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

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

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
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verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-

automatiseerd gegevensbestand, of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever

Bestuur

Voorzitter
J.W.M. Jansen 0313-416884
correspondentie via secretaris
of via jan.jansen46@planet.nl

Vice-voorzitter
M.A.N.ldema 026-3613242
imartin@xs4all.nl

Secretaris
G.J. Vlutters 026-3618191
Willem Honigweg 4,6881 WJ Velp
secretaris@oudheidkundigekring.nl

Penningmeester en ledenadministratie
w.G. van den BeukeI 0313-414281
Labriehof 16, 6952 HW Dieren
wgvdbeukel@upcmail.nl

Bestuursleden
E. Olde Rikkert 026-3646618
e.olderikkert@planet.nl

M.e.A.p. Brekelmans-Roelofs
026-4952480
hildebrekelmans@upcmail.nl

J.J.M. van Gessel 0313-450593
jeroenvangessel@chello.nl

Webmaster
G. de Jong 026-4954780
gerrit.dejong@chello.nl

Website: www.oudheidkundigekring.nl

Uitgave Oudheidkundige Kring:
Ambt & Heerlijkheid

verschijnt 4 keer per jaar.

Dit is nummer 184. september 2014
ISS . 1384-3362

Vormgeving
Druk

Mirjam Zweers
'\extprint Rosmalen

Redactie Ambt en Heerlijkheid

Redactie voorzitter
W.M.J. de Wit
walter.dewit45@googlemail.com

Eindredacteur
D. Bosveld, 026-4951303
dick@jotti.org

Redactieleden
F. Burgers
fineke.burgers@chello.nl

P.J. den Boer-Pinxter
nellekepinxter@chello.nl

J.J .M. van Gessel
jeroenvangessel@chello.nl

Redactieadres
D. Bosveld
Waardweg 12
6991 VB Rheden

Lidmaatschap
Leden van de Oudheidkundige Kring
ontvangen 4x per jaar het ledenblad Ambt
en Heerlijkheid. De kosten van het lidmaat-
schap bedragen € 23,-- per jaar.
De Oudheidkundige Kring staat
geregistreerd als cultum-ANBI instelling.

Bankrekening
NL83ABNA0556713591 t.n.v.
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
te Dieren

Ambt & Heerlijkheid is ook los voor
€ 4,25 per stuk te verkrijgen bij:

Jansen & De Feijter Velp
Bruna Velp en Bruna Dieren
Read Shop Rheden en Read Shop Velp

mailto:jan.jansen46@planet.nl
mailto:imartin@xs4all.nl
mailto:secretaris@oudheidkundigekring.nl
mailto:wgvdbeukel@upcmail.nl
mailto:e.olderikkert@planet.nl
mailto:hildebrekelmans@upcmail.nl
mailto:jeroenvangessel@chello.nl
mailto:gerrit.dejong@chello.nl
http://www.oudheidkundigekring.nl
mailto:walter.dewit45@googlemail.com
mailto:dick@jotti.org
mailto:fineke.burgers@chello.nl
mailto:nellekepinxter@chello.nl
mailto:jeroenvangessel@chello.nl


Inhoud jubileum nummer 184
1 Inhoud en woord van de redactie
2 60jaar Bestuurszaken OHK

Walter de Wit
5 Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

60jaar
Dick Bosveld en Walter de Wit

6 Symbool
Chris Liet sr.

8 DeBoercop
RH Hofenk

11 Het Rhedense Veerhuis (1572-1969)
Dick Bosveld

17 De geschiedenis van de Posbank
Walter de Wit

22 De Wilhelminabank in Velp
Fineke Burgers

23 De Steeg en zijn postkantoor
JY Gytema

26 VillaKlein Avegoor
John Stiker

28 Henriëtte van der Schalk niet gelukkig in Velp
E.J Kruijswijk Jansen

30 Duitsers en Joden in de oorlog onder één dak
Dick Bos veld

31 Gedenksteen bij Middachten
Walter de Wit en Wencel Maresch

33 Emailleerfabriek De Ijsel "EDY"
Gerard Hummelman

36 Een executie op de Heerlijkheid
H. Kerkkamp

37 75jaar Gazelle
C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye

38 Verganeglorie: Hotel Beekhuizen
Walter de Wit

42 Leerlooierij te Velp
Archi~fOHK

44 Bredere visie
Dick Bosveld

45 Bestuursmededelingen

Van de redactie

Voor lezers die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze
directe omgeving is deze speciale uitgave extra interessant. Dat
heeft alles te maken met het 60-jarig bestaan van de Oudheid-
kundige Kring Rheden-Rozendaal. Dit jubileum was voor ons
aanleiding om terug te gaan naar de wortels van onze eigen ver-
eniging. Bij bestudering van de archieven blijkt hoe de voort-
schrijdende tijd ons een ander levenstempo heeft opgelegd.
Talloze innovaties vergemakkelijken en verrijken onze huidige
samenleving. Dat heeft ook een keerzijde: vaak kunnen we het
amper nog bijhouden doordat onophoudelijk oude waarden en
standaarden worden ingeruild voor nieuwe. Eenieder van u zal
erkennen dat er in zes decennia reuzensprongen zijn gemaakt.
Wellicht koestert een aantal de goede oude tijd, toen grootmoe-
ders klok nog traag tikte en het leven overzichtelijk en sober
was. Die tijd is voorgoed voorbij, maar met groot plezier keken
we even terug naar wat ooit was. Ons adagium werd enkele
jaren geleden fraai uitgedrukt door erelid Adriaan Kolkman.
Tijdens een interview refereerde hij aan een spreuk van de fi-
losoofHundertwasser: 'Wer die Vergangenheit verliert, verliert
die Zukunft.' Dat zal de Oudheidkundige Kring Rheden-Ro-
zendaal nimmer overkomen. Geschiedenis, traditie, cultuur en
monumentenzorg in onze gemeenten hebben onze onvermin-
derde aandacht, en dat blijft zo! Ze zijn de brandstof voor ons
denken en handelen. De redactie wenst u veel leesplezier met
deze zorgvuldig samengestelde compilatie.

Dick Bosveld



(JOJ"aar bestuurszaken

Walter de Wit

Bij het doorbladeren van de vele publicaties in ons ver-
enigingstijdschrift vanaf juni 1954 valt het meest op dat
we als Kring een grote, en ook zeer gevarieerde, bij-
drage geleverd hebben aan het beleven en bewaren van
de historie van onze beider gemeenten.

In de eerste uitgave van "Mededelingen", de voorloper
van het latere tijdschrift 'Ambt en Heerlijkheid', werd
al direct duidelijk waar het bestuur zich namens de
Kring voor in wilde zetten. Op pagina 5 werd vermeld
dat men zich zou inspannen voor het behoud van de
Taxus Baccata die zich nog op het toekomstig bouwter-
rein van het huidige Brantsenpark bevond. Men vreesde
dat deze bijzondere boom zou sneuvelen ten behoeve
van de voorgenomen woningbouw aldaar. Even verder-
op op deze pagina wordt een belangrijke oproep gedaan
die ook nu nog niets aan actualiteit ingeboet heeft.
"Met nadruk wordt al onze leden op het hart gebonden
om nooit ofte nimmer iets weg te doen. wat van histo-
rische waarde voor onze omgeving is. Wij denken niet
alleen aan officiële papieren als notulenboeken, koop-
acten en familiestukken, maar ook aan oude prentbrief-
kaarten, programmaboekjes, kranten en verslagen. Bij
iedere schoonmaak gaan er onvervangbare dingen ver-
loren. Na een sterfgeval komen er vaak merkwaardige
paperassen aan het licht, die dikwijls achteloos weg-
gedaan worden-Informeer eens bij vrienden en kennis-
sen-: en wat u zelfniet bewaren wilt of kunt. daarover
wil onze Kring zich gaarne ontfermen.

In het eerste jaar na
oprichting telde de
OHK al 113 leden. In
1980 was het ledental,
na een geslaagde pro-
paganda-actie in bijna
30 jaar opgelopen tot
542 leden. De contri-
butie bedroeg in 1954
f 2,50 en de verhoging
hield min of meer ge-
lijke tred met het oplo-
pende aantal abonnees.
Er werden al direct le-

Deze oproep van het bestuur heeft zich in latere uitga-
ven telkenmale herhaald, wat in de loop van de afgelo-
pen 60 jaar een schat aan gegevens, foto's/dia's, prent-
briefkaarten, boeken en andere parafernalia opgeleverd
heeft die momenteel grotendeels opgeslagen zijn in het
Gelders Archief te Arnhem. Een van de bestuursleden
is altijd aangewezen als archivaris en in 1978 werd na
aandringen van het bestuur ook een gemeentelijk archi-
varis (W. Meijerink) aangesteld.
Wat ook opvallend is dat veel bestuursleden in het ver-
leden een lange zittingsperiode hadden, meer dan 20
Jaar was geen uitzondering. Vooral de eerste voorzitter
J. van Oosten Slingeland en H. Kerkkamp als penning-
meester bleken hun liefde voor de historie van onze
streek om te zetten in een langdurige bestuurstaak voor
onze Kring.
Met name de heer Kerkkamp, die als streekhistoricus
een zekere faam genoot, heeft met zijn boeken en arti-
kelen voor het tijdschrift van de Kring, een belangrijke
bijdrage geleverd aan de kennis van de lokale geschie-
denis. Tijdens een ledenvergadering op 26 maart 1981
beëindigde hij zijn bestuurslidmaatschap op 91-jarige
leeftijd en werd door voorzitter drs. C.O.A. baron
Schimmelpennick van der Oije tot Lid van Verdienste
benoemd. Hij overleed in 1985.

Hendrik Kerkkamp bijna 90,
19 0



zingen en excursies georganiseerd die zeer in de smaak
vielen bij de leden die daarop weer anderen enthousiast
maakten om lid te worden van de Kring. Alle nieuwko-
mers werden jarenlang vermeld in ons tijdschrift. Een
gewoonte die langzaam verwaterde, mogelijk omdat het
teveel papierruimte innam. Wat nu een beamerpresen-
tatie heet was voorheen een 'voordracht met lichtbeel-
den' ofeen 'presentatie met lantaarnplaatjes'. De voor-
zittershamer van de Kring is verkregen van mevr. H.J.
Rijnenberg-Perk, uit de nalatenschap van haar man.
De vele historische objecten in onze gemeenten wer-
den ook goed in het oog gehouden, maar ondanks de
bemoeienis van het bestuur, was het vaak toch niet mo-
gelijk om tijdig en effectief in te grijpen.

Toen de ruïne van Hofte Dieren in 1966 gesloopt werd,
konden we niet voorkomen dat alles met de grond ge-
lijk gemaakt werd en de kans op deskundige opgravin-
gen verloren ging.

Het Rhedens veerhuis is ondanks onze bemoeienis
toch de IJssel in geschoven en voorgoed verloren. De
Kring heeft samen met de gemeente Rheden gepoogd
om het Rhedens Veerhuis op de monumentenlijst te
zetten, maar de Meteoor heeft uiteindelijk tot aan de
Kroon deze zaak gewonnen. Er is desondanks nog veel

Sloop Veerhuis

bewaard gebleven en als herinnering aan dit bijzondere
gebouw werd in 2002 een expositie gehouden met zeer
veel afbeeldingen, documenten etc. van het veerhuis en
omgeving.

Dankzij de inzet van ons bestuur, met name door de
toenmalige voorzitter A. Kolkman, kon in 1980 voor-
komen worden dat de gemeente Rheden de Worth-
Rhedense Brink vol zou bouwen met 700 woningen.
Waakzaamheid blijft in deze te allen tijde geboden, zo-
als momenteel nog te zien is bij de poging van een pro-
jectontwikkelaar, om op het landgoed Rhederhof naast
de gerestaureerde villa nog drie hoge woontorens neer
te zetten.

De permanente aandacht die het bestuur geeft, vaak
aangestuurd door tips van de leden, aan de historische
elementen in onze regio, heeft meerdere malen gere-
sulteerd in een expositie. Na de restauratie in 1967 van
de Van Lennepsmolen in Velp, werd door de Kring een
grote tentoonstelling gehouden van schilderijen, teke-
ningen et cetera van deze oeroude molen.

VanLennepsmolen

In 1973 onderstreepte E.J. Kruiswijk Jansen andermaal
de visie die zijn vereniging uitdraagt. "Het is een goede
zaak dat onze Oudheidkundige Kring zich niet beperkt



tot het organiseren van voordrachten en excursies, maar
zich ook bemoeit met de zorg voor de monumenten in
de gemeente Rheden en Rozendaal.

