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Van de redactie

Fraaie kastelen in onze regio vervullen een prominente rol in
deze juni-uitgave van Ambt & Heerlijkheid. Allereerst reser-
veerden we ruim zeven pagina's voor kasteel Rosendael. Al in
1314 verbleef Reinald I, graaf van Gelre, tussen Hemelvaart en
Pinksteren op dit landgoed, dat toentertijd een van de residen-
ties was van het Gelders hof. 700 jaar Rosendael moet natuurlijk
gevierd worden en deze mijlpaal is dan ook aanleiding voor een
groots jubileumjaar. Als u deze uitgave ontvangt, is het startsein
hiervoor al gegeven. Op 16 mei was een feestelijke feestelijke
bijeenkomst gepland in de kerk van Rozendaal, met onder an-
deren burgemeester J.H. Klein Molenkamp, comrnisaris van
de Koning in Gelderland, C. Cornielje, en directeur-bestuurder
Geldersch Landschap en Kasteelen, P.A. van den Tweel. Drie
maanden eerder waren bestuur en redactie uitgenodigd om te
kijken hoe kasteel Biljoen in Velp haar grandeur uit vroeger
jaren heeft teruggekregen, en u vindt hiervan een verslag. De
heldendaden van de onverschrokken Carel Henny, die resul-
teerden in een aantal onderscheidingen, worden belicht door
Nelleke den Boer. Daarnaast leverden Theo Verhoeven en Anita
Matser een bijdrage over de totstandkoming en toewijzing van
arbeiderswoningen in 1900 in de Velpse wijk Daalhuizen. Drie
andere artikelen zullen de trouwe lezer bekend voorkomen.
Zowel de Landelijke Rijvereniging Velp en Omstreken (4), als
Driehoeksmeting (3) en Grenspalen Rozendaal (2) krijgen in
deze editie een vervolg. Tot slot een recensie van de hand van
Walter de Wit. Hij beoordeelt het boek dat Adriane Colenbran-
der publiceerde over begraafplaats Heiderust in Rheden.

Dick Bosveld



DE LANDELIJKE RIJVERENIGING
VELP EN OMSTREKEN

(DleeL -'1-)

Frans Wellink

1946
Op de eerste vergadering van dit jaar was men nog niet
zo enthousiast. Het bestuur dacht er aan om deel te ne-
men aan een grote paardenmanifestatie die mogelijk in
Arnhem georganiseerd zou worden. Men voelde er wei-
nig voor, daar het materiaal en alles wat er bij hoorde,
nog lang niet op orde was. De contributie moest ver-
hoogd worden naar een tientje, aangezien de Federatie
een rijksdaalder en de Gelderse Bond een halve gulden
per lid verlangde. Dit vond de vergadering toch wel een
beetje "veul" en er werd besloten, om gezien de kaspo-
sitie, de contributie toch maar op f. 5,- te houden voor
dit jaar.

Een nieuwe instructeur kwam: de heer Zoetelief-Nor-
man. Hij werd door de secretaris omschreven als "Zijn
Edele" en terecht, want hij ging pro-deo lesgeven, een
vergoeding wilde hij er niet voor hebben. Op de zomer-
vergadering stelde het bestuur voor om twee leden te
schorsen, wegens Nationaalsocialistische ideeën en lid-
maatschap van de Landwacht in de oorlog. Het voorstel
werd verworpen met 11 tegen 10 stemmen. In de notu-
len werden de namen van de betrokkenen genoemd. Zij
hadden zich zo gerehabiliteerd dat een latere secreta-
ris de namen heeft doorgekrast en veranderd in: 'twee
onzer leden'. Een van de twee werd een j aar later met
ruime meerderheid tot bestuurslid gekozen.

1947
Langzamerhand begon de Vereniging weer tot bloei te
komen. Een ruiterdag met overdag een streekwedstrijd
en ter afsluiting werd een gezellige avond met toneel
georganiseerd, die goed werd bezocht. Er werden acht
nieuwe rijhoofdstellen gekocht om meer uniformiteit
tijdens presentaties te krijgen, ook werd de gezamen-
lijke aanschaf van acht zwarte rij-jasjes overwogen.
De gemeente diende een rekening in van f. 50,00 we-
gens beschadiging van de terreinen rondom het oefen-
terrein op Beekhuizen. Het oefenterrein werd afgezet
door de leden met hout dat door de gemeente beschik-
baar werd gesteld.

1948
Het 20-jarig bestaan werd gevierd met een wandelrit te
paard naar café de Korenmolen te Eerbeek, waar van
een gezamenlijke koffiemaaltijd werd genoten. Dit in
het gezelschap van de zusterverenigingen.
Veel feesten werden opgeluisterd door optredens van de
trompetters en door leden met hun spectaculaire num-
mers.

Augustus 1948, Trouwen Jan Huurman.
Voorpaard: W Groenewoud Azn.,
ce paard: Gerrit Middelkoop.
Op de bok: Herman Huurman



1949
In het jaarverslag vermeldt instructeur Jan Huurman dat
het niet zo 'n bijzonder jaar is geweest. "Iedereen heeft
wel zijn best gedaan, maar de afwerking liet nog wel te
wensen over. In de toekomst zal hier terdege rekening
mee moeten worden gehouden. Het bestuur heeft helaas
eenmaal krachtig op moeten treden door een schorsing
van een lid wegens zijn gedrag op een wedstrijd. Het is
altijd zo jammer dat enkele personen de naam van een
vereniging naar beneden kunnen halen. De meningsver-
schillen die er voorafgaande jaren zoveel waren, zijn er
in het afgelopen jaar weinig geweest. Het bestuur heeft
dan ook ieder middel aangepakt om onze naam naar
buiten weer groot te maken. Als ieder van u er ook zo
over denkt zullen wij in het komende jaar weer terdege
van ons doen spreken."

1950
De trompetters, met het vaandel, defileerden voor de
nieuwe burgemeester J. de Bruin.
Gerrit Joosten en mej. Oosterink werden begeleid op
hun trouwdag.
De trompetters namen deel aan optochten en demon-
straties.

Trompetters van de landelijke rijvereniging

Sinterklaas werd wederom door een escorte ingehaald.
'Dit keer zelfs met bijlevering van St. Nicolaas' ver-
haalde de nieuwe secretaris de heer G. Zweers.

Aan vele concoursen werd succesvol deelgenomen. Het
duo Jan Pannekoek en mejuffrouw Ruijsch werd win-
naar van de Rally-Paper.

Ralley-paper te Worth-Rheden

Ruiters van de zustervereniging de
Waalruiters kwamen te paard uit Ophe-
mert om een paar dagen te genieten van
onze omgeving. Zij werden onderge-
bracht en begeleid door enkele van onze
leden.

Er zou een prijzenkast met alle bekers
en medailles geplaatst worden in het lo-
kaal waar vergaderd werd van café de
Posthoorn te Worth-Rheden. (Nu is er
een Chinees restaurant gevestigd, hier
werd vanaf de oorlog vergaderd.)
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koop. Ruys, OQsterink en Groenewoud
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Er werd ook dit jaar weer succesvol deelgenomen aan
vele concoursen, wedstrijden en cross-country's. De in-
structeur Jan Huurman en de directeur der trompetters
Arie Onstein werden uitbundig geprezen en bedankt
voor hun belangeloze inzet. De heer de Roo zegde na
22 jaar de dienst op als penningmeester en werd be-
noemd als erelid.
De contributie werd verhoogd naar f. 15. -.

1954
Het meest werd er in de verslagen geschreven over de
trompetters en hun instrumenten.
De heer Kruisselbrink die een trompet had aangeboden
op het jubileumfeest, had dit nog steeds niet waar ge-
maakt, aangezien er nog genoeg trompetten aanwezig
moesten zijn in de vereniging. Er waren trompetten
zoek, en deze kwamen niet boven water.
De gulle gever stelde het bestuur f. 37,50 ter hand,
waarbij ze zelf maar moesten zien waaraan zij dit geld
wensten te besteden.
De Berkelruiters hadden ook geprobeerd een trompet-
tercorps op te richten maar dit was niet gelukt. Zij bo-
den hun trompetten te koop aan en er werd f. 76. - voor
geboden.

De secretaris van de Gelderse Bond, de heer Voorsluis
schreef dat hij geen toestemming kon geven voor de
3e Posbanksterrit op 2e Paasdag, aangezien er maar 5
dagen verschil waren met de bloesemtocht, en de Elster
vereniging dit als eerste had aangevraagd. Men besloot
de rit door te laten gaan. Voor deelname aan de kof-
fietafel moest deze keer f. 3, 50 incl. betaald worden.
Inschrijfgeld voor de leden f. 3,50, niet leden f. 4. -. De
contributie bleef na het jaarlijkse gezeur tegen verho-
ging op de jaarvergadering f. 15. -, dit zeer tegen de zin
van de penningmeester. Er werden door diverse leden
weer hindernissen gefabriceerd, aangezien het aanwe-
zige materiaal slecht was. De trompetters werden weer
overal gevraagd, in Goes, Utrecht, Arnhem, Nijmegen

en zelfs in Leeuwarden. De 3e Posbanksterrit werd in
de stromende regen gereden. De animo voor de lessen
en de concoursen liep steeds verder terug. Volgens de
verslagen gaf de heer Kruisselbrink op de vergaderin-
gen nogal eens een rondje.
'Rijkunstig werd er heel weinig gepresenteerd. In de
zomer een kleine opleving, maar naarmate het jaar
vorderde zakte de animo weg en aan het eind van het
jaar was alle leven weg', zo memoreerde de secretaris.
Aan geen enkele officiële wedstrijd werd deelgenomen.
Wel werden met goed succes enkele Streekwedstrijden
bezocht.

Willem Groenewoud uit Worth-Rheden won de Cross
te Brummen. Hij trouwde met zijn buurmeisje Mientje
Oosterink. Zijn broer Gerrit Groenewoud haalde zijn
bruid, mej. J. Gramser, wat verder weg, uit EIst. Beiden
waren steunpilaren van de Landelijke Rijvereniging
Velp en Omstreken met de hoogst behaalde successen
op allerlei gebied. Hun huwelijken trokken in beide
gemeenten veel bekijks, daar beiden begeleid werden
door ruiters en het volledige trompettercorps. Het jaar
werd afgesloten met een saldo van f. 804,40. Dit was
te danken aan de vele gelden die de trompetters bijeen
bliezen.

1955
Dit jaar j aar werd begonnen met een nieuwe instructeur,
oud-adjudant van de cavalerie de heer C.J. de Braber uit
Arnhem. Hij kreeg een vergoeding van f. 300,- per jaar.
Dit was van korte duur, want na enkele ruzies zegde
de heer Braber de overeenkomst op. Herman Huurman
werd weer van stal gehaald en nam de instructie voor
f. 250, - per jaar over.
De jaarvergadering werd dit jaar pas in juni gehouden.
Al enige jaren werd er door het trompettercorps zon-
der pauken opgetreden, aangezien de pauken voor een
jaar geleend waren van het leger. De Federatie had dit
jaar een paar pauken gekocht en deze werden aan onze



vereniging uitgeleend. Het bijbehorende paukenpaard
behoorde een zwartbont paard te zijn. De Federatie was
bereid om in de kosten van aankoop van zo'n paard bij
te dragen. Geoefend werd op een terrein aan de Schiet-
berseweg. Echter, een prijzenkast was er nog steeds
niet. Bovendien was het vaandel versleten en moest
vernieuwd worden. Willem Groenewoud Hzn. die be-
gin van het jaar aangesteld werd als penningmeester
werd in de loop van dit jaar weer ontheven van deze
functie daar hij 'te lankmoedig scheen in betaling en
uitgeven'.
Willem was hierdoor gepikeerd en verliet het bestuur.
G. Zweers beëindigde zijn functie als secretaris. G.
Groenewoud had zijn lidmaatschap in het begin van
het jaar wegens verhuizing naar Oosterhout opgezegd,
zodat er een geheel nieuw bestuur gekozen diende te
worden.

1956 en 1957
Door het opstappen van het oude bestuur kwam er van
de schrijverij en van de verslagen weinig terecht. Ina
van Middelkoop werd eind 1957 de nieuwe 'ambtelijke'
secretaresse. (Zij maakte geen deel uit van het bestuur).
De nieuwe penningmeester J. Pannekoek stapte in het
midden van het jaar op. De trompetters bliezen alom
hun liederen en oogstten wederom veel lof. Er werd
door een aantal ruiters deel genomen aan het "Gouden
Draadspel". Het jaar werd afgesloten met een batig sal-
do van f. 773,58.
Het lid Dick Velthorst kwam in het ziekenhuis terecht
met een verbrijzelde voet en enkel, die in de Imbosch
tussen zijn geschaarde wagen met aardappels beklemd
raakte.

1958
Jan Huurrnan beëindigde zijn taak als voorzitter. Henk
Modderman (tweelingbroer van Daan) werd de nieuwe
voorzitter. De tweede vrouwelijke secretaris in de ge-
schiedenis van de Rijvereniging, schreefhaar verslagen,

gelijk de eerste, met paarse inkt. De eerste vergadering
leidde de nieuwe voorzitter voortreffelijk, maar 'Enige
van onze rijdende leden hadden de euvele moed te re-
belleren, maar dat was nog niet genoeg, ze probeerden
zelfs onze pas benoemde voorzitter mee te sleuren, wat
natuurlijk niet gebeurde', verhaalt de secretaresse. En-
kele leden zegden op en het hoofdbestuur van de fede-
ratie moest beslissen. Voor de wekelijkse lessen en de
wedstrijden was weinig animo. 'Aan het oriënterings-
ritje deden 18 leden mee, er blijken dus toch wel meer
rijdende leden te zijn dan de wekelijkse lessen doen
vermoeden'. Hier en daar werd er aan de Streekwed-
strijden deelgenomen. Voor deelname aan de Cross was
een grote belangstelling, deze keer ook door ruiters van
stal Heuven. Uiteraard wel in een aparte klasse.

De trompetters deden overal in den lande weer van zich
spreken, zelfs speelden zij als Gele rijders uitgedost op
de NATO taptoe te Arnhem.

N,AT.O, TAPTOE

! 9 5 ~
ARNHEM

Tegel: Ben Onstein



Gereed voor vertrek naar de NATO- TAPTOE te Arnhem.
v.l.n.r.: Luitenant Wensink-Arie Onstein-Willem Groene-
woudHzn- WRoelofsen-Jan Pannekoek-R.Borgers- Willem
Groenewoud Azn-Wim Gerritsen-?- Ben Onstein-

Tot over de landsgrenzen werden door het trompetter-
corps lauweren geoogst. Er werd deelgenomen aan de
openingceremonie van de Expo te Brussel.

Vl.n.r. lste rij H. Oosterink; W Groenewoud, B. Bronkhorst.

De Posbanksterrit werd wederom een succes ondanks
koude en regen. Nationaal en Gelders kampioen men-
nen werd een der oudste leden, zijnde Jan Huurman,
met 'Puck'. Henk Oosterink trouwde met Coby Dor-
restein. De trouwstoet werd gewoontegetrouw weer be-
geleid door de trompetters, vaandeldraagster en ruiters.
Van het bestuur ging volgens de secretaresse weinig

uit. De instructeur moest steeds opnieuw naar
het bestuur toe met voorstellen, ontwerpen en
organisaties. Meer samenwerking zou kunnen
leiden tot een hechtere band tussen alle leden.
Aan de gezamenlijke rit op 2e Kerstdag werd
wederom door jong en oud meegedaan. Over
het ledental en de financiën werd niet gerept in
de jaarverslagen.

,;....

(wordt vervolgd)



GRENSPALEN
van

ROZENDAAL

Bauke Tijmstra

deel 2

Locaties 8 en 9: Ondertussen zijn we op dat deel van
de Ringallee beland dat niet alleen duidelijk een heden-
daagse verkeersweg is, maar tegelijk de bebouwing van
Rozendaal scheidt van die van Velp. Toentertijd bood
het uitzicht wellicht vooral zandvlaktes en heidevelden.
De Arnhemse verslagschrijvers berichten in 1751 als
volgt: " ...even beneden de Coornmolen ~ eindens van
d'allée komende van den huize Rozendaal en gaande
na Velp een zevende, een hondert roeden of anderhalf
hoger in de voorz. allée nog een agtzte. " Met andere
woorden: er is toen een stenen paal gezet bij de krui-
sing van de Rozendaalselaan met de Ringallee. De zo-
genoemde achtste paal heeft gestaan aan het einde van
de weg die in Velp nu Bergweg heet. Op de Rozendaal-
se kadastrale kaart heet het: de Zand Allee. Geen paal:
geen foto.

Locatie la

Locatie 10
Deze locatie ligt ondertus-
sen buiten de gemeente
Rosendaal, westelijk van
de autosnelweg A12, aan
de rand van de Arnhemse
wijk Paasberg. De foto
toont een echte "Torck"-
paal te midden van bomen
en struiken. Hij is dus bij
lange na niet meer van
verre zichtbaar.

De gemeente Arnhem heeft de paal, net als alle andere
Arnhemse palen, tot monument verklaard. De oude pol
is nog wel te herkennen aan enige opbolling van het
maaiveld.
Het gezelschap in 1751 hoefde niet om te rijden van-
wege de A12. Desondanks spreekt er uit het verslag
een verzuchting: "En dan eyndelyk een negende paal,
denoterende de Limieten tuszen Veluwenzoom, de Stad
van Arnhem en de Heerlykheid Rozendaal .... "

De kadastrale commissie uit 1818 beschrijft in één keer
het traject naar Terlet: "de grensscheiding welke door
drie palen en vele zandhopen aangetoond wordt, tot aan
eenen steenen paal tegen het bouwland van Klein Ter-
let." Het feit van toenmalige open landschappen wordt
daarmee opnieuw duidelijk, maar onduidelijk is welke
paal men niet aantreft. De Baron laat namelijk tussen
Terlet en locatie 10 vier palen plaatsen zoals verderop
in de tekst te lezen is. De editie Roozendaal van de Ka-
dastrale Atlas Gelderland 1832 bevat ook de minuut-
plans van landmeter L.C. Machen. (plan-kadastrale
term voor kaart, minuut-oorspronkelijke of eerste-red.).
Bestudering daarvan leert dat de aangetroffen stenen
palen worden aangegeven met een stip; vier keer ver-
gezeld van het woord "grenspaal" of "steene paal". Bij
de Arnhemse Allee (locatie 11) lijkt de aanduiding meer
op een streepje dan een stip. Bij locatie 13 staat wel een
stip, maar ook de letter "Y", zijnde een aanduiding voor
een meetpunt in de driehoeksmeting. Daar staat heden
ten dage een paal. Voorzichtige conclusie: de paal bij de
Arnhemse allee was in 1818 al weg.

Locaties 11 en 12:
Geen palen meer te vinden; geen foto's. Locatie 11 is de
kruising van de Arnhemse Allee met de Grensweg, die
vroeger deel uitmaakte van de grens van de Heerlijk-
heid. De bij locatie 15 nader te noemen heer Vlas ver-
onderstelt dat deze paal verdwenen is bij de aanleg van
de meest oostelijke wijk van Arnhem. Deze zou vol-



gens zijn berekeningen gestaan hebben noordelijk van
de Arnhemse Allee en oostelijk van de zijstraat Lariks-
hof. Zoals hierboven beredeneerd is, kan de paal ook
eerder weggehaald zijn. De heer Vlas heeft zich bij een
inventarisatie gebaseerd op een kaart uit 1874, waarop
wel alle palen staan alsmede op karteringen uit de derti-
ger jaren. Is er met palen gesleept of heeft de kadastrale
inmeting één paal niet gerapporteerd?
Locatie 12 is de kruising van het voormalige tracé van
de Schelmseweg (die toen Wageningse allee heette)
met de autosnelweg A12. Het lijkt aannemelijk dat de
paal verwijderd is tijdens de aanleg van de A12 in de
vijftiger jaren, als er al niet eerder iets mee gebeurd is.
De commissie die het vervangen van de vergane palen
begeleidde, kwam hier op de tweede dag (zaterdag 15
juni) na op Terlet begonnen te zijn. In het verbaal staat:
"aan het ende van de zoogenaamde Wageningse allée,
zoo wierd daar ter plaatze ons een vierde paal aange-
wezen, en laatztelijk gecomen zynde tot aan de bonte
Wetering, zeide de Heer van Rozendaal ons de laatzte
of vyfde paal aan wyzende ... ". Deze vijfde paal is het
verdwenen exemplaar van locatie 11.

Locaties 13 en 14:
Deze locaties liggen noordelijk van de vorige; zuidoos-
telijk van de Rosendaalse Golfclub en ter hoogte van
een Arnhems gebied dat Stadsbosch heet. De Ringallee
is slecht herkenbaar en de twee palen staan iets weste-
lijk van het huidige pad. Beide markeringspunten staan
op de monumentenlijst van Arnhem. De reparatie van
de paal op locatie 14 moet uitgevoerd zijn tussen janu-
ari 2011 en october 2012. Iets noordelijker liggen, op
een pad dat zich iets terzijde bevindt, nog twee brok-
ken steen die ongetwijfeld ooit deel hebben uitgemaakt
van een paal uit 1751.De heer Baltjes heeft een foto
gepubliceerd met zeven brokstukken. Denkbaar is dat
dat de paal uit de Schelmseweg is geweest. Denkbaar
is ook dat de reparatie uitgevoerd is met de ondertussen
verdwenen brokstukken.

Zoals gezegd reed de commissie in 1751 (per cal es) van
noord naar zuid: "en van hier gereeden langs zeekere
gat en de Rozendaalse Limieten, tot in de hoge Valken-
huyzer Sandduynen, daar tweede paal ztond, een wey-
nigje verder aldaar bevond zig nog een derde paal.. .. ".
De genoemde "zeekere gat" was de Jakerput bij de
kruising van de Koningsweg met de Ringallee die nu
nauwelijks herkenbaar is en zeker niet als waterplas.

Locatie 13 Locatie 14

Locatie 2



Locatie 15:
Deze locatie is de aansluiting van de Eerbeekseweg op
de Ringallee. In 1818 heeft men hier geen paal aange-
troffen en in 1751 wordt deze locatie evenmin genoemd.
De kaarten geven bovendien aan dat er toen op dit punt
geen Eerbeeekseweg was. Wel wordt met een stippel-
lijn aangegeven op de kaarten uit 1724: "Scheydlinie
van Roosendaalse Eygen Veld en Velpse Gemeente".
Zou de paal later geplaatst zijn na aanleg van de huidi-
ge Eerbeekseweg? Op de kaarten die landmeter Leenen
gebruikte, staat niets aangegeven; wel een pol. Op een
kaart uit ca. 1906 is wel een paal aangegeven.
De paal was in 1987 verdwenen. Rijkswaterstaat had
deze laten weghalen omdat er in het kader van de aan-
leg van de A50 een plan was voor een fietspad langs de
oude Apeldoomseweg. Daarbij stond de paal in de weg.
Het fietspad is er nooit gekomen! Geattendeerd door
Natuurmonumenten is de Arnhemse landmeter en pleit-
bezorger voor het behoud van de grenspalen, de heer
Feike Vlas, in overleg gegaan met Rijkswaterstaat en is
de paal opgeslagen. Na de opslag is deze herplaatst op
de deels intacte pol; zij het op een iets andere plek dan
de oorspronkelijke. Als blijk van waardering waren de
heer Vlas en boswachter Van der Bom (NM), daarbij
behulpzaam. Dat gebeurde op 23 november 1989.

Locatie 15

Locatie 15
De vorm wijkt af van de
andere "Torckse" palen:
onregelmatig zeskantig
met afgeschuinde hoeken;
.naar beneden enigszins
taps toelopend; geen af-
gewerkte kop. Boven de
grond is de lengte ca 180
cm. De vorm is ook an-
ders dan die van de palen
indertijd besteld door de
gemeente Arnhem: iets

Locatie 16
De zogenoemde Ter-
letse paal moest ook
wijken voor de A50 ..,
Bemoeienis van de
bovengenoemde heer
Vlas leidde tot berging
en herplaatsing, echter
niet op de oorspronke-
lijke plaats en in een
gebroken toestand. Er
rest nog een stomp bo-
ven de grond van ca.
80 cm; de plaats is te-
gen de afrastering bui-
ten het terrein van het
zweefvliegveld Terlet
en westelijk van de
autosnelweg. De plek
is te vinden door vanaf
het parkeerterrein van
Terlet naar de auto-
snelweg toe te lopen.

korter dan de Torckse paal, 21 cm in het vierkant taps
toelopend naar de kop.

Locatie 16

Iets nieuws!
Zuidelijk van locatie 3 en op de oostgrens van de Im-
bosch staan twee anders gevormde stenen palen. Deze
zijn in 2010 geplaatst op de voormalige grens van het
jachtgebied van het Hof te Dieren. Ook op andere pun-
ten rond het Voorste en Achterste Schaddeveld heeft de
huidige eigenaar ( Stichting Twickel) dergelijke nieuwe
"jachtpalen" geplaatst. Vroeger, rond 1820, waren er 12
exemplaren geplaatst om het jachtgebied afte bakenen
in een duidelijk meer open gebied. Met enkele overge-
bleven palen als voorbeeld zijn de nieuwe gehouwen en
in 2010 geplaatst, zodat er nu weer 12 jachtpalen staan.



Zie locaties A en B op de overzichtskaart nabij of op de
grens van Rozendaal.

Jachtpaal A Rozendaal-Dieren nabij Lange Juffer

-.Jachtpaal B Rozendaal-Dieren Zuid van Lange Juffer

;

"Wat valt er op?
• Opvallend is de verandering van het landschap: toen
veel heidevelden en zandvlaktes al dan niet geacciden-
teerd en nu veel opgaande begroeiing: struiken en bo-
men .
• Vijftien palen gekocht; veertien geplaatst: waar IS

nummer 15 gebleven?

• Nog vijf palen aanwezig, op locatie 2, 10, 13, 14 en
16: wanneer en waarom zijn de overige negen wegge-
haald?
• Drie palen hebben een ander verleden: locaties 6, 7 en
15: waarom en wanneer geplaatst?
• Nieuw zijn de nog niet zolang geleden door de Stich-
ting Twickel geplaatste jachtpalen rond het jachtgebied
van het Hof te Dieren
Voor verder onderzoek lijkt het archief van het Huis
Rosendaal en van de families die er gewoond hebben
de voornaamste bron te vormen. Dat archief is tijdens
het schrijven van dit verslag niet toegankelijk. De foto's
zijn genomen door de auteur. Nuttige informatie is ver-
strekt door de heer F. Vlas, de gemeenten Rozendaal en

Arnhem, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

GERAADPLEEGDE BRONNEN
J. Baltjes: 14 artikelen in Ambt & Heerlijkheid tussen maart
1994 en aug 1998, uitgave Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal

Gemeente Arnhem: "Register van gemeentelijke monumen-
ten. Inventarisatie-rapport Oude Grenspalen". 1995

L.Aardoom: "Caart der Limitten van deHooge enVrijeHeer-
lijckheidt van Het Loo"

T. Brouwer: Grenspalen in Nederland

J.C. Bierens de Haan: "Rosendael, Groen Hemeltjen op
Aerd"

Kadastrale Atlas Gelderland 1832: uitgaven, Rozendaal,
Beekbergen, Brommen, Rheden, Dieren, Otterlo

Mr G. Van Hasselt: Roozendaal als de prachtigste bezitting
van de Gelderse Graven en Hertogen en derzelven hofhou-
ding aldaar, enz, enz

H.W.M. van der Wijck: Het historisch landschap van de
oostelijke Veluwezoom en Rosendaal

Diverse kaarten via de website van het Gelders Archief en
atlassen in de Gelderse Bibliotheek.



Kasteet
Rosendact
is een juweeûje

Dick Bosveld

Al vele jaren verzorgt Jan Arends rondleidingen op kas-
teel Rosendael en het bijbehorende park, en hij vertelt
er met verve over. "Dit landgoed verdient meer erken-
ning", zegt de liefhebber pur sang. "Ik zie te weinig
bezoekers uit de omgeving. Vaak maken mensen verre
reizen en gaan op cultuurjacht terwijl hier een juweel
van een kasteel staat. Ze staan vaak versteld welke be-
roemdheden uit onze geschiedenis hier allemaal ver-
bleven. En wat te denken van de kunstschatten die dit
kasteel herbergt."

'Erfenis van baron l1an Pallandi

In 1977 kwam er na het overlijden van baron Van Pal-
landt een einde aan een onafgebroken periode van bijna
zevenhonderd jaar particuliere bewoning van kasteel
Rosendael. De baron had in zijn testament laten ver-
melden dat het park moest worden overgedragen aan
Stichting Het Geldersch Landschap. Zijn laatste wens
om het kasteel in stand te houden als cultuurmonument
werd hiermee vervuld. Na een grondige restauratie
werden kasteel en park in 1990 opengesteld voor het
publiek.

Luchtfoto Rosendael

"Als lid van de Oudheidkundige Kring Rheden-Ro-
zendaal kan ik hier mijn hart ophalen", zegt onze gids.
"In het kasteel kun je uren rondkijken en de sfeer op-
snuiven van het leven van vele adellijke geslachten die
het voorrecht hadden hier te vertoeven. Talrijke be-
vriende families genoten van een verblijf of een exclu-
sief diner, heren werden uitgenodigd voor de jacht. De
Rosendaelse gronden grensden in vroeger tijden aan



de jachtgebieden van Het Loo, met de bewoners wer-
den door de eeuwen heen uitstekende contacten onder-
houden."

Terug in de tijd.

lil r \.I:;1ï./.L J«(!.~T:.YI).I.JL lil:' H-lU.

De hal van het kasteel 1913

Als hij de deur van het kasteel ontsluit, bereidt hij ons
vast voor op wat ons te wachten staat. Dat blijkt nogal
.wat. "Nu stap je via een tijdmachine de wereld van een
paar eeuwen geleden binnen. Je slaat zomaar een brug

,: naar Jan van Schaffelaar, die hier in dienst van kasteel-
, heer Karel van Gelre in 1482 het huis in staat van ver-

dediging bracht. Van hieruit maakte hij met zijn leger
de bekende tocht naar Barneveld. Of hij van de toren
is geduwd, of gesprongen om zijn strijders te redden, is
nooit echt duidelijk geworden. Ook stadhouder Willem
III logeerde hier regelmatig. Een kamer werd speciaal
voor hem gereserveerd, en sindsdien de Koningskamer-
genoemd. Van hieruit heb je een prachtig uitzicht op

de rozentuin. Onze stadhouder was nog een tijd koning
van Nederland, Engeland en Schotland, nadat hij zijn
schoonvader in Engeland had verslagen."

Toren met he[angrijke functie

Een indrukwekkende reeks relikwieën is hier te bewon-
deren, zoals de statenbijbel, een bibliotheek, eeuwen-
oude schilderijen, prachtig servieswerk, stoelen en een
buffet uit de tijd van Lodewijk XlV.

Fm C St".'" .•h. HET r\'.4STFTJ. ROSEND.I.I [.,
J//' I' PET I IIIII·!!"/ (1\ XII'.

Buffet Lodewijk XIV 1913



Johan van Hoorn, die als gouverneur-generaal in Ne-
derlands Indië enorme rijkdommen vergaarde, schonk
zijn kleindochter die hier verbleef onder andere voor-
werpen gemaakt uit messing en tin en prachtige Oost-
Indische meubelen. Ook een reuzenschildpad siert de
muur. Het kasteel zou zomaar als decor kunnen dienen
voor een oude film.
Arends: "De toren had in vroeger tijden een belangrijke
functie: bij een vijandelijke aanval konden de bewoners
zich hier terugtrekken. Het is ook geen toeval dat er
rondom het kasteel een gracht ligt, een prima bescher-
ming. In 1945 werd de donjon nog beschoten door de
Canadezen, die dachten dat zich hier Duitse soldaten
hadden verschanst. Dat was een misrekening, het ge-
bouw werd flink beschadigd en moest worden opge-
knapt, zoals zo vaak in het verleden."

Kasteel met gracht ca. 1909

'Voor Pampus

In de Torenzaal staat een cascade van marmeren water-
rneubels. Voor een feest werd deze handmatig bediend,
en vaak liep er geen water, maar zelfs wijn doorheen.
Het uitzicht op het park is hier majestueus. Even later
komen we in een kamer, waar de pruiken werden opge

zet en het gezicht gepoederd. Het plafond in deze ruim-
te is een stuk lager, zodat dit vertrek gemakkelijk ge-
reinigd kon worden. Een klok uit 1730, gemaakt door
Jan Storm uit Amsterdam, is een heel bijzonder exem-
plaar. Niet alleen seconden, minuten en uren, maar ook
de maanstand en het getij worden er op aangegeven.
Arends: "Dat was speciaal voor de kooplieden. Die
konden in Amsterdam precies zien wanneer er handels- v.

schepen zouden arriveren, zodat er zaken konden wor- ..
den gedaan. Als het eb was, lagen de zeilschepen voor ..
het eiland Pampus, een kleine zandbank. Daar komt de.
uitdrukking vandaan die we allemaal wel kennen: voor
Pampus liggen."

'Bevoorrecht

Het verschil tussen arm en rijk was in vroeger eeuwen
gigantisch. In de keuken bereidden de bedienden de
maaltijd en zeulden emmers warm water de trappen
op om het bad te vullen. De sfeer uit vervlogen tijden
kenmerkt zich door onder andere een spiritusblok dat
gebruikt werd om de krultang warm te maken. Hiermee
kon de pruik perfect gemodelleerd worden. Een prachtig
poolbiljard uit achttienhonderdvijftig dat onaangeroerd
dient te blijven, een douche met heus stromend water
dateert uit het einde van de negentiende eeuwen de chi-
que paardenstal staan symbool voor een geheel ander
tijdperk. In de werkkamer wachten ski's om onderge-
bonden te worden. Het zijn zaken waar de gewone man
in vroeger jaren in de verste verte niet aan toekwam,
die kloof is tegenwoordig veel minder groot. Aan alles
was gedacht, ook de vogelkooi had een functie. Arends:
"Die beesten waren heel nuttig. Als de vogel omviel,
wisten de bewoners dat de schoorsteen verstopt was,
en er sprake was van koolmonoxide. Och, het dier is de
mens altijd tot dienst geweest, toch?' Via het koetshuis
en de theeschenkerij lopen we naar buiten. Voor ons zijn
een aantal geheimen van kasteel Rosendael ontsluierd,
dank zij de gepassioneerde gids van vandaag.
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Theo van der Hoeven en Anita Matser

1900 -1970
Voor het ontstaan van de huidige Vivarewoningen aan
de Daalhuizerweg, Ringallee, Bergweg en de Van Pal-
landtstraatmoeten we terug naar het jaar 1917, toen Bur-
gemeester Henri Bloemers en de heren Alsche, ten Cate
Fennema, W. Honig, van der Kuil en Piekema bijeen
kwamen voor de eerste plannen. Het was hun bedoe-
ling eenvoudige woningen te bouwen voor arbeiders.
Zij besloten een bouwvereniging op te richten. 'Bouw-
vereeniging Velp' werd op 1 maart 1918 goedgekeurd
bij Koninklijk besluit. Voorzitter werd N. van Heloma
Jansz. Als secretaris-penningmeester werd E. ten Cate
Fennema gekozen. Verder namen in het bestuur plaats
R. Piekema, C.H.B. Alsche en mej. G.J. Vleeming.

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk deel
van Velp en ten noorden van de spoorlijn een drietal landgoe-
deren, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen en Schoonenberg.
Nu is het gebied omgevormd tot een woongebied, met langs
de Arnhemsestraatweg een aantal kantoren. De winkels en
nijverheid die in het midden van de 20e eeuw in ruime mate
aanwezig waren, zijn grotendeels verdwenen. Vanuit de Be-
langenvereniging Daalhuizen- Velp en de Wijkvereniging
Daalhuizen-Oost, en in samenwerking met de Oudheidkun-
dige Kring Rheden-Rozendaal, zijn Theo van der Hoeven,
Anita Matser en Bauke Tijmstra bezig de 20e eeuwse historie
van dit gebied te onderzoeken en vast te leggen.

9nfeiJinq
Dit artikei gaat over de arbeiderswo-
ningen aan de Bergweg en de Daalhui-
zerweg. Het geeft een beeld over het
ontstaan en de toenemende belangstel-
ling voor dit stukje Velp. De huizen
werden gebouwd naar het zogenoemde
'tuindorp' ontwerp. Dit type wonin-
gen werd vanaf begin 1900 gebouwd.

. Een tuindorp kenmerkt zich door lage
eengezinswoningen met een voor- en
achtertuin en een omgeving met veel
groen. Het ontbreken van stedelijk ver-
tier, zoals kroegen, en de sterke nadruk
op de gezinswoning als kern van het
leven, moesten bijdragen aan de vor-
ming van een fatsoenlijk, burgerlijk
karakter.

1<tcht Op een mooie focc-,{ie
Meestal werden arbeiderswoningen bij een fabriek ge-
bouwd, dat was hier niet het geval.

Burgemeester Bloemers, bur-
gemeester van Rheden van
1917 tot 1931, was behalve
een actief natuurbeschermer,
ook van mening dat arbei-
ders het recht hadden om op
een mooie locatie te wonen.
Het terrein van ca. 1,5 hec-
tare dat Op den Zandberg
genoemd werd, werd hier-
voor geschikt bevonden. De
aankoopprijs was fl000,-/
hectare, het terrein werd ge-
kocht van de 'Geërfden van
Velp'. Het lukte het bestuur
ook huis Druivenstein en
grond te kopen. Dit perceel
(grij s op de kaart) lag aan de
Ringallee.

i•e,.
••e ,
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Kadastrale kaart (1910)



Voorschot
Het grijze perceel aan de Daalhuizerweg behoorde
destijds toe aan de familie De Roo van het landgoed
Daalhuizen. Dit perceel behoorde niet tot het project
van de woningbouwvereniging. In januari 1918 werd
J.G.A. Heineman, architect te Velp, aangesteld een
bouwplan in te leveren en op 16 juli 1918 werd het be-
stuur gemachtigd een voorschot van 1282.000,- aan de
gemeente Rheden te vragen voor woningen in blok en
in vier groepen. (Voorschot grond: 120.000,-, bouw:
1262.000,- ).
Heineman had 2 plannen ingediend. Het eerste werd
afgekeurd, dit was ruimer van opzet, bevatte 34 wo-
ningen en zou te duur worden voor de huurders. Het
tweede plan bevatte 50 woningen, verdeeld over blok-
ken van 2-, 4- en 6-voudige woningen; twintig aan de
Daalhuizerweg en dertig aan de Ringallee en Bergweg.
Op de begane grond bevond zich een woonkamer van
3,5 x 4m, een kleine bij-kamer, een verdiepte kelder-
ruimte onder de trap, een bergplaats en een toiletruimte.
De verdieping had 2 of 3 slaapkamers. "Een vrij groot
gezin kan dus in deze woningen huisvesting vinden"
zo staat in het jaarverslag van de bouwvereniging. De
buitenmuren waren spouwmuren. De kleine bij-kamer
op de begane grond werd tegen de zin van Heineman
onder dwang van de inspecteur van Volksgezondheid
ontworpen.

Het grondwerk werd opgedragen aan de heer H. P. Vale
te Arnhem voor 110.494,--
Aannemer was R.J. van der Hugt (of van de Vlugt) uit
Arnhem voor 1207.000,-
Lood- en zinkwerk werd uitbesteed aan C.H.Vunderink
uit Velp voor 122.000,-
en glas- en verfwerk aan E.A.Jonker uit Apeldoorn voor
114.600,-.

Tekening van het bouwplan

Ontwerp van de woningen

De benodigde 'hoog-grond' kon worden verkregen
(welwillend afgestaan) van de percelen gelegen te Ro-
zendaal ten westen van de Daalhuizerweg. Eigenaar
was den Heer Baron van Pallandt van Rosendael. Deze
klus werd afgerond in december 1918.



70ewjzinq
Respeëiievélijk per 1 juli, 1 augustus en 1 september
1919 werden de woningen aan de Daalhuizerweg, de
Bergweg en de Ringallee verhuurd. Het bestuur stelde
voor twee woningen aan de Bergweg te verhuren aan
politieagenten. Dit waren de bouwnummers Bergweg
1 en 24. (later resp. v.Pallandtstraat nr. 28 en Bergweg
103) Tevens werd voorgesteld dat aan de familie E.van
Limbeek, een gezin met 9 kinderen, het beste Bergweg
17 (nr. 89) verhuurd kon worden. Verder werden nog
genoemd de heren Ledeboer (Ringallee 107) en Nilve-
rink (Bergweg 77). De heer Snel (Bergweg 97), bor-
stelmaker, was niet woonachtig in Velp, maar zou gaan
trouwen met mej. Brethouwer uit Velp.
Op 29 mei 1919 werd namens het bestuur van Bouwver-
eeniging Velp een brief aan de burgemeester geschre-
ven. Hierin werden voorstellen gedaan over de hoogte
van de huren voor de verschillende woningen. De huren
varieerden van f3,10 tot f4,30 per week.
Een citaat uit de brief: "In de jongstleden gehouden
vergadering van ons bestuur is het toewijzen van wo-
ningen aan de buiten de Gemeente wonenden wel dege-
lijk overwogen, doch wij zijn van het standpunt uitge-
gaan dat het bestuur verplicht is de zaak zo economisch
mogelijk te besturen, niet alleen wat de huuropbrengst
betreft, maar ook wel degelijk te letten op de bewoners.
Namelijk wel uit de arbeidende klasse te nemen, maar
aan geen mensen te verhuren die voor vuil of het mis-
bruik maken van sterke drank, enz. bekend staan en niet
alleen een dergelijke woning niet waard zijn, maar ook

, .' in een andere omgeving thuis behoren. Zijn er nu aan
. Burgemeester en Wethouders nog families bekend die

in woningnood verkeren, dan zal het bestuur de namen
dier mensen gaarne vernemen en het verhuren van een
woning aan hen in overweging nemen. " In het huur-
reglement stond o.a. vermeld: Bij dronkenschap, open-
bare ontucht of orde verstorende handelingen van een
huurder of een zijner huisgenooten, kan de huur onmid-
dellijk worden opgezegd en het betrokken gezin uit de

woning worden verwijderd. De huurder is verplicht ten
genoegen van het bestuur den grond bij zijne woning
behoorende, als bleekveld of tuin in te richten en te
onderhouden en moet de voortuin als siertuin worden
gebruikt. s s

1950 - 2.000
De seniorenwoningen aan de Van Pallandtstraat werden
in 1952 gebouwd. Tegen de komst van deze woningen
is flink geprotesteerd, want dit betekende voor de laagst
gelegen woningen van de Bergweg en de Daalhuizer-
weg dat zij een groot deel van hun tuin moesten afstaan.
Velen verbouwden groente voor eigen gebruik in hun
grote moestuin.

Woningen aan de Bergweg

De afgebeelde foto (vermoedelijk jaren '60) laat de
Bergweg zien vanaf de Van Pallandtstraat, richting het
noorden. Deze is gemaakt door de heer G.Berends en
is van vóór de renovatie van 1972-1973. De voordeur
links op de foto is nog origineel, evenals de raaminde-
ling. Op alle daken zijn nog antennes (masten) te zien.
De Bergweg was toen nog geen woonerf, het was een
éénrichtingsweg. In de zeventiger jaren zijn de wonin-
gen gerenoveerd. Er werden dakkapellen geplaatst en
ook van binnen werd flink gemoderniseerd.



Tevens zijn er nog garages gebouwd bij sommige hui-
zen. De bewoners hadden de keus de garages te kopen
ofte huren. De grote (achter)tuinen van de huizen heb-
ben een grote rol gespeeld voor de bewoners, maar ook
in de (nieuw)bouwplannen. Veel bewoners gebruik-
ten de tuin als moestuin. Bij (eventuele) sloop van de
huizen zou er enorm veel ruimte beschikbaar komen,
waardoor het 'tuindorp' idee verloren zou kunnen gaan.
Na de renovatie in de zeventiger jaren heeft er geen
groot onderhoud meer plaatsgevonden. Daarom wilde
woningbouwvereniging Vivare rond 1995 de woningen
slopen om plaats te maken voor nieuwbouw, maar dat is
door veel protest van de bewoners niet doorgegaan.

Nieuwbouw
Begin 2007 heeft Vivare de bewoners opnieuw bena-
derd. De eerste bijeenkomst werd in Het Rhedens ge-
houden. Er werd een woonwensenonderzoek gedaan
en een bewonerswerkgroep geformeerd. Het architec-
tenbureau Braaksma & Roos presenteerde voorbeel-
den van mogelijkheid tot renovatie en het bureau ABT
kwam met de bevindingen van een bouwkundig onder-
zoek. Eind 2007 was er een conceptplan. Men koos niet
voor renovatie maar voor nieuwbouw. Dit bood meer
woongenot voor hetzelfde geld.

Bouw
plan
voor
nieuw-
bouw

Op de tekening is het definitieve bouwplan van 2009 te
zien. Verder omvatte het plan:
- Behoud van de karakteristieke sfeer
- Niet meer woningen dan de toenmalige 60
- Behoud van het 'tuindorp idee'
- Handhaven van sociale woningbouw
- Rekening houden met wettelijke parkeernorm
Het Architectenbureau benadrukte het unieke van dit -.
leuke wijkje in historisch en architectonisch opzicht. .'.
De huizen waren gezien de grote 'binnenplaats' erg
interessant. Ook de gemetselde sierelementen in de
huizen werden als bijzonder waardevol gekenmerkt en
het plan was om deze in de nieuwbouw te herplaatsen,
evenals de oorspronkelijke bouwnummers.
Eind mei 2011 werd met de bouw begonnen van de
nieuwe woningen aan de Ringallee en de Bergweg. De
bouw vorderde gestaag. Architect Braaksma & Roos
heeft historische elementen als roeden in ramen, dwars-
kappen en kleine dakkapellen uit de oorspronkelijke
bouw terug laten komen. Uit respect voor het verleden
was er ook een officieel moment, waarbij twee oude
gevelstenen 'symbolisch' teruggeplaatst werden in de
nieuwe woningen.

Plaatsing van de gevelsteen



De meest opvallende steen werd geplaatst door wethou-
der Ron König en een toekomstige bewoonster. Deze
gevelsteen met de druiven en de tekst Druyvenstein ver-
wijst naar het gebouw dat ooit ongeveer op deze plaats
heeft gestaan. Niet alleen de gevelstenen, ook een door
Jan Withaar gevonden muuranker is bevestigd op één
van de huizen.
Inmiddels zijn alle huizen bewoond. Het gedeeltelijk
behouden binnenterrein wordt verder ontwikkeld in sa-
menwerking met de bewoners.

Bronnen:
Gelders Archief, Kadaster, de Gelderlander en Vivare
project voor nieuwbouw.

Met dank aan Carla Kostelijk voor haar tekstbijdrage.

Voor meer informatie zoals gesprekken met oud-bewo-
ners, en voor reacties verwijzen wij U naar onze web-
site: www.historievandaalhuizen.nl

Dick Bosveld

Kasteel Biljoen 2014

Redactie en bestuur van de Oudheidkundige Kring Rhe-
den-Rozendaal mochten op uitnodiging van stichting
Geldersch Landschap & Kasteelen een kijkje nemen
in het geheel gerestaureerde kasteel Biljoen in Velp.
Kunst- en cultuurhistoricus Jeanine Perryck verzorgde
namens SGLK een leerzame rondleiding en belichtte
een aantal onderdelen van de restauratie die recht doen
aan een landgoed met een bijzondere historie.

TIJDPERK AFGESLOTEN

Met het overlijden van mr. Johan Hendrik Willem Lüps
werd in 2006 voor Biljoen een tijdperk van eeuwen-
lange bewoning afgesloten. De laatste bewoner stamde
uit een geslacht dat vanaf 1872 was verbonden met het

http://www.historievandaalhuizen.nl


landgoed. In dat j aar werd het grootste gedeelte gekocht
door Johannes Heinrich Lüps. De oorspronkelijk in
Kleefwoonachtige familie, rijk geworden in de textiel-
branche, kwam in de 1ge eeuw naar Nederland. Vanuit
Amsterdam deden ze toen al zaken met Leningrad, le-
verden onder meer stoffen voor het Russische leger. Na
het heengaan van de laatste telg uit het geslacht Lüps,
stond kasteel Biljoen er een aantal jaren wat verlaten
bij. Gelukkig voor niet al te lange tijd. In zijn testament
had de laatste bewoner vastgelegd dat permanente be-
woning van dit karakteristieke landgoed gewaarborgd
dient te worden.

ALGEHELE RESTAURATIE

In 2009 kreeg stichting Geldersch Landschap & Kas-
teelen Biljoen in handen voor een bedrag van 11 mil-
joen euro. Een subsidie van 8,5 miljoen euro van de
Provincie Gelderland maakte deze aankoop mogelijk.
Fondswerving, een nalatenschap, particuliere giften en
niet in het laatst een financiële inbreng van de nieuwe
bewoners maakten dat er twee miljoen euro voor res-
tauratie beschikbaar was. Met dit bedrag werd een uit-
gebreid plan van aanpak opgesteld, en het resultaat is
fantastisch. Zo werd het kasteel voorzien van monu-
mentale onderdelen om het landgoed de grandeur uit
vroeger jaren terug te geven. Nu deskundig en specia-
listisch precisiewerk is afgerond, voldoet het echtpaar
Marnix en Mary Heersink per 1 januari 2014 aan de
voorwaarde, zoals testamentair werd vastgelegd.

Tegelijkertijd met de restauratie werd Biljoen, waarvan
het bijbehorend landgoed 162 hectare bedraagt, aan-
gepast voor moderne bewoning. Perryck: "De familie
Lüps toonde goed rentmeesterschap, was sober inge-
steld en heel zuinig met het interieur." De vertrekken
zijn heel verschillend, maar steeds chique ingericht,
zoals de salon van Tante Thea en de Anna Paulowna-
kamer.

Anna Paulownakamer

In twee van de museale ruimten wij st onze gids op de ko-
lossale wandtapijten, die door Simonis Bagens werden
gedemonteerd en naar een atelier in Mechelen (België)
gebracht om een metamorfose te ondergaan. Ze keer-
den als nieuw terug in Velp. Ook de cultuurhistoricus
was verrast hoe een aantal details, die door de eeuwen
heen geleidelijk waren uitgewist, weer zichtbaar zijn.
De tapijten werden oorspronkelijk 'ingetimmerd', maar
zijn nu met een moderne bevestigingstechniek opnieuw
aangebracht en kunnen binnen enkele uren worden ver-
wijderd.

VAN 5PAEN

Biljoen kwam op 1 juni 1535 in handen van Roelof Jo-
hannesz van Lennep, die het landgoed overnam van de
in geldnood verkerende hertog van Gelre. Maar vooral
de naam Van Spaen is onverbrekelijk verbonden met
de Velpse waterburcht. De hal op de eerste verdieping
wordt verfraaid door een portrettengalerij van deze
adellijke familie. Vanaf 1692, toen Alexander Bernhard
van Spaen het kasteel betrok, drukte dit geslacht een
bijzonder stempel op het landgoed. Het was Johan



Willem Frederik van Spaen (1746-1827), door wiens
dadendrang kasteel Biljoen grote faam verwierf, in het
bijzonder door de imposante stuczaal.

Hij dacht in de geest van de Franse schrijver-filosoof
Jean-Jacques Rousseau, en maakte reizen naar alle
hoofdsteden van Europese landen. Het resulteerde in de
aanschaf van tafels met natuursteen, en heel bijzondere
plantenzaden. Tuin en parkaanleg werden door hem in-
grijpend gewijzigd, ook aan waterkwaliteit en natuur-
waarde hechtte hij groot belang. Maar bovenal was het
de bouwkunst in Rome, waaraan hij zijn hart verpand-
de. In de Italiaanse hoofdstad raakte hij gefascineerd
door de prachtige gebouwen en beelden die de antieke
Romeinse architectuur kenmerken. Die bouwstijl intro-
duceerde hij ook op kasteel Biljoen.

STADSGEZICHTEN

De eerste stap die hij in Rome zette, was het ter plekke
aanschaffen van het werk van Giovanni Battista Pira-
nesi. De Velpse kasteelheer kocht etsen van stadsge

zichten van Rome, gemaakt door de Italiaanse graficus,
keerde huiswaarts en gaf opdracht om één zaal van het
kasteel helemaal in deze stijl in te richten. De stuczaal
werd van een imposante schoonheid, een ruimte die een
weldadige uitstraling heeft. Hier moest je je gemakke-
lijk losmaken van de dagelijkse beslommeringen. Het
is vanzelfsprekend dat door alle bewoners die de scep-
ter voerden op Biljoen, met de stuczaal heel voorzichtig
werd omgesprongen. Veel restauratiewerk kwam er hier
dan ook niet aan te pas, vertelt onze gastvrouw.

Rondleiding Biljoen

Na de rondleiding werd in het koetshuis een dronk
uitgebracht op het Velpse kasteel, dat vanaf 2014 een
nieuw tijdperk inslaat met Mamix en Mary Heersink.



De erepennmgen van

Nelleke den Boer-Pinxter

Carel Henny uit Velp heeft toen hij 17jaar was een
Pruisische erepening verdiend en op zijn 19de een ge-
denkpenning van de slag bij Waterloo in 1815.

Graf Van Bülow

Von Bülow had enige gidsen nodig om zijn plannen om
Arnhem te veroveren op de Fransen goed te kunnen uit-
voeren. Deze gidsen kreeg hij via de Baron van Spaen
en burgemeester Van der Sluys. Onder deze gidsen nam
de 17jarige Carel Henny uit Velp een belangrijke plaats
in. Hij reed de opperbevelhebber en zijn staf enige da-
gen van te voren tegemoet en bood hem zijn diensten
aan, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

".

Henny's vader en oom kwamen uit Zwitserland, hier-
door kon hij zich goed verstaanbaar maken. Nadat Von
Bülow op 29 november zijn hoofdkwartier op Biljoen'
had gevestigd, bleef Henny bij hem in de buurt. Hij
reed met Von Bülow uit om het terrein te verkennen en
was erbij in een zaal van het kasteel waar het plan van
aanval werd uitgewerkt. Het grootste deel van de Prui-
sische troepen werd in Velp en Rheden ingekwartierd,
wat een hele opgave was voor de beroofde bevolking.
's Avonds rond 10 uur werd door de adjudanten aan de
troepen meegedeeld dat Arnhem de volgende dag zou
worden aangevallen. Dit bevel werd door. de troepen
met gejuich ontvangen.

Op de dag van de bestorming van Arnhem bevond Hen-
ny zich in uniform bij de Oostenrijkse kolonel Waltini
in de voorste gelederen. Hij was onverschrokken en een
goede schutter. Hij kreeg kogels door zijn jas en sjako
(hoofddeksel). Een deel van de Franse troepen trachtte
toen de strijd in Arnhem verloren leek, via de schipbrug
naar Nijmegen te vluchten. Ook hier toonde Henny zijn
moed. In een gevecht van man tegen man bij Elden, in
de buurt van herberg De Klomp werd hij omsingeld.
Een eis tot overgave beantwoordde hij met een welge-
rnikt schot en hij overmeesterde een Franse huzaar, die
hij in volle krijgsuitrusting uit het krijgsgewoel sleepte.
Volgens een ander bericht nam hij drie cavaleristen



gevangen. Carel toonde in Arnhem en in Elden zoveel
moed dat de opperbevelhebber, die hij nog een paar da-
gen vergezelde, hem een officiersrang in het Pruisische
leger aanbood.

Frederick Willem 111van Pruisen

De koning van Pruisen Frederick Willem III schonk
hem 6 mei 1814 het civiele ereteken der Tweede klasse
"wegen Ihrer freiwilligen Hülfsleistung bey der Erstür-
mung von Arnheim .... zur Belohnung Ihres bewiesenen
Patriotismus." Deze onderscheiding werd hem op 30
november 1814, precies een jaar na de slag om Arnhem,
door de burgemeester van Arnhem in tegenwoordigheid

van Luitenant-Kolonel Baron van Hardenbroek, namens
de Pruisische koning uitgereikt. Om 11 uur kwamen de
twee compagnieën van de Landstorm van Velp en Ro-
zendaal in het geweer en trokken van hun standplaats

naar de boomgaard tegenover
kasteelOverbeek met muziek en
een grote schare mensen achter
zich aan. Nadat de autoriteiten
waren aangekomen werden Ca-
rel Henny en nog wat wapen-
broeders door een uitgelezen
commando, onder leiding van
kapitein van der Burg, met mu-
ziek van het logement de Zwaan
afgehaald, en naar de boomgaard
begeleid. Met vliegend vaandel
en slaande trom werden zij voor
het front gevoerd.
De Municipale Raad of Rege-
ring was daar aanwezig evenals
veel heren en dames. Nadat de
kring was gesloten opende de
Burgemeester van Arnhem, met
toestemming van de geadres-Gedenkpenning

der 2de klasse seerde, een brief.

Hierin zat het zilveren ereteken verpakt: een zilveren
gedenkpenning hangend aan een oranje met wit gewa-
terd lint, aan de ene zijde de vermelding dat ze werd
uitgereikt wegens "verdienste aan de staat", aan de an-
dere zijde een kroon met 30 november 1813. Bij Ko-
ninklijk Besluit van 29 oktober 1814 was Henny ver-
gunning verleend om het ereteken te dragen. De brief
van de Pruisische koning was in het Duits geschreven
en gaf o.a. een opsomming van de heldhaftige daden en
verdiensten van de moedige strijder. De burgemeester
hield een passende toespraak en speldde daarna de pen-
ning op Henny's borst. De burgemeester dankte verder
nog enkele naar voren geroepen manschappen, die aan



de bestorming van Arnhem hadden deelgenomen, waar-
bij sommige gewond waren geraakt. Hierna defileerden
de beide compagnieën. Ten slotte bood meester Gordon
aan kolonel Van Hardenbroek een toepasselijk helden-
zang aan.
Hierna sprak Carel Henny, aangedaan, enkele woor-
den van dank namens zijn makkers en zich zelf. Zijn
makkers kregen hierna in het logement een eenvoudige
maaltijd aangeboden. Een detachement met alle tam-
boers begeleidde de burgemeester en de gedecoreerde
Henny naar het huis Den Heuvel, van de heer van der
Burg, waar hen een aangename maaltijd wachtte.

Den Heuvel

Nadat Napoleon in 1815 uit Elba ontsnapt was vond
er een veldtocht plaats die eindigde met de slag bij
Waterloo. Carel Henny heeft hieraan deelgenomen als
brigadier, bij de compagnie vrijwillige jagers te paard
no. 6. Bij de slag bij Waterloo heeft hij zich weer dap-
per geweerd en kreeg daarvoor op 9 oktober 1815 een
zilveren gedenkpenning met een oorkonde wegens zijn
uitmuntende diensten. Deze oorkonde bevindt zich in

het familiearchief in Zutphen. De oorkonde besluit met
de volgende woorden: "ten einde te strekken tot een al-
tijd durende getuigenis van zijn betoonde Vaderlands-
liefde; en om wijders zijnen naam en regt Nederlandse
daad tot de nakomelingschap roemvol over te brengen".
Het is een ronde zilveren penning met een middellijn
van 39 millimeter Op de penning staat aan de voorzijde:
"Veldtogt van MDCCCXV"en aan de keerzijde :"Aan
de vrijwillige verdedigers der Nederlandsche vrijheid".
Waarschijnlijk is dit de beloningspenning van Gelder-
land 1815, waarvan er ongeveer 120 zijn uitgegeven·
aan de Gelderse schutterij, die zich ingezet heeft ter
verdediging van de Nederlandse onafhankelijkheid.
Henny bleef aanvankelijk in Nederlandse militairen
dienst. In garnizoen liggend te Zutphen verloofde hij
zich met Agnita Hoofts, weduwe Renssen, die daar een
kruidenierszaak dreef. 28 oktober 1815 verzoekt Carel
om als officier toe te treden tot de cavalerie, dit wordt
afgewezen. In tegenstelling tot de Pruisen waren ze in
Den Haag blijkbaar nog niet helemaal overtuigd van
zijn militaire kwaliteiten. Op 28 mei 1816 wordt Carel
Henny benoemd tot 2e luitenant bij het 32e bataljon
infanterie van de Nationale Militie in Den Haag.

Als hij zich echter verlooft, dient hij op 9 december
1816 vanuit Oostende een verzoek in bij de koning
voor eervol ontslag. Dit wordt hem op 24 februari 1817
verleend. In het archief bevindt zich ook een verklaring
van de raad van administratie van zijn bataljon dat zijn
traktement (salaris) tot en met 1 maart is uitbetaald. Er
zijn brieven bewaard gebleven van Carel aan Agnita
Catharina Hoofs. Hij vertrekt naar Zutphen en trouwt
op 4 april 1817 en krijgt zijn eerste kind in december.
Hij drijft samen met zijn vrouw de al bestaande kruide-
nierszaak. Hij was van maart 1820 tot september 1821
2e luitenant van de schutterij van Zutphen. In 1833
wordt hij door de burgemeester van Zutphen benoemd



tot kapitein van de op te richten 2e compagnie te Zut-
phen. Al met al een verdienstelijke militaire loopbaan,
bekroond met een Pruisische erepenning en een zilve-
ren gedenkpenning!

De boerderij Auf den Breiten gelegen in de buurtschap Forst
bij Amsoldingen (ca. 1940) waar David en Christiaan Hänni
geboren zijn.

. De familie Henny heeft haar oorsprong in Zwitser-
land. In 1791 emigreerden twee broers Hänni, David en
Christiaan vanuit Amsoldingen, een plaatsje in Zwitser-
land ten westen van Thun, naar Nederland om zich in
Velp in Gelderland te vestigen. Toen zij in Nederland
kwamen hebben zij hun naam veranderd in Henny. In
het Zwitsers betekent het haan. Deze prijkt dan ook op
hun wapen.

Wapen van de familie Henny

Zij waren kaasboe-
ren en werden uitge-
nodigd door Johan
Frederik Willem
baron van Spaen
om op zijn land-
goed Biljoen kaas
te komen maken.
Christiaan pachtte
boerderij de Fran-
kenhof en David de
boerderij Elzenhof,
beide gelegen in de
nabijheid van kas-
teel Biljoen.

Boerderij Frankenhof

Boerderij Elsenhof



Frankenhof links en Elsenhof rechts met het spoor er
tussen in

In de volksmond werden hun bedrijven aangeduid als
de "Groote Kaasmakerij" en de Kleine Kaasmakerij".
Ze liggen nu aan de Zutphense straat, gescheiden door
de spoorlijn.
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Kaart uit
1810 met
Franken-
hof en
Elsenhof

Care1 Henny (30 april 1796 - 21 februari 1841), de zoon
van Christiaan was in Velp geboren. Hij had drie ou-
dere en twee jongere broers en twee zussen. Zijn broer
David volgde zijn vader op. Carel trouwde 4 april 1817

met Agnieta Catharina Hoofts (1785-1867), weduwe
van Garrit Jan Rensink, en werd kruidenier in Zutphen.
Zij had een zoon Jan Rensink uit haar eerste huwelijk.
Zij kregen samen zes kinderen en wel vier zonen en
twee dochters:

1. Zoon Christiaan Marianus
(Zutphen, 15 december 1817 -
aldaar, 20 september 1906).
2. Dochter Wesselia Alberdina
(Zutphen, 31 mei 1819 -Arnhem,
3 mei 1881) zij trouwde in Zut-
phen op 28 juni 1843 met haar
neefMr Christiaan Pieter Henny,
zodat ze een Henny bleef.
3. Dochter Alida Alberta (Zut-
phen 4 maart 1821 - Amsterdam

Agnita Catharina Hoofts 28 maart 1869).
4. Zoon Wesse1 Albert (Zutphen

16januari 1825 - Arnhem 17 juni 1883)
5. Zoon Gerardus Theodorus Hendrik (Zutphen 11 fe-
bruari 1828 -Den Haag 4 september 1884).
6. Zoon Mr. Gerrit Jan Bernard (Zuthpen 30 januari
1830 - Bandoeng 13 september 1866).
Zijn oudste zoon Christiaan Marianus en zijn neef Ger-
rit Jan Dercksen waren de grondleggers van het Natio-
nale- Nederlanden concern. Hij was tevens de oprichter
en directeur van de Spaarbank in Zutphen, lid van de
gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten van Gel-
derland.
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lH[celt primeire driehoeksnet 1
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Nadat Krayenhoff van J.H. van Swinden te horen had 1"1 . . rl
gekregen, dat hij niet op de goede manier bezig was om l-<:~'='""'~~~-"PI~""'-'f"~,:""~'f', 'l"~'l"'j._=.~'''__ ._'P'f"~""""~~~=_""",,, __ ~_~,r I
een driehoeksnet te meten, en daarna ook nog slechte
resultaten in de omgeving van Zierikzee kreeg, is hij in
1802 helemaal opnieuw begonnen. Hij maakte een net
van 160 driehoeken, te beginnen bij Duinkerken (1) en
Mont Cassel (2) in België, welke beide punten reeds als
de 2 noordelijkste punten van de driehoeksmeting van
Méchain en Delambre waren bepaald.
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(deel 2)

Jan Stehouwer

Zie afb. 8. De afstand tussen die twee punten gebruik-
te hij als basis voor zijn net. Hij eindigde zijn net in
Noord-West Duitsland met de punten Jever (102) en
Varel (103). De meeste coördinaten werden gevormd
door kerktorens of andere torens. Op plaatsen waar die
niet beschikbaar waren moest hij ze zelf maken. Zo
maakte hij in onze omgeving op een hoog gelegen plek
het punt Imbosch (43), gesitueerd in de nu aanwezige
bossen achter de plek waar in de 2e wereldoorlog de
Duitse Funkmessstellung Teerose II was geplaatst. In
zijn tijd was het nog een kale zandvlakte, waar hevige
zandstormen konden voorkomen.

Zie detailkaart afb. 9. Uit een publicatie van Krayen-
hoffuit 1813 14) ontleen ik de volgende gegevens.
De punten die door kerktorens en andere gebouwen
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Afb. 8 CARTE de la Triangulation DE LA HOLLANDE exe-
cutée en 1802,1803,1805,1810 & 1811 par le GÉNÉRAL
KRAYENHOFF

Afb. 9 Detail van het primaire driehoeksnet van Krayenhoff,
van de situatie rondom het punt 1mbosch (43).



gevormd werden, waren meestal duidelijk zichtbaar,
maar was dat niet het geval, dan werd een "signaal" ge-
plaatst om het zichtbaar te maken. Dat was o.a. ook aan
de orde met het punt "aan den 1mbosch op de Veluwe"
en "op den Hettenheuvel bij SEDDAM" waar men een
signaal plaatste met "eene driehoekige pyramidale ge-
daante, evenredig in grootte aan de afstanden, waaruit
dezelve moesten gezien worden". "De plaats dezer Sig-
nalen is bewaard geworden door eenen gehakten steen,
in het middelpunt dezer standplaatsen, ter diepte van 7
voeten in den grond gegraven, en één voet daar boven
uitstekende, met het woord SIGNAL, het jaartal en N°
op het boven-vlak ingebeiteld."

"Reeds zijn 'er twee van deze verkenmerken verlo-
ren geraakt, te weten, dat van den Imbosch, staande
op eene zand-duin, die verstoven is, en waardoor het
Signal is omgevallen; ..... ". Zou dit kunnen betekenen
dat de steen er misschien nog staat of ligt? Het signaal
heeft er dus nog geen 1° jaar gestaan. Het geeft wel
aan, hoe bar en boos de weersomstandigheden op de
Imbosch toen waren! Door Krayenhoffwerden in 1805
op het punt Imbosch richtingen gemeten naar de pun-
ten Zutphen (48), Signaal Hettenheuvel (44), Nijmegen
(38), Rhenen (37) en Observatorium Veluwe (47) bij
Hoog Soeren. Deze waren resp. 17,91; 20,95; 22,89;
30,83 en 23,90 km van het punt Imbosch verwijderd
waren. Over dat laatste lezen we: "Op de Veluwe, om-
trent een uur gaans ten westen van het LOO, nabij de
boerenwoning, het Eerd-gat genaamd, is men verpligt
geweest, om, tot de voordzetting van den schakel der
driehoeken over de hoogtens en boschen, eene houten
stellaadje op te rigten ter hoogte van 90 voeten (28 me-
ters); de plaats van dezen toestel is mede zorgvuldig
bewaard gebleven door middel van een zwaar blok van
gehouwen steen, 8 voeten diep in het middelpunt van
het Signal ingegraven, met het woord OBSERVATO-
RIUM op het boven-vlak ingebeiteld". Dit punt is nog
steeds aanwezig. Zie afb.Iû,

Ajb.lO De steen van
Krayenhoff op het
punt Veluwe (47).

Deze markering is ook gebruikt voor de opmeting van
de kaart van de Veluwe door M.l de Man, gemeten
1802-1812, 15) en bij de latere driehoeksmetingen van
Starnkart. Dit geldt tevens voor het net van de Rijks-
driehoeksmeting en het plaatselijke driehoeksnet dat
gemaakt is voor de kadastrale opmeting van Apeldoorn.
Krayenhoff heeft de resultaten van deze driehoeksme-
ting, het "primaire" net, gepubliceerd in het "Précis His-
torique des opérations géodésiques et astronomiques,
faites en Hollande pour servir de base à la topographie
de eet état, exécutées par le lieutenant général Baron
Krayenhoff'. Dit net bestaat uit punten die destijds met
de grootste nauwkeurigheid waren gemeten. Het ma-
nuscript heeft hij in Parijs afgerond in 1813, de le druk
verscheen in 1815, de 2e in 1827. Deze "punten van
de 1e rang" vormden de grondslag van de bijna land-
dekkende "Choro Topographische kaart", ook wel de
"Krayenhoff-kaart" genoemd. Bestaande kaarten wer-
den verkleind naar de schaal 1 : 115.200, en ingepast
tussen de in het driehoeksnet bepaalde punten. Hier-
door ontstond een meetkundig goede kaart, hoewel
de kaartinhoud al verouderd kon zijn. Ook de hier-
voor genoemde kaart van de Veluwe van M.J. de Man
is hiervoor verkleind.



Deze Krayenhoff-kaart bestond uit 9 bladen, waarvan
1 blad alleen maar de titel van de kaart vermeldde. Deze
kaarten waren van een (te) groot formaat, namelijk ±
88 x 98 cm. Er was in ons land en in Frankrijk geen
leverancier die in staat was om zulke grote koperplaten
te produceren. Ze moesten daarom besteld worden in
Engeland, waarmee we juist in oorlog waren. Hierdoor
konden deze pas in 1800 besteld worden. 16). De eerste
kaarten verschenen in druk in ± 1810, de laatste in ±
1823. Een afbeelding van onze omgeving zoals die op
de Krayenhoff-kaart was afgebeeld staat in het bij noot
15 genoemde boek van Frans Scholten. Op blz. 27, en
ook op blz. 26 staat een mooie afbeelding van Krayen-
hoff, met naast hem de gebruikte repetitiecirkel (zie A
& H 182, afb.7).
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De vorm van Nederland v66r en ra de kaart van Krayen-
b.n

Vanaf deze kaarteringen is de vorm van ons land pas
nauwkeurig vastgelegd. Op afb. 11 is de figuratie vol-
gens Krayenhoff in oranje kleur aangegeven, de grijze
kleur schetst de figuratie volgens de kaart van J.C. Sepp
uit ± 1790. Beide kaarten zijn afgebeeld t.o.v. de me-
ridiaan van Amsterdam. Conclusie bij de afbeelding is,
dat doordat de Zuiderzee bij Sepp te breed was afge-
beeld (bij Harderwijk wel ruim 10 km), de provincies
Overijssel en Gelderland te ver naar het oosten gete-
kend waren. Ook de IJssel lag ongeveer 10 km teveel
oostwaarts. Omdat ook de Achterhoek te breed was uit-
gevallen, was de omgeving van Winterswijk maar liefst
bijna 20 km verkeerd op de kaart van Sepp aangegeven.
Grote afwijkingen zijn ook te zien bij de Waddenkust
van Friesland en Groningen. Dit toont wel aan hoe be-
langrijk driehoeksmeting is!
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Gezicht op kasteel Rosendael vanaf de schelpengalerij met
de middeleeuwse donjon links

Ruim tweehonderd jaar geleden werd de oudste ver-
melding van kasteel Rosendael opgespoord. Het was de
bekende geschiedschrijver Gerard van Hasselt die deze
vermelding ontdekte in het archief van de graven en
hertogen van Gelre. Hij trof daarin de rekeningen aan
van de rentmeester van graaf Reinald I, waarin 'Rosen-
dale ' wordt genoemd in een financieel verslag uit 1314.
Nadat Van Hasselt deze bron publiceerde, is er nooit
aan getwijfeld dat het om de vroegste vermelding van
het kasteel gaat.
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Titelpagina van het boek door Gerard van Hasselt
over Rosendael

Prachtigste 6ezitting
In 1808 verscheen van de hand van mr. Gerard van
Hasselt (1751-1825) de publicatie Roozendaal als de
prachtigste bezitting van de Geldersche hertogen en
derzelver hofhouding aldaar. Van Hasselt was een veel-
schrijver die aan het begin van de negentiende eeuw de
ene na de andere geschiedkundige publicatie het licht
deed zien. Tussen deze vele boekwerken en geschriften
neemt zijn publicatie over Rosendael een opvallende
plaats in. Deze publicatie is een van zijn omvangrijkste:
het boek omvat maar liefst 535 bladzijden.



Uitzonderlijk is ook dat Van Hasselt zich in dit boek
beperkte tot de authentieke bronnen. Het is een publica-
tie waarin transcripties van de originele bronnen betref-
fende Rosendael zijn opgenomen die Van Hasselt had
gevonden, zonder verder commentaar van de auteur.
Hoewel Van Hasselt een aanhoudende grote voorliefde
had voor de Middeleeuwen, heeft hij in zijn publica-
tie over Rosendael ook latere bronnen opgenomen. Het
boek beslaat de veertiende tot en met de achttiende
eeuw, met archiefstukken daterend van 1314 tot en met
1793.

Toen Gerard van Hasselt zijn boek over Rosendael
schreef, was hij 'charterbewaarder van Gelderland'
van beroep. Deze functie was in 1802 in het leven ge-
roepen. Zodoende was Van Hasselt de eerste officiële
Gelderse archivaris. Hij verkreeg deze functie niet al-
leen omdat hij sinds 1777 een groot aantal historische
publicaties op zijn naam had staan, maar ook omdat
zijn verdienste als historie schrijver al was opgemerkt
door stadhouder prins Willem V. Die benoemde hem in
1793 als extra-ordinaris raad (buitengewoon adviseur)
en historieschrijver. Hoewel Van Hasselt was opgeleid
als jurist en achtereenvolgens advocaat, schepen, raad
en burgemeester van Arnhem was, ging al van jongs af
aan naar zijn eigen zeggen geen dag voorbij 'zonder
behandeling van perkamente of oude papiere '.

Van deze historische bronnen maakte hij overigens
op eigen wijze gebruik. Boze tongen beweren dat Van
Hasselt veel historisch materiaal weggooide. Vast staat
hij oorspronkelijke archiefstukken gebruikte bij het sa-
menstellen van maar liefst 150 grote folianten, waarin
-als ware het plakboeken- behalve archivalia ook trans-
cripties, aaptekeningen, brieven en prenten zijn inge-
bonden.

Opvallend is de brede belangstelling van Van Hasselt.
Naast zijn geschiedkundige publicaties verzorgde hij

bijvoorbeeld een heruitgave van een zestiende-eeuws
etymologisch woordenboek en schreef hij zelfs over
culinaire geschiedenis (Bijdragen voor d'oude Gelder-
sche maaltijden, 1805).

1?§ntmeester
Van Hasselt heeft in zijn publicatie over Rosendael een
compleet overzicht willen geven van de hem bekende
bronnen betreffende de eigenaren van kasteel Rosen-
dael. Deze zijn op jaartal geordend en het boek begint
met de oudste vermelding van Rosendael. Hij trof deze
aan in de financiële verslaglegging van Amilus de Bil-
len, rentmeester van Reinald I, graaf van Gelre. Deze
rentmeester werd 'receptor' of 'ontvanger' genoemd en
uit de bewaard gebleven administratie blijkt dat hij in
ieder geval van 1313 tot en met 1315 in dienst was van
graaf Reinald I. Uit de literatuur blijkt dat dezelfde De
Billen, ook wel geschreven als Van Billen of Byllen, in
1312 bekend stond als 'judex Welue' ofwel richter van
Veluwe.

Vanzelfsprekend had rentmeester De Billen de taak de
inkomsten en uitgaven van graaf Reinald I nauwgezet
bij te houden en de financiële verslaglegging te verzor-
gen. Rosendael komt na de vroegste vermelding nog
een aantal keren voor in de stukken van de rentmeester.
In de publicatie van Van Hasselt zijn zes transcripties
uit de afrekeningen van De Billen opgenomen, allemaal
daterend uit de jaren 1314 en 1315.

In latere literatuur over Rosendael is De Billens ver-
melding vaker geciteerd. Veelal beperken de citaten
zich echter tot het eerste gedeelte, waarin het verblijf
van de graaf wordt vermeld. Hij verbleef in 1314 tussen
Hemelvaart en Pinksteren in 'Rosendale '. Het verdere
verloop van de tekst heeft Van Hasselt wel opgenomen,
maar kreeg sindsdien in de literatuur eigenlijk geen aan-
dacht. Deze tekst is echter voor de ontstaansgeschiede-
nis van kasteel Rosendael van groot belang.



Deze Jacobakannetjes uit de 14e eeuw werden teruggevon-
den in de gracht van kasteel Rosendael. Bij opgravingen in
de gracht zijn ook 14de eeuwse funderingen blootgelegd.

De volledige tekst van de vroegste vermelding van Ro-
sendael maakt duidelijk dat in 1314 het graafwerk voor
het fundament van het kasteel werd uitgevoerd en het
grondoppervlak werd uitgemeten. Dit gebeurde op kos-
ten van graaf Reinald I. In de moderne kastelenlitera-
tuur is over het algemeen voorzichtigheidshalve opge-
nomen dat Reinald I mogelijk omstreeks 1300 de aanzet
voor de eerste bebouwing heeft gegeven. De tekst in de
verantwoording van de rentmeester maakt daarentegen
duidelijk dat aan de rol van Reinald I als stichter en
bouwheer van Rosendael niet meer getwijfeld hoeft te
worden. De bouw van Rosendael begon dus daadwer-
kelijk precies 700 jaar geleden en het kasteel werd ge-
bouwd in opdracht van graaf Reinald I.

1?§inaU I als bouwheer
Graaf Reinald I bleef tot zijn overlijden in 1326 eige-
naar van kasteel Rosendael. Na zijn overlijden is Ro-
sendael tot 1526 in bezit gebleven van de graven en
hertogen van Gelre. Deze beschikten over verschillende
residenties, die naast het hof in Arnhem functioneerden
als verblijfplaats voor de rondreizende magistraat.
Toen Reinald I in 1271 werd verheven tot graaf van

Gelre, stonden hem direct de landsheerlijke burchten in
Geldern, Kriekenbeek, Lobith, Montfort en Nijmegen
ter beschikking, die ook zijn voorgangers al als grafe-
lijke residenties benutten. In 1279 kon Reinald I het
graafschap Kessel aankopen, waarmee hij ook de be-
staande burcht Kessel verwierf. Deze is maar korte tijd
als landsheerlijke burcht in gebruik geweest.
Opvallend is dat deze -inmiddels allemaal verdwenen-
burchten van graaf Reinald I in het Overkwartier en het
Kwartier van Nijmegen lagen. Reinald I staat echter
bekend als een van de graven die het grondgebied van
Gelre naar het noorden uitbreidden. De kastelen die
Reinald I zelf stichtte liggen allemaal in het noordelijke
deel van Gelre. In 1291 stichtte Reinald I Staverden.
Of dit betekende dat toen een kasteel werd gebouwd, is
onduidelijk. Pas in 1307 is er sprake van een hof en een
molen. Kasteel Staverden is nooit in gebruik geweest
als landsheerlijke burcht. In hetzelfde jaar 1307 kreeg
Reinald I toestemming tot de bouw van een nieuwe
burcht bij Lobith. Deze kreeg de naam Tolhuis, wat al
aangeeft dat het diende ter beveiliging van de tol op
de Rijn. Dit was het tweede Tolhuis; het eerste moest
worden verplaatst vanwege de door de veranderde ri-
vierloop ongunstige ligging.
In 1310 staat graaf Reinald I bekend als stichter van het
Oude Blokhuis in Harderwijk. Net als voor Staverden
geldt ook hier dat -hoewel Reinald I er verbleef- het
nooit een landsheerlijke burcht was.

Nieuwe functie 1@senáaef
In honderd jaar groeide Rosendael uit tot de residentie
waar de hertogen van Gelre het meest verbleven. Maar
vanaf de vijftiende eeuw verloren de burchten van de
hertog hun militaire functie. Daarmee werden ze feite-
lijk overbodig en veel burchten van de graven en herto-
gen van Gelre zijn om die reden verdwenen. Rosendael
ontliep dat lot omdat het tijdig een nieuwe eigenaar en
daarmee een nieuwe functie kreeg: in 1516 verpandde
hertog Karel van Gelre het kasteel aan Gerrit van Scher-



penzeel. Twintig jaar later verkocht de hertog Rosen-
dael aan Gerrits zoon Willem van Scherpenzeel.
Rosendael kreeg particuliere eigenaren en later adellij-
ke bewoners. Zo bleef de als enige, door Reinald I ge-
stichte, residentie van de graven en hertogen van Gelre
bewaard. Overigens is het de vraag of Reinald I de
bouw van Rosendael kasteel voltooide en of hij er veel
heeft kunnen verblijven. Zes jaar na de aanvang van de
bouwwerkzaamheden liepen de ruzies tussen Reinald
I en zijn zoon Reinald 11zo hoog op dat Reinald I ge-
vangen werd gezet in kasteel Montfort. Daar overleed
de afgezette graaf in 1326. Hoewel de vroegste vermel-
ding van Rosendael meer licht werpt op de ontstaans-
geschiedenis van het kasteel, blijft onduidelijk wat de
veertiende-eeuwse gedaante was van Rosendael. Daar-
over kan uitgebreider onderzoek naar bronnen uit die
periode wellicht meer duidelijkheid verschaffen. De
oudste afbeelding die van kasteel Rosendael bewaard is
gebleven, dateert namelijk van 1577.
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De oudste afbeelding van Rosendael, tekening uit 1577
door Arnoldus Buchelius (collectie Universiteitsbibliotheek
Utrecht)

Van Hasselt als inspiratie
Hoezeer Van Hasselt ook zijn best heeft gedaan om al-
les wat hij over Rosendael kon vinden te transcriberen
en publiceren, sindsdien is maar een beperkt deel van
zijn teksten gebruikt in de literatuur over kasteel Ro-
sendael. De publicaties van Van Hasselt verdienen -on-
danks het feit dat ze al meer dan twee eeuwen oud zijn-
hernieuwde bestudering. Zijn belangrijkste doel was
tenslotte het openbaar maken van onbekende bronnen
en gegevens. In dit jubileumjaar is het de moeite waard
om zijn uitgave over Rosendael opnieuw te lezen en te
vergelijken met het onderzoek dat sindsdien naar Ro-
sendael is gedaan. Een belangrijke aanvulling daarop
vormt het Huisarchief Rosendael, in bezit van het Gel-
ders Archief in Arnhem. Dit huisarchief zal in de loop
van dit jaar toegankelijk worden, terwijl de folianten
met handschriften van Van Hasselt al toegankelijk zijn
in de Gelderland Bibliotheek. Tezamen vormen deze
bronnen een rijke inspiratiebron voor verder onderzoek
naar de zeven eeuwen oude geschiedenis van kasteel
Rosendael.

'Kader:
CJWsenáafe
De vroegste vermelding van Rosendael uit 1314 in de
transcriptie van mr. Gerard van Hasselt, zoals gepubli-
ceerd in 'Roozendaal als de prachtigste bezitting van de
Geldersche hertogen en derzelver hofhouding aldaar',
verscheen in 1808:
'Anno Domini M.CCC. quarto Decimo in Octau. As-
censionis Domini ante prandium venit Dominus Comes
apud Rosendale, permanens ibidem usque diem Penthe-
costes, ibidem facto prandio. Pro fundamento fodiendo
apud R. iii L. In Octauis Pentecosttes pro rumbo misso
Domini Comiti R. xii L. iiii Sch. De Vectura xix. Carra-
tarum vinorum et ad farciendum in cellarium ibidem et
apud Arnem v.L xvi. Seh. Computario Amili de Billen
Anno D. MCCC. Tercio deeimo a Crastino beatorum
Symonis & Jude Apostolorum.'



In het j aar onzes Heren 1314 in het octaaf van 's Heren
Hemelvaart kwam de Heer Graaf vóór het middageten
in Rosendale aan, waar hij tot Pinksteren verbleef tot
na het middagmaal. Voor het graven van het fundament
(van het kasteel) bij R(osendael) betaalde hij 3 livre. In
het octaaf van Pinksteren (kwam daarbij) 12livre en 4
schellingen voor het uitmeten van het grondoppervlak
(van het kasteel) van de Heer Graafvan R(osendael).
Voor het transport van 19 vrachtladingen wijn en het
overbrengen daarvan in de voorraadkamer, ook bij Arn-
hem, betaalde hij 5 livre en 16 schellingen.

Dit financiële verslag is van Amilus van Billen.
Het werd opgemaakt in het jaar Onzes Heren 1314 op
de vooravond van het feest van de zalige Simon en Ju-
das (28 oktober).

(Vertaling: Frits Tesser)

Bronnen:
Gelders Archief, Arnhem: 0001 Archief Graven en Hertogen
van Gelre, Graven van Zutphen, inv.nr, 204-206.
Johan Carel Bierens de Haan, Rosendael, Groen Hemeltjen
op Aerd. Kasteel. tuinen en bewoners sedert 1579, Arnhem!
Zutphen 1994.
Jorien Jas, Frank Keverling Buisman, Elyze Storms-Smeets,
Annemiek te Stroete, Marc Wingens (red.), Kastelen in Gel-
derland, Utrecht 2013.
Stafan Frankewitz, 'De Gelderse landsheerlijke burchten van
de dertiende tot het eind van de vijftiende eeuw', Johannes
Stiriner en Karl-Heinz Tekath, Gelre Geldern Gelderland.
Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre, Geldem
2001,185-204.
Luuk Keunen, 'Eerste archivaris gooide veel materiaal weg',
in De Gelderlander, 1 augustus 2002.
C.J.M. Schulte-van Wersch, 'Gerard van Hasselt 1751-1825,
advocaat, schepen, raad en burgemeester van Arnhem, ge-
committeerde ter Staten-Generaal en historicus', in Biogra-
fisch Woordenboek Gelderland, dl. 4, 69-71.

Gezicht op kasteel Rosendael in l Z'" eeuwse ge-
daante. De middeleeuwse donjon heeft nog geen
grote ramen en het ommuurde voorplein is dui-
delijk zichtbaar. Gravure door Petrus Schenk jr.,
circa 1728.



BOEK bespreking
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Heiderust
Walter de Wit

Waar kun je nog mooier liggen dan op Heiderust?
Deze uitspraak van boswachter Ben Teunissen sr. zit
nog in mijn herinnering, want hij wilde graag dicht bij
zijn Nationaal Park Veluwezoom begraven worden,
het gebied waar hij 46 jaar lang het beheer gevoerd
had.
Omdat begraafplaats Heiderust in 2013 haar 100-jarig
jubileum vierde is er door Adriane Colenbrander een
fraai boekje geschreven, waar in het kort de geschiede-
nis van het ontstaan en gebruik van deze begraafplaats
behandeld wordt. Tevens wordt in het eerste hoofdstuk
de historie van de grafsymboliek van overledenen van
vroeger tot nu in beeld gebracht.
In de tijd dat Heiderust aangelegd werd was de Engel-
se landschapsstijl nog leidraad bij de aanleg van veel
parken en buitenplaatsen. Het geaccidenteerde terrein
van de aan te leggen begraafplaats, aan de voet van
de Veluwezoom, was ook ideaal om de mogelijkheden
van deze landschapsstijl, met zijn kronkelende paden
en hoogteverschillen, ten volle te benutten. Hoewel
veel kerkdorpen een eigen begraafplaats hadden, had
de gemeente Rheden behoefte aan een eigen grote

. gemeentelijke begraafplaats, ter vervanging van het
steeds voller wordende kerkhof in de Reinaldstraat in
Velp. Het ontwerp van de ontvangsthal en het poort-
gebouw door de Haarlemse architect Jack London, gaf
ook een kleine gemeente als Rheden een bijzondere
allure aan de entree van de begraafplaats.

Veel echte pronkgraven of illustere mausolea komt
men op het kerkhof niet tegen. De totale opzet is meer
van een landelijke en eenvoudige opzet. Gelukkig is
er veel documentatie over Heiderust bewaard geble-
ven en heeft de schrijfster kunnen putten uit een schat
aan gegevens. Ook over de overleden personen, al of
niet beroemd, is veel informatie bewaard gebleven.
Lokaal bekende personen zoals Daan Modderman en
de dochter van Mata Hari zijn op Heiderust bijgezet.
Maar ook Russische personen zijn er begraven zoals
Sergei Awdejew, die een graf heeft met het Russische
kruis.
In een beknopte vorm biedt het boek 60 pagina's le-
zenswaardige teksten over de honderdjarige begraaf-
plaats. De strakke uitvoering van het boek met harde
omslag en vele kleurenfoto's laat zien dat er met zorg
aan is gewerkt. Een aanrader voor elke Rhedenaar die
op de hoogte wil zijn van een historisch belangrijke
plek in onze gemeente.

1955



BESTUURsmededelingen
- - ~~- ~~~- - -~ -----

Na een zittingsperiode van vier jaar trad José Wunderink- van Dijk tijdens de Algemene Ledenverga-
dering op 10 april jl. helaas als voorzitter terug. De uitoefening van deze functie bleek toch wel lastig
te combineren met de veel tijd vragende werkzaamheden voor het makelaarskantoor dat zij met haar
man bestiert. Erg jammer voor de Kring en voor het bestuur, waarbinnen José altijd op enthousiaste
en innemende wijze haar taak vervulde. Je kunt gerust zeggen datje boft met zo'n jonge en betrokken
voorzitter, en nog een echte Steegse ook, woonachtig en eerder woonachtig geweest op een plek met
historie.

Na een bestuurslidmaatschap van vijf jaar trad ook Theo Korevaar terug uit het bestuur. Theo heeft
zich onder andere erg ingezet voor het archiefwerk van de Kring. Gelukkig heeft hij toegezegd als
vrijwilliger daarvoor beschikbaar te willen blijven. Bedankt Theo!

Met het toetreden van Hilde Brekelmans en Jeroen van Gessel is het bestuur op de volle sterkte van
zeven personen. Hilde heeft haar sporen binnen de Kring overigens al ruimschoots verdiend als
lid van de redactie van Ambt & Heerlijkheid en als wandelgids in De Steeg bij onze maandelijkse
zondagse dorpswandelingen. Na een kleine tien jaar stopt zij nu als redactielid. Ook Jan Jansen stopt
bij de redactie - als voorzitter - nu hij tijdens de laatste bestuursvergadering het voorzitterschap van
het bestuur op zich heeft genomen. Jan, veel succes; er liggen voldoende interessante uitdagingen om
onze vereniging volop te laten blijven bloeien. Onze nieuwe voorzitter zal vanaf het volgende num-
mer ook deze Bestuursmededelingen verzorgen. Op korte termijn wordt bekend wie het bestuur gaat
vertegenwoordigen in de redactie van Ambt & Heerlijkheid.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in de voormalige RK.-kerk in de Steeg stonden wij stil bij het
60-jarig jubileum van onze Kring. Er werd een film vertoond met beelden uit diverse dorpen uit de
ontstaansperiode van de Kring en later. De grote publieke belangstelling en de betrokkenheid van de
aanwezigen bij de vertoonde filmbeelden zie ik als een signaal om als Kring meer aandacht te gaan
schenken aan het beschikbaar krijgen, documenteren en presenteren van oud filmmateriaal.
Tenslotte is hier een woord van dank op zijn plaats aan de gemeente Rheden, die ons tijdens de leden-
vergadering bij monde van wethouder Ron König gelukwenste met ons jubileum. Daarbij overhan-
digde hij ons een cheque van liefst € 500. Wij zullen daar goed gebruik van maken!

Martin Idema, vice voorzitter
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