de schilderkunst
en de literatuur. Het gaat daarbij om het opbouwen van
een decor waar men kan dwalen langs slingerpaden,
verrast kan worden door een waterval, kan peinzen bij
een ruïne of rouwen bij een tombe.
Stijlkenmerken voor de late landschapsstijl (ca1815-
1870) zijn de gebogen lanen, de vergezichten en open
weiden die hier en daar beplant zijn met een solitaire
boom of een aaneengesloten boomgroep. Verder zijn
de kunstmatig aangebrachte glooiingen van belang. Er
wordt veel gebruik gemaakt van bloeiende heesters, be-
kend als 'Engels hout' zoals rododendron, azalea, se-
ring en gouden regen.
Populair zijn de verschillende soorten en kleuren coni-
feren in groepen met de rode beuk, ceder, judas boom,
tulpenboomen en catalpa als solitaire bomen.

Uitvoering park
Jammer genoeg bleven er van de parkindeling geen te-
keningen bewaard. Wel is bekend wie de tuinarchitec-
ten waren die uiteindelijk de opdracht hebben gekregen
namelijk: A.l Reynvaan, H.G. Geerlings en Th. van
Schouwenburg, tuinarchitecten te Velp.
Aan de hand van de twee bestekken is het mogelijk een
beeld te krijgen van de gekozen beplanting. Het gaat
daarbij ook om twee verschillende aanbestedingen
waarbij de eerste de beplanting regelde van een deel
van het kale heideterrein. Het betreft hier hoogstwaar-



schijnlijk het deel dat wat verder van de poort lag. Naast
naaldbomen als taxus, cypres en douglasspar wordt er
ook laurier en scherpe hulst geplant. Verder moet de
kweker zorgen voor het planten van 2000 (l) stuks Pi-
nus Silvestris ofwel 'kerstbomen'.
Bij de openbare aanbesteding op 11 april 1912 wordt
het werk voor f 573,- gegund aan kweker J.A. Kloos-
terhuis uit Velp.
Van hem wordt verwacht dat hij de in totaal 2312 bo-
men in het tijdsbestek van slechts 3 weken plant. Dat
de gemeente geen genoegen neemt met half werk wordt
duidelijk als we in het bestek lezen dat gedurende twaalf
maanden alle beplanting voor risico van de aannemer
blijft. Bij overschrijding van de datum van oplevering
wordt f 15,- per dag in rekening gebracht.

Het deel van de begraafplaats waar de
eerste graven moeten komen krijgt een
half jaar later, bij de aanbesteding van
14 november, een heel ander type be-
planting. Hier ligt het accent op loof-
hout en bloeiende heesters, hoewel er
ook in de overige vakken loofbomen
tussen de naalbomen worden gezet.

Op Heiderust worden witte kastan-
jes, esdoorns, eiken en rode en groene
beuken geplant. Verrassend veel hees-
ters als rododendrons, sering, gouden
regen, spirea, brem en roze weigelia
zorgen voor kleur. Dit is geheel in over-
eenstemming met de stijlelementen van
een landschapspark. Het is opvallend
dat er geen soorten worden gekozen -
op twee treurberken na - die vanwege
hun symbolische waarde meestal op
begraafplaatsen en kerkhoven te vinden
zijn, zoals een treurbeuk of treurwilg.

ûE'iEf: 'Tl RltEDE.'-
DIENST 1912
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Bij de laatste aanbesteding krijgt T. de Loos en Zn uit
Boskoop de opdracht waar f 614,- mee is gemoeid.
Ook nu moet de boomkweker er een vol jaar op toezien
dat de beplanting voldoende groeit. Zo niet, dan houdt
de directie zich het recht voor een en ander te vervan-
gen. Voor een kweker die met zijn personeel helemaal
uit Boskoop moest komen zullen dit lastige bepalingen
zijn geweest.
Kennelijk gaan de werkzaamheden desondanks voor-
spoedig en voor het begin van het jaar 1913 is alles ge-
reed. De realisatie van Heiderust is dan een feit.

In de volgende aflevering wordt ingegaan op de graf-
symboliek en de graven van bekende én onbekende
personen.

6ei('HRlj'lJNG W,l.ltn.taf dAor UlI\'GOl.Lt:.:.rUl en
Wrnl~ OtIl:"",)l\ fUIEDEN 'lal woeueu i\,'nll~~h:\.'u:

HOl bepranten van een zeueette
van dl! in aanl~g 2ljndc: be-

graafplaots ..Ht:IOERUST" te
w o r r h-Rb e d e n,
met bijlc\'e1'ing van het bellooUigdt.

AANWIJZIi"G Donderdag 4 April a.s ..
up het terrein, 's n<llnidtJ;lgS 1 uur.

,\ANBESTEDING Donderda.g II April
a.s.. d~ n.m. 1 uur, teil OEME~NTE-
HUllE te ne STeEn

INHOUD

NA.DERE OMSCHRIJVING.

'\anne~~te ~#" vee •. !~J .•.

VOORWAARDEN VAN Al.ûEMEENEN AARD.

NADERE OMSCHRJJVING.

ÄIITIKEL I.

BEPLANTING.

De b<:p1a~lÎng van de dOOf de Directie aan te wijlen gedeelten
lnOl'I gcscbu!den als \·olgl:

Titelblad van het bestek
van 11 april 1912 voor het
beplanten van een deel van
de begraafplaats

In A&H nr. 177 van december 2012
wordt in het artikel over het huis aan de
Tromplaan 12 te Velp deze J.A. Klooster-
huis als opdrachtgever genoemd.

Bronnen:
• GA 2503 - inv. nr. 1899 tot 1901
• GA 2503 - inv.nr. 1907
• GA 2503 - inv. nr. 1914
• GA 2503 - inv. nr. 324, 325 en 326

Foto's: Harm-Jan Weevers

Grafvan Burgemeester Brandt. Zijn graf
behoort tot de eerste graven op Heiderust.
Hij overleed in mei 1913



dorp aan de rivier
dorp met herinneringen

(deel 1)

door Gerrit Meyer

Al deze herinneringen draag ik op aan mijn lieve vrouw
Doeke, die mij geïnspireerd en gestimuleerd heeft om
wat gebeurtenissen uit die bewogen tijd vast te leggen
voor onze kinderen:

Elisabeth (Liza) geboren op maandag 18 augustus 1958
Johannes (Joost) geboren op maandag 7 december 1959
Wilhelmina (Linda) geboren op dinsdag 25 februari 1964
Johan Friedrich (Frans) geboren op zaterdag 30 oktober
1965 en onze kleinkinderen, waarbij ik hen het volgende
meegaf, dat: "Vrijheid!" een kostbaar goed is.

Notities van een lagere schoolleerling over de peri-
ode 1935-1945

1939 - De mobilisatie is begonnen!
Toen ik acht jaar was, kreeg het begrip oorlog geleide-
lijk een andere betekenis voor mij dan voorheen. Daar-
voor waren het uitsluitend verhalen uit boeken over de
Tachtigjarige Oorlog en later de Boerenoorlog. De boe-
ken van L. Penning hierover heb ik verslonden. Zelfs de
Eerste Wereldoorlog leek niet interessant genoeg.
Maar opa Nachtegaal (vader Arend) bracht daar veran-
dering in. Hij woonde dichtbij ons en kwam 's avonds
na zessen met zijn krant (Het Nieuws van de Dag) in de
hand de toestand in de wereld bespreken, zoals Hilter-

man dat na de oorlog deed. En net als Hilterman deed
hij dat met kennis van zaken.
Hij was namelijk K.N.I.L.-soldaat geweest in het toen-
malige Nederlands-Indië en had deelgenomen aan
strafexpedities onder leiding van luitenant-generaal van
Heutz. Opa sprak dus met gezag. Hij voorspelde dat de
Hitler-horden na Polen ook deze kant uit zouden ko-
men. Mijn vader ging daar niet in mee, hij geloofde nog
in onze neutraliteit. Voor alle zekerheid liet hij wel bij
de Gazelle (zijn werkgever) een evacuatiekarretje ma-
ken. De mobilisatie was in gang gezet en de Gemeente
Rheden was al begonnen met het verstrekken van eva-
cuatie-kaarten. Dieren lag namelijk in de IJssellinie.

Indien de oorlogstoestand aan den IJsel het noodzakelijk maakt, dat
de burgerbevolking als tijdelijke maatregel wordt afgevoerd, dan is voor
U en de mede~ewon7fs van Uw perceel als bestemming aangewezen:
(!J. f. ~~. P& .

([)~~
k.d ([)~ e/~ ~.
Iiee .•.•bergen ,

DEZE KAART MEDENEMEN.
Alleen medenemen een deken, eenige war-me kleedingstukken, eetgerei

en mondvoorr-aad voor twee dagen i zoo mogelijk een gevulde veldflesch
medenemen.

Het ligt in de bedoeling, dat, nadat het gevaar geweken is, de tijdelijk
afgevoerde burgers weder naar hun eigen woningen terugkeer-en.

De Burgemeester van Rheden,
ZIMMERMAN.

Deze kaart bewaren. Bij verhUi_1
zing overgeven aan de nieuwe
bewoners van het perceel.

Evacuatiekaart 1939

Die winteravonden stonden niet alleen in het teken van
nieuws, doch bezorgden mij ook vaak teleurstellingen.
Aan het klokje van zeven uur werd consequent vastge-
houden.

1940 - Na een zeer koude winter kwam de oorlog
steeds nader ....
Ogenschijnlijk bleef alles bij het oude. Op school liet
meester De Jong zich af en toe zien in uniform. Zijn af-
deling (luchtverdediging) was dichtbij, sigarenfabriek



I
Nas aan de Zuider Parallelweg. Geleidelijk kwam de
ernst van de situatie meer in beeld. De garnizoensolda-
ten uit Doesburg kwamen steeds meer schietoefenin-
gen houden naast de Algemene Begraafplaats aan de
Imboslaan. Kazematten werden overal in de buurt van
de IJssel gebouwd. Het leek allemaal heel avontuurlijk.
Helaas kreeg opa Nachtegaal toch gelijk.
Op vrijdagochtend 10 mei 1940 was het zover, de oor-
log was begonnen. Er werd wat huisraad en dekens in
het karretje gepakt, en zo reden wij de straat uit met
bestemming Lieren. Vader met broer Arend op de fiets,
moeder met nog wat klein spul op haar fiets, en ik met
de kar aan mijn fiets. Eerst nog even langs bij tante
Jantje in Eerbeek, die met betraande ogen aan de weg
stond, en toen verder. De klaslokalen in Lieren zouden
dienen als nachtverblijf en lagen vol stro. Daar had-
den mijn ouders geen zin in. Vader wist zich nog een
verre nicht van zijn moeder te herinneren, tante Kee.
In haar boerderij konden we terecht. Moeder kreeg
nog een bed, zij was vier maanden zwanger. De rest
van onze familie sliep op een boerenwagen op de deel.
Diezelfde middag fietsten vader en ik langs het kanaal
om de genie bezig te zien de bruggen erover onklaar
te maken. Er viel elk moment wat te beleven, met als
hoogtepunt die zaterdagavond toen een Duitse verken-
ningseenheid langs de andere kant van het kanaal reed.
Op de Juncker-transportvliegtuigen die naar het westen
vlogen werd nog wel gevuurd, maar dat geplof klonk
te kinderachtig om die grote vliegtuigen te verontrus-
ten. De dag na Pinksteren, 14 mei 1940, capituleerde
Nederland. Die dag konden we weer naar huis. Ne-
derland moest zich overgeven als gevolg van het laffe
bombardement op Rotterdam. Allerlei geruchten deden
toen de ronde, zoals - ga niet naar Dieren terug want
alles is afgebrand! Gelukkig bleek het loos alarm. Door
alle spanningen en drukte op die dag waren we vaders
verjaardag vergeten, echter zijn zuster uit Eerbeek niet.
Haar dochters Jo en Mientje kwamen die middag met
een eigen gebakken cake om ome Jo te feliciteren. Mijn

moeder raakte door al die commotie totaal van streek.
Een dienstdoende huisarts moest worden ingeschakeld
om haar te kalmeren. Aan het eind van die middag nog
even langs de IJssel gefietst tot aan de Doesburgsedijk.
Daar stond een groep mensen om een pas gedolven graf
van een Duitse soldaat. Zijn helm met de kogelinslag
ging van hand tot hand, waarbij telkens de onbekende
schutter geprezen werd om zijn perfecte schot. Daarna
veranderde er voor mij niet veel.
Maandag 20 mei 1940 begon de schoo Iweer en meester
De Jong stond als vanouds voor de klas. Iedereen pakte
de draad weer op en de "Nieuwe Orde" liet zich gelden
door allerlei verordeningen in positieve zin. Zelfs mijn
vader, een overtuigd anti-fascist, vond het een en ander
zo gek nog niet. Het belastingplaatje op de fiets werd
afgeschaft, ook de gehate inkomstenbelasting voor de
arbeidende klasse verdween. Daarvoor in de plaats
kwam de loonbelasting, waardoor je wist waar je aan
toe was. De bezetter besloot ook dat de werkgevers de
werknemers niet meer mochten ontslaan. Door al deze
maatregelen poogde de bezetter een belangrijk deel van
onze bevolking op haar hand te krijgen, wat aanvanke-
lijk aardig lukte. Toen daarna allerlei beperkende maat-
regelen werden ingevoerd keerde het tij. De voedseldis-
tributie werd ingevoerd en alle hoogwaardige metalen,
zoals koper en tin, maar ook de kerkklokken werden
ingezameld voor de oorlogsindustrie.

Kerkklokken klaar voor transport



Er moest verduisterd worden, ook was men verplicht
de radio 's in te leveren, als straf omdat naar de Engelse
zender werd geluisterd. Daarmee schopten ze vader te-
gen het zere been want hij was radio-verslaafd, luis-
terde alles af.
Maar het ergste was dat een bepaald deel van de bevol-
king besmet werd verklaard, de Joden. Daarvoor werd
aan hen niet of nauwelijks aandacht geschonken. Nu
vielen zij op met hun davidster.
Op een zondag gingen we kijken naar een villa aan de
Zutphensestraatweg te Ellecom. Ernaast achter prik-
keldraad werden, onder zware bewaking, mannen ge-
vangen gehouden. Mannen in gestreepte pakken en met
blote voeten in klompen en kaalgeschoren. Men zei dat
het criminelen waren uit het westen. Later bleken het
joden te zijn, die opgepakt waren om het S.S.-oplei-
dingscenturn Avegoor uit de grond te stampen. Sinds-
dien noemt de volksmond villa Irene: Palestina.

Villa Irene in Ellecom

De hel van werkkamp Avegoor
Drie september 1942 werden 49 Amsterdamse, 45 Rot-
terdamse en 45 Haagse joodse mannen onder begelei-
ding van S.S.-ers naar Ellecom vervoerd en in kleine
kamers van de geblindeerde villa Irene aan de Zutphen-

sestraatweg 47 ondergebracht. Alle 139 mannen wer-
den beroofd van kleding, waardepapieren, en levens-
middelen en kregen dunne kamp-kleding en klompen.
's Morgens kregen ze één snee brood, 's middags één
kom soep en 's avonds één snee brood; dat was alles.
Wie ziek werd kreeg niks.
Overdag moesten zij in een moordend tempo werken
aan de aanleg van een sportveld en helpen bij de bouw
van een sporthal, bestemd voor de in opleiding zijnde
Nederlandse vrijwillige S.S.-ers. Zij werden door de
Duitse S.S.-ers en cursisten sadistisch behandeld. 103
mannen maakten in 11 weken het karwei af, 3 overle-
den in Ellecom. Toen zij 21 november 1942 in kamp
Westerbork aankwamen wogen zij gemiddeld 35 kg. In
Westerbork stierven nog eens 12 mannen.

Het monument voor deze mensen werd gemaakt door
Harry de Leeuw. Met steun van velen uit de gemeente
Rheden en daarbuiten werd dit opgericht ter nagedach-
tenis aan de onschuldige slachtoffers van bruut geweld,
uisluitend omdat zij jood waren. Een in brons gegoten
oude tafel is een symbolische groet aan de overleden
medegevangenen. De initialen en overlijdensdata van
Alfred Tuvij, Jacob de Loon en Meier de Groot zijn in
de tafel gesneden. Aansluitend zijn op de tafel 136 ste-
nen, gevonden in de gemeente Rheden, geplaatst. Dit
is geheel volgens een joodse traditie, waarbij de nabe-
staanden bij de begrafenis een steen uit hun eigen land
of eigen tuin op het graf leggen.

Monument in Ellecom



De "Nieuwe Orde" liet nu haar ware gezicht zien ....
Davidsterren verdwenen uit het straatbeeld. De joden
waren tewerkgesteld in Polen, zei men.
Opa Nachtegaal kwam nog steeds met zijn "Nieuws van
de Dag" dat geen verschijningsverbod had gekregen.
Aan de hand van de daarin vermelde overwinningen
wist hij zeker dat Duitsland de eindoverwinning zou
behalen. Mijn vader kon er niets anders tegen inbren-
gen dan te opperen: "Wat slecht is houdt nooit stand!"

De oorlogssituatie werd steeds onzekerder ....
De aanvankelijk slechte resultaten van de geallieerden
bracht vader soms ook aan het twijfelen. Dat resulteer-
de vaak in een bezoek aan het militair bejaardenhuis
"Bronbeek" te Arnhem, waar ex-kolonialen hun oude
dag doorbrachten. Vrijheid van meningsuiting bestond
niet meer, daar golden die regels kennelijk niet. De oude
mannen stonden onder en boven de wet en scholden op
de moffen waar de honden geen brood van lusten.

Bord met halt!

Na het bezoek aan "Bronbeek" was vader opvallend
opgeruimd. De accu was weer opgeladen, hij kon de
onzekere tijden van toen weer beter aan.

Alles veranderde ....
Wilhelminaweg werd Gazelleweg, voor het woord
"stop" moest halt gelezen worden; bruggen en andere
plekken werden volgekalkt met de leuzen: V: voor Vic-
torie = Duitsland wint op alle fronten! Dat leidde op
het schoolplein weer tot een afkortingsrage: O.Z.O. =

Oranje Zal Overwinnen! Later kreeg de eenheids-siga-
ret Consi de betekenis: Churchill Overwint Na Sicilië
Italië! Allengs werd de voedselschaarste toch merkbaar
in de gezinnen, waardoor de tochten naar het platte-
land begonnen. Appels en peren (suikerperen) kon men
overal plukken en ze bereikten de veiling dus niet. De
peren werden geweckt en de appels gedroogd bij de
bakker om de houdbaarheid te verlengen. Ze waren ook
lekker om op te kauwen.

Het verhaal
'Dieren, dorp
aan de rivier'
wordt vervolgd

in deel 2

Uitvergroting bord uit foto



Eens woont{eLouis ~ou?erus !t-ier
Neertt\-nc{5peroe~~e t\-uteur over-
leed Ff j t\-t\-r~eted!n in [<.M~en.

Eddy van der Beek

Louis Couperus 1863-1923
lek. H.J. Havermans

Arnhemsestraatweg 13,
dichtbij de grens tussen
Rheden en De Steeg. In
tuinstruiken verscholen
staat een piepklein bordje
met daarop een tekst over
schrijver Louis Couperus.
Dat hij daar anderhalve
maand heeft gewoond en
op 16 juli 1923 is overle-
den. Longvliesontsteking,
bloedvergiftiging, 90 jaar
geleden.

Boven de deur van het huidige pand op die plek staat
met krulletters 't Sunneke, L. Couperus. Een herin-
nering aan het pittoreske huisje van de toen 60-jarige
schrijver. Volgens velen de beste romanschrijver uit de
Nederlandse literatuur. Het stulpje van Couperus, zijn
vrouw Elisabeth en hun hond Brinio is in de Tweede
Wereldoorlog vernield door een vliegtuigbom en is niet
meer herbouwd. De moderne (fiets)wegwijzer vlakbij
de plek waar Louis Couperus zijn laatste adem uitblies,
wijst naar links Rheden 1 km en Velp 5, naar rechts De
Steeg 1, Laag Soeren 9 en Zutphen 19 km.
De uit Den Haag afkomstige auteur keek toentertijd
aan de achterkant van 't Sunneke uit over de spoorlijn,
de IJssel en weilanden. Hij had zijn werkkamer aan de
Arnhemsestraatweg pal tegenover de met rogge en ha-
ver begroeide hellingen. En schuin naar links zag Cou-
perus achter een bomenrij de majestueuze witte villa De
Valkenberg verrijzen. De rustzoekende maar nog niet

uitgeschreven schrijver vestigde zich in maart 1923 in
Rheden en logeerde een tijd in het voormalige Steegse
hotel De Engel totdat zijn in aanbouw zijnde huis klaar
was. Volgens publicaties had Couperus een goede band
met de stationschef Libosan van treinhalte De Steeg
en schaakte hij met een ober van De Engel. Zijn hond
Brinio vergezelde hem tijdens de talrijke wandelingen
over de Veluwezoom.

Louis Couperus (60) met Brinio, Het Leven 1923

De boeken der kleine zielen, Eline Veere, Van oude
mensen, de dingen die voorbijgaan en De Stille Kracht
zijn topwerken van Louis Couperus die op de examen-
lijst van menig scholier hebben gestaan. De televisiebe-
werking van De Stille Kracht deed veel stof opwaaien
vanwege de naaktschènes met actrice Pleuni Touw.
Bronzen Simon Carmiggelt kijkt in De Steeg met zijn
vrouw Tiny nog steeds het weidse landschap in, ter na-
gedachtenis van zijn verblijf op de Veluwezoom. Een
beeld van Louis Couperus zou niet misstaan in de kas-
teeltuin van Middachten. Op een plek waar de grote
schrijver in volle glorie herdacht kan worden.

Dit stuk is eerder verschenen in De Gelderlander 16-07-2008



BESTUURsmededelingen
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Beste lezers,

Inmiddels loopt het al richting de zomer, al merken we dat nog niet zo aan het weer, en vinden
onze maandelijkse wandelingen door de dorpen weer plaats. Ook wordt er hard gewerkt aan de
jaarlijkse zomer excursie.

Naast ons gebruikelijke programma bezint het bestuur zich regelmatig op het functioneren en de
activiteiten van de Kring. Onze doelstelling is het bevorderen van kennis van onze geschiedenis,
in het bijzonder de geschiedenis van Rheden en Rozendaal. Er zijn uiteraard veel mogelijkheden
om kennis te verspreiden en ook veel organisaties met aanverwante doelstellingen en deels gelijke
doelgroepen. Wij zijn daarom ook in overleg met andere organisaties, zoals Natuurmonumenten
en de Gemeente en onderzoeken in hoeverre wij elkaar kunnen ondersteunen en gezamenlijke
activiteiten op touw kunnen zetten.

De lezing over de Vereniging Hendrick de Keyzer samen met de Sociëteit was hier een voorbeeld
van. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkeling.

José Wunderink - van Dijk
Voorzitter

Het boekje "Couperus in De Steeg" is verschenen
en is voor € 7,95 te koop

bij boekhandel lansen & De Freijter
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