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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 geschiedenis 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 voorwerpen 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 archiefstukken voor eenieder te raadplegen.
Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onderwerp 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 raakvlak hebben met zowel de lokale als regionale
geschiedenis. De kring heeft ook een inspirerende website die pro-actief beheerd wordt.
De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave ;;'ag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever
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Het derde en afsluitende deel ter gelegenheid van het lOO-jarig
bestaan van begraafplaats Heiderust vervult een prominente rol
in aflevering 180 van Ambt en Heerlijkheid. Adriane Colenbrander verzamelde een schat aan informatie, die inkijk biedt in het
ontstaan, de gebruiken, symboliek en inrichting van deze sfeervolle begraafplaats. In een fraai gedicht uit 1930 dat is ingepast
in het artikel, betuigt dichteres Hélène Swarth haar liefde voor de
indrukwekkende schoonheid van deze rustieke plek. Theo van
der Hoeven en Anita hechten aan ons erfgoed en vertellen over
de Open Monumentendag. Ze zijn verheugd dat de jeugd al op
de basisschool vertrouwd wordt gemaakt met onze historische
pracht. Paardenliefhebber Frans Wellink onthult de opkomst
en uiteindelijke oprichting van de Landelijke Rijvereniging en
Nelleke den Boer vertelt het verhaal van Henri Dunant, de man
waarvan aan de rand van de Valkenberg in Rheden een beeld is
geplaatst. Walter de Wit neemt de meikever onder de loep en
Fineke Burgers beschrijft de wederwaardigheden van de Duitse keizer Wilhelm Il, die onder meer te gast was op landgoed
Rhederoord in De Steeg. Ook schreef zij een artikel over het
mysterie van de wolf, waarover onlangs beroering ontstond. Het
inspireerde haar iets te vertellen over de geschiedenis van het
roofdier, en ze doet dit met een originele inleiding. Ten slotte
deel 2 van het dorp Dieren in oorlogstijd. Gerrit Meyer vertelt
over de spannende ontknoping van de oorlog, hij was onder meer
getuige van het opblazen van de Watertoren in Doesburg. Zijn
verhaal begint bij de invasie in Normandië op 5 juni 1944. Bommen, schermutselingen, evacuaties, boeren die een belangrijke
rol vervulden in het verkrijgen van voedsel, de IJssellinie, die
zwaar belaagd werd, dit alles zal bij veel oudere lezers heftige
herinneringen oproepen.

Bestuursmededelingen
Dick Bosveld

95 jaar geleben:

11Buitsekei?er blucbt naar 1liebetlanb
Jkei?erIijke asiel?oeker tuilbe Itener naar Äle ~teeg
Fineke Burgers

In september 1918 werd het duidelijk dat Duitsland de
oorlog zou verliezen. Door de daar uit voortvloeiende
politieke problemen werd Keizer Wilhelm II op 9 november 1918 van de troon gestoten. De tijd van de Hohenzollern-dynastie was voorbij.

De keizer was verwant aan het Nederlandse koningshuis, vandaar dat de partijen benadrukten dat de familieband van de keizer met de Oranjes de voornaamste
reden was om toelating te overwegen. Koningin Wilhelmina vermeed echter ieder contact met de ex-keizer.
Om een gepast onderdak voor Wilhelm te krijgen kwam
men op het idee, graaf Godard van Aldenburg Bentinck
te vragen de keizer gastvrijheid te verlenen op zijn landgoed in Amerongen.
De familie Bentinck had een Duitse en een Engelse
tak. Bovendien had een oudere broer van de graaf op 9
augustus 1909 de Duitse keizer en keizerin ontvangen
op het kasteel Middachten in de gemeente Rheden. Het
Nederlandse Hofwas toen, in 1909, ook al niet bepaald
gecharmeerd van het Duitse bezoek; het liet de keizer
weten dat het bezoek aan Middachten een strikt privékarakter diende te dragen.

Kaiser Willem 11(1870-1942)

Wilhelm II kwam in Nederland terecht nadat het Duitse
volk in november 1918 de Weimarrepubliek had uitgeroepen. Hij zou zijn geliefde Duitsland nooit meer
terugzien. De Geallieerde landen beschouwden hem als
oorlogsmisdadiger, Nederland was de enige optie om
asiel te vragen. De Nederlandse regering accepteerde
de hooggeplaatste asielzoeker met tegenzin: hij was een
complicerende factor in hun neutraliteitspolitiek.
Het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I verleende hem
dat asiel, tegen de wil van de geallieerde mogendheden
Frankrijk, Groot-Brittannië en vooral België.

Aankomst Kaiser Wilhelm, station De Steeg, aug 1909

Op dat bezoek scheen geen zegen te rusten, hoewel
kosten noch moeite waren gespaard om de keizer een
schitterende ontvangst te bereiden. Overal werd gevlagd, de lopers waren, waar nodig, uitgelegd. Paarden en koetsen waren in gereedheid gebracht om het
hoge gezelschap van het station in De Steeg naar het
kasteel te vervoeren. Maar het weer, dat er aanvankelijk zo stralend uitzag, kreeg in de loop van de middag
een grimmig karakter. Rheden maakte die namiddag
een noodweer met onweer en bliksem mee, zoals het
in tientallen jaren niet was voorgekomen. Het feestprogramma, viel letterlijk in het water. Het gezelschap kon
weinig anders doen dan zich terugtrekken voor het diner. Was dit noodweer een voorteken voor de val van de
keizer enige jaren later? Maar door dit bezoek wilde de
keizer zich later graag in De Steeg vestigen.
Tijdelijk verblijf in Amerongen
Wilhelm zou echter alleen 'provisorisch' in Amerongen
kunnen blijven," bij voorkeur zag men hem ondergebracht op Schiermonnikoog maar nog liever doorreizen
naar Zweden", zo kon men in die dagen in de pers lezen.
De oudste zoon van Godard van Aldenburg Bentinck,
Carlos haalde zijn vader over toe te stemmen in het verblijf op kasteel Amerongen, dit ondanks schaarste en
gebrek aan de meeste dagelijkse behoeften, want "Bentindes ontvingen de keizer in de dagen van zijn luister;
nu hij is gevallen, kunnen wij niet weigeren hem onderdak te verlenen". Bovendien was graaf Godard Johannieterridder en de keizer hoofd van de Johannieterorde
- een verzoek om hulp van een broeder in nood kon hij
dus onmogelijk weigeren.
In het anders zo stille kasteel Amerongen ontstond vanaf dat moment een drukte van belang. De twee hotels
die Amerongen rijk was werden afgehuurd en van heinde en ver werden de benodigde goederen aangevoerd.

Voor de sinds maanden door benzinegebrek stilstaande
auto's werd benzine gehaald van het in het nabijheid
gelegen vliegveld.

Graaf Godard
(1857-1940)

Overal werd personeel aangeworven, graaf Bentinck
van Zuylestein bracht fazanten en van Middachten
werden paarden aangevoerd. Alles werd in het werk
gesteld de vluchteling Wilhelm van Hohenzollem, die
de volgende dag zou arriveren, een vorstelijk welkom
te geven!!
De keizer komt!
De machinist die de keizerlijke trein op 11 november
bestuurde, was de Arnhemmer Johannes van Giersbergen (1880-1964). Hij was
zich niet bewust om welke
trein het ging en wie de inzittenden waren. Pas toen
hij in Eijsden in Limburg
aankwam realiseerde
hij
zich dat het de trein was die Kaiser Wilhelm 11wacht in
keizer Wilhelm verder Ne- Eijsden op vervoer
derland zou invoeren.

Aangekomen in Maam ging men per auto naar kasteel
Amerongen. Naar verluidt wreef de keizer, toen hij
tenslotte zijn nieuwe verblijfplaats had bereikt, zich de
handen en zei tot zijn gastheer: 'Geef me nu een kop
echte goede Engelse thee.' Waarop graaf Godard hem
glimlachend verzekerde dat zulks zou gebeuren.
Uiteindelijk bleef Wilhelm met zijn gevolg anderhalf
jaar te gast op Amerongen. Hier tekende de keizer ook
de acte van abdicatie, waarmee hij afstand deed van de
Duitse troon.
Toen het voor Wilhelm II duidelijk was dat hij, in ieder
geval voorlopig, niet naar Duitsland kon terugkeren,
werd er gezocht naar een definitief onderkomen, passend bij de status van een gevallen vorst.

Laatste verblijfplaats Het Huis Doorn
Blijkens een akte van 16 augustus 1919 gekocht door:
'Zijne Majesteit Keizer en Koning Wilhelm de Tweede
- Friedrich Wilhelm Victor Albert uit den huize Hohenzollern, zonder beroep of maatschappelijke betrekking
tijdelijke woonplaats hebbende te Amerongen, voorheen
te Berlijn ... het Lustslot, genaamd 'Het Huis Doorn',
bestaande uit buitenverblijf met hofstede en huizen,
alles met bijgebouwen, erven, tuinen, boomgaarden,
bouw-, wei- en hooilanden, boschgronden, lanen en
wegen, staande en gelegen in de Gemeente Doorn, ... te
zamen groot negen en vijftig hectare '.
De aanbetaling
bedroeg
1100.000,restant Cf
400.000,-) werd bij de overdracht op 31 oktober 1919
betaald.

In 1919 deed de gewezen Duitse keizer pogingen om
Rhederoord in De Steeg, een vorstelijk landgoed, ook
in zijn ogen, met huis en park en bijgebouwen te kopen. De onderhandelingen over de aankoop waren al
zeer ver gevorderd. Op het laatste moment, door ingrepen van "bovenaf?" ging het niet door omdat een andere liefhebber, mr. A. baron van Heeckeren van Kell,
direct na bezichtiging van het landgoed de zaak in koop
aanvaardde.

Zijkant huis Doorn

Kasteel Rhederoord

Wilhelm liet korte tijd later 'enkele kleinoden' naar
Nederland overkomen, persoonlijke bezittingen uit
verschillende van zijn Duitse paleizen: genoeg voor 59
wagonladingen.

De ex-keizer in de 2e kamer.

Interieur Huis Doorn

Baron Vivian Brantsen, die tot 1910 de eigenaar en bewoner was van Rhederoord, stuurde een verontwaardigde ingezonden brief naar de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van 17 december 1919.

In het midden Baron Vivian Brantsen

Geachte redacteur,
Het is opmerkelijk, dat hoewel èn bij de schriftelijke èn bij de mondelinge behandeling van de
begrooting het verblijf van den ex-keizer hier te
lande ter sprake kwam, geen der leden de zeer
voor de hand liggende vraag gesteld heeft, of uit
de omstandigheid, dat de voormalige keizer zich
in Nederland een landgoed kocht, de voltrekking
gemaakt moet worden, dat de regeering langs
welken omweg dan ook, dien ex-keizer heeft laten weten, dat hij onder geen omstandigheden
gedwongen zou worden het grondgerbied van
den staat te verlaten.
"En ", gaat Baron Brantsen in het artikel verder:
"dit klemt temeer wanneer men weet dat in de
aanvang van 1919 van hogerhand de aankoop
door de keizer van het landgoed Rhederoord belet is. Er is toen door tussenkomst van een Arnhemsche kassier (bankier?) nog een vergeefse poging
gedaan om het inmiddels verkochte landgoed met een
aanzienlijk agio (een bedrag boven een geboden waarde, f b.) voor de ex-keizer machtig te worden ". Hoogachtend, Wilsbergen, 15-12-1919 Vivian Brantsen.
Ex-keizer Wilhelm zou als zestigjarige in Nederland
nog een tweede leven leiden, twintig jaar lang, eerst
op kasteel Amerongen, daarna in Huis Doom, dat hij
betrok in 1920. Het was het leven van een niet onsympathieke, vriendelijke oude edelman en grand seigneur,
die hout hakte om fit te blijven, die na het overlijden
van zijn vrouw Auguste Viktoria met de veel jongere
prinses Hermine von Reuss hertrouwde, vaak bezoekers ontving en leefde met de ijdele hoop dat Duitsland
ooit nog eens opnieuw de monarchie zou invoeren. Hij
wachtte in Doom tot zijn volk hem weer nodig had - hij
stierf in 1941 in Doom op 82-jarige leeftijd. Zijn stoffelijke resten zijn overeenkomstig zijn laatste wil bijgezet
in een mausoleum op het landgoed.
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Theo van der Hoeven
In navolging van Frankrijk werd de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Vanaf 1987 worden in ons land op die dag monumenten gratis voor het
publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling
voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. Met inmiddels bijna een miljoen bezoekers is deze opzet zeker geslaagd te noemen. Open
Monumentendag is uitgegroeid tot een van de grootste
culturele evenementen in Nederland en is hét instrument
geworden om de bevolking op grote schaal in contact te
brengen met ons monumentale erfgoed.
Hoewel de naam van het evenement wellicht anders
doet vermoeden, worden op Open Monumentendag
behalve de officieel geregistreerde monumenten ook
andere gebouwen met een historisch verhaal opengesteld. Duizenden monumenten, duidelijk herkenbaar
aan de Open Monumentenvlag, openen gratis hun deuren voor het Nederlandse publiek. Bovendien worden
tal van interessante activiteiten georganiseerd, zoals
tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, muziekvoorstellingen maar ook programma's voor
jongeren.
De 27e Open Monumentendag zal in 2013 plaatsvinden in het weekend van 14 en 15 september en heeft
als thema Macht & Pracht. Bij Macht & Pracht zal
aandacht zijn voor verschillende soorten macht, en de
pracht die daar in Nederland uit voortkwam, en ons
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www.openmonumentendag.nl

Open Monumentendag

2013

nog steeds omringt. Te
denken valt bijvoorbeeld aan politieke-,
economische-,
rechterlijke- of kerkelijke
macht. De rijkdom,
schoonheid en grootsheid die macht kon
voortbrengen is overal
om ons heen in gebouwen terug te vinden:
kastelen en paleizen,
grachtenpanden
en
patriciershuizen.
Dat
geldt zeker ook voor
de vele buitenplaatsen
en landgoederen die in
onze gemeenten nog te

bewonderen zijn. Maar
denk ook aan de grootsheid en luister van de gebouwen
die de verschillende kerkgenootschappen voortbrachten, of de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en de gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur.
Open Monumenten klassendag
De Klassendag wordt altijd georganiseerd op de vrijdag
voor Open Monumentendag.
Met een korte introductieles worden leerlingen van
groep 7 en 8 in de klas op het fenomeen 'monument'
voorbereid, waarna ze een monument bezoeken, samen
met een rondleider die het als geen ander kent. Met behulp van een speciale kijkwijzer en gewapend met een
fototoestel, brengen ze de wereld van het monument in
kaart. Eenmaal terug in de klas gaan ze daarmee verder
door een Monumentenkaart te maken, als creatieve verwerking van de stof.
Stichting Open Monumentendag organiseert sinds 2010
de Klassendag met groot succes. De opzet is even sim-

pel als doeltreffend. De landelijke Stichting Open Monumentendag heeft het idee en de lesmaterialen (waaronder de Monumensjes) ontwikkeld, de comités organiseren de Klassendag op lokaal niveau. Duizenden
kinderen zijn op deze manier al actief betrokken bij het
monumentale erfgoed in hun omgeving en dat aantal
zal de komende jaren alleen maar groeien!
Comité Open Monumentendag
Rheden en Rozendaal
In 1989 is een lokaal comité binnen de gemeenten Rheden en Rozendaal aan de slag gegaan met een (beperkt)
programma van open monumenten van diverse kerken,
kasteel Middachten, Park Rozendaal, de schaapskooi
bij Heuven en de boerderij Binnenweg in Spankeren.
Ook was er een fietsroute uitgezet. Het comité bestond
uit drie ambtenaren van de gemeente en een paar vrijwilligers vanuit de dorpen.
Later konden er ook particulier bewoonde huizen opengesteld worden. Jaarlijks werd er een dia-klankbeeld
samengesteld over de monumenten en het thema van
dat jaar.
Na 2000 ging het comité verder met alleen vrijwilligers en stelden de gemeenten (financiële) middelen ter
beschikking voor het programmaboekje. Door enthousiaste vrijwilligers uit de verschillende kernen van de
gemeenten wordt jaarlijks een breed en gevarieerd programma samengesteld, met aandacht voor het landelijk
thema. Daarbij kan geput worden uit een zeer groot
aantal van ruim 600 gemeentelijke- en rijksmonumenten die de gemeenten rijk zijn. We kennen een grote
variëteit aan kastelen, landgoederen, buitenplaatsen,
villa's, kerken, winkels, postkantoren, muziektenten en
industriële gebouwen. Daarbij is het comité afhankelijk
van de bereidwilligheid en inzet van de eigenaren en
beheerders van de monumenten, maar daar krijgen zij
mooie verhalen van bezoekers voor terug.
In 2007 is in samenwerking met de Oudheidkundige
Kring een boekje uitgegeven over de architectuur van

Kinderen op de Klassendag in 2012

de 20e eeuw, het thema
van dat jaar. Het programma werd bekroond
met de Bouwfondstrofee. Na een proef met
deelname aan de Klassendag doen nu alle
basisscholen in onze
gemeenten mee en bezoeken bijna 1000 scholieren van groep 7 en 8
op de vrijdag voor de
Open Monumentendag
een monument.
Het
vraagt veel organisatie
bij scholen en monumenten, maar ook hier

zien we veel enthousiasme. Op de foto krijgt een groep kinderen uitleg bij
een grafkelder op de begraafplaats aan de Reinaidstraat
in Velp. Het hele programma voor 14 en 15 september
2013 staat vermeld in het programmaboekje wat los bij
deze uitgave van dit blad is gevoegd.
Open Monumentendag van grote waarde voor Rheden en Rozendaal
De wethouder cultureel erfgoed van Rheden, Ron König geeft zijn visie: "Kern van de nieuwe erfgoednota,
die in 2012 met steun van veel inwoners tot stand is
gekomen, is 'levend verleden'. Met die ondertitel maken we als gemeentebestuur van Rheden duidelijk dat
we ons erfgoed zichtbaar en tastbaar willen houden
voor huidige en toekomstige generaties. De Open Monumentendagen zorgen ervoor dat onze monumenten
gaan leven."
Het tweede weekend van september trekt traditioneel
veel bezoekers en gezien de rijkdom aan verleden in
onze gemeenten is dat ook begrijpelijk. Het is het moment waarop trotse eigenaren hun privédomein open-

stellen voor belangstellenden. Vorig jaar zorgde het Comité Open Monumentendag er bovendien voor dat de
groepen 7 en 8 van onze basisscholen een monument
in de nabijheid van hun school bezochten. Eén van die
bezoeken heb ik bijgewoond en staat me helder voor
de geest. De kinderen waren diep onder de indruk, niet
alleen van het monumentale kerkje, maar vooral ook
door het verhaal van een vrijwilliger. Een mooi voorbeeld van onze levende verleden. Ook dit jaar zullen de
oudste leerlingen van de basisscholen een monument
bezoeken.
De gemeenten Rheden en Rozendaal steunen waar mogelijk de voorbereidingen van de Open Monumentendagen, maar het is vooral het Comité Open Monumentendag dat er ieder jaar weer voor zorgt dat onze inwoners
en alle bezoekers aan onze gemeenten de mogelijkheid
krijgen om echt kennis te maken met onze monumenten. Graag breng ik op deze plek onze waardering voor
al het werk van het Comité nog eens tot uitdrukking.
Wonen in een monument
Anita Matser beschrijft een interview met de eigenaren
van een monument:
Dennis van der Hoeff en Diane Bell kozen in de zomer
van 2007 heel bewust voor hun huidige woning aan de
Hertogstraat 31 in Velp. Beiden hebben een passie voor
de klassieke bouwstijl. Het pand is begin jaren '20 van
de twintigste eeuw gebouwd en heeft kenmerken van
de bouwstijl' Amsterdamse School'. Wat hen het meest
aansprak was de combinatie wonen en bedrijfsfunctie.
Vroeger was in dit pand de groentewinkel van de Gebroeders van der Meyden gevestigd. Het pand heeft nog
oorspronkelijke kenmerken uit die tijd. Bovendien hebben Diane en Dennis de oorspronkelijke indeling van
het huis behouden. Vol enthousiasme zijn ze aan de gang
gegaan met het restaureren van de woning. Ze hadden
een globaal plan. De eerste jaren het voorhuis en de tuin
en hierna het achterhuis en de kelderruimte van de woning. In de voormalige winkel is nu Bell Makelaardij

gevestigd. Momenteel zijn ze bezig met de achterkant
van de woning, de vroegere bergschuur en paardenstal.
Niet alleen het resultaat is het belangrijkste maar ook
de weg ernaar toe is boeiend. Ze vinden het leuk om op
zoek te gaan naar oude materialen. "Onlangs hebben
we een espagnolet gevonden, die precies past bij de al
aanwezige deurklinken", zegt Dennis. Het is een proces
van wikken en wegen, afwegen om zo dicht mogelijk
bij het origineel te blijven of toch te kiezen voor functioneel. "Gelukkig zijn er tegenwoordig heel veel mooie
materialen om de woning respectvol aan te passen aan
de eisen van vandaag", vertelt Diane.
In 2009 hebben Diane en Dennis zelf de gemeentelijke
monumentenstatus aangevraagd. Veel huiseigenaren
zitten juist niet te wachten op deze status. Dennis en Diane hebben altijd goed overleg gehad met de gemeente
en juist gebruik gemaakt van hun adviezen. Dennis vult
aan: "In de praktijk hebben we ook te maken met Monumentenwacht, periodiek komt er een adviseur langs
om naar de (bouwkundige) kwaliteit van ons pand te
kijken".
Met Open Monumentendag doen
ze graag mee.
Diane: "We zijn
er trots op om
geïnteresseerden
te kunnen laten
zien hoever de
renovatie is gevorderd. We zijn
altijd benieuwd
naar de verhalen
Winkel-woonhuis monument
over ons pand."
Beiden benadrukken ook het maatschappelijk belang;
dat dit pand voor de toekomst behouden blijft.
Verdere informatie over de Open Monumentendag
te vinden op www.openmonumentendag.nl
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Frans Wellink
De historische en maatschappelijke achtergronden die
geleid hebben tot de oprichting van 'De Landelijke Rijvereniging Velp en Omstreken' is een interessante afspiegeling van de historie van onze dorpen, voldoende
reden om ons in het verleden van deze vereniging te
verdiepen.
Rond de eeuwwisseling van de 1ge en 20e eeuw begon
de socialisering van de maatschappij. Tot deze tijd was
deze verdeeld in streng gescheiden klassen die werden
bepaald door afkomst, bezit, geloof, stand. De verschillende klassen lieten zich niet met elkaar in en leefden
strikt binnen haar eigen milieu. De hoge klasse had de
macht in handen en de lage klasse had zich maar te
voegen naar hun grollen en grappen. Behoorde men tot
de eerste categorie dan genoot men het voorrecht niet
te hoeven werken voor het vergaren van het dagelijkse
brood.
De lage klasse daarentegen moest maar zien hoe rond te
komen van een korstje brood en leed een vaak mensonwaardig bestaan. Sommige humane leden van de hoge
klasse trokken zich hun lot aan. Er kwamen nieuwe
wetten tot stand die tot "verheffing van het volk" zouden moeten leiden.
Bijvoorbeeld de nieuwe schoolwet in 1902 verordende
verplichte schoolgang tot het 12e jaar en er kwam een
wet die arbeid voor kinderen tot 12 jaar verbood. De

woningwet van 1908 verplichtte gemeenten er op toe te
zien dat mensen niet in krotten gehuisvest waren. Veel
van deze wetten kwamen tot stand door toedoen van
humane adellijke en vooraanstaande personen. Men
slaat er de geschiedenisboekjes maar eens op na. Ook
op cultureel gebied werd er in die tijd veel tot stand
gebracht.
Talloze muziek-, toneel- en zangverenigingen werden
opgericht, veelal met prachtige verenigingsnamen, zoals: 'Tot nut van het algemeen', 'Tot ons genoegen',
'Ontspanning na arbeid' of de naam van de vooraanstaande ingezetene die de vereniging had opgericht of
financierde.
Het tij keerde zodanig
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In deze fase van de maatschappelijke ontwikkeling ontstonden de Landelijke Rijverenigingen.
Het berijden van een paard in het zadel, was alleen
voorbehouden aan de hogere klasse, meestal officieren.
Doordat de algemene dienstplicht werd ingesteld, werd
iedere jongeling verplicht zijn vaderland te dienen als
militair, behoudens rijkeluiszonen die zich konden uitkopen.
De gehele oorlogsvoering in die tijd was gebaseerd was
op het gebruik van paarden. Boerenzonen werden ingedeeld bij de cavalerie en artillerie, omdat zij van huis uit
vertrouwd waren in de omgang met de viervoeters. Zo
leerden de boerenzonen bij het leger paardrijden in het
zadel en velen ondervonden dit als een plezierig ervaring. Na hun diensttijd wilden ze blijven rijden op hun
eigen paarden.
Er was behoefte om met de paarden waar de kost mee
verdiend werd, iets meer te doen dan het noodzakelijke
boerenwerk. Men had hiermee immers kennis gemaakt
in het leger. Dit streven om te rijden op paarden buiten
de verplichte diensttijd werd door de overheid gestimuleerd. Zo had men altijd een groot aantal getrainde reservisten achter de hand.
De fokkerij van warmbloedpaarden stimuleerde bovendien het 'anders' fokken met paarden. Door meer
'bloed' in te brengen, kreeg men dieren die prettiger
te berijden waren door de bezitters. Een bijkomend
voordeel was dat een boer die jaarlijks een veulen fokte
bij zijn werkpaard, meer geld voor zijn 'luxer' veulen
ontving. In de jaren na de eerste wereldoorlog werd,
door de boeren voor het gezamenlijk beleven van deze
nieuwe vorm van paardengebruik, de Landelijke Rijverenigingen opgericht. Het idee was overgewaaid uit
Duitsland.
Zo ontstonden er veel plaatselijk rijverenigingen, die
mede opgericht werden door oud cavalerieofficieren.
De instructie werd veelal door onderofficieren van dit
legeronderdeel gegeven. Daarom droegen verschillende verenigingen (onder andere in Brummen) militair

getinte uniformen als rijkleding.
Ook in onze dorpen werd door enkele landlieden paard
gereden en werd de behoefte gevoeld aan het oprichten
van een paardrijvereniging. Zoals hierboven beschreven, werd het initiatief tot het oprichten van een 'Landelijke Rijvereniging' genomen door een plaatselijk
voor-aanstaande persoon. Langzamerhand groeide de
behoefte aan een centraal orgaan, aangezien het wedstrijdelement een steeds belangrijker rol ging spelen,
en men toch wel meer uniformiteit en landelijke regels
wenste. Er werd in 1928 een Federatie van Landelijke
Rijverenigingen opgericht.
Gelukkig zijn de besturen van de Velpsche Landelijke
Rijvereniging zuinig geweest op de jaarverslagen en
verslagen van de bestuursvergaderingen.
Deze zijn
door de voormalige secretaresse mevrouw E. Olyslagers welwillend ter hand gesteld. Hieronder volgen
enige beknopte weergaven van de belangrijkste punten
uit deze jaarverslagen.
1928
Volgens het verslag was de "Wel Edele Heer J Korthals
van Schoten" uit Velp degene, die alle lieden waarvan
bekend was dat zij paard reden in de omgeving opriep,
om op 5 oktober 1928 in zaal Wijnobel te Velp samen te
komen om een rijvereniging op te richten. Er kwamen
'3 Dames en 15 Heeren' opdagen. 'Al voor de opening
van de vergadering verlieten een Dame en drie Heeren
al spoedig de zaal, aangezien zij niet vonden wat zij
zochten, ' zo verhaalt de notulist.
De heer J. Korthals van Schoten opende hierna de vergadering en 'zeide deze oproeping gedaan te hebben,
daar hij bij gelegenheid van de verjaardag van Hare
Majesteit de Koningin (toen 31 augustus F. W) gezien
had, dat er alhier vele ruiters waren, maar er was nog
veel te verbeteren in den dressuur der paarden. Door
zoo 'n een cursus te volgen onder bekwame leiding
van een deskundige worden de leden daarvan geleerd,
hoe een paard onder de man of van de bok te berijden.

Wanneer zij geoefend waren konden zij een paar mooie
nummers vervullen bij eenfeest als Koninginnedag, met
rijden schoonste rijpaard, springen, enz.' verhaalt de
voorlopige secretaris, de heer Th. Wijlhuizen sr. Na het
voorlezen van de statuten en het huishoudelijke reglement van de Federatie, vroeg de voorzitter wie er voor
voelde om in verenigingverband te oefenen, misschien
zelfs in de rijhal van de heer Lups van kasteel Biljoen.
Elf aanwezigen gaven te kennen hiervoor belangstelling
te hebben. Dit aantal was te klein voor het oprichten
van een ruitervereniging. Er werd besloten om op 13
oktober 1928 weer een vergadering te houden met het
verzoek of iedereen zijn best wilde doen om vrienden
en kennissen over te halen zich ook aan te sluiten. Van
deze vergadering zijn geen notulen gemaakt, vast staat
echter dat werd besloten om op 23 november 1928 een
vergadering te houden om over te gaan tot het oprichten van een rijvereniging, dit nadat 15 belangstellenden
zich hadden opgegeven.
Aan deze oproep werd op 23 november 1928 door 15
belangstellenden voldaan, waarna in het Oranjehotel
een oprichtingsvergadering plaats vond en een definitief
bestuur gekozen werd. De heer G. Smit werd voorzitter
en de heer J. M. Geerlings secretaris. De heren A. Buddingh en G. van Middelkoop werden resp. 2e secretaris
en 2e penningmeester. De aansluiting bij de Federatie
was een heikel voorstel, gezien de opmerking van een
der aanwezigen: "dat als wij tot de Federatie toetreden,
weinig deelnemers zich zullen aansluiten, daar het reglement te zwaar en te duur zou zijn ".
De contributie werd vastgesteld op f. 2,50 per jaar. De
werkende (rijdende) leden moesten
ft. 0,50 betalen voor elke oefening. Donateurs moesten
met ft. 3,50 over de brug komen.
Vervolgens werd door een van de aanwezigen voorgesteld om 'de 3 Heeren die zich zo uitgesloofd hebben
om deze vereniging tot stand te brengen hulde te brengen door de Heer Korthals van Schoten te benoemen tot

Eerevoorzitter en de Heeren Jurgens en Wijlhuizen tot
Eereleden. ' En zo zat het grootste deel van de leden in
het bestuur of had een erebaan.
1929
Op 2 juli 1929 werd de naam vastgesteld op Landelijke
Rijvereniging Velp en Omstreken, afgekort L.R.Y.E.O.
Hierna 'sluit de voorzitter de vergadering met de
wensch dat de vereeniging moge groeien en bloeien. '
De eigenaar van het Oranjehotel stond 'uit genegenheid
voor de vereeniging , de zaal gratis af.
Hiermede was de Rijvereniging een echte vereniging
geworden met een bestuur, erevoorzitter, ereleden, donateurs, een naam en ook nog 7 werkende leden. Alleen ontbrak er een bescherm-heer en dat was in die
tijd een must. Gedacht werd aan de heer Bloemers, de
toenmalige burgemeester van Rheden, en aan nog enige
hooggeplaatste personen. Men kwam er niet uit en men
moest voorlopig door het leven zonder beschermheer.
Van het gebruik van de rijhal van de heer Lups kwam
ook niet veel en was voor sommige leden ook wat bezwaarlijk in verband met de afstand van de leden uit
Rheden en de Steeg.
Men dacht dat mogelijk freule Den Tex van landgoed
de Kruishorst wel te verleiden was om een stuk terrein
achter de Roskam beschikbaar te stellen als oefenterrem.
Het ging overigens niet zo goed met de nieuwe vereniging want door de strenge winter kwam er niet veel
van het zo nodige oefenen. Er werd zelfs gedacht aan
opheffing. De heer De Roo, eigenaar van landgoed
Daalhuizen, wilde hier niet van weten en stimuleerde
de werkende leden dermate dat zij toch weer kwamen
oefenen. Een achttal kwam maar niet van de grond, aangezien het bij 7 rijdende leden bleef. Het gezegde "alle
begin is moeilijk" heeft zich duchtig laten gevoelen',
memoreerde de 1ste secretaris de heer Geerlings. Het
eerste jaar werden er 4 instructeurs en 3 oefenterreinen

versleten. Onder leiding van een nieuwe voorzitter,
de heer De Jonckheere, wordt op 2 juli 1929 de eerste jaarvergadering gehouden. Men besloot zich aan te
sluiten bij de Federatie van Landelijke Rijverenigingen.
Toen dit besluit aangenomen was, schonk de voorzitter
'welwillend een vaandel aan de vereniging'. 'Na enig
heen en weer praten wordt er een zeer sterk en praktisch tenue gekozen' maar voor uniformen was geen
verenigingsgeld, eenieder moest maar zien in welke
kleding men wilde rijden, 'men moest het immers zelf
betalen'.

Vaandels van de Landelijke Rijvereniging

Desondanks presenteerde de Rijvereniging zich op Koninginnedag keurig in het pak en met vaandel aan het
volk. Hiermede werd de eerste medaille verworven en
aan het vaandel bevestigd. Voor het eerst werd er deelgenomen aan een cross-country op landgoed Beekhuizen.
'Door een goede zit en overleg hebben allen daar een
goed figuur gemaakt en hebben de vereniging op den
weg der vooruitgang gebracht' meende de waarnemende secretaris, de heer H. J. H. Brouwer. 'De heer G.
v. Middelkoop verwierf als beste ruiter een voortuig,
uitgeloofd door den heer Korthals '. Een van de leden,
de heer Terberg, ging een week naar Winterswijk om
aldaar een instructeurscursus te volgen.

1930
Het jaarverslag van 1930, eveneens geschreven door de
waarnemende secretaris H. J. H. Brouwer, vermeldt dit
jaar, in tegenstelling tot 1929, toen men nog dacht aan
opheffing als 'een jaar van ware bloei. Voornamelijk is
dit te danken aan de energie en het doorzettingsvermogen van onze bekwame instructeur en aan de medewerking van onze leden in de loop van dit jaar , Op 8 maart
werd een 'weilanden cross-country' georganiseerd in
het Velpsche Broek, waarbij door Terberg de eerste
prijs behaald werd 'en Middelkoop zich deze keer weer
bij den uitreiking der linten kon scharen '. Een week later kon er weer een zilveren medaille aan de standaard
bevestigd worden, wegens het ten beste geven van een
carrouselnummer in Arnhem ter gelegenheid van het
openen van een manege te Va1ckenhuizen. 'In April en
Juni hebben gezelschapsritten plaatsgehad die door
onze zusterverenigingen Brummen en Angerlo werden
meegemaakt onder leiding van Jhr. Koehoorn van Sminia '. Hopelijk heeft de jonkheer het gezelschap niet te
hard laten lijden.
Wilde men goed voor de dag komen, dan was het zaak
voor de werkende leden om een proef te leren, de zgn.
'Groote Veelzijdigheids Proef 1928'. Het verslag verhaalt: '8 Juni was de groote dag van angst en verwachting. Vele uren hebben de Heeren Jasper en Kok dierenarts vele moeiten getroost, om aan de zeven candidaten
J Smit, G. v. Middelkoop, B. Oostering, H. Bongers, J
Huurman, W Terberg en H. Brouwer de kennis bij te
brengen die zij noodig hadden om aan het examen der
Groote Veelzijdigheids Proef 1928 te voldoen. Alle eer
nu voor bovengenoemde heeren Jasper en Kok en tevens voor de zeven ruiters die geslaagd waren. Zooiets
komt zelden voor dat allen die aan de lessen meededen
ook slaagden '.
Tot zelfs de pers maakte er gewag van. Verder werd er
dit jaar deelgenomen aan een 'Volklorische optocht' in
Arnhem en op Koninginnedag 'Wetrennen te paard met
hindernissen '. Deze wedrennen liepen zo goed af, 'dat

we met een heerlijke maag vol koek en eenige prachtige
prijzen huiswaards keerden ',
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De manege op Biljoen werd voor de winter weer ter
beschikking gesteld door den Heer Lüps. Er waren wat
strubbelingen met een lid en het ledental nam toe tot
15 leden, waaronder 5 amazones. Verder werd besloten
om een trompet-tercorps op te richten, nadat dit jaar een
trompet was geschonken aan de vereniging. En zo sloot
de heer Brouwer dit uitgebreide en interessante jaarverslag af met de wens: 'Hopende dat 1931 "Het jaar der
Landelijke Ruitersport", even zoo gunstig moge wezen
en zich in niet minder belangstelling moge verheugen '.
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Krantenbericht 12juli 1928
Verder werden er aan concoursen in EIst en Brummen
meegedaan. Op het concours te Brummen werd een
derde prijs behaald in de dressuurproef en 'werden wij
voorgesteld aan onze Landsvrouwe HM de Koningin ',
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Op de algemene vergadering van 20 januari 1931 werd
naast het gebruikelijke, besloten om een ruiteravond
te houden. De hier afgebeelde uitnodiging geeft een
mooie weergave van het tijdsbeeld in die dagen. Voor
de Eerste Rang moest 75 cent betaald worden. Atb.
Programma Ruiteravond 16 februari 1931
Op 1 mei 1931 werd een oorkonde, bestemd voor H.M.
de Koningin, door een deel van paardrijdend Nederland,
naar den Haag gebracht. De Landelijke Rijvereniging
Angerlo-Keppel gaf de oorkonde over te Giesbeek en
via de Rhedensche veerpont moest het schriftuur naar
Arnhem, een echte estafette. Iedere ruiter was vergezeld van een wielrijder voor eventuele ongevallen. Een
afstand van l3 km. werd in 39 minuten afgelegd. De
wielrijder kon het paard niet bijhouden, vermeldt de
notulist trots. Op 2 mei 1931 werd er door enkele leden
deelgenomen aan een klein springconcours en een cross
te Deelen.
Op 19 juni 1931 gingen veel rij dende leden naar Brummen om daar deel te nemen aan een Landspel, georganiseerd door de Vrijwillige Landstorm. De rollen die
vervuld werden door de leden, liepen van Opperbevelhebber tot Graaf. De Graaf van Rheede Winkel werd
gespeeld door Arie Onstein. Op de Landspeldag was
H.M. de Koningin Moeder aanwezig.

Minder mooi was het devies: 'nooit terug voor een hindernis, er over of er door '. Uit dit verslag blijkt ook
dat Gerrit van Middelkoop een stalhouderij te Velp was
begonnen en Arie Onstein het trompetterkorps instructueerde. Ook scheen de "chique" in die tijd paarden
in bruikleen te geven aan de Landelijke Rijvereniging.
In het bovengenoemde verslag wordt dit tweemaal vermeld. Waarschijnlijk van reserveofficieren want deze
waren verplicht een paard in hun bezit te hebben. Waren zij buiten dienst dan brachten zij deze paarden onder bij vertrouwde adressen.
(wordt vervolgd)

Bestuur van verening Nut van het Algemeen 1930

Foto ± 1930-1933 van de voltallige Landelijke Rijvereniging Velp en Omstreken
Foto uit omstreeks 1930-1933 aan de kleding der dames te zien. Defoto is welwillend beschikbaar gesteld door mevrouw Ina
Kraai- v. Middelkoop. De ruiters in militair aandoende uitmonstering zijn de leden van de Landelijke Rijvereniging Brummen. De
met grote herenhoeden uitgeruste ruiters(rechts bovenaan) zijn de leden van de Landelijke Rijvereniging Gorssel. Later droegen
deze Australische hoeden met aan een kant aan een opgeslagen rand. De leden van de Landelijke Rijvereniging Velp zijn gekleed
in lichte broek, zwart jasje, donker overhemd met geruite das en zwarte cap. Zittend op de voorgrond rechts naast de drie 'Brummensen', Gerrit v. Middelkoop. De militair aan de rechterzijde in het midden is de zo geliefde wachtmeester Kooiman. De uitmonstering op zijn mouw werd vroeger een "bananenschil" genoemd.
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Aan het begin van de oprijlaan van de Valkenberg staat
een standbeeld van Henry Dunant (1828-1920). Dit
beeld van de grondlegger van het Internationale Rode
Kruis is uniek. Het beeld van deze weldoener is door
het Oostenrijkse Jeugd Rode Kruis in 1953 geschonken
aan het Nederlandse Rode Kruis en werd geplaats bij
het Jeugd Rode Kruis-huis in Zeist. Dit uit dank voor de
goede zorgen voor Oostenrijkse kinderen tijdens en na
de eerste wereldoorlog. Eerst werd het 2.80 meter hoge
beeld in Zeist geplaatst. In 1976 is het met sokkel en
al naar Rheden vervoerd en sindsdien staat het aan het
begin van de statige oprijlaan van de Valkenberg.
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Plattegrond van de plaats waar
het Henri Dunant-huis en het
standbeeld hebben gestaan
Onthulling standbeeld Henry Dunant bij het Jeugd Rode
Kruis-huis in Zeist oktober 1953

De onthulling van het beeld vond plaats op 6 oktober
1953, om 14.30 uur bij het Jeugd Rode Kruis-huis dat
naast het Conferentie-oord
"Woudschoten" in Zeist
ligt.

A

Programma 6 oktober 1953

Op 6 oktober 1953 werd niet alleen het beeld van Henry
Dunant onthuld, maar was ook de officiële opening van
het "Henri Dunant-huis" in Zeist! Het beeld is het enige
waar Dunant ten voeten uit opstaat. Op andere plaatsten,
zoals in Geneve vindt men alleen bustes van Henry.

Jean Henri Dunant werd geboren op 8 mei 1828 in Genève, later zou hij zijn naam veranderen van Henri naar
Henry, omdat dit in het Engels makkelijker was om uit
te spreken. Hij was een Zwitserse zakenman/bankier
en een sociale activist. Tijdens een bezoek in 1859 aan
Solverino was hij getuige van een veldslag tussen de
Oostenrijkers en de Fransen. De Slag bij Solferino beschreef hij later in een boek waarin hij pleitte voor een
gezondheidsinstituut dat geen grenzen kende. Dit boek,
genaamd Un Souvenir de Solferino, werd gepubliceerd
in 1862 op Dunant's eigen kosten. In het boek beschreef hij zijn ervaringen van de veldslag en de slechte
omstandigheden voor de vele gewonden na afloop. Hij
had het idee om in de toekomst een neutrale organisatie
op te richten, die de gewonden verzorgde als er oorlog
was. Het boek verspreidde hij vooral onder leidende
politieke en militaire mensen in Europa, in de hoop dat
zij hem zouden steunen om zijn ideeën te verwezenlijken. Hierna begon hij door Europa te reizen om zijn
ideeën te promoten. Zijn boek werd meestal positief
ontvangen en de president van de Geneveese vereniging voor socialiteit en welvaart, maakte het boek, en
de plannen die daarin stonden, hét thema op de bijeenkomst van de organisatie in 1863. Dunants suggesties
werden zeer positief ontvangen door de leden. Daarom
richtten zij een vijfkoppig comité op, waar Dunant deel
van uitmaakte en zij zorgden ervoor dat zijn ideeën uitgevoerd konden worden. De anderen leden van het comité waren Gustave Moynier, generaal Henri Dufour,
Louis Appia en Théodore Maunoir, die beiden dokter
waren. De eerste bijeenkomst was op 17 februari 1863
en wordt nog steeds gezien als de oprichtingsdatum van
het "Rode Kruis". De naam en het embleem werden afgeleid van de Zwitserse vlag. Deze vlag, een rode achtergrond met een wit kruis, had Dunant omgedraaid om
er het Rode Kruis van te maken. Hij nam Zwitserland
als voorbeeld, omdat het altijd neutraal was geweest bij
internationale conflicten. Dit zou het Rode Kruis ook
moeten zijn.
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Een afbeelding van de vijf oprichters van het Rode Kruis

Omdat hij zoveel aandacht besteedde aan de oprichting
van het Rode kruis, lette Dunant te weinig op zijn bedrijven die daar ernstig onder leden. April 1867 leidde
het bankroet van zijn financiële bedrijf Crédit Genevois
tot een schandaal dat grote gevolgen had voor Dunant.
Hij werd gedwongen zijn bedrijf failliet te verklaren en
werd verbannen uit de Geneefse
organisatie voor handel vanwege zijn bankroet. Door de
vele investeringen die zijn familie had gedaan in zijn firma
raakten ook zij nauw betrokken bij het bankroet. Omdat
hij het zakelijk zo slecht
had gedaan, vonden
veel mensen dat hij uit
het comité van het
Rode Kruis moest.
Daarom stapte hij
eruit en droeg zijn
functie over aan
Moynier.
Henry Dunant op leeftijd

Dunant heeft op verschillende plaatsen in het buitenland gewoond onder slechte omstandigheden.
Later werd hij langzaam aan gerehabiliteerd. De laatste
jaren van zijn leven heeft hij weer in Zwitserland gewoond en wel in Heiden. Hij verbleef hier in een doktershuis, geleid door Dr. Hermann Altherr, die tevens
een van zijn vrienden was. Het doktershuis in Heiden
dient nu als het Henri Dunant museum.
In 1901 kreeg Dunant de allereerste Nobelprijs voor de
Vrede uitgereikt voor zijn rol in de oprichting van het
Rode Kruis en de Conferentie van Genève. Hij moest
de prijs delen met de Franse pacifist Frédéric Passy, oprichter van de Vredesliga en samen met Dunant actief
in de Allgemeine Allianz für Ordnung und Zivilisation
(AAOZ). Het comité gaf de volgende verklaring voor
hun keus voor Dunant: "Er is geen man die meer eer
verdient, als dat U het was, die veertigjaar geleden de
beginselen schiep voor een internationale organisatie
die zorgt voor de gewonden op het slagveld. Zonder U
zou het Rode Kruis, dat de grootste menselijke prestatie
van de negentiende eeuw genoemd mag worden, zeker
niet mogelijk zijn geweest".
Dunant stierf op 30 oktober 1910. In zijn testament
stond dat hij begraven wilde worden op de begraafplaats van Sihlfeld in Zürich. In Genève en vele andere
plaatsen zijn er straten en pleinen naar hem genoemd.
De Henri Dunant medaille, die elke twee jaar wordt
uitgereikt door het comité van het Rode Kruis, is de
hoogste onderscheiding die een persoon kan krijgen
voor zijn diensten in de organisatie.

Graf van Dunant

Wij kunnen trots zijn dat wij een beeld van Henry Dunant in onze gemeente hebben staan, maar voor hoe
lang nog? De buitenplaats de Valkenberg is nog in het
bezit van het Rode Kruis, maar zij organiseren er geen
vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten meer.
Het wordt nu verhuurd en is tegenwoordig een zorghotel!

Zijn verjaardag, 8 mei, wordt nog steeds herdacht als de
Wereld Rode Kruis- en Rode Halve Maan Dag.

De Valkenberg 1939
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Voormalig traject Wolftallee

Fineke Burgers
Iedereen kent sprookjes waarin wolven voorkomen. Zo
werd de oma van Roodkapje opgegeten door de grote
boze wolf en moesten de zeven geitjes zich in de klok
verstoppen om aan de eetlust van de wolf te ontsnappen. In de DonaId Duck openbaart Midas Wolf zich
voortdurend als hoogst onbetrouwbaar. In al die verhalen wordt de wolf als slechterik neergezet. Ook in onze
spreekwoorden vervult de wolf een uiterst dubieuze
rol. "Iemand voor de wolven gooien" klinkt dodelijk
en "een wolf in schaapskleren" wil niemand genoemd
worden.
Het is nog niet bekend of De Wolf nu in levenden lijve
naar Nederland is gekomen of dat iemand zijn stoffelijk
omhulsel heeft neergelegd in Luttelgeest, zeker is dat
in het oostelijk deel van Duitsland dit jaar honderden
jonge wolven opgroeien. En nemen de wolven dit jaar
niet de oversteek naar ons land, dan wel een volgend
jaar, aldus berichten in de pers.
In de geschiedenis van Velp werd in de 17e eeuw de
wolf als volgt gesignaleerd:
"De hoofdweg van Arnhem naar Velp liep vroeger van
Plattenburg. over Langewater. Larenstein, Ommershof,
Kerkallée, langs de Oude Kerk en Reinaldstraat op Biljoen aan. Deze stond voortdurend onder water en werd
in 1680 verlegd langs de Wolfsallée en den Mistweg.

den tegenwoordigen weg. Dit waren zandwegen. De
Wolfsallée zou zijn naam te danken hebben aan het feit,
dat de weg soms door wolven onveilig werd gemaakt. "
Aldus S. Reynders in " Rheden en Rosendaal in den
loop der eeuwen.I928. De Wolfsallée bestaat niet meer.
Op een kaartje: "Weidenamen in het Velpsche Broek"
van H. Kerkkamp heeft een perceel de naam Wolfskuil.

Perceel Wolfskuil bij Velperbroek

EI3

Er zijn nog plekken aan te wijzen waar men vroeger
met het maken van deze kuilen, wolven ving. In de
Steeg is een biologisch-dynamische boerderij te vinden: de Wolfskuil. In Arnhem bevindt zich, midden in
het centrum, nog steeds een Wolvengang.

Wolvengang Arnhem

Nog een citaat uit het boekje van Reynders:
"In 1714 loofden de Staten van de Veluwe nog premiën
uit op 't dooden der wolven. Voor een moerwolff 30,-,
voor een rekel f 25,-; voor een jonge wolf f 7,50. In
1745 had de laatste gemeenschappelijke klopjacht op
wolven plaats. Ook de richter van de heerlijkheid Rosendaal werd aangeschreven klopjacht te houden ".
Wolvenjachten die vanaf de late Middeleeuwen tot in
de 18e eeuw zijn gehouden, waren vrijwel alle onnodig.
De wolfdichtheid op de Veluwe kan door de tijden heen
niet hoog zijn geweest, al was er mogelijk incidenteel
sprake van relatief veel wolven. Heel vaak leverden de
drijfjachten niets of weinig op. Meestal werden ze gehouden om het vermaak en omdat de (gelooide) huid
van het dier gewild was voor de vervaardiging van
trommelvellen en handschoenen.
In 1897 werd bij Heeze in Noord-Brabant de laatste
wolf in Nederland gezien. Door eeuwen van vervolging
was de wolf toen al uit grote delen van ons land ver-

dwenen. Eerst in de westelijke provincies Noord- ZuidHolland, later in Utrecht (1775), Drenthe (1780), Gelderland (1822) en Limburg (1845 of 1869).
De hele grensstreek, van Vaals tot halverwege Drenthe,
is in potentie geschikt als leefgebied voor de wolf. Het
dier behoeft geen wilde natuur, maar voelt zich uitstekend op zijn gemak in kleinschalig cultuurlandschap.
Daar specialiseert hij zich op één à twee prooidieren.
In Nederland zal hij zijn voedsel zoeken onder reeën en
wilde zwijnen. Als we de sprookjes mogen geloven zijn
wolven levensgevaarlijk, maar gelukkig valt dat reuze
mee. De wolflooptjuist meestal weg voor de mens. Alleen wanneer het roofdier last heeft van hondsdolheid
of als hij zichzelf ofzijnjongen wil beschermen, kan hij
mensen aanvallen. Ook kan de wolf schade toebrengen
door schapen of kippen aan te vallen.
Daarom beschouwden de mensen wolven vroeger als
heel hinderlijk. Gelukkig bestaan er tegenwoordig veel
betere middelen om ons te beschermen waardoor de
kans op schade een stuk kleiner is.
Maar ... vossen dringen al door tot de bewoonde wereld
en wilde zwijnen kunnen hele plantsoenen omploegen.
Met de wolven erbij lijken we wel een beetje terug in de
Middeleeuwen. De goede oude tijd?!

Wolf

Meikeversoep
Walter de Wit

Hoewel we ons dat tegenwoordig nauwelijks meer voor
kunnen stellen zijn er ook in ons land tijden geweest dat
we overspoeld werden met hinderlijke of gewasbedreigende insecten. De meest recente voorbeelden van insectenplagen zijn misschien wel de eikenprocessierups
en wat langer geleden de coloradokever in de aardappelteelt. Maar al op het eind van de 18e eeuw werd de
meikever in de geschiedschrijving als een ware plaag
voor ons land gezien. Met name in de provincies Gelderland en Brabant werden er dan ook vele maatregelen
en oplossingen bedacht om deze kevers een halt toe te
roepen, zo niet te decimeren.

Om enig idee te geven van de hoeveelheden meikevers
die in het rivierengebied van Rijn en IJssel gevangen
werden zijn de volgende cijfers een goede illustratie;
in 1808 in de IJsselstreken 100 miljoen kevers en in het
volgende jaar 250 miljoen. In 1875 werden in de omgeving van Wageningen 22,5 miljoen kevers gedood. Ook
verder in Europa was het doden van meikevers bittere
noodzaak geworden waarbij, bijvoorbeeld in Leipzig,
378 miljoen kevers gedood werden.
Op 18 mei 1932 werd in Frankrijk de diligence op weg
van Gournay naar Gisors, even buiten het dorp Talmontiers, door een zo grote zwerm meikevers overvallen
dat de paarden weigerden verder te gaan.

Diligence belaagd door meikevers

Ontwikkeling van meikever van ei tot volwassen imago

In heel Europa traden regelmatig meikeverplagen op
die soms zelfs tot hongersnood geleid hebben. Zoals toen gebruikelijk werden meikevers zelfs voor het
gerecht gedaagd wegens de desastreuze schade die ze
aanbrachten aan het gewas en zodoende een bedreiging
vormden voor de voedselvoorziening.

Dichter bij huis schatte de rentmeester van Middachten
de schade door meikevers over het jaar 1800 op 2000
gulden. Op een landgoed onder Rheden, waarschijnlijk
Rhederoord van de familie Brantsen, ving men in 1797
in twee weken tijd vijf miljoen kevers. Men ging nog
negen weken door met het vangen van de kevers, maar
er arriveerden steeds nieuwe zwermen en men kon niet
voorkomen dat al het loofbos kaalgevreten werd.
In de getroffen gebieden werden premies uitgeloofd
voor gedode of gevangen meikevers.
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Kinderen verdrinken gevangen meikevers in sloot

Ook de jeugd werd ingeschakeld om zoveel mogelijk
meikevers te vangen, te verdrinken of als varkensvoer
aan de boeren te leveren.

Ik bruint /IcIos-

zonder bouillon en slechts in water gekookt geven de meikevers, zoo bereid als boven gezegd
is, een goede krachtige soep. Men neme echter
geen meikevers die eikenbladeren gegeten hebben, daar dezen een samentrekkende
bijsmaak
hebben. Het is niet waar dat de meikevers prikkelende eigenschappen bezitten: zij zijn slechts
voedzaam, meer niet. De confituriers leveren
tegenwoordig gesuikerde meikevers en men eet
thans geconfijte meikevers bij het dessert. Elk

wien men een meikeversoep
voorzet, zonder
hem te vertellen wat het is, eet haar met smaak. Als men
iemand hiermede wil bedriegen, doet men enige kreeften
in de soep; zij wordt dan rood van kleur, en voor een heerlijke kreeftensoep gehouden, vooral als er eenige kreeftestaarten in drijven.

In het laatste geval werd het natuurlijk duidelijk dat meikevers ook wel als een eiwitrijke voedselbron gezien
werden. Pas in het 2e deel van de 1ge eeuw verschenen
in verschillende publicaties recepten die meikevers als
belangrijk ingrediënt voor menselijke consumptie bevatten. Zelfs in een gerenommeerd tijdschrift als 'Buiten" werd in 1916 nog een recept gepubliceerd waarin
uitgebreid beschreven werd hoe men meikeversoep kon
maken. Hieronder volgt een recept zoals beschreven in
"Kennis en Kunst, Geïllustreerd Volksboek" uit 1867.
Het recept is oorspronkelijk afkomstig uit het 'Magazin für Staatsarzeneikunde' 1856, geschreven door Dr.
Schneider te Fulda, waar in de streek rondom deze stad
meikeversoep vaak wordt bereid en met smaak genuttigd.
De meikevers, waarvan men er dertig stuks op eene portie rekent, worden zodra ze gevangen zijn afgewasschen,
daarna in een vijzel fijngestampt, in boter gebraden, en
met bouillon gekookt, vervolgens doorgezeefd en met geroosterd brood op tafel gebracht. Slechte bouillon wordt
door de meikevers zeer goed, en een goed klaargemaakte
meikeversoep is smakelijker, lekkerder en krachtiger als
kreeftensoep. Zij is aangenaam van geur, en bruinachtig
van kleur zoals de dekschilden van de meikevers. Ook

Tot zover het recept van dr. Schneider. Het is niet bekend of het eten van meikeversoep ook in Nederland
een grote vlucht genomen heeft. Zelfs in de huidige tijd
hebben mensen moeite met het eten van insecten. De
meikeverplagen zijn waarschijnlijk door het gebruik
van meer en ook geavanceerde insecticiden al decennialang niet meer voorgekomen. Ook het niet meer bejagen van mollen voor hun bont, kan er toe bijgedragen
hebben dat de engerlingen in de grond al door de mollen, hun natuurlijke predators, opgegeten werden.
Bronvermelding:
Rombouts, J.E.- Ongenoode en onwelkome gasten, Eigen
Haard geïllustreerd maandblad 1893
Jansen, P. Jzn - De gewone meikever, Buiten, geïllustreerd
weekblad 08-05-1909
M.- Meikeversoep, Buiten, geïllustreerd weekblad 03-061916
Winkier Prins- Soep van meikevers, Kennis en Kunst, geïllustreerd Volksboek, 1867
L.P. - De meikever en zijn familie, Voor 't Jonge Volkje, geïllustreerd tijdschrift voor de jeugd, Den Haag 1888
Brouwer, Klaas- De geschiedenis van bos en landschap van
de Zuidwest-Veluwe, Utrecht 2008

dorp aan de rivier
dorp met herinneringen
(deel 2)
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
periode 1935-1945

schoolleerling

over de

De oorlog kwam steeds dichterbij, de resultaten erover steeds positiever!
Na de invasie in Normandië op dinsdag 5 juni 1944
werd de voedselvoorziening nog slechter. Voor ons jongens brak een mooie tijd aan vol spanning en avontuur.
Eskaders bom-menwerpers onderweg naar Duitsland,
luchtgevechten, beschietingen van treinen en het bombarderen van spoorlijnen vonden toen bijna dagelijks
plaats. Vooral bij mooi helder weer viel er van alles te
zien en te beleven.

Tante Nel uit Nijmegen was praktisch permanent in
Dieren, daar haar man, ome Fré, tewerkgesteld was in
Duitsland. In onze familie fungeerde zij beurtelings als
gezins-verzorgster of als kraamhulp. Zo ook bij ons
thuis, tijdens de geboorte van broer Wim. Later is zij
nog ernstig ziek geworden, zij kreeg difterie. Met behulp van medicijnen die door de linies waren gesmokkeld, is zij er weer bovenop gekomen. Zij het dan dat
haar mooie zangstem als gevolg van genoemde ziekte
verloren is gegaan. Tante Nel met haar nuchtere kijk op
de dingen en haar opgewekte karakter heeft onnoemelijk veel betekend voor velen uit onze familie, dat mag
zeker niet onvermeld blijven.
Zaterdag 16 september was de geboorte van broer Wim,
zondag 17 september luchtlandingen bij Arnhem, en
vanaf maandag 18 september 1944 was vader Meijer
ondergedoken.
Vanaf die datum werd ik spelenderwijs "kostwinner"
van de familie aan de Goeman Borgesiusstraat 6 te Dieren. Een vorm van promotie die veel verantwoordelijkheid met zich meebracht en mij daardoor tot dingen in
staat stelde die zeker niet voor herhaling vatbaar lijken.
Maar toen deed je het, alleen alom de voedselvoorziening van de familie in stand te houden.
Alle gebeurtenissen die je toen overkwamen beleefde je
min of meer als een avontuur, waarbij soms de nieuwsgierigheid het won van de angst .... Maar spannend was
het wel.
In 1985 werd ik ziek (overspannen). Mijn toenmalige
huisarts in Alphen aan den Rijn bracht me in contact
met Joachim Stein, een psychiater die stage liep in Nederland. Zijn thuisbasis was Guatemalastraat 29 te Jeruzalem. Een Israëliër dus! In de gesprekken die ik met
hem voerde bespeurde hij enig oorlogsverleden. Hij
vroeg mij één van mijn ervaringen uit die tijd op papier
te zetten ....
Zijn diagnose bleek juist. Na het lezen van het volgende
verhaal kreeg hij daar een bevestiging van.

Zo begon het ....
Na de luchtlandingen bij Arnhem was het een nerveuze
drukte langs de IJssellinie. Veel troepenverplaatsingen.
De dagen rond dolle dinsdag gaven bij ons, jongens uit
het dorp Dieren, veel te zien. Allerlei vervoersmiddelen volgestouwd met huisraad, zowel bij burgers als bij
militairen kwamen als een eindeloze stroom uit de richting Arnhem langs. Vooral militairen met paarden en
wagens lieten zich niet onbetuigd .. Kennelijk de leuzen
vergetend die zij op hun wagens hadden had geschilderd, "Lieber tod als Sklav", spoedden zij zich spoorslags de Hogestraat in, richting Zutphen. Razzia's om
fietsen in beslag te nemen en mannen tewerk te stellen
bij de organisatie Todt, kwamen vaak voor.
Als lid van de ondergrondse behoorde mijn vader vanaf
18 september 1944 tot het leger der "onderduikers" en
kreeg ik het beheer over de distributiebonnen en het
ziekengeld. Vader stond namelijk als "ziek" genoteerd
bij zijn werkgever, de Gazelle Rijwielfabriek.
Toen ook op 16 september 1944 mijn broer Wim ter wereld kwam, was er genoeg voor mij om voor te zorgen.
Het kwam dus goed uit dat de scholen gevorderd werden voor inkwartiering. Zodoende kon ik elke dag, behalve zondag, de "boer" op, de IJssel over naar Drempt
en Steenderen om melk, graan en eieren te kopen. Met
als sluitstuk van dit "boodschappen" doen, het mee eten
bij die fantastische familie Camperman in Toldijk. Het
vele goede der aarde werd hier ruimschoots met zeer
velen gedeeld. Elke dag een overbemande tafel, waaraan veel onderduikers en toevallige aanlopers zoals
ik. Een oase van vriendelijkheid en gastvrijheid in die
spannende tijd. Het "tast maar toe" bij de familie Camperman ging er regelmatig over tafel om maar vooral
zeker te zijn dat niemand te kort zou komen.
Op zaterdag 9 december 1944 was de IJ ssellinie "Sperrgebiet" geworden. Dit hield in dat op elk willekeurig
moment de bruggen en overzetveren gesloten konden
worden voor het burgerverkeer. Ik merkte dat toen ik
op die zaterdagmorgen gebruik wilde maken van het

veer Dieren-Olburgen, Geen burgers te zien, maar wel
Feldgendarmerie. Een boer uit Olburgen met een "Ausweis" stelde mij in de gelegenheid om toch de overkant
te bereiken. Met fiets en al onder het dekzeil van zijn
platte wagen is dat wonderwel goed gegaan. Hierna kon
ik toch mijn "boodschappen" doen, met als laatste adres
natuurlijk de familie Camperman om mijn maag te vullen en om daarna uitgerust en vol goede moed naar huis
te gaan. Ditmaal over Drempt naar Doesburg. Helaas
bleek ook hier de schipbrug "gesperrt". Uitzonderingen
werden niet gemaakt, en het werd steeds later ... ,
Evenwel, een oplossing kwam in zicht in de persoon van
Joost Blauw onze oud-buurman in Dieren. Tijdens zijn
werk, het overbrengen van generator-houtblokjes in een
grote aak, was op 4 december 1944 een ernstig ongeluk
gebeurd. Op zijn boot met blokjes waren op hun verzoek enkele voedselhalers uit het Westen en wat Duitse
soldaten meegevaren.
Door de enorme hoge
waterstand was het
mobiele middenstuk
van de schipbrug uit
de vaart genomen en
door de sterke stroom
die in die open ruimte ontstond sloeg de
boot om. Ondanks de
bizarre
omstandigheden waarin Joost
Blauw zich bevond,
wist hij toch nog enkele mensen te redden, waaronder een
Duitse soldaat.
In de dagen daarna
werd vol ontzag over
Joost Blauw gesproken, vooral bij de
Verwijsbord Ortskommandatur bij
Duitse autoriteiten.
gemeentehuis Doesburg

Dit verhaal hoorde ik pas toen ik die zaterdagavond ten
einde raad bij hem kwam om hulp te vragen. En die
hulp kreeg ik! Hij zei namelijk tegen mij: "luister goed,
jij bent mijn zoon en moet droge kleren halen bij familie in Dieren! Ga met dit verhaal naar de Ortskommandant op de Paardenmarkt en je krijgt je Ausweis. Atb.
Ortskommandatur Doesburg

een wonder ervaren. Mijn vader die uiteraard geen hoge
dunk van de Duitsers had, kreeg toen een duidelijke bevestiging van hun domheid toen hij mijn Ausweis las.
Daarop stond vermeld: Gerrit Blauw, geb. 19 juli 1931
en wonende in de Julianastraat 30 te Doesburg. Zelfs de
naam Meijer kunnen ze nog niet schrijven, schamperde
hij al lachend.

En inderdaad, ik werd onthaald als een held en ze vroegen of ik ook zo goed kon zwemmen als mijn vader.
Ik werd uitvoerig voorgesteld aan meerdere officieren
en kreeg mijn retour-Ausweis met het beruchte stempel
en de persoonlijke handtekening van de Ortskommandant.

Sperrzeit, een sinistere periode in een onzekere
tijd ....
De "Sperrzeit" werd steeds vaker toegepast, zodat ik
in de maand januari in de Achterhoek overbleef. Bij de
ene boer (familie Hissink) in de kost, een andere boer
(familie Gaikhorst) bood des nachts onderdak. En zo
konden de voedseltochten doorgaan. Het ingezamelde
bracht ik naar het veer in Dieren, en werd in de roeiboot
naar de overkant gebracht waar moeder Mientje een en
ander in ontvangst nam. Na een langdurig zwaaien naar
elkaar weer terug naar de basis.
De oorlogssituatie werd met de dag spannender en aan
het eind van de maande januari kreeg ik het sein om
weer naar huis te komen. Dus begin februari voor het
laatst bepakt en bezakt weer naar huis via Doesburg.
Achter een legertruck ben ik sluipend de schipbrug
over-gekomen, en toen met een bloedgang naar huis.
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Vergunning om over de IJssel te varen

Die zaterdagavond zal ik nooit vergeten. Geheel onverwacht kwam ik in het donker weer thuis op mijn fietsje
met massieve banden. Daar mijn ouders van diverse
mensen hadden gehoord dat het pertinent onmogelijk
was de IJssel over te komen, werd mijn thuiskomst als

Schipbrug Doesburg

Bij de Driekoningenbrug moest ik an al die inspanning
even bijkomen. Een achterop komende fietser maande
mij weer terug te gaan naar de controlepost bij de schipbrug. Hij bracht me wel aan het twijfelen, omdat, zoals
hij zei, ik wel degelijk gesignaleerd was. a enige moed
te hebben verzameld besloot ik om het niet te doen en
ben toen in gebukte houding over de Driekoningenbrug
gelopen, om daarna snel naar huis te fietsen. Het silhouet van de Mariakerk als een baken in zee, gaf me een
veilig gevoel weer thuis te zijn. En zo eindigde voor mij
de dagelijkse voedseltransporten vanuit de Achterhoek,
en belandde ik weer in rustig vaarwater.
Voorgoed terug in Dieren ....
Af en toe gaan kijken bij de veerstoep om het strijdgewoel in het Oosten gade te slaan. Zo heb ik puur toevallig het opblazen van de watertoren van Doesburg
gezien. Een enorme stofwolk en na het optrekken ervan
stond hij er nog. Naar later bleek wel 11 meter korter.
Een verbazingwekkend gezicht.
Voor mij was die laatste periode voor de bevrijding
erg saai in vergelijking met de maanden ervoor. Met
ome Fré, die inmiddels was thuisgekomen uit het platgebombardeerde Dresden, een paar maal naar het bos
gegaan om hout te halen, wat ook niet altijd lukte.
Voor mij ging de oorlog als een nachtkaars uit. De
avondklok werd steeds meer genegeerd, en School III,
die meerdere malen inkwartiering had gehad, kwam
leeg te staan en leverde al spoedig oorlogsbuit op, wat
overigens door vader niet in dank werd aanvaard. Alles moest terug, behalve één stoel die moeder goed kon
gebruiken om de wasketel op te zetten, het hakenkruis
erop ten spijt. Zondagavond 15 april gonsde het van geruchten, verder gebeurde er niet veel. Maandagochtend
16 april 1945 liep iedereen in de straat te roepen dat de
Tommies gezien waren bij de sluis. Ome Fré en ik er op
af en alle tegemoet komenden bevestigden het gerucht.
En ja hoor, daar waren ze met hun brencarriers, die via
een noodbrug over het kanaal Dieren introkken.

Brencarrier bij kanaalbrug

Wij er achter aan richting politiebureau aan de Hogestraat, want daar was het voorlopig hoofdkwartier van
de Canadezen en ik wilde mijn vader ook wel eens zien,
hij was bij de "ondergrondse", hadden kennissen tegen
mij gezegd. En daar trof ik vader in overall aan met
band en koppel waaraan een pistool was vastgemaakt
en een stengun in de hand. Hij stond net op het punt in
een grote legertruck met militairen te vertrekken, toen
hij mij zag. Hij liep snel naar me toe en deed iets wat
ik helemaal niet van hem gewend was, hij knuffelde
me hartstochtelijk, ik werd er verlegen van met zoveel
mensen erbij. Na wat commando's verdween de truck
uit het zicht om binnen een uur met veel gejuich terug te
keren. Wat een enthousiasme! Wat was de reden?
Vader met nog enkele andere mensen moesten de Tommies gidsen naar de Beimerwaard waar zich nog een
S.S.-eenheid ophield. Op de vermoede plek ontwaarden
ze soldaten met witte vlaggen. Het bleken Armeniërs te
zijn, die ingelijfd waren in Duitse dienst als corveeërs.
Zij lieten de S.S.-ers zien die zij in het holst van de
nacht met messen hadden uitgeschakeld. Nogal laconiek zei mijn vader dat ze er netjes bij lagen, 5 S.S.-ers
op een nj.

En zo eindigde voor mij de oorlog op maandag 16
april 1945
Mensen die in die roerige periode een belangrijke rol in
mijn leven speelden waren:
Mijn ouders: J. Meijer, geboren maandag 14 mei 1906
gestorven vrijdag 31 december 1971
W. Meijer-Nachtegaal, geboren zaterdag 17 april 1909
gestorven zaterdag 20 februari 1982.
Echtpaar Meijer-Nachtegaal

Koningin Wilhelmina, die met haar hoge indringende
stem voor radio Oranje vele mensen heeft bemoedigd
om vol te houden. Na haar toespraken ontstond er een
levendige handel in houten schildjes met haar slotzinnen, zoals: "Nederland zal herrijzen!"
Bij ons thuis hing ook zo'n schildje waarop de nationale driekeur en oranjewimpel waren geschilderd met de
woorden: Moed en Vertrouwen!", een veelvuldig door
haar gebruikte volzin.
En niet in de laatste plaats D.T. (ome Derk) Camperman, die in de moeilijkste momenten zijn rug recht
hield en daardoor bij vriend en vijand respect afdwong.
Aan hem wijd ik in aangepaste vorm, enkele regels van
het gedicht "Tezamen" van H.M. van Randwijk.

Wij staan tezaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen
een man die voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht.
Moeder Mientje MeijerNachtegaal

Vader Jo Meijer

Bij ome Derk doofde het licht hier op aarde op donderdag 23 juni 1988. Hij werd 90 jaar.
Tot slot nog enkele regels uit het ontroerende gedicht
"Vrede" van Leo Vromans.

Mijn broer: W. Meijer, geboren op zaterdag 16 september 1944, Gestorven maandag 20 februari 1967
Mijn oom: F. Nachtegaal, geboren zondag 29 april
1917, Gestorven zondag 10 mei 1992
Mijn tante: J.c. Nachtegaal-de Groot, geboren donderdag 29 mei 1919. Op dinsdag 22 februari 1944 ging
tante Nel naar haar huis in Nijmegen om daar tot haar
verbijstering vast te stellen dat haar huis niet meer bestond. Als gevolg van het raadselachtige luchtbombardement door de geallieerden op de binnenstad.

Kom vanavond met verhalen
en herhaal ze honderd malen
hoe de oorlog is verdwenen
alle malen zal ik wenen ....

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder! Niet
zonder Hem.

Dieren, 7 maart 2004

Heide rus t
1913 - 2013
deel 3
Adriane Colenbrander

Klinkerweg in het oudste
gedeelte van Heiderust

Dit jaar bestaat de algemene
begraafplaats Heiderust 100
Jaar.
Ter gelegenheid van het jubileum verschenen een aantal
artikelen in A&H. Het eerste
artikel ging terug in de tijd en
beschreef het begraven en het
ontstaan van de begraafplaatsen. De overige artikelen beschrijven onder meer het realiseren van Heiderust, de graven
van bekende èn onbekende
personen en de karakteristieke
kenmerken van de begraafplaats.

Een begraafplaats is een wereld op zich en voor velen
een onbekend terrein als we het hebben over ons erfgoed. Dat hier doden liggen is voor veel mensen reden
genoeg om er over te zwijgen en het hoofd af te wenden.
Wanneer we echter over een begraafplaats wandelen,
dan lopen we tussen de geschiedenis van onze dorpen.
Bekende namen komen regelmatig terug. De maatschappelijke status van mensen is vaak van de graven
af te lezen en de grafmonumenten laten de verschillen
in stijlperiodes zien. Ook zijn er graven waaraan kunstenaars een eigen accent hebben gegeven. Kortom, een
begraafplaats geeft een afspiegeling van het leven zelf.

De beginperiode
Nadat Heiderust in gebruik werd genomen bleef het
college van B&W nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling. Al in oktober 1917 werd overwogen extra
grond aan te kopen van de Worth-Rhedense Mark. In
het jaar daarop kon een flink aantal ha voor een bedrag
van f 300.00 per ha worden aangekocht.
Het was bekend dat B&W juist in deze periode initiatieven ontwikkelde voor een crematorium op Rhedens
grondgebied. B&W bood daartoe de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Lijkverbranding grond aan
om dit mogelijk te maken. Het eerste crematorium was
het Crematorium Velsen in Driehuis dat in 1914 in gebruik werd genomen, het tweede zou eventueel in WorthRheden kunnen worden gebouwd. Maar kennelijk was
het antwoord van de 'Facultatieve' - zoals de vereniging wordt genoemd - negatief. In 1930 onderzocht het
college nog eens de mogelijkheden een crematorium
op Heiderust te realiseren. Ook deze poging kreeg geen
vervolg, mede omdat
het cremeren officieel
nog steeds was verboden. Vanwege hiaten
in de Begrafeniswet
stond er echter geen
sanctie op zodat men
langzaam maar zeker
toch ook voor cremeren koos. Het duurde
uiteindelijk nog tot
1953 voordat
het
tweede crematorium
van ons land in Dieren werd gebouwd.
Pas in 1955 werd crematie ook wettelijk
toegestaan.
Aanzicht aula
magnolia

met

bloeiende

De eerste uitgebreide plattegrond van Heiderust die wij
kennen is rond 1920, kort na de aankoop van de grond
door A.J. Reynvaan getekend.
Hij behoorde tot de drie tuinarchitecten die zich vanaf
het begin met Heiderust hebben bezig gehouden.
Uit de tekening blijkt dat er ondanks het tijdsverschil
geen verschil in inrichting is tussen de beide delen.
Overal vinden we de kronkelende lanen en paden die
werden omzoomd door bloeiende heesters en hoge bomen.
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Het oorspronkelijke ontwerp van het oude gedeelte van
Heiderust. Gemaakt in augustus 1930 door A.J Reijvaan,
in opdracht van de Gemeente Rheden

De structuur van de hoofdpaden is breed van opzet en
nodigt uit tot rondwandelen. Door de schaal van het geheel, maar ook door de grote hoogteverschillen op de
stuwwal wordt de begraafplaats in kleine, intiemere delen opgesplitst. Er is opvallend veel ruimte gelaten voor
de ontwikkeling van het groen waardoor de grafvelden
behoorlijk ver uit elkaar kunnen liggen. De begraafplaats lijkt zich in zijn geheel als een groot 'begraafpark' aan te sluiten bij de parken van de landgoederen
en buitenplaatsen van de Veluwezoom.
Bij een latere uitbreiding aan de westzijde en bij de ontwikkeling van het speciale rooms- katholieke gedeelte
rond 1960, diende zich een meer zakelijke en formelere
stijl aan. Dit komt overeen met de wijze waarop men in
die tijd met de dood omging: de doden werden netjes
ter aarde besteld, maar daar bleef het vaak bij. Hier zien
wij dan ook rechte grafrijen, waarbij de graven dicht
op elkaar liggen, gescheiden door lage taxushagen. De
uitstraling is veel strakker en eenvoudiger dan in het
oude gedeelte.
De beplanting is nu ondergeschikt gemaakt aan de grafvelden zelf. Ondanks het wezenlijk andere karakter van
deze onderdelen is het vooral te danken aan de hoge
omringende bomen dat ze toch weer aansluiten bij de
algehele identiteit van de begraafplaats.

Overzicht van de begraafplaats tegen de helling op

De graven
In de verklaring op de genoemde tekening staan de toen
gebruikelijke klasses aangegeven die lopen van I tot en
met IV. Voor de duurste klasse moest rond f 35,00 worden betaald, klasse IV kostte in die tijd maar f 5,00. Wat
verder het verschil was, is nu niet meer duidelijk. Het
had bijvoorbeeld weinig te maken met een al dan niet
mooiere plek, want graven uit de duurste klasse konden
tegenover die van een minder dure klasse aan hetzelfde
pad liggen. Rond 1960 is dit klassesysteem afgeschaft.
De legenda van de plattegrond noemt ook een apart
deel voor kindergraven, maar dit is op de kaart zelf niet
terug te vinden en het zou ook nog tot 1987 duren voordat er een speciaal kinderdeel werd ingericht.
Heiderust is een algemene begraafplaats waardoor er
oorspronkelijk geen aparte delen zijn aangewezen voor
de diverse geloofsovertuigingen. Nadat het in 1829
verboden werd binnen de bebouwde kom te begraven,
werden de nieuwe begraafplaatsen gescheiden van die
van de verschillende religies. In Nederland onderscheiden wij nu de algemene begraafplaatsen en de groep
bijzondere begraafplaatsen die o.a. kerkelijke, joodse,
militaire of particuliere begraafplaatsen bevat. Door
de opkomst van crematie en ontkerstening zagen veel
kerkelijke begraafplaatsen zich voor grote problemen
gesteld. Soms konden die worden opgeheven door op
de algemene begraafplaatsen aparte delen in te richten
voor bepaalde groeperingen of kerkelijke gezindtes.
Een kerkgenootschap kan namelijk de gemeente verzoeken om een deel van de gemeentelijke begraafplaats
ter beschikking te stellen. Men is verplicht hieraan in
overleg gehoor te geven. In het dorp Rheden lijkt er
aanvankelijk juist van een groei sprake te zijn geweest;
in 1954 werd immers nog de grote Mauritiuskerk gebouwd. Daardoor was er ook in dit dorp de behoefte aan
een katholieke begraafplaats. Bovendien dreigde de begraafplaats aan de Bergweg in Velp vol te raken, zodat
er voor vervanging gezorgd moest worden.

Zo is er in 1960 op Heiderust een rooms-katholiek gedeelte toegevoegd. Alleen een klein bordje geeft nu nog
aan dat het hier om een wezenlijk apart gedeelte gaat.
Er staat bijvoorbeeld geen kapel of centraal kruisbeeld.
Het hek en de poort die dit deel ooit fysiek afscheidden zijn inmiddels weggehaald. Uiteraard is deze grond
zoals te doen gebruikelijk officieel door de plaatselijke
pastoor gewijd. Dat geldt overigens ook voor de gehele
oostelijke toegangsweg.
In de jaren negentig is er eveneens een klein liberaal
joods gedeelte gereserveerd, maar tot de dag van vandaag is hier nog nooit gebruik van gemaakt. Een islamitisch deel ontbreekt hier echter. Dit heeft vooral te
maken met de gewoonte om de doden zoveel mogelijk
in het land van herkomst te begraven.

Overzicht van het RK deel met de terrassen

Grafmonumenten
Door de toenemende individualisering van de maatschappij ontstond steeds meer de wens om een persoonlijk grafmonument te plaatsen. Dit gold voor alle lagen
van de bevolking. Daarom is ook op de begraafplaats
het maatschappelijke onderscheid tussen rangen en
standen vaak nog duidelijk te zien. Het zijn de adelijke
geslachten en de gegoede families die kiezen voor een
grafkelder. waarbij de graven zijn afgedekt met zware

zerken al of niet versierd met het familiewapen. De
gewone man bestelde een wat bescheidener grafsteen.
Wie wel eens op oude begraafplaatsen rondloopt weet
welke grote verschillen er kunnen zijn in grafmonumenten. Naast grafkelders die er uit zien als een klein
huis staan engelen, 'pleuranten' of wenende vrouwenfiguren, allerlei soorten kruisen en afgeknotte zuilen,
klassieke urnen en obelisken.
Op Heiderust is hiervan echter nauwelijks iets te vinden; de eenvoud van de grafstenen is hier een belangrijk
kenmerk. Het lijkt wel ofmen vanaf het eerste begin op
deze begraafplaats de natuur een hoofdrol wilde laten
spelen. Zo komt Heiderust nu over als een 'natuurbegraafplaats avant la lettre'.
Maar vanzelfsprekend zijn ook hier de verschillende
stijlen en soorten grafmonumenten die in de loop van
de tijd zijn ontstaan nog wel te bespeuren.
Het oudst zijn de liggende zerken, al of niet met een
hekwerk die het graf afscheiden van de overige graven.
De smeedijzeren hekwerken waren tot aan de beginperiode van Heiderust in de mode. Het is daarom niet
zo vreemd dat dit type graven op Heiderust nauwelijks
meer aanwezig is. Een mooi voorbeeld hiervan is nog
het graf van burgemeester A.H. Brandt. Hij was van
1881 tot april 1913 burgemeester van de gemeente
Rheden en als zodanig nauw betrokken bij de totstandkoming van Heiderust. Hij overleed, nauwelijks een
maand na zijn aftreden, op 15 mei 1913.
Verder zijn er op de oudste delen van de begraafplaats
opvallend veel zware grafzerken zonder hekwerken te
vinden. De meeste van deze zerken sluiten een grafkelder af. Al met al zijn er zo'n zeventig oude en nieuwe
grafkelders op Heiderust.
Behalve de liggende grafstenen zijn er de staande stenen (stèles). Ze worden vaak gecombineerd met een
rand van natuursteen met een grindbed, gras of een natuurstenen afdekplaat. Ook hier zien we weer een 'modeverschijnsel': tot de dertiger jaren staan hier paaltjes

met de typische puntige kettingen omheen. Later verdwijnen de paaltjes en blijven alleen de banden met de
verschillende soorten afdekking over.
Op Heiderust vinden we verder de speciale grafstenen
die werden gemaakt door De Meteoor in Rheden. Het
betrof hier geen natuursteen maar beton met ingeverfde
belettering, soms in donkerrood. Iedere werknemer had
bij overlijden kennelijk recht op zo'n steen.
De grafstenen worden tegen het midden van de vorige
eeuw uniformer en de typische grafsymboliek waarbij er in plaats van een steen een afgeknotte zuil, een
obelisk, of alleen een kruis op het graf wordt geplaatst,
komt dan nauwelijks meer voor.
Dit loopt parallel aan de veranderende beleving van de
dood. De dood wordt meer en meer weggestopt en verdwijnt uit de openbaarheid doordat oude gemeenschappen uiteen vallen en de verstedelijking toeneemt. Bovendien heeft de voortschrijdende ontkerkelijking een
kaalslag onder de rituelen tot gevolg. Langzaam maar
zeker wordt de dood als een steeds grotere breuk met het
leven ervaren; men wil er niet mee worden geconfronteerd als het niet strikt nodig is. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was deze houding het sterkst.
Steeds meer mensen overlijden in het ziekenhuis, waar
nauwelijks plaats was voor een ceremonieel gebeuren. Handelingen en organisatie rondom het overlijden
werden
bovendien overgelaten
aan mortuariumpersoneel en het
thuis opbaren, dat
kort daarvoor nog
algemeen
was,
verdween.
Grafbezoek werd eveneens minder, het

Eén van de weinige voorbeelden van
klassieke grafsymboliek: de afgeknotte zuil met lauwerkrans

bood niet langer
troost.

Voorbeeld van een christelijk
grafsymbool: het kruis

Dar het er eren jui r
in deze periode 'populair' werd. is logisch.
Het bracht een versobering van handelen
met zich mee en het
betekende een breuk
met de tradities rondom dood en begraven.
Dit werd als een opluchting ervaren.
Het cremeren heeft
uiteraard ook gezorgd
voor een heel bijzondere manier van 'begraven'. Er dienden voor-

zieningen te komen
voor het bergen van urnen. Hiervoor werden plekken
aangewezen waar de urnen bijgezet of begraven konden
worden; de urnenmuren en de urnenhof. Toen hiervoor
op Heiderust extra ruimte moest worden geregeld stuitte men op de aanleg van het zogenaamde 'slakkenhuis'
dat al veellanger bestond, maar waarvan de paden langzaam maar zeker weer geheel verdwenen waren onder
het groen. Nog niet zo lang geleden is er ook een 'urnenbos' ontwikkeld, een diepe slenk, waar de urn vrij in
het bos een eigen plekje kan krijgen. Alleen een kleine
kei of een monument je geeft daarbij de plaats aan. Ook
mag hier de
as worden
verstrooid.
In dat geval
kunnen
op
verschillende plekken
kleine herinneringsplaaijes
worden aangebracht.
Urnenmuur in honingraatmotief

Inmiddels is de taboesfeer rondom de dood doorbroken
en er bestaat weer meer aandacht voor een persoonlijke
invulling van een begrafenis of bij de keuze van een
grafteken.

Bronzen grafmonument nument in cortènstaal. Kunstenaar
in de vorm van een vo- Kortekaas
gel op een tak

ment

Een grafmonument samengesteld uit gekleurde keramische steen

Op Heiderust is dat te zien aan de grote variëteit aan
grafmonumenten en de nieuwe materialen die daarbij
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld cortenstaal, glas en
keramische steen. Zelfs een aluminium zerk die er uitziet alsof deze van graniet is, ontbreekt niet. Vaak is bij
de bijzondere grafmonumenten een kunstenaar betrokken. Ook komen steeds meer foto's voor en symbolen
die duiden op het beroep van de overledene.
Dit geldt ook voor de nieuwe vorm van 'grafgiften'
en dan niet alleen bij de kindergraven. Deze zeer persoonlijke herdenkingstekens geven misschien wel het
duidelijkst uitdrukking aan het verdriet om een dierbare. Zij vervangen de traditionele grafsymbolen die al
eeuwenlang algemeen bekend waren en aan bepaalde
gevoelens uitdrukking gaven. Voorbeelden hiervan zijn
de bekende doodskop, de zandloper, de duif en de gevouwen handen. Maar ook klimop, taxus en de lauwerkrans van laurier als symbool van het eeuwig leven waren populair. Evenals de geknakte boom of bloem en de
gebroken zuil die de kortstondigheid en het plotseling
beëindigen van het leven symboliseren. De palmtak en
palmboom, nog veel op Heiderust te vinden, staan voor
het paradijs. Het eikenblad werd weer gezien als teken
van onvergankelijkheid, terwijl de Germanen al de wilg
als symbool van de dood gebruikten.

Kindergraf met grafgiflen

Graf met grafgiflen in de vorm van en bloeiende tuin met kippen enz. omringd door een gietijzeren hek

De reeks graf- en vanitassymbolen is zeer uitgebreid.
Zelden worden ze nu nog gebruikt en als wij ze nog
tegenkomen op de oudere grafmonumenten kennen we
hun betekenis niet meer.
Bijzondere graven
Tussen de ca 5.500 graven op de 24 ha grote begraafplaats en de ruim 14.000 personen die er liggen begraven, zijn er enkele die de aandacht vragen. Wie waren
deze mensen?
- Zodra men door de poort van Heiderust loopt, valt het
oorlogsmonument op dat hier duidelijk een ereplaats
heeft gekregen. Waarom staat het hier?
In de meidagen van 1940 kwamen er vier militairen uit
Rheden om door oorlogsgeweld. Daarnaast sneuvelden
er verschillende militairen uit het Britse Gemenebest
bij de verdediging van de IJssellinie bij Rheden. Men
vatte het plan op de doden gezamenlijk te begraven op
een speciale plek op Heiderust.
Er werd geld ingezameld en de directeur Gemeentewerken maakte een sober ontwerp voor een herinneringsmonument. Dankzij de lokale betonfabriek kon dit monument worden gerealiseerd.

Het bestaat uit een in baksteen 0 :::
zuil met
natuurstenen kruis en tekstplaten. De hoe ten van het
basement zijn versierd met oldat
elm en lauwerkrans. Weinigen weten dat er onder her monument een
grafkelder is gerealiseerd waar de vier _-ederlandse militairen zijn bijgezet. Ook is niet bekend hoe groot de
grafkelder is.
Aan de rechterkant van het voorplein liggen de graven
van de gefusilleerde arbeiders van de Machinefebriek
Thomassen en de vliegeniers die bij Velp, Rheden en
De Steeg zijn neergeschoten door de Duitsers.
Rondom één van de graven, dat van Ian McLeod, is een
fascinerend verhaal bekend. Het graf werd na de oorlog opgemerkt door Non McLeod, dochter uit een later
huwelijk van Rudolph McLeod, de ex-man van Mata
Hari. Zij kwam ieder jaar naar Heiderust om het graf
van haar vader te bezoeken.
Naar aanleiding van de verrassende ontdekking van
haar eigen, ongebruikelijke achternaam op een nieuw
graf, heeft zij lang gezocht naar de herkomst van Ian
McLeod. In 1946 kon ze eindelijk via het Rode Kruis
contact opnemen met zijn familie uit Nieuw-Zeeland en
vrienden in Engeland die tot dat moment geen van allen
wisten waar Ian McLeod met zijn spitfire was verongelukt. Een jarenlange correspondentie met de familie
volgde. Zelfs de zegelring die enkele jaren later in een
groentetuin in De Steeg werd teruggevonden kon via
haar aan de familie worden teruggeven.
Tot haar overlijden heeft Non McLeod nog bloemen op
het graf van haar naamgenoot gelegd. Het is overigens
niet bekend of er sprake was van een familieband.
- De dichteres Hélène Swarth woonde al geruime tijd in
Velp waar ze op 20 juni 1941 overleed.
Zij werd algemeen gezien als behorend tot de 'Tachtigers'. Maar hoewel Willem Kloos haar gedichten publiceerde in zijn tijdschrift 'De Nieuwe Gids' heeft zij
nooit daadwerkelijk deel uitgemaakt van de beweging
die rondom dit tijdschtift ontstond. Inmiddels vrijwel

ergeten, werd haar overlijden in veel kranten gememoreerd en haar begrafenis trok zeer veel belangstelling.
Lang voordat zij overleed maakte ze een gedicht over
de plek waar ze begraven wilde worden. (Uit 'Natuurpoëzie', 1930).
Naar Heiderust, naar Heiderust,
Waar vrede lokt naar veil'ge kust,
Daar ben ik heengetogen.
Door blaadren zeefde zonnegoud,
Een merel zong in 't lommerwoud
Toen is hij heengevlogen.
Op Heiderust, op Heiderust,
Waar eens mijn hart van lijden rust,
Daar wil ik zijn begraven.
Daar zal ik slapen als en kind,
Daar zal mij wiegen zacht de wind,
De regen zal mij laven.
Op Heiderust, op Heiderust,
Daar wordt mijn hart weer blij gekust
Door 't ruischen van de boomen.
'k Vergeet er ál de liedjes mijn
En ál mijn liefde en ál mijn pijn
In slapen zonder droomen.
- Er staat een steen op Heiderust 'waar iedereen zomaar
aan voorbij zou lopen: nietszeggend, zelfs de familienaam ontbreekt'.
Het opschrift vermeldt: "Onze Non en haar vader" en
geeft de data van geboorte en overlijden van de dochter
en de ex-man van Mata Hari.
Er wordt nog vaak gedacht dat Mata Hari zelf op Heiderust is begraven. Maar deze vrouw, die een zeer avontuurlijk leven heeft geleid, o.a. als exotische striptease
danseres in Parijs, is uiteindelijk als spionne in Frankrijk op 15 december1917 gefusilleerd. Haar lichaam

werd door niemand opgeëist en zou daarom zijn beland
als studiemateriaal op de snijtafels van een universiteit.
Andere bronnen geven aan dat ze is begraven op het
kleine kerkhofje van Vineennes bij Parijs; zonder steen,
zonder bloemen.
In 1895 trouwde Margaretha Zelle, zoals haar echte
naam luidde, met Rudo1ph McLeod, een Indisch officier op verlof. Na de geboorte van een zoon vertrok het
gezin naar Nederlands Indië, In 1898 werd een dochter
geboren die Non werd genoemd. Eenjaar later overleed
het zoontje.
Het echtpaar keerde naar Nederland terug, waar het
huwelijk in 1907 werd ontbonden. Voordat Margaretha
McLeod naar Parijs vertrok woonde zij nog enige tijd in
hotel 'De Engel' in De Steeg.
Haar ex-man en dochter gingen in Velp wonen. Dochter
Louisa Jeanne (Non) sterft hier op 10 augustus 1919
aan de vooravond van haar vertrek naar Indië waar ze
zou gaan werken als onderwijzeres. Haar vader hertrouwde in 1907 en nog eens in 1917. Hij overleed op
9 januari 1928. Hun beider graf is op Heiderust te vinden. Majoor McLeod schaamde zich zo voor zijn relatie
met Mata Hari dat hij begraven wenste te worden in
een graf zonder vermelding van zijn naam. Dit wordt
bevestigd door een dochter uit het derde huwelijk van
McLeod, eveneens Non genoemd.
- Mr. Jo Meynen was een Nederlands politicus van de
Anti-Revolutionaitre Partij (ARP) en verzetsman. Hij
bracht in de Tweede Wereldoorlog neergestorte geallieerde piloten in veiligheid.
In 1945-1946 was hij minister van Oorlog in het kabinet
Schermerhorn-Drees. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de uitzending van de Nederlandse
militairen naar Nederlands-Indië.
Daarna maakte hij carrière bij de Algemene Kunstzijde
Unie, waarvan hij later president-directeur werd. Deze
werkzaamheden brachten hem naar Velp, waar hij in
de Piet Heinlaan een huis bezat. De zeer invloedrijke

Meynen was verder commissaris bij de Amrobank en
De Nederlandsche Bank.
Bovendien was hij voorzitter van één an de Bilderbergconferenties en vriend van Prins Bemard.
- Een eenvoudige zerk geeft de laatste rustplaats aan
van douairière Van Sminia -Van Hoboken. Waarom is
haar naam nog bekend?
Zij was de laatste particuliere bewoonster van het landhuis De Valkenberg in Rheden dat zij samen met haar
man in 1917 betrok. Op 30 januari 1941 sterft zij en
wordt op Heiderust begraven.
De Duitsers confisceerden in de oorlog haar huis, maar
het duurde nog tot 1964 voordat het huis uiteindelijk
kon worden geschonken aan het Rode Kruis met de
wens dat het gebruikt zou worden voor 'humanitaire
doelstellingen'. Dit blijkt uit een kopie van de schenkingsakte in het Gelders Archief.
Het Rode Kruis kreeg het landhuis, met het bijbehorende koetshuis, woningen, stalgebouwen, kassen, park
en weilanden.
Rondom een honderdjarige begraafplaats zijn veel verhalen en anekdotes bekend. Eén ervan is zeker de moeite van het opnieuw vertellen waard, vooral omdat velen
zich de hoofdpersoon nog weten te herinneren.
Daan Modderman - een zeer markante persoonlijkheid
en paardenman bij uitstek - overleed op 11 augustus
1991. Sinds 1938 woonde hij op 'De Haverkist' in de
Onzalige Bossen, ideaal onderkomen voor zijn paarden
en rijtuigen.
Hij liet testamentair vastleggen dat hij met paard en
wagen -in zijn eigen lijkkoets - naar zijn laatste rustplaats zou worden gebracht. Gebeurde dat niet, zou onherroepelijk onterving plaatsvinden. De begrafenis trok
duizenden mensen en is een verhaal op zich volgens de
beheerder van Heiderust, Cees van der Zwaard:
"Modderman had zijn uitvaart van A tot Z beschreven
en zo moest het ook exact worden uitgevoerd.

diende de hele route naar he
worden. Een dag van te voren ~
orari - met de
uitvaartonderneming en de familie ·oor een ·generale
repetitie' naar Heiderust waar all - nauwkeurig werd
uitgemeten.
Op de dag van de uitvaart kondigde de CRV zich al
vroeg aan, evenals de politie te paard die de stoet zou
begeleiden en het verkeer regelen en de journalisten die
een goede plek wilden hebben om hun foto's te schieten.
Langs de route hadden zich al bijtijds mensen met hun
stoeltjes geïnstalleerd en toen eindelijk de stoet met
lijkwagen en volgkoetsjes richting Heiderust trok stond
er tot in het dorp links en rechts een haag van drie tot
vier rijen dik om alles te kunnen volgen.
Op Heiderust liepen drommem mensen. Familie en genodigden in stijlvol zwart gekleed. Veel mensen uit de
paardenwereld: sigaren rokende dames met grote hoeden en heren al of niet in het jacquet van hun grootvader. Met als gevolg dat er op deze zeer warme dag een
geur van mottenballen om deze mensen hing. Bijzonder was dat er een krans van prinses Juliana en prins
Bemard op de kist lag. De krans is al snel in veiligheid
gebracht en aan de familie overhandigd omdat er later
op de dag heel wat souvenierjagers rondliepen".
"B ij het graf kwam ik tot een rare ontdekking", vertelt
Van der Zwaard verder: "het leek wel of Daan Modderman zelf voor mij stond. Ik heb nog even gekeken
of het 'verlof van begraven' wel goed was. Dat klopte
en wij zijn dan ook doorgegaan met de uitvaart. Wat
ik niet wist was dat Daan een tweelingbroer had die
precies op hem leek. Je staat op zo'n moment dus raar
te kijken en je denkt even dat hij, naast het vastleggen
van alle details, nu ook nog zijn eigen begrafenis aan
het proefdraaien is.
Het was echt een uitvaart met een verhaal en ik heb
nooit meer zoiets meegemaakt".

Er kunnen nog veel verhalen verteld worden over mensen die begraven liggen op Heiderust en over bijzondere gebeurtenissen. Zo gaat er het verhaal rond over
de begrafenis van een jonge man waarbij op een grijze
regendag de zon ineens ging schijnen op het moment
dat de kist zakte, terwijl het even later weer goot van de
regen. Of de buizerd die uit het niets komend vlak over
het open graf scheert, als in een laatste groet. Sommige
verhalen raken de grens van het occulte of onbegrijpelijke, maar ook dat is een onderdeel van de geschiedenis van de begraafplaats.
Bij de aandacht voor het lOO-jarig jubileum van Heiderust moet er ook worden stil gestaan bij de toekomst.
Hoe zou de begraafplaats er over 100 jaar uit kunnen
zien? Wat gaat er veranderen?
Dat is moeilijk te zeggen. Wij hebben gezien dat ook
hier met de tijd meegegaan wordt. Het is echter van belang dat wij met het oog op de toekomst de waarden van
de begraafplaats leren kennen en begrijpen om ze meer
te waarderen. Misschien zal er een nieuw beleid moeten
komen voor het ruimen van graven en het behoud van
mooie of interessante grafstenen.
Als de begraafplaats wordt gezien als een belangrijk
deel van ons erfgoed, volgt als vanzelfsprekend een
goed en evenwichtig beheer dat hierbij aansluit. Op dit
moment kan er al met recht worden gesproken over 'begraafplaats en gedenkpark Heiderust' .

Adriane Colenbrander, juni 2013
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Van het bestuur
Wanneer u deze Ambt en Heerlijkheid leest kijken wij terug op onze zomerexcursie. Met geheel
volle bus togen we naar Veenhuizen, het dorp in Drenthe wat vanaf 1823 van veen ontginningsdorp omgevormd werd tot "gestichtendorp", Landlopers, wezen en bedelaars werden hier opgesloten en "heropgevoed". Veenhuizen is prachtig gelegen in het Drentse landschap en zeer ruim
opgezet, wat een bijzonder contrast vormt met de omstandigheden waaronder de "verpleegden"
werden gehuisvest. De Kring was met name geïnteresseerd in de geschiedenis en de historische
bouwwerken die Veenhuizen te bieden heeft, en dat zijn er heel wat, want Veenhuizen kent meer
dan 100 rijksmonumenten!
Een heel bijzondere beleving, deze excursie, en ik hoop dat mijn reisgenoten net zoveel plezier
beleefden aan deze dag als ik.
Inmiddels hebben ook de eerste twee wandelingen met Natuurmonumenten plaatsgevonden,
waarmee wij een samenwerking zijn aangegaan. In het najaar staan de erfgoedcafé's op stapel,
een initiatief van de Gemeente waaraan wij onze medewerking verlenen. En uiteraard staan er
lezingen gepland. Ik wens u veel leesplezier en hoop u te ontmoeten op onze activiteiten.

José Wunderink-van Dijk
Voorzitter
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