Mede danzij de activiteit van de Kring is de R.K. Kerk
aan de Emmastraat in Velp, gebouwd in 1885, van de
ondergang gered. f 150.000,-- werd in korte tijd bij-

eengebracht om
de nodige her-
stelwerkzaam-
heden te kun-
nen bekostigen.
Naar werd ver-
nomen, zal de
kerk, een sieraad
voor Velp, op de
Monumenten-
lijst worden ge-
plaatst.

HELP MEE EN ONDERSTEUN DE "AKTIE BEHOUD"

Aktie behoud Kerk Emmastraat, 1972

R.K. Kerk Velp

De inzet van de Stichting Carolinahoeve voor het be-
houd van dit fraai gelegen pannenkoekenrestaurant
werd door het bestuur van harte ondersteund, wat uit-
eindelijk geresulteerd heeft in het volledig opknappen
van deze oude hoeve, annex pannenkoekenhuis.

Helpt de

Carolinahoeve
behouden!

Poster helpt de Carolinahoeve behouden, 1974-1975

De jeugd werd evenmin vergeten. Zo werden er voor de
scholen diareeksen samengesteld van alle zeven dorpen
in de gemeente Rheden en van Rozendaal. Deze series
van 50 dia's voor elk dorp waren voorzien van begelei-
dende de teksten en werden op kosten van de gemeente
ter beschikking gesteld aan alle scholen in de twee ge-
meenten. Mogelijk een idee voor het huidige bestuur
om hier een digitale versie van te maken?

Het blijkt dat het bestuur met veel verve en plezier in
haar taak en tot genoegen van de vele leden geslaagd is.
Mede dankzij het tijdschrift Ambt & Heerlijkheid, dat
in de loop van de afgelopen 60 jaar een grote evolutie
heeft doorgemaakt en het visitekaartje van bestuur en
redactie aan de leden en overige belangstellenden is.



Samengesteld door:
Dick Bosveld en Walter de Wit

Liefde voor en bestudering van de geschiedenis is de
kiem waaruit de Oudheidkundige Kring Rheden-Ro-
zendaal ontsprong. Het besef dat de historie onverbre-
kelijk is verbonden met het heden, deed een aantal man-
nen in 1954 besluiten om de 'Kring' op te richten. Ze
waren ervan overtuigd dat velen geïnteresseerd zouden
zijn in historische achtergronden en gebeurtenissen, die
direct of indirect met hun leefomgeving te maken heb-
ben. Daarin kregen de pioniers gelijk, het is die factor
waaraan het kwartaalblad Ambt &Heerlijkheid haar be-
staansrecht ontleent. Ook onze vereniging kan inmid-
dels terugkijken op een bloemrijke historie, en viert dit
jaar haar 60-jarig bestaan.

Fraai naslagwerk
Talloze artikelen werden in die periode gepubliceerd,
boeiende lezingen gehouden, vele rondleidingen en
excursies verzorgd. Een aantal keren werd er geëxpo-
seerd, zoals in 1960 ter gelegenheid van het duizendja-
rig bestaan van het dorp Rheden, en tien jaar geleden bij
het gouden jubileum. Het stencilblaadje Mededelingen
was de voorloper van het blad, dat tegenwoordig vier-
maal per jaar verschijnt. In de loop der jaren werd de
naam gewijzigd in Ambt en Heerlijkheid, ontleend aan
het Ambt Rheden en de Heerlijkheid Rozendaal.

Door verfijnde technieken, die de lay-out zeer ten goe-
de komen, is ons kwartaalblad een fraai naslagwerk ge-
worden.

Terugblik
Een jubileum is een gepast moment om terug te blikken
op onze eigen historie. Die vond zijn oorsprong in een
medio november 1953 ingezonden stukje in de plaatse-
lijke bladen. Lezers werd gevraagd of er behoefte was
aan een Oudheidkundige Kring. Die was er wel dege-
lijk, en mr. Rijnenberg stelde een reglement samen. Op
11 januari 1954 werd dit tijdens de oprichtingsverga-
dering in hotel De Engel in De Steeg ter goedkeuring
voorgelegd aan de 34 potentiële leden, en akkoord be-
vonden.

Hotel de Engel

Op 2 april 1954, werd de Oudheidkundige Kring Rhe-
den-Rozendaal daadwerkelijk opgericht in De Engel, de
uit 1658 stammende taveerne voor de passanten op de
heerbaan en de schippers op de IJssel. De locatie werd
frequent gekozen voor bijeenkomsten van het bestuur.
Zij die de Engel (de aloude waer d'Engel uithangt) heb-
ben gekend, kunnen moeiteloos voor even in gedachten
terugkeren naar vroeger jaren en hun eigen herinnerin-
gen op het etablissement projecteren.



Het karakteristieke hotel oefende sterke aantrekkings-
kracht uit op onder meer de schrijvers Jacob van Len-
nep, Simon Carmiggelt en cabaretier Wim Kan. Het is
bijzonder dat hier de officiële oprichting van onze ver-
eniging werd beklonken.
De eerste avond die door de Kring werd belegd, was
bijna een maand eerder, op 4 maart 1954. Uitgenodigd
was H.A. Grizell, amateur geoloog, archeoloog en as-
tronoom. Het onderwerp was: Het ontstaan en de oud-
ste bewoning van de Veluwe. Het verslag meldt dat de
aanwezigheid van medelid, burgemeester De Bruin,
zeer op prijs werd gesteld.

Het bestuur bestond uit de heren ir. J.F. van Oosten
Slingeland, E.J. Kruijswijk Jansen, H. Kerkkamp, mr.
Th. Rijnenberg en F. van Zadelhoff. Deze oprichting
werd de opmaat naar talloze interessante en bijzondere
activiteiten. In deze uitgave belichten we willekeurig
een aantal onderwerpen die eerder werden afgedrukt.
Bij hetdoorspitten van ons archief blijkt hoezeer de
tijdgeest is veranderd.

Kringnieuws
Mededelingen besloeg acht pagina's tekst en werd per
post naar de leden verzonden. Op 5 oktober 1955 werd
aangekondigd dat een bijzondere gast in hotel Naeff in
Velp was uitgenodigd. Folklorist D.J. v.d. Ven zou een
interessant onderwerp belichten: Van vrijen en trouwen
op het boerenland in de goede oude tijd.

Historische samenhang
Zonder al die anderen die een of meerdere bijdragen
leverden aan ons blad tekort te doen, zijn de onderzoe-
ken die leidden tot artikelen van onder meer R.H. Hof-
enk, E.J. Kruiswijk Jansen, Hendrik Kerkkamp en in
later jaren Adriaan Kolkman, opmerkelijk en leerzaam.
Regelmatig verschenen er interessante werken van hun
hand, die de lezer nieuwe gezichtspunten boden. De au-
teurs hadden meer dan één eigenschap gemeen: liefde

voor de geschiedenis, het verrichten van diepgravende
onderzoeken, conclusies trekken en oog voor histori-
sche samenhang.

Adriaan Kolkman

Kolkman vertelde in een interview: "Geschiedenis
maakt een belangrijk onderdeel uit van het leven, daar-
om is het zo interessant. Als je zaken naspeurt, ontdek
je opvallende namen, waaraan de gemiddelde inwoner
jarenlang voorbijgaat zonder zich er iets bij voor te
kunnen stellen."

SYMBOOL
J.Chr. Liet sr.

Vele andere auteurs dachten en denken na over de die-
pere betekenis van symbolen in hun directe omgeving.
Zo ontsluierde Chris Liet sr. het geheim van de grote
ijzeren poort die toegang verschaft tot het oude kerkhof
aan de Pinkelseweg in Rheden. Het hek is zeker geen
willekeurige constructie, aldus de schrijver van het ar-
tikel. "Achteloos loopt men de begraafplaats in en uit
zonder oog te hebben voor deze taal, die zwijgend tot



ons komt. Ziehier mijn beschouwing: op zware gegoten
ijzeren kolommen, waaraan de hekken draaien, staan
zandlopers van ongeveer 30 cm lengte, beschermd
door een rechthoek van 8 zuiltjes, die aan elkaar zijn
verbonden. Aan weerszijden van deze zandlopers zijn
twee witgeverfde engelenvleugels bevestigd. Naar mijn
mening vindt men de verklaring van deze symboliek
in Prediker 12:7 'En de geest keert weder tot God, die
hem geschonken heeft'. Het van diepe zin getuigende
stukje werk is het bekijken waard. Zo spreken zij, die
ons voorgingen, heden nog zwijgend tot ons."

Toegangshek begraafplaats Pinkelseweg Rheden

Het eerste lustrum
Voorzitter Van Oosten Slingeland schrijft dat de eerste
vij fj aren voorspoedig zijn geweest. "Prikkelt weemoed
over het vergane, dat vaak een gevoel van romantiek
achterliet, zovelen tot deze activiteiten?
Of deed de belangstelling voor de omstandigheden,
waaronder het voorgeslacht moet wonen en werken,
koude en hitte trotseren om lezingen bij te wonen en
excursies mee te maken?" De voorzitter besluit met de
wens, dat onze Oudheidkundige Kring daarom nog vele
jaren begrip voor kennis van het verleden van Rheden
en Rozendaal mag wekken en vergaren.

JF Van Oosten Slingeland E.J. Kruijswijk Jansen

H. Kerkkamp



Een vrijbuiter op het Schaddeveld
Tot november 1904 woonde op het toen nog zo eenza-
me Schaddeveld een ruwe en woeste kerel in een door
hemzelf gebouwde hut.
Het was de beruchte stroper Reinder van den Brink. Tien
jaren had hij te Leeuwarden gezeten wegens moordaan-
slag op veldwachter Hindriks te Laag-Soeren. In 1893
vrijgekomen, begon hij weer zijn ruw stropersleven. In
een gewoon huis, bij zijn bejaarde ouders, kon hij niet
leven.

Reinder van den Brink

Daarom maar een éénmanshut gebouwd in de wilder-
nis, ongeveer 1 km achter de Ravenboom, vanaf de
Lange Juffer gerekend. De hut was opgetrokken van
palen, oude planken en latten, met een dak van heiplag-
gen. Aan de voorkant een wrakke deur en een stuk ruit
in een scheef kozijn. Reinder was Oranjegezind. Bo-
ven zijn primitieve legerstede hing het portret van H.M.
Koningin Wilhelmina. Het 'meubilair' bestond uit een

potkacheltje met een pijp van cacaobussen, die boven
het dak uitstak. Aan twee kanten waren schietgaten, die
uitzagen op boerenkoolplanten, lokmiddel voor de ko-
nijnen. Vlak bij de hut is een kolk geweest waar het
regenwater bleef staan. Toen Reinder deze 'put' wilde
uitdiepen, stootte hij door de leembank en .... het water
was voorgoed weg. Reinder moest toen het water uit de
Soerense sprengen betrekken. Na november 1904 is de
hut door velen bezocht.

DE BOERCOP
R.H Hofenk

Deze voormalige boerenhofstede was oorspronkelijk
een bezitting van het adellijk geslacht Thoe Boecop,
dat ook genoemd wordt in de geschiedenis van Elburg
en van Ernst. Het was een van de eerste aankopen van
Rhederoord-1657.

Huize De Boecop

De boerderij werd in 1901 omgebouwd tot een prachtig
landhuis, waarvan de R.K. pastorie nog een overblijfsel
is. Baron Jules Brantsen, de oudste zoon van de eige-
naar van Rhederoord, woonde hier. Er was toen al een
installatie voor elektrisch licht. Deze miniatuur-centrale
bevond zich in een klein gebouwtje aan de weg naar de
Diepesteeg.



Circus Brantsen

Dit huisje bestaat nog. Jules Brantsen richtte achter in de
boomgaard een verplaatsbaar circus op, dat later (1902
en 1903) ook reizen door Frankrijk maakte. Een aantal
Steegse inwoners reisde mee als circus bedienden. Om-
gekeerd huisden in het rustige dorpje vaak 'vreemde'
kostgangers, zoals acrobaten, atleten, speldenvreters,
clowns, balletmeisjes, enz. (meestal Duitsers en Tsje-
chen).

Oproep
Naar aanleiding van een artikel 'Een oud hoekje in de
Tramstraat te Velp, de schuur bij de hoeve Jeruzalem',
van de hand van W. Muis, merkt de redactie op: "We
zijn dankbaar voor de bijdrage over het dagelijks leven
in Oud-Velp. We leven snel; het oude verdwijnt met
de dag. Laten onze oudere leden ook eens wat herin-
neringen op papier zetten. Wie zou dat beter kunnen
dan zij, die leefden in het vóór-electrische automatische
tijdperk?"

De redactie sloeg de spijker op de kop, ruim een halve
eeuw later worden er Erfgoedcafés ingericht om zoveel
mogelijk verhalen veilig te stellen, die anders mogelijk
niet zouden zijn verteld.

Jerusalem ca. 1920

Wetenswaardigheden .

-Bij besluit van 17 oktober 1573 werden de rechtban-
ken van Velp en Rheden bijeengevoegd tot één ambts-
gebied. Dat betekende het ontstaan van de gemeente
Rheden ongeveer in de huidige omvang.

-Hotel De Engel in De Steeg dankt zijn naam aan her-
bergier Engel Jansen, wiens herberg (reeds genoemd in
1658) gesitueerd was op het Schaer bij Middachten.

-Januari 1795. Pichegru trekt over de bevroren rivieren
ons land binnen. Jonckheren der Ambts Rheden stellen
brandhout beschikbaar teneinde te voorkomen dat de
bezettende (Franse) militairen deuren, vensters, plan-
ken van schuren en schaapskooien als brandhout bezi-
gen (archief De Steeg).

-Toen koning Lodewijk Napoleon in 1808 een bezoek
bracht aan Velp en Rozendaal, stond koster en school-
meester Theodorus Godron klaar met een dichtstuk om
dat Z.M. 'voor te zingen'. Het eerbetoon vond plaats op
kasteel Biljoen.

-Dieren was in 1810-1818 een zelfstandige gemeente.

-Op 19 juni 1812 zond de 'Conseilleur de Préfecture'
R.l. Bouricius aan alle maires van het departement Isle



Supérieur een lijst in van alle vondelingen, verlaten
kinderen en arme wezen, die zich in hun gemeente be-
vonden. Deze zouden worden bestemd om het leger van
de keizer te versterken. De lijst vermeldde zeven namen
(6 te Velp en 1 te Rheden). De leeftijd van deze bekla-
genswaardigen varieerde van 9 tot 36 jaar!

-De eerste excursie van de OHK had plaats op 7 juli
1954, in het gemeentemuseum in Arnhem. Daar werd
de tentoonstelling Schilders van de Veluwezoom be-
zocht.

-Op Heuven (Rheden) heet de plaats waar twee diep
ingesneden dalen samenkomen het Engeland (Eng is
smal). Het is een smalle strook land langs de weg naar
de hei.

De Velpse Watermolen
Op maandag 30 oktober 1961 ging de oude schilder-
achtige Velpse Watermolen in vlammen op. Van de vele
watermolens, die in vroeger tijd in de gemeente Rheden
aanwezig waren, was deze de laatste.

Van Lennepsmolen rond 1900

Gelukkig onderkende de gemeente de waarde van dit
stuk Velps erfgoed, en zes jaar later werd het eerbied-
waardige monument herbouwd. Het was niet de eerste
keer dat de molen afbrandde; al in 1629 ging de molen,
evenals talrijke huizen in de omgeving, bij de inval van
Spaanse troepen in vlammen op.

De Van Lennepsmolen
In 1956 beschrijft H. Kerkkamp de geschiedenis van de
molen, gelegen aan de beek ten zuiden van het Velpse
postkantoor, in vroeger jaren de Van Lennepsmolen
werd genoemd. Hij doet dit nadat in 1956 de gemeente
Rheden heeft beslist, een noodzakelijke uitwendige
restauratie te laten verrichten. "Hoe oud de watermo-
lens te Velp zijn, weten we niet, maar reeds in 1025
behoorden ze tot de goederen van wijlen graafBalderik
op de Veluwe. Deze graaf was gehuwd met gravin Ade-
la. Een berucht echtpaar! Hun goederen vielen aan de
leenheer, koning Hendrik IV, terug. In de giftbrief van
1076, waarbij deze het goed Bruoche (Broekerhave) -
tegenwoordig Biljoen- aan de St. Pieterskerk te Utrecht
schonk, wordt ook van de molens melding gemaakt.
Toen was de naam echter nog niet Van Lennepmolen:
de Van Lenneps waren latere eigenaars. Nog weer later
bezaten de Van Lenneps kasteel Biljoen.

Volgens de Stichtse Leenregisters werd 29 april 1434
Rygwyn van Camphuys met de Velpse molen beleend
en na diens dood werd 'de Hof te Bovendorpe' 7 juli
1457 ingeschreven ten name van Roelof van Lennep.
Daarna aan verscheidene nakomelingen.

Velpse Watermolen



In een leenbrief van 1623 lezen we van de Van Lennips-
molen, in een van 1682 van het leengoed tot Boven-
dorp, genaamd Lennipsmolen. Oorspronkelijk is het
goed dus een onderhorig hof geweest van Broekerhave.
Het bovendorp bestond nog slechts uit enkele huizen
langs de hoofdweg. Deze hof lag zuidelijk van de Hen-
drikus Avelinghstraat, het tweede huis. Bij deze hoeve
werd de molen 'gelegd'. Hij heeft blijkbaar nooit tot
woning gediend.
Latere bezitters zijn: Van Spaen (van Biljoen) , Jacob
Willem van Eck (van Overbeek), verschillende Ave-
lingh's, D. Gerritsen, Gebr. Gerritsen. In de raadsver-
gadering van 18 november 1924 werd de korenmolen
voor f 10.000 als historisch museum aangekocht. Tij-
delijk schijnt er eikenschors (voor de leerlooierijen) ge-
malen te zijn, gezien de naam 'N.V. Velpsche Steenfa-
brieken, Koorn- en Schorsmolen' (1916). Het waterrad
draaide dag en nacht door. Kon de molen al het graan
niet gemalen krijgen, dan werd (omstreeks 1850) een
rosmolen, meestal getrokken door een blind paard, in
werking gesteld; daarna een stoommachine en vervol-
gens een gasmotor.

Op St.Peter- en Paulsdagh 1534 heeft Roeloffvan Len-
nep bepaald dat 'uyt enckele goede Hartogh Ph(illip)s
gl off de rechte waerde daervoor 'zou komen aan Arnt
Leydecker, Canoniek en Scholaster der kercke van St.
Wolburgen binnen Arnhem en syne erven'.

In 1629 ging de molen, evenals talrijke huizen in de
omgeving, bij de inval van Spaanse troepen in vlammen
op. In vorige eeuwen rustte op de molenaar de plicht,
de Klapbrug (bij het postkantoor) te onderhouden tot de
gronden van Biljoen toe."

Eerste jubileum
Natuurlijk is op 27 maart 1964 hotel De Engel dé plek
om het 10-jarigjubileum te vieren. Voorzitter Van Oos-
ten-Slingeland wijst erop dat monumenten niet alleen

in stand gehouden dienen te worden, maar soms ook
hun status moeten herkrijgen.
"Bij de monumentenbescherrning heb ik stilgestaan,
omdat deze ook in onze gemeenten van belang is. Het
bestuur heeft gemeend dat het tienjarig bestaan een
goede aanleiding was om in de uitgavenserie van onze
Kring een gids het licht te doen zien, die u voert langs
de belangrijkste monumenten in Rozendaal en Rhe-
den." Op 30 mei vertrok vanaf kasteel Rosendael een
gezelschap met waarnemend burgemeester J.P. Drost
en zijn Doesburgse collega, jhr. mr. C. Flugi van Asper-
mont, met een uit 1924 daterend T-Fordbusje van de
Gelderse Tramwegen. Het karakteristieke voertuig ging
een open landauer vooraf. De allereerste (gedeeltelijke)
monumententocht eindigde bij de minder bekende obe-
lisk in Laag-Soeren.

HET RHEDENSE VEERHUIS (1572-1969)
Dick Bosveld

Statig verhief het Veerhuis in Rheden zich boven de IJs-
sel. Het karakteristieke pand koesterde zich bijna vier
eeuwen in de belangstelling van passanten en voorbij-
gaande schepen, maar niet in het laatst van de dorpsbe-
woners.

Veerhuis



Door de jaren heen verplaatste de IJssel zijn oude bed-
ding om geleidelijk aan de rivier te worden zoals die
zich om het huidige Rhederlaag slingert. In vroeger tij-
den waren de waterwegen de belangrijkste verkeerswe-
gen. Net als onder meer Rijn en Waal maakte de IJssel
in de 16e eeuw deel uit van een belangrijk rivierencom-
plex. Het dorp Rheden was in de Middeleeuwen voor de
handel van weinig belang, echter Zutphen en Doesburg
des te meer. Vaak stagneerde het vervoer over de weg
van Arnhem naar deze Hanzesteden door het overtol-
lige water dat van de Veluwe naar beneden .stroomde en
regelmatig voor veel overlast zorgde. Daarom bleef het
goederenvervoer per schip heel belangrijk. De schepen
die sinds mensenheugenis voorbij het Veerhuis voeren,
genoten vanaf het water van de prachtige aanblik die
het etablissement bood. Veel schippers meerden hun
vaartuig af om hier iets te gebruiken, of zelfs te over-
nachten. In dat geval hadden zij een weids uitzicht op
de Vaalwaard, of, als zij een kamer aan de noordkant
hadden, zagen zij in de verte kasteel Middachten, en
zelfs de Martinikerk van Doesburg.

De veerpont •
De veerpont bij Rheden werd wel een belangrijke scha-
kel voor personen uit de omringende dorpen.

Veerhuis met pont

Boeren konden er, indien gewenst, oversteken met hun
vee, om dit te verkopen. Maar verder was de pont eco-
nomisch gezien van weinig belang, in tegenstelling tot
de grotere veren zoals bij Arnhem en Westervoort. Een
veelgebruikt scheepstype was de aak, een lang, plat
schip voor de binnenvaart, dat voortbewogen werd door
te zeilen of te roeien. In vroeger jaren werden boten
vaak getrokken door paarden die op de wal liepen. On-
telbare goederen passerden het Veerhuis in de loop der
eeuwen.

Tolheffing
De autoriteiten besloten in die tijd tot tolheffing, zowel
voor voorbij varende schepen, als voor het oversteek-
veer. Dit was een lucratieve zaak, gezien het intensieve
verkeer op het water. Hierbij werd aan de exploitant het
veerrecht verleend, een exclusief recht, dat voor een be-
paald gedeelte van de rivier gold, en waarvoor een ver-
goeding werd bedongen. Een belangrijke bepaling was
dat het oversteken van de rivier binnen het genoemde
gedeelte uitsluitend via dit bijbehorende veer mocht
plaatsvinden. In de loop der tijd werden verschillende
personen beboet, die de IJssel illegaal probeerden over
te steken.

De oudste overleveringen die werden opgetekend uit de
mond van bejaarde inwoners, gaan terug naar 1926. Zo
vertelde Mineke Zweers, geboren in 1908, dat zij dans-
les kreeg in het Veerhuis van Hent Rougoor uit Velp.
Zij zag dokter Warren uit De Steeg nog wel eens een
kopj e koffie drinken bij de toenmalige eigenaar, de heer
Peters.

In de strenge winter van 1929 reed de dokter zelfs met
zijn auto over de IJssel om patiënten in Giesbeek te be-
zoeken. De kraan van de Meteoor werd afgeschermd
met zandzakken om bij invallende dooi het kruiende ijs
te weerstaan. In het dorp werd steeds melding gedaan
an de situatie aan het veer.



Veerhuisin de sneeuw

DE IJSEL BIJ RHEDEN (Gld.).
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Velen gaven er in de loop der tijd blijk van hoezeer zij Veerhuis1930
onder de indruk waren geraakt van het etablissement.
Ze deden dit door middel van een schriftelijke lofzang,
een schilderij of een prachtige foto, die nog altijd vele
huiskamers siert.

Zo beschreef J.C. Vaandijk in 'Wandelingen door
Nederland' de locatie als volgt: reeds van verre heeft
het witte huis op de Llsseldijk, zich spiegelend in den
stroom, de aandacht van menige reiziger getrokken.
Wie het oog over de bloeiende vlakte aan den oever
der kronkelende rivier liet weiden, zag het blinken tus-
sen het hout waartegen 't zo helder uitkwam, terwijl
de blanke waterspiegel 't weerkaatste. Maar gelijk het
door zijn ligging ruimschoots het zijne bijdraagt tot
de schoonheden waaraan dit oord zo rijk is, geeft het
van zijn kant een heerlijk uitzicht te genieten, aan wie
zich in zijn zaligheid in het lommer neerzet. 't Is er zo
kalm en vol vrede op de stille, heldere dagen, en zo vol
leven toch, terwijl het scheepje met zijn uitgespannen
zeil langzaam voortdrijft of de sleepboot met zijn ra-
deren het schuim doet opspatten en de veerpont over-
giert naar de rode puinweg aan de overkant en de bonte
runderen op de uiterwaarden de koelte zoeken van het
water, waarin zij zich rustig bijeenscharrelden.

In het standaardwerk
'Landelijke bouwkunst
in Nederland ' van de
Twentse architect Jan
Jans, is de volgende
passage opgenomen:
schepen doemden in
de verte op, de pont
wiegde heen en weer.
Op het terras kon je
genieten van het verge-
zicht en de ondergaan-
de zon. In de theetuin
met zijn prieeltje was
het goed toeven.

Mannen op hek voor het veerhuis

Koninklijk bezoek
Zelfs aan het koninklijk hof was de schoonheid van
het Veerhuis niet ongemerkt voorbijgegaan. In de zo-
mer van 1937 bracht koningin Wilhelmina geheel on-
verwacht een bezoek aan Rheden. Al snel ging het als
een lopend vuurtje door het dorp en talrijke inwoners
repten zich naar de IJssel, waar de majesteit in gezel-
schap van een van haar hofdames haar zo geliefkoosde
schilderkunst beoefende. Toen de Koningin rond 17.00



uur weer vertrok, brachten de toeschouwers die haar
op eerbiedwaardige afstand hadden gadegeslagen, een
hartelijke groet. Deze werd beantwoord met een vrien-
delijke buiging.

Drama's
Ook menselijke drama's speelden zich af in de onmid-
dellijke nabijheid van het Veerhuis: In 1940 verdrinkt
een vijandelijke soldaat omdat hij vast komt te zitten in
het prikkeldraad dat onder water gelopen is. Een paar
jaar later valt een Duitse parachutist in de IJssel, raakt
verstrikt in zijn parachute, die hem binnen een paar mi-
nuten naar beneden trekt. Hetzelfde gebeurt een Tommie
bij bevrijdingsacties in 1945. In die woelige oorlogsja-
ren slaat een granaat een krater in de 'Zeldenrust', maar
gelukkig kan de veerpont worden gerepareerd. Toen de
Duitsers aan de verliezende hand waren, vorderden zij
het vee voor eigen gebruik. Het lukt Gijs Matser, die
bij een boer in Groessen werkt, om twee koeien mee te
nemen en aangekomen bij het veer, vraagt de veerbaas
wat hij daarmee wil. Gijs antwoordt dat de dieren be-
stemd zijn voor boer Van Beek. Natuurlijk begrijpt de
Rhedense veerbaas dat de koeien voor eigen gebruik
worden aangewend, maar hij had zijn plicht gedaan en
brengt hem naar de overkant.
Het oude Rhedense Veerhuis, een van de fraaiste in ons
land, werd tot veler verdriet in 1969 met een bulldozer
tegen de grond gekwakt, en de restanten verdwenen in
de IJssel. De teloorgang van het geliefde etablissement
is tot op de dag van vandaag een doom in het oog van
de authentieke Rhedenaar. Bijna vier eeuwen had het
zijn stempel gedrukt op het dorp. Een citaat uit 'Rhe-
dens verleden': In de dorpsgeschiedenis hebben veer en
veerhuis een belangrijke rol gespeeld. Hier trokken de
troepen van Karel van Gelder over, toen zij kasteel Baer
gingen verwoesten. Het veer werd bezet, als een vijand
zich in de Lijmers ophield of als er generale dieven-
jacht werd gehouden. Bij het veer (of bij de kerk) liep
de dorpsbevolking te hoop als er reden tot bijzondere

vreugde of alarm was. De ambtsjonkers bespraken in
de gelagkamer urgente zaken.

Toen het opeens weg was, drong langzamerhand het
besef door dat je iets miste, een stukje geschiedenis dat
binnenin je zit. Eenieder die zich in de toekomst bezig
houdt met de geschiedenis van Rheden, zal de promi-
nente rol die het Veerhuis hierin vervult, onderkennen.
Voornaamste bron: A.Kolkman (speciale uitgave van
Het Veerhuis)

Vogelschieten
Op een oude kaart zien we de
hoge paal in een wijde kring van
bomen op de Hullekesberg in De

( Steeg. De schutterij was in haar
oudste vorm (in de voorchristelijke
tijd) de gewapende manschap, die
onder meer optrad als geleide bij
de processie naar de heilige berg,
wanneer aan de goden de gebrui-
kelijke offers werden gebracht.

Vogelschieten De Steeg



Men vertrok van de hof te Ellinchem (oud-Middach-
ten), langs de tegenwoordige Smidsallee, rechtdoor tot
de zuidhelling van het heuvelland. Iets hogerop lag de
heilige berg de offersteen (Duivelssteen), waarin en-
kele napjes voor het bloed van het offerdier. De om-
standers die de priester ermee besprenkelde, werden
met de kracht van het dier aangedaan, zo geloofde men.
In de christelijke tijd handhaafde de schutterij zich als
een soort dorpsweer. Het vogelschieten bleef de inzet
van een jaarlijks feest: de teerdag. Het koningszilver
bevindt zich nog op kasteel Middachten. De kasteelheer
is zelfs eens koning geweest. Het briefje doet vermoe-
den dat de verwachting bestond, dat de stadhouder bij
een bezoek aan Middachten het vogelschieten zou bij-
wonen; wellicht zou hij meeschieten?

Het jachtbedrijf op den Rosendael einde 18e eeuw
De Deventer Wagen op Utregt passeert te Apeldoorn
dinsdag en vrijdagochtend om 8.00 uur. De Zutphense
Wagen op Utregt passeert te Apeldoorn, woensdag-
ochtend om 8.00 uur. De Hattemer Wagen op Arnhem
passeert aan de Jonas (vermoedelijk een herberg, waar
'Jonas in de Walvis' uithing). Donderdag ochtend om
9.00 uur en komt weer terug om 15.00 uur.

Deze aantekeningen werden aangetroffen in een jacht-
boek in het Rozendaalse archief. Wat konden deze no-
tities omtrent de diensten der postwagens met de jacht
te maken hebben? Het raadsel zou zich bij het verder
lezen ontknopen. De optekening loopt over een zestal
jaren: van 1777 tlm 1782. 'Lijst van het Wild in 1777
geschoten met bijvoeging van de plaatsen waar'. Dan
volgt nauwkeurig in kolommen aangegeven de inhoud
van de weitas na elke jachtdag van de diverse jagers
op de onderscheidende jachtvelden. Want baron Torck
bezat niet alleen het jachtrecht op Rosendael, maar ook
op tal van plaatsen in ons gewest: bij Ede, Epe, Gortel,
Ellecom (de Somp), Rhedense enk, Onzalige bos, Havi-
kerwaard, Herikhuizen, de Durk, in de Betuwe.

De Koninklijke Nederlandsche [achtvereentqinq hield in samenwerking me! de Koninklijke
Veluwsche [achtvereeniqtaq op 20 April j.I. een slipjacht. Een kijkje op de meel nabij

de Emmapyramide in de gemeente Rheden. I '1 ~ (; - Z 0'"

De jacht in Rosendael

De heren der heerlijkheid bezaten daarbij behalve het
recht van de jacht op klein wild ook het recht van de
hoge jacht; op grofwild (herten en wilde zwijnen). De
hertenjacht, zegt d'Outrein in zijn 'Vermakelijkheden',
was 'een regaal des Roosendaals. Die magt alleen den
Roosendaal en Dooreweerth is eigen'.

Als de jacht geopend was -ongeveer de maanden sep-
tember en oktober- werd zoveel mogelijk elke jachtdag
benut. Niet op zondag en bij sneeuw. Te bar weer ver-
oorzaakte wel een ongewenste rustdag. In 1778 bedroe-
gen de totalen 105 hazen, 181 patrijzen en 40 snippen.
Voor de variatie vond af en toe een hertenjacht plaats.
De stand van dat wild schijnt echter niet gunstig te zijn
geweest; een enkele Rhee, een Rheebok, een Harte
Kalf, een Simmel dier hart of Harte Cimmer.

Wilde zwijnen kwamen nog in het revier voor; 'aan den
Imbos een wild varken, zijnde een keyler wegend 170
pond, een varken sijnde een groote Gel Bach. (bij Epe),
een varken zijnde een hele sterke keyler' (Onzalige
bos). Een paar maal een 'Frisseling' (pulsterling, big
van een wild zwijn).



Andere soorten wild zwijn zijn uiterst zeldzaam. Eens
'en passant' een korhoen, een andere keer '25 duiven
en 4 wagtels' (kwartels, in de Betuwe. Een bijzondere
vermelding verdient een inschrijving van 1778 'de jon-
ge Heere' te Leiden, behalve de gewone hazen, patrij-
zen en snippen, '44 leysters'.

Van al dit wild belandde slechts een klein deel in de
Rozendaalse keuken of werd ter tijdelijke conservering
in de ijskelder (de pseudo-onderaardse gang) gehangen.
Lange lijsten van hen, die met een stuk wildbraad be-
dacht zouden worden 'in het jaar 1777 present gedaan'
volgen op de registrering van de jachtbuit. De meeste
namen zegen ons weinig. Natuurlijk ontbreekt daar-
onder de Rozendaalse dominee niet, noch de heer Van
Spaen van Biljoen of Athlone, de heer van Middachten.
Van het grove wild werden aan bevriende bedachten
ook wel stukken verzonden: een bout van een hert, een
varkenskop.

Een drietal zendingen willen we uit de lange lijst lich-
ten: aan de Graaf van Liano Sanafé, envoyé (gezant)
van Spanje, 'I Haage, een 'Swijnskop'; de ambassadeur
van Frankrijk, een varken en een reebok aan burgemees-
ter Daendels te Hattem, 'een Simmer van een hart'.

De jachtstoet met de meute leverde als altijd een vrcoliiken en levendiqen aanblik op.

Jacht met paarden in Rosendael

De voorstelling op het uithangbord van het aloude loge-
ment Het Zwijnshoofd te Arnhem was alzo allerminst
denigrerend bedoeld. Integendeel, een gerenommeerde
gelegenheid. Intussen zal men thans de zin van de aan-
tekeningen in de aanhef wel begrepen hebben. Deze
conclusie wordt bevestigd door de aantekening bij één
der adressen: 'per Amsterdamse wagen'. Op een los-
liggend velletje papier het tableau van een drijfjacht op
2 november 1870: met 13 geweren -baron Torck was
zelf van de partij- geschoten: 144 hazen, 349 patrijzen
en 13 snippen. Het jachtbedrijf stond en staat op Ro-
zendaal in aanzien. En het oude gebruik wordt daarbij
in ere gehouden. Het is nog niet zo lang geleden dat de
huidige kasteelheer van bevriende zijde grappend eraan
herinnerd werd: 'Denk erom, er loopt er ook één van
mij bij!'

Tentoonstelling
In het kader van het 400-jarig bestaan van de gemeente
Rheden organiseerde de Kring in 1973 een tentoonstel-
ling met schilderijen en foto's. De expositie vond plaats
in een passende ambiance: de gerestaureerde kelders
van kasteel Middachten. Maar liefst 25.000 bezoekers
werden er geteld. De gemeente Rheden gaf ter gele-
genheid van dit jubileum een fraai geïllustreerd boekje
uit, genaamd '400 jaar Rheden, van schoutambt tot ge-
meente'.

Smokkelen
We kunnen het ons nauwelijks meer voorstellen dat het
smokkelen van chocolade of zeep een lucratieve bezig-
heid was in het begin van de vorige eeuw. Maar ook zo-
als heden ten dage met drugs het geval is, was men ook
toen al vindingrijk bij het verstoppen van smokkelwaar.
Getuige een krantenbericht uit 1918 en de: memoires
over de politie Rheden in de jaren 1921-1941, door
gepensioneerd inspecteur der Rijksrecherche J.D. Kus-
ters, Velp 1973. In zijn verslag staat:



Chocolade

Chocoladesmokkel

Naar ons destijds werd medegedeeld werd omstreeks
1918 door de kommiezen of de Dierense Politie een
zogenaamde Malle Jan aangehouden, waarop een grote
boom was geladen. Bij onderzoek bleek toen, dat deze
boom geheel gevuld was met stukken chocolade. Inbe-
slagname volgde van dit clandestiene vervoer en wer-
den de duizenden stukken Kwatta voorlopig opgebor-
gen aan de politiepost te Dieren. De telling van deze
contrabande zou de politie te Dieren handen vol werk
hebben gegeven en zou men in de kleine ruimte in de
politiepost met het spul nauwelijks raad hebben gewe-
ten. Zoals verteld zou de boom met inhoud afkomstig
zijn geweest uit het land van Maas en Waal en bestemd
voor de smokkelhandel op Duitsland, die toen nog we-
lig tierde. Er werd niet vermeld hoeveel de smokkel-
waar waard was in die tijd en welke straffen de smok-
kelaars gekregen hebben.

DE GESCHIEDENIS VAN UITSPANNING
DEPOSBANK
Wa/ter de Wit

In 1926 startte de 14-jarige Derk Berger de uitspanning
op de locatie die zou uitgroeien tot paviljoen De Pos-
bank met de verkoop van snoep, kogelflesjes limonade

en een doos sigaren. Met een kistje van de Klok-zeep
trok hij erop uit met een zware transportfiets om de
artikelen uit te venten in het natuurgebied. Vaak was
hij te vinden onder de toen nog eenvoudige overkap-
ping van Koepel de Kaap. Zijn ouders hadden een klein
kruidenierswinkeitje in de Groenestraat te Rheden. De
winkel lag tegenover café Het Wapen van Rheden, dat
bewoond werd door de dames Aalders. Het café heette
in de volksmond ook wel De Drie Sneetjes. Veel later
heeft Ap Berger, de broer van Derk, de exploitatie van
het café overgenomen.

Derk Berger
met transport-
fiets

Vergunning
Na een jaar vroeg zijn vader bij de gemeente Rheden
een vergunning aan om een eenvoudige kiosk of een
verkoopkraampje te mogen plaatsen bij de T-kruising,
boven aan de Schietbergseweg-Beekhuizenseweg, bij
de Posbank. De vergunning werd verleend tegen een
jaarlijkse vergoeding van f 37,50. Na het eerste jaar
duwde de jeugdige Derk ook nog een ijscokarretje naar



boven met ijsjes van 3,5 tot 10 cent. Als iemand een ijsje
kocht van een dubbeltje riep hij van blijdschap de hele
omgeving bij elkaar. Er waren toen in het heidegebied
nog nergens asfaltwegen en er reden ook weinig auto's
naar boven. De meeste recreanten kwamen te voet of
op de fiets. Alleen een enkele touringcar waagde zich
over de soms zeer slechte en uitgespoelde zandwegen
naar boven.

Steeds meer recreanten
In het begin kwamen er hooguit 100 recreanten per dag.
Maar al gauw bleek dat Berger een goede keus had ge-
maakt om boven op de hei een kiosk neer te zetten. In
de zestiger jaren, toen Paviljoen de Posbank al 15 jaar
bestond, kon het aantal recreanten dat van de heide en
het uitzicht wilde genieten, wel oplopen tot 5000 per
dag, zoals in het jaar 1966. Als de bezoeker eenmaal de
klim naar boven had gemaakt, was hij meestal blij om
even een verfrissing te kunnen kopen bij het toen al be-
staande paviljoen. In maart 1930 verkreeg Natuurmo-
numenten het eigendomsrecht over het hele natuurge-
bied en verpachtte de standplaats plus vergunning voor
het kleine terras aan de familie Berger.

Kiosk bij de Posbank

De uitspanning
In 1949 werd aan Berger voor het eerst toestemming
verleend voor het bouwen van een paviljoen met een
oppervlakte van 40 m". Na langdurig overleg werd uit-
eindelijk de bouwvergunning vergroot tot 100 m". De
brouwerij leende Berger f 100.000 startkapitaal. De
oude kiosk die sinds de dertiger jaren dienst gedaan had
werd door Berger geschonken aan de Watersportvereni-
ging Rheden, die er dringend om verlegen zat.

Volgens mondelinge mededeling van mevrouw Berger-
Jaski werd gestart met de bouw van het eerste Paviljoen
De Pos bank op 17 juli 1952 (W de Wit, 21-10-1999).
De opening geschiedde door burgemeester J de Bruin
van Rheden.

Het grote terras had in die tijd al een bezetting van 100
stoelen. De omzet van paviljoen en terras bedroeg toen
± 100 gulden per dag. Niet eens zo slecht voor de na-
oorlogse periode, waarin men meestal toch nog krap bij
kas zat.

Bouw van het eerste
Posbank paviljoen



Gebrekkige voorzieningen
Voorzieningen waren er echter nauwelijks. De verlich-
ting in het restaurant werd in het begin met waxinelicht-
jes verzorgd. Elektriciteit aanleggen was volgens Derk
Berger veel te duur en zou ongeveer f 60.000,00 gekost
hebben. Maar door het geklungel met gasflessen in de
keuken en de schaarse verwarming door butagaskachels
werd al snel besloten een groot dieselaggregaat aan te
kopen. Voor noodgevallen werd er later nog een tweede
aggregaat bijgeplaatst, zodat de stroomvoorziening ge-
garandeerd bleef. Zo werd al vrij snel na de bouw van
het eerste paviljoen tot 1966 de stroom steeds verzorgd
door twee dieselaggregaten. Later is er één groot aggre-
gaat gekomen, ingegraven in een speciale dieselkelder
op enige afstand van het paviljoen, een soort onder-
grondse bunker.

Bergop zeulen
De eerste jaren werd het benodigde water met emmers
vanaf Rheden naar boven gebracht. Daarna steeg het
verbruik zodanig dat er met een kar, getrokken door
twee paarden en voorzien van een tank van 500 liter,
het benodigde water moeizaam de Schietbergseweg op-
getrokken werd. Wanneer het erg druk was in het pavil-
joen moest er wel 10 maal per dag heen en weer gereden
worden van Rheden naar de Posbank. Pas na jaren werd
er gebruik gemaakt van een tractor die met een tank van
2000 liter de watervoorziening op peil hield.

Stromend water
In 1958 kreeg het paviljoen stromend water via het
waterleidingnet. Een speciale pompunit in een put,
schuin tegenover restaurant De Wildwal, zorgde voor
genoeg druk om het water naar boven te krijgen. Van
rioolafvoer was, zoals bij de meeste gebouwen in het
buitengebied van Rheden, geen sprake. Enige grote
beerputten zorgden voor de opvang van het rioolwater.
De putten werden regelmatig geleegd en dienden als
meststof voor de landbouw. Het afval van de keuken

werd in de zogenaamde 'slobber- of kiepelton' verza-
meld, die dagelijks geleegd werd in een bosje even ten
noorden van het restaurant. Zo ontstond er een min of
meer clandestiene varkens-voederplaats.

Primitieve verwarming
De verwarming van het gebouw geschiedde uitsluitend
op hout en met losse gasflessen met straalkacheltjes.
Ook het gasfornuis in de keuken werd door middel van
butagasflessen gestookt. Later werd er, op ongeveer
50 meter ten noorden van het gebouw, een grote bu-
taangastank geplaatst. In 1957 is door een lekke gas-
slang brand ontstaan, gevolgd door een explosie, maar
die heeft geen grote schade veroorzaakt. Berger en zijn
vrouw sliepen de eerste 12 jaren in het magazijn boven
de keuken en het café was voor hen de huiskamer. In het
begin was er na de periode met de waxinekaarsverlich-
ting alleen butagasverlichting in het gebouw. Tijdens
een koude winternacht had het gebruikte gaskacheltje
te dicht bij het bed van het echtpaar Berger gestaan,
waarop de deken vlam vatte. Voor noodgevallen stond
er altijd een emmer water klaar en gelukkig was het
water niet bevroren, zodat ze zelf de beginnende brand
konden blussen.

De heer en mevrouw Berger-Jaski



Uitbreiding
In de jaren 1964-1965 werd het paviljoen uitgebreid
met een eetzaal waar 500 personen een plaats konden
vinden. Het bedienend personeel liep in livrei tijdens de
grote diners.

Gedekte tafels

Kort daarop werd er in 1966 ook een extra grote par-
keerplaats aangelegd voor de bezoekers van het pavil-
joen. Tot dan was het mogelijk om overal in de heide
met auto, motor of bromfiets te rijden. De drukte op
het terras en in het paviljoen was zodanig toegenomen
dat er midden j aren zestig, 30 man/vrouw aan personeel
nodig was om de zaak te kunnen runnen. Volgens de
krantenberichten uit die tijd kon men in het restaurant
wel een paar maal per dag een 800-tal warme maaltijden
bereiden. Op drukke dagen werden door de gemeente
Rheden twee verkeersagenten ingeschakeld om het ver-
keer rondom het paviljoen in goede banen te leiden. In
twintig jaar tijd was er voor het echtpaar Berger ook
veel veranderd. Vanaf het begin werd alles door Berger
en zijn vrouw zelf uitgevoerd, zelfs het papier prikken
rondom het terras en de omgeving van het paviljoen. In
het contract met Natuurmonumenten was opgenomen
dat minimaal een oppervlakte van 300 m2 rondom het
paviljoen alles in schone staat gehouden moest worden.

De prijzen voor de maaltijden waren ook voor die tijd
redelijk acceptabel, zodat de drukte alleen maar toe-
nam. In 1966 koste een koffietafel f 2,75 per persoon
en 3 sorbets maar f 3,75.

Het beheer van het paviljoen door eigenaar Derk Berger
werd op 1 september 1970 op pachtbasis overgenomen
door de 38-jarige Jan Boelmans en zijn vrouw. Hij had
al vanaf 1961 als kelner gewerkt bij de famlie Berger en
de laatste twee jaren als bedrijfsleider. Sinds de over-
name bleek tot in de tachtiger jaren de toeloop alleen
maar groter te worden. Volgens het Rhedens-Dierens
Weekblad had het terras alleen al ± 600 stoelen. Bus-
chauffeurs uit het hele land wisten ook op doordeweek-
se dagen het paviljoen te vinden, zodat de klandizie wat
meer verspreid werd. Als er strenge winters waren met
veel sneeuw werd er in de landelijke dagbladen gead-
verteerd over het heerlijke skioord klein Sankt Moritz
te Rheden.

Alle dagen geopend. Verhuur van ski's.
Intieme zalen rncr open haardvuur.
En dan Onze bekende Jachtschotel.
Keuken dagelijks geopend.
Vergezichten over besneeuwd landschap

CAFE·REST PAVILJOEN

"DE POSBANK"

DE STEEG TEL. 3913 (06302)

Wintersport op de Posbank

Volgens vele krantenberichten was de keuken van het
paviljoen uitstekend, al moest je in de winterse perio-
den vaak wel lang wachten op je kopje erwtensoep. Het
was dan zo druk in het restaurant dat Boelmans de zaak
regelmatig even dicht moest doen omdat het binnen en
buiten te vol werd. Het geserveerde wildbraad werd
vers geleverd door de jachtopzieners van Natuurmonu-
menten en na de jacht bij de keukendeur neergelegd.



Autoloze zondag
Nadat in 1973 de autoloze zondag ingevoerd was werd
het voor Boelmans duidelijk dat de auto voor het bezoek
van het restaurant van levensbelang was. De terugloop
van het aantal bezoekers aan het paviljoen resulteerde in
80% minder omzet en Boelmans zag zich genoodzaakt
personeel te ontslaan. Zelfs de Carolinahoeve werd in
deze autoloze-zondagenperiode door Natuurmonumen-
ten gesloten, wegens gebrek aan klandizie.

Topdrukte
In het midden van de jaren tachtig kwam er een kente-
ring in de recreatieve mobiliteit in het nationaal park. De
toeloop was zo groot geworden dat er, zeker op drukke
topdagen, steeds meer irritatie ontstond tussen rustige
natuurgenieters en autorijders, die in het weekend even
een rondje Posbank wilden doen. Natuurmonumenten
probeerde in samenwerking met de gemeente Rheden
en de ANWB de verkeersstromen in betere banen te
leiden. Er kwamen plannen op tafel waarbij zelfs ge-
sproken werd over algehele of gedeeltelijke afsluiting
van de openbare asfaltwegen door het gebied. Pachter
Boelmans zag dit met lede ogen aan en probeerde de
afsluitingsplannen te pareren. Gesteund door particu-
liere medestanders is het hem gelukt om zijn bloeiende
nering met het paviljoen voort te zetten.

Volledig afgebrand

"'lF~1·

Pos bank na de brand

In een heldere nacht van vrijdag 16 maart 1996 werd
het paviljoen om 4.00 uur door een felle brand volledig
in de as gelegd. De oorzaak van de brand is nooit opge-
helderd. Gespeculeerd werd er echter des te meer. Boze
tongen beweerden dat Natuurmonumenten het zelf wel
eens aangestoken kon hebben om zodoende van het
veel verkeersoverlast veroorzakende gebouw af te zijn.

Na veel commotie over het al of niet bouwen van een
nieuw Paviljoen of Theehuis heeft Natuurmonumenten
door architect B. Mastenbroek een nieuw paviljoen laten
ontwerpen dat in 2005 officieel geopend werd. Hoewel
het nieuwe paviljoen door vakgenoten gezien wordt als
een bijzonder architectonisch gebouw, blijven de me-
ningen over de nieuwe uitspanning sterk verdeeld.

Nieuw Paviljoen

Het oude gebouw van hout, steen
en rieten dak had na 47 jaar al de
geest gegeven. Wie weet hoe lang
het nieuwe paviljoen De Posbank
de tand des tijds trotseert. De ko-
ningin op de fiets schijnt het niet
te vertrouwen want zij fietst van
het gebouw af.

Koningin op fiets



DE WILHELMINABANK IN VELP
Fineke Burgers

Op 31 augustus 1880 werd op Paleis Noordeinde in Den
Haag Prinses Wilhelmina geboren. Zij was het enige
kind van koning Willem III en zijn tweede echtgenote
Emma van Waldeck-Pyrmont. Toen Willem III op 23
november 1890 stierf, werd de tienjarige Wilhelmina
automatisch koningin. Tot haar achttiende verjaardag
nam haar moeder Emma als regentes het koningschap
waar.

Zilveren jubileum
Op 6 september 1898 werd Wilhelmina ingehuldigd in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
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Inhuldiging van Koningin Wilhelmina op 6 september 1923
in Amsterdam

25 jaar later, op 6 september 1923, werd het zilveren
regeringsjubileum in het hele land en ook in de Over-
zeese gebiedsdelen uitbundig gevierd. In Velp zorgde
het comité Velp voor Oranje (opgericht in 1894) dat er
aubades, erebogen, optochten en geïllumineerde straten
kwamen, net als in de meeste plaatsen, groot en klein en
bovenal: dat er een gedenkteken kwam.

Velp voor Oranje actief

Er werden, ook toen al, allerlei artikelen op de markt
gebracht, die men als aandenken van deze wederwaar-
dige dag kon kopen of ten geschenke kon geven. De
bekende bekers, glazen, munten en borden kennen we
allemaal.

Oranje parafernalia

Het gedenkteken
Naar het gebruik van die tijd kwam er als gedenkte-
ken, net als in verschillende andere steden en dorpen,
een stenen bank, die Wilhelminabank werd genoemd.
Voor het ontwerp werd een bekende- oflocale architect
benaderd. Het gekozen ontwerp werd daarna door een
plaatselijke metselaar/timmerman/steenhouwer ver-
vaardigd. In Velp koos men voor een bank, ontworpen
door de Velpse architect J.G.A.Heineman (1889-1959).



De vice-voorzitter van Velp voor Oranje, de heer D.A.
van Straten, zei in zijn overdrachtsspeech, dat het mo-
nument geheel in overeenstemming was met de 'de
wensch van Hare Majesteit': een eenvoudige bank dus.
De bank werd aan het Gemeentebestuur van Velp aan-
geboden, waarna burgemeester Bloemers het geschenk
in dank aanvaardde.

Op dinsdag 4 september 1923 werd er in Velp aan de Ho-
geweg bij de Van Galenlaan onder grote belangstelling de
eigen Wilhelminabank voor het zilveren Regeringsjubileum
van de Koningin onthuld. Links de "collectantes" van Velp
voor Oranje

De Wilhelminabank vlak na de onthulling, met de Hogeweg
nog praktisch onbebouwd

Dezelfde bank?
Onder andere de gemeente Aalten heeft ook een Wil-
helminabank die precies op die van Velp lijkt.

Foto) Oe VêlC!coigll\g AaHen's ~Ianq (AAltt"n, Ocid.) (Ver. toto·blJre~UJI.
vltrdt de vorige week haar 25~~rïg jubJle-um. ter Q~egt'"htld WAarvan bov~n.tund~

fr.uit" en mCJ\Um(ln'81e- bank werd onthuld..

De bank is in 1923 gebouwd in opdracht van de Vereniging
Aaltens Belang, die in dat jaar 25 jaar bestond

Toch had men daar een eigen architect. Het gemetselde
bouwwerk is een ontwerp van de Winterswijkse archi-
tect J.J. Post. De heer Th. van der Schoot uit Aalten
bouwde de bank voor 312 gulden. Deze werd echter pas
op 16 december 1923 onthuld. Men kan daar dus wel
'geïnspireerd' zijn door de Velpse bank!

DE STEEG EN ZIJN POSTKANTOOR
JY. Gytema

Toen Thorbecke (1849-1853) het briefverkeer vereen-
voudigde door het invoeren van de postzegel, bestond
de postinrichting in De Steeg al, hoewel in geheel an-
dere vorm. Het postwezen van de toen aloude tante
Pos was nog zeer primitief. De ontvanger van een brief
betaalde cash bij de ontvangst van het poststuk, dat per
rijtuig, te paard ofte voet over een grote afstand moest
worden vervoerd.



Het zelfstandig uitvoeren van inkomende en uitgaande
post in De Steeg begon op 1 juni 1838. Op die datum
werd Roelof Sminx of Smink benoemd tot distributeur.
Zijn kantoor droeg de naam van distributiekantoor. De
Steeg heette toen Middagtersteeg, dat ressorteerde on-
der de Rhedersteeg, alwaar hij zijn functie uitoefende.
In 1850 werd hij opgevolgd door H.J. Smink (familie?).
Het distributiekantoor werd hulpkantoor en Hendrik Jan
kreeg de rang van brievengaarder, een minder toepasse-
lijke naam dan distributeur. De naam Middagtersteeg
veranderde in Rheeder- en Middachtersteeg. Het ressort
veranderde, het hulpkantoor kwam in het ressort Velp,
Doesburg en Zutphen, toch nog een mooie wandeling
voor Hendrik Jan, heen en terug .... H.l Smink kreeg als
opvolgers resp. G.C.C. Kleinhout, A.J.G. Admiraal en
J.G.H.F.W. Snijders. Deze laatste hield kantoor in het
pand waar nu de kapperszaak van H. Beumer is geves-
tigd. Deze zaak heet 'de Oude Post'.

DE STEEG, - 't Nieuwe Postkantoor. 5089

Postkantoor De Steeg ca. 1910

Na Snijders werd De Steeg groot. De familie Bentinck,
eigenaar van kasteel Middachten, had veel belang bij
een meer moderne postverzorging. Op haar kosten liet
ze in 1906 een postkantoor bouwen op haar terrein aan
de Hoofdstraat en wel in de kleuren rood-wit, de kleu-
ren van de Bentinck's. Dit gebouw gaf zij in huur aan

het staatsbedrijf der PTT. Als postkantoor veranderde
dit nog al eens in belangrijkheid. Daar het inmiddels
als vakantieoord ontdekte plaatsje De Steeg een goede
naam kreeg (het had zelfs een eigen spoorwegstation),
was een postkantoor wel gewenst, zelfs noodzakelijk.
Het telegraaf- en telefoonverkeer nam toe. Abonnees
uit Giesbeek, Rheden en de Havikerwaard waren op het
kantoor aangesloten. Enkelen onder u zullen zich nog
wel het draden-torentje op het gebouw herinneren. De
toren is afgebroken en de bovengrondse leiding werd
ondergrondse kabel. Maar de tijden veranderen en de
mensen ook. Door het toenemend zware wegverkeer
kwijnde het pensionwezen weg. Het postkantoor werd
hulpkantoor, moeizaam kon het plaatsje zich handha-
ven. Maar het begon te dagen, de industrie liet zich gel-
den. De Steeg is een begrip geworden. Zijn industrie
draagt deze naam ver over de Atlantische en Indische
oceaan, over Afrika, Amerika, Scandinavië, ja over de
hele wereld. Het dorpje met zijn armelijke naam is een
begrip in zijn betekenis en rijk aan natuurschoon.

Straks, als het autoverkeer zal zijn omgeleid, keert de
rust terug en hiermee de voornaamheid als pension-
plaats. Want De Steeg, Rheder- en Middachtersteeg,
Middagtersteeg- wat zijn naam ook geweest is-, is nog
steeds 'de parel der Veluwe', schitterend gelegen aan
een kromming van de IJssel en aan de rand van uit-
gestrekte bossen, die met Gull- Brantsen gesproken,
eeuwig zingen. Maar ook zingen de herinneringen aan
vriendelijke mensen die ik heb gekend en waarmee ik
heb gewerkt in mijn dertigjarige postloopbaan aan het
postkantoor in De Steeg. Velen zijn niet meer, velen
kwamen, losgeslagen door de oorlog, een beschutting
zoeken in De Steeg; een beschutting die er toen niet
was. Ik herinner me talloze bekende en bijna vergeten
figuren, die hun postzaken op het postkantoor afhandel-
den. Intelligente Joden die meenden hier veilig te zijn.
Ze waren ook hier niet veilig en sloegen in wanhoop
de hand aan eigen leven. In de stamkaartenbak van de



Rijkpostspaarbank vond ik een .
kening van de Franse (Friese 0

woonde of logeerde geruime tijd in

~ handte-

Louis Couperus

En Louis Couperus woonde hier in De Steeg. Enkelen
zullen hem wel gekend hebben, die gesoigneerde heer
met zijn lievelingshonden. Ook jhr De Geer, de man
die in de mist reed. Persoonlijk had ik het voorrecht de
bekende Nederlandse Jo Vincent te mogen helpen. En
wie kent niet de markante kop van de bekende schilder
Theo Goedvriend. Hij was een trouwe comparant op
het postkantoor. Op zijn hoge leeftijd schildert hij nog,
en hoe. Maar naast de groten van De Steeg doemen in
mijn herinnering op de kleinen, de harde werkers, zij
die wekelijks hun drie gulden ouderdomsrente haalden
en daar gelukkig mee waren. Ondanks soms donkere
dagen ontbrak de humor niet. Nog zie ik, direct na de
oorlog, voor me dat trouwcoupeetje met dat aftandse
paard. Het was de eerste postcommunicatie, er rolde
een lachende besteller en een zielig klein zakje post uit.
De volgende dag kwam dezelfde besteller de directeur
van het postkantoor Dieren voor een inspectiebezoek

afleveren. De man, klein van postuur, was gezeten voor
op de bagagedrager van de bestellersfiets.

Mijn herinneringen zijn er vele. Ik wil u nog vertellen
van de sproeiwagen die 's zomers op warme dagen het
opwaaiend stof moest bedwingen. De koetsier Verste eg
moest zich houden aan de consignes, dat tussen 2 en 4
uur n.m. niet met de zweep geklapt mocht worden. Hij
zou de middagdut van de gasten kunnen storen. En wie
herinnert zich niet Jan Verhaaf met zijn kanon. Deze
brave dorpsfiguur was onmisbaar bij de dorpsfeesten.
De opening van die festiviteiten geschiedde volgens
raambiljetten steevast met klokgelui en kanongebulder.
Maar ik ben afgedwaald van het thema: het postkantoor,
helaas het kon niet anders. De Steeg en 't postkantoor
zijn synoniem. Het oude postkantoor heeft thans een
vernieuwing beleefd. Op initiatief van de directeur van
het Postdistrict in Arnhem werd het in moderne stijl ge-
bracht. Geen luxe, maar een noodzakelijke verbetering
voor kantoor en dorp. Ook de bewoners werken thans
aan grootse plannen om meer bekendheid te geven aan
het dorp aan de rivier. En ze zullen slagen. Een dorp
met zo'n goede hotelaccommodatie zal een vreemde-
lingeninvasie het hoofd kunnen bieden.

VILLA KLEIN AVEGOOR
John Striker

Ellecom.binnentredend vanuit het westen, trekt onmid-
dellijk het witte huis tussen het groen van een park de
aandacht. Deze buitenplaats, Huis Avegaar, kent een
rijke geschiedenis als landgoed. Het voorterrein van dit
statige huis tot aan de straatweg, dat gedurende de 2e
WO werd afgegraven tot een vlak exercitie- en sportter-
rein, vormde vóór die tijd een, slechts door de straatweg
en spoorlijn onderbroken, oplopend plantsoen van ga-
zons en bosschages. Het plantsoen liep door tot het huis
aan de overzijde van de straatweg, destijds genaamd
Klein Avegaar.



Dit perceel, waar aan het begin van de 1ge eeuw nog
een oude boerderij genaamd Schaterland stond, werd
in 1869 door Francois Henri Robert René Baron Fagel
(tI890) gekocht en bij zijn landgoed Avegaar gevoegd.
Zijn bedoeling was om er een landhuis te bouwen voor
á priori zijn dochter, freule WendelaAlbertina (""1940).
Verkerend met Ernst Louis graaf van Limburg Stirum
(ti 899) bleek echter dat deze laatste voor zijn beroep
in Den Haag moest verblijven, hetgeen na hun huwelijk
in 1887 ook gebeurde. De plannen voor een landhuis
werden evenwel doorgezet en wel door jhr. Guillaume
Albert Von Goedecke als echtgenoot van de zus van
baron Fagel, Wendela Frederica Francoise Fagel. Von
Goedecke was majoor bij de artillerie en kamerheer van
prins Hendrik der Nederlanden en in 1855 in Den Haag
met Wendela Frederica in het huwelijk getreden.

Henri Jorden Evers
De jonge, eerst later beroemd geworden Ellecomse
architect Henri Jorden Evers, zoon van aannemer Jan
Brink Evers, verkreeg in 1883 de opdracht tot het ont-
werpen van een villa op het perceel. Jorden Evers kwam
tot een ontwerp in de Franse neorenaissance stijl, refe-
rerend aan het Chateau du Cheverny, met twee hoek-
paviljoens, een symmetrische opbouwen een midden
risaliet met een gebroken rond fronton. De opdracht tot
bouw werd gegeven en in 1886 werd Villa Klein Aveg-
aar opgeleverd aan weduwe freule Wendela Frederica
Francoise, daar haar man inmiddels in 1885 was over-
leden.

Na haar overlijden in 1894, erfde haar nicht, de eerder
genoemde gravin Wende la Albertina van Limburg Sti-
rum-Fagel, het huis met landerijen en bossen maar zij
verkoos wederom in Den Haag te blijven wonen. Het
huis ging daarna in de verhuur, want geen van haar drie
kinderen keerde naar Ellecom terug. Van de vijf ver-
schillende huurders tot aan de 2e WO zijn er twee de
moeite waard om uit te lichten. Als tweede huurder nam

de bejaarde weduwe Suermondt-Kamphuis (echtgenote
van wijlen Cornelius Tobias Suermondt t 1887) met
dochter Anna haar intrek in het landhuis. Zij woonde
hier tot haar overlijden in maart 1916.

In augustus 1930 werd het
huis verhuurd aan jhr. Ernest
Hendrik 'Baron' Van Loon, .
kamerheer buiten dienst van
HM Koningin Wilhelmina
met zijn echtgenote, baro-
nesse Albertine Marie van
Loon-van Hangestd' Ivoy
en hun zoon Louis Char-
les. Zij kwamen van kasteel
Schuylenburg te Silvolde dat
de familie vanaf 1922 had
gehuurd. Ernest, geboren in
Amsterdam in 1863, was de
zoon van de puissant rijke
bankiersvrouw Louise van
Loon-Borski. Haar man was
eigenaar van de Hope bank
(later Mees en Hope). Ernest
groeide op, op landgoed
Hyde Park in Doom, en op
landgoed Elswout bij Haar-
lem. Hij kende een bijzon-
dere levenswandel.

Jhr. Ernest van Loon

Zijn quasi-barontitel dankte hij aan zijn vriend Keizer
Wilhelm II van Duitsland, die destijds in ballingschap
in Doom verbleef. De Duitse taal beschikt niet over een
juiste vertaling voor jonkheer, zodat keizer Wilhelm
dan maar gemakshalve de barontitel van stal haalde. Op
3 september 1931 bezocht prins Hendrik (t 1934) Klein
Avegaar op doorreis naar zijn paleis Het Loo in Apel-
doorn. Twee maanden later keerde hij nog eens terug
en logeerde er vanwege een Rode Kruisdemonstratie in
Ellecom.



Prins Hendrik had behagen in e- _ -- - - oor
en omgeving. Hij werd er niet alleen - ~ I
later nog enige malen gesignaleer - =;:....- ~ ~ in de
bossen te kunnen jagen of rijden ',.. z::~
de omgeving. Ook de keizer in
Il, bezocht zijn goede vriend _ ~: maart
1933.

Faillissement
Emest van Loon ging in
waarop een inboedelveiling volg e. la .
het enorme landhuis Hyde Park ge-: .
volgde in 1936 in Ellecom wedero
De inboedel van Klein Aveeoor werd .
erthuisconstructie verkocht. Op di
het lange, toen nog aflopende plan--
Avegaar en Graat Avegaar zwart van e glimmende au-
tomobielen van antiquairs en andere g goede belang-
stellenden uit binnen- en buitenland. Jaarbij gevoegd
de chauffeurs, gekleed in livrei en ge ooid met pet,
bood het schouwspel een opmerkelijke aanblik oor
het anders vrijwel autovrije Ellecom. Ernest van Loon
keerde terug naar Den Haag. In juli 19....- vertoonde hij
zich weer in het openbaar ter gelegenheid van de instal-
latie van zijn goede vriend prins Bernhard tot ere- en
rechtsridder van de Johanniter Orde op kasteel Daar-
werth. Voor Klein Avegaar braken tot 1939 enige jaren
van leegstand aan. Emest van Loon overleed in 1944 in
Den Haag op de leeftijd an 1jaar.

g failliet,
_: rerd ook

Tijdens de mobilisatietijd in 1939 huurde de Defensie-
stafhet huis en huisvestte hier militairen die aan de IJs-
sellinie werkten. De erven van Wendela Albertina, laat-
ste telg uit het geslacht Fagel, die in 1940 was komen te
overlijden, hadden het huis in mei 1941 verkocht aan de
Rijksdienst voor de Werkverruiming die er overigens
niet veel plezier aan beleefde. Op 13 februari 1942
werd het huis gevorderd door de S.S. Schule Aveg-
oor, als dependance voor huisvesting van een groep

Nederlandse SS-rekruten. Wanneer na de oorlog het te-
genoverliggende landgoed Avegaar wordt ingericht als
Internerings- Bewaringskamp voor onder meer foute
Nederlanders, krijgt Villa Klein Avegaar medio 1946
te maken met de huisvesting van het bewakerskorps
met enige familieleden. Het pand bleef tot 31 decem-
ber 1949 voor dat doel gehuurd van de Rijksdienst voor
Werkverruiming.

Aangetreden korps

Jeugdland
In 1952 koopt de heer Jacques Moed Klein Avegaar en
richt het in als' Christelijk Vacantieaard Jeugdland' .

Jeugdland



Soms zou het ook als jeugdherberg worden omschre-
ven. Jeugdland krijgt gedurende drie decennia de wind
mee en geniet landelijke bekendheid. Vanaf geen enkele
plek in pensiondorp Ellecom zijn zoveel ansichtkaarten
verstuurd als vanuit dit vakantieoord.

Brandstichting
Wanneer in de zeventiger jaren vakantiedoelen over de
landsgrenzen meer en meer mogelijk zijn geworden,
zoekt eigenaar Moed naar een alternatief. Dit dient zich
aan in een verzoek van hogerhand om opvang van (Ta-
mil) asielzoekers te realiseren. De heer Moed willigt dit
verzoek in en start met de asielopvang.
Op 24 april 1986 werd in de Tweede Kamer de huisves-
ting van de Tamil vluchtelingen besproken, waarbij de
minister geen garanties kon geven voor spoedige ver-
betering. 's Avonds gingen op diverse plaatsen Tamils
door het lint en richtten vernielingen aan, waardoor
hun huisvesting nog meer verslechterde. De opvang in
Ellecom was er het slechtst aan toe. Door brandstich-
ting ging dit, dan precies honderd jaar oude huis Klein
Avegoor, geheel door brand verloren. De zeventig Ta-
mils waren dakloos geworden en moesten elders wor-
den ondergebracht. De geblakerde resten van het eens
zo fraaie gebouw werden in 1989 verwijderd.

Geblakerde resten

Er kwam een bouwplan voor dit perceel op tafel met de
aanmatigende naam 'Residence Groen Avegaar'. Hier-
bij werd uitgegaan van een perceel volgepropt met twee
rijen van acht woningen. Hiervan werden er acht ver-
kocht maar staakte men bij gebrek aan belangstelling
de verkoop van de resterende acht. Sindsdien wonen de
hier gevestigde doorzetters op een bouwplaats met voor
hun huis de fundamenten van de niet afgemaakte hui-
zen. Desalniettemin ziet het er naar uit dat het project in
de toekomst nog zal worden afgerond. Het wijkje heeft
echter de passende benaming Schaterland meegekre-
gen, dat geheel en al recht doet aan de historische grond
waarop het is gebouwd.

HENRIËTTE VAN DER SCHALK
WAS NIET GELUKKIG IN VELP
E.J Kruijswijk Jansen

De bekende dichteres Henriëtte Roland Holst- van der
Schalk (1869-1952), wier vader notaris was in Noord-
wijk-Binnen, was van oktober 1884 tot oktober 1888
leerlinge van de meisjeskostschool Oosterwolde aan de
Reinaldstraat in Velp.

Volgens dr. K. Proost in 'Henriëtte Roland Holst in haar
strijd om gemeenschap', 1937, was zij een teruggetrok-
ken, dromerig, maar ook een wild en slordig kind, dat
zich moeilijk schikken kon, was vaak recalcitrant en
sprong uit de band. Dat kan een van de redenen zijn
geweest om haar naar het internaat Oosterwolde in Velp
te sturen.

Zij was daar bepaald niet gelukkig. Van 25 maart t/m 23
april 1978 werd er in het Historisch Museum Marialust
in Apeldoorn een tentoonstelling aan haar gewijd. In het
boekje 'Henriëtte Roland Holst', 2e dr., uitgave van het
ederlands Letterkundig Museum en Documentatie-

centrum in Den Haag 1977 is te lezen: '1844-oktober:
vertrek naar het internaat Oosterwolde bij Arnhem.



Henriëtte Roland Holst

Hoewel Henriëtte, vereenzaamd en on ~ epen, er
overspannen raakt, keert zij na een rus tuur in Amster-
dam toch naar Oosterwolde terug. 1 - oktober: ver-
trek naar Luik, waar Henriëtte. ter wille van het Frans
een winter in pension is bij een ingenieursweduwe. Op
de tentoonstelling in Marialust hing een fotokopie van
een gedicht dat zij schreef toen zij daar sinds een paar
maanden was.

Feest op Middachten 1869

Le <:h!lto:tu do M;dda~hlen OE STEEG
Kaste~1 M,ddaddcn EI cas[;llo de Middacllten

Middachten 1934

De gemeente Rheden vierde gisteren feest. De oudste
zoon der gravin van Middachten, Hendrik Karel Adolph
Frederik Willem graaf Bentinek, vierde zijn 23sten ge-
boortedag en werd dus meerderjarig. Reeds vroeg wap-
perden vlaggen en wimpels uit bijna alle woningen en
waren Steeg en Ellekom in feestgewaad gedost.

Graaf Henry in hel uniform van hel regiment
Coldstrearn-guards. foto omstreek> 1865. Op Middachten terug-

gekeerd, ontving de ju-
bilaris een deputatie van
arbeiders, de schooljeugd
van Steeg en Ellecom,
de leden der eerewacht,
enz. enz. Den gansehen
dag weergalmden mu-
ziek en zang door bos-
schen en heuvelen. Des
avonds werd de feest-
viering door een schitte-
rend vuurwerk besloten.
(Arnhemsche Courant,
56e jaargang, no. 4863,
dingsdag 2 november
1869).

Graaf Henry. Foto 1874.

Graaf Henry 1865 en 1874

Vóór den middag werd
de jubilaris door een eere-
wacht van ruim veertig
personen van het station
Steeg afgehaald en langs
een aantal eerebogen en
guirlandes naar het oude
kerkgebouw te Ellecom
geleid, waar ds. Clement
(Boudewijn G.c. Cle-
ment, 1865-1887 predi-
kant te Ellecom) eene in-
drukwekkende toespraak
hield.



DUITSERS EN JODEN IN OORLOGSTIJD
ONDER ÉÉN DAK
Dick Bosveld

Nog elk jaar worden nieuwe verhalen geopenbaard over
de Tweede Wereldoorlog. Verhalen over mensen die
hun leven waagden om anderen te redden, zoals in het
geval van de ten tijde van het interview 8S-jarige Diet
Geerlings-Bosman uit Ellecom. Ze haalt een prachtige
erepenning tevoorschijn. "Hier ben ik trots op, in 1976
werd aan mijn ouders de Vad Vashem onderscheiding
uitgereikt. Maar het echte verhaal werd nooit verteld,
dat vind ik jammer."

Slotgracht Middachten
Haar moeder werkte in de linnenkamer op kasteel Mid-
dachten en leerde haar toekomstige echtgenoot kennen
tijdens het schaatsen op de bevroren slotgracht.

Schaatsen bij Middachten

Nadat ze trouwden,
kwamen ze aan de Kas-
tanjelaan in Ellecom te
wonen." Berendina Jo-
hanna Bosman-Broers
bestierde er een pen-
sion, echtgenoot Her-
man runde een kruide-
nierswinkel. Toen de
oorlog uitbrak werd het
gezin met drie doch-
ters en een zoon naar
Loenen geëvacueerd.
"Mijn moeder bleef al-
leen achter, ze wilde de
soldaten van de IJssel-
linie ondersteunen. Na
enkele dagen keerden
wij terug, maar al snel
werd ons pension inge-
nomen.

Een legerdokter hield tweemaal per dag spreekuur voor
Duitse soldaten. Het bijzondere van ons pension was,
dat we moffen in huis hadden die niet wisten dat bo-
ven hun hoofd joodse onderduikers waren verstopt. Die
zaten er al voordat ons pension werd gevorderd." Bijna
ging het mis toen ze met een bord eten van de trap viel
en werd betrapt. "Ik zei dat dit voor mijn zieke zus was.
'Dan eet ze wel veel', zei de nazi. Hij stelde gelukkig
geen moeilijke vragen."

Onderduikershol
In het geheim graven Thieme Beuving en Pieter Meijer
in 1942 een groot onderduikershol voor Joden op het
terrein van Middachten. Als Herman wordt gevraagd
de onderduikers te foerageren biedt de familie Bosman
ook hier de helpende hand.

Diet Geerlings: "We verzamelden allerlei benodigdhe-
den voor de ondergedokenen en brachten het naar hen
toe. Mijn vader wist dat de Duitsers zakken vlees onder
de trap verstopten en pikte dat regelmatig; mijn moeder
was ook niet bang uitgevallen en jatte kolen bij ze weg.
Soms vroeg een aardige Duitser of zij nog kolen wilde.
Dan antwoordde ze: ja, graag!"

De dans ontsprongen
Sally Levie ontsprong als door een wonder de dans.
Een overloper had de schuilplaats verraden, maar Levie
was net vertrokken.

Dit dankzij Herman Bosman, die hem had overgehaald
diens verjaardag in Ellecom te vieren. Op een later
tijdstip werd hij alsnog gearresteerd bij de Bosmans
op zolder. "Een Duitser sprak mijn moeder erop aan,
maar ze zei: "Die man stond gisteren voor de deur. Ik
kon toch niet zien dat het een Jood was?" Sally werd
naar Westerbork getransporteerd en we hoorden niets
meer van hem. We konden onze ogen niet geloven toen
hij op de dag van de bevrijding opeens samen met zijn



vrouw voor onze neus stond!" a de oorlog kregen ze
een enorme elektriciteitsrekening. Diet Geerlings: "Die
hebben we natuurlijk nooit betaald. aar kaarsen heb-
ben we nooit hoeven te gebruiken, dat was het enige
voordeel dat we van al die ellende hebben gehad."

Mevrouw Bosman-Geerlings en de heer Levie bij het monu-
ment

GEDENKSTEEN BIJ MlD DACHTEN
Walter de Wit en Wencel Maresch

Indrukwekkende woorden bij onthulling monument
Onderduikershol
Door een drietal men-
sen, dat erbij was tij dens
de oorlog, werd woens-
dagochtend 16 december
2009 in de bossen van
Middachten in De Steeg
een monument onthuld na-
bij de plaats waar van april
1943 tot februari 1944 een
hol in het bos was, waar
mensen verborgen werden
gehouden voor de Duitse
bezetters. Monument

Gedurende die gehele periode was de Joodse familie
Van Baaren uit Dieren woonachtig in het hol. Dat werd
gegraven op initiatief van en mede door Dierenaar
Thieme Beuving. Die bekommerde zich om het lot van
de 'jodenmeester' Van Baaren, die zich met zijn gezin
moest melden voor deportatie en geen onderduikplaats
had kunnen vinden. Beuving hielp het gezin door een
geïmproviseerde schuilplaats in het bos te creëren.
Vele mensen uit Dieren en Ellecom hielpen de onder-
duikers, met gevaar voor eigen leven. Niet alleen de
familie Van Baaren verbleef er, ook de familie Levie
uit Dieren vond er een tijdje onderdak, evenals enkele
geallieerde piloten op doorreis naar Engeland, na te zijn
neergeschoten.

Verraden
Verraad zorgde er voor dat het onderduikhol werd ont-
dekt en de familie Van Baaren verdween via Kamp
Westerbork naar Auschwitz, waar de ouders werden
vergast en de kinderen later omkwamen. Enkele jaren
geleden werd het schuilhol weer deels opgegraven en

r .ontstond bij Middachten het idee om een gedenksteen
te plaatsen. Ook Thieme Beuving ijverde daar voor. He-
laas mocht hij de onthulling op 16 december niet meer
meemaken. Hij overleed in de nacht voorafgaand aan
dat moment. In overleg met de familie werd besloten de
onthulling door te laten gaan.

De onthulling gebeurde door voormalig bewoner de
heer Levie en mevrouw Bosman, één van de vrouwen
die met gevaar voor eigen leven de onderduikers hielp
door levensmiddelen te brengen. Tijdens de plechtig-
heid werd door Ralph Levie, zoon van één van de vroe-
gere bewoners van het onderduikhol, een toespraak
gehouden. Die drukken we op deze plek integraal af:

Geachte aanwezigen,
Als 66 jaar geleden, in de jaren 1943 en 1944, er geen
mensen als Thieme Beuving,



Links Thieme Beuving bij overzetten Engelse militair met
roeiboot over IJssel

Piet Meyer, de familie Bosman en de familie Modder-
man waren geweest, had ik hier vandaag niet gestaan,
vanwege het simpele feit dat ik er niet geweest zou zijn.
Mijn grootouders en vader zaten hier even verderop en-
kele weken verborgen in een hol in de grond.

Als volledig geïntegreerde burgers van het dorp Die-
ren moesten zij plotseling vluchten, enkel en alleen
vanwege het feit dat zij joden waren, en joden waren
niet langer gewenst. De meeste mensen zagen toe wat
er gebeurde, slechts enkelen handelden en staken een
helpende hand toe, met alle risico's van dien. Namens
mijn vader, mijn grootouders en de familie Van Baaren
waarvoor helaas niemand meer kan spreken, wil ik van-
daag mijn respect, bewondering en dank uitspreken aan
de helpers van toen.

Dat mijn familie hier maar tamelijk kort verbleef komt
omdat Herman Bosman, kruidenier in Ellecom, het niet
over zijn hart kon verkrijgen mijn grootvader zijn ver-
jaardag, 20 januari 1944, hier in het bos te laten vieren.
Hij liet hem daarom samen met mijn grootmoeder en
vader terugkeren naar hun huis in Ellecom. Abraham

van Baaren, zijn vrouw Rebecca en hun zoon Jacob en
naar verluidt een neefje van hen, verbleven bijna een
jaar hier in het bos, van april 1943 tot februari 1944.
Het is moeilijk voor te stellen, zo eenzaam en verlaten,
zo klein lijkt het hol om met vier of meer mensen in te
slapen, zo koud moet het geweest zijn, en zo 'n eind van
Ellecom waarvandaan de helpers te voet de bevoorra-
ding moesten regelen.

Abraham was de godsdienstleraar van de Dierense
Sjoel, hij leidde de diensten van de Joodse Gemeente
gaf de kinderen joodse les en zorgde voor het gebouw-
tje aan de Spoorstraat. Mijn vader blijft herhalen dat
met zoon Jacob, een intellect verloren ging, zoals de
Shoah, de vernietiging van de joden, zo verschrikkelijk
veel talent verloren heeft doen gaan.

Bijna geen sporen zijn er te vinden van de Van Baar-
ens, we weten dat zij na verraad op 8 februari 1944 in
Westerbork aankwamen en als straf gevallen in barak
67 werden geplaatst. Al op 3 maart werden zij door-
gestuurd naar Auschwitz en de ouders werden onmid-
dellijk bij aankomst vermoord. Jacob heeft het nog tot
eind juli 1944 volgehouden. Geen foto heb ik, ondanks
intensief zoeken, kunnen vinden, ook is het onbekend
of er nog nabestaanden zijn. Ze zijn bijna letterlijk ge-
heel uitgewist.

Dit monument brengt hun namen en de geschiedenis
weer bij ons terug. Nergens hebben zij een plek gekre-
gen, een graf is er niet voor hen. Dit monument vult
die leemte op. Het is belangrijk om te gedenken en te
herinneren, de onthulling van dit monument is een ri-
tueel dat niet alleen recht doet aan de mensen en hun
geschiedenis, maar tegelijkertijd ons allemaal ook hier
en nu verbindt. Ik bedank de mensen die het initiatief
namen om op deze plek de sporen van de geschiedenis
op een respectvolle manier vorm te geven.



Ralph Levie houdt
toespraak

Het is een goede gewoonte om op een joods graf na een
bezoek een steentje achter te laten. Jachtopziener Henri
Kleijer en zijn vader sluiten hier onbewust op aan door
het monument te bouwen met stenen uit de directe om-
geving. Ik bedank hen, de rentmeester en natuurlijk de
graaf en de gravin voor dit initiatief.
Het is bijzonder om na 66 jaar hier te staan, samen met
overlevenden en nabestaanden van zowel de vervolgden
als de helpers. Nog bijzonderder is het dat op vrijwel
hetzelfde moment de Dierense Sjoel werd opgeleverd
ten behoeve van de Liberaal Joodse Gemeente Gelder-
land. Terug kijken op het verleden gaat zo hand in hand
met het bouwen aan een nieuwe toekomst. Een samen-
loop van omstandigheden, of misschien wel een klein
wonder. En wonderen passen op deze zesde dag van
het Chanoekafeest, het feest dat ons herinnert aan het
wonder van het kleine kruikje olie, dat genoeg was om
het licht in de Tempel acht dagen lang te laten branden.
Zo is het ook een beetje een wonder dat ik hier sta en als
jood, geboren na de oorlog, alle vier mijn grootouders
goed heb gekend. Dat komt omdat er mensen waren die
deden wat zij dachten dat zij moesten doen, ongeacht
wat anderen daarvan dachten of zeiden.

De familie Van Baaren heeft het ondanks de enorme
inzet van velen helaas niet gered. 66 Jaar na dato wil ik
hier graag voor hen twee gebeden uitspreken. El Male
rachamiem, een gebed waarin om zielenrust wordt ge-
vraagd voor de slachtoffers van antisemitisme. En het
Kaddisj, het gebed voor de doden. De eerste zal ik in
het Nederlands uitspreken, de tweede in het Aramees.
Dank u wel.

EMAILLEERFABRIEK DE IJSEL "EDY"
Gerard Hummelman

Luchtfoto

Directeur Schotsman

Bijna 100 jaar geleden
namen Jan Meijer uit
Haarlem en Amsterdam-
mer Arie Schotsman het
initiatief een emailleer-
fabriek te bouwen op een
perceel aan de Dorpsweg
in Spankeren. Direct na
de oprichtingsvergadering
van 28 februari 1916 werd
de bouw van 1300 m2 fa-
brieksruimte aanbesteed.
In datzelfde jaar werd ge-
start met 35 werknemers.
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Het emailleer productieproces
Grondstoffen voor het emailleren zoals o.a. borax, veld-
spaat, nitraat en cobalt, werden geïmporteerd uit landen
als Canada, Rusland, Amerika en Scandinavië. Het fa-
bricageproces vergt vele handelingen. De grondstoffen
worden volgens een nauwkeurig recept samengevoegd
en gesmolten in de smeltoven bij een temperatuur van
1200 tot 1500 graden Celsius. De hierdoor verkregen,
zogenaamde frit, wordt in de 'Molenkamer' gemalen.
Door toevoeging van klei en water is de emaillepap ge-
reed.

Het emailleren gebeurt d.m.v. dompelen of spuiten van
de uit plaatijzer geperste pannen, ketels enz. Na het dro-
gen in stellingen, gaat het in de oven met een tempera-
tuur van 900 graden Celsius, waarbij de emaille vast op
het plaatwerk gebrand wordt. Een tweede email1elaag
met de definitieve kleur wordt aangebracht en wederom
gedroogd en gebrand. Nakeuring en het verpakken is
het geëmailleerde product gereed voor transport.

Ijsel keuken

Keukenuitzet

In het begin werd alleen geëmailleerd. De ruwe ijzeren
potten en pannen werden nog bij andere bedrijven ge-
kocht. Een belangrijke uitbreiding van het bedrijf vond
plaats in 1920. De fabrieksruimte werd in een keer ver-
dubbeld naar 3000 m2. Tegelijkertijd werden er nieuwe
machines aangeschaft om de emmers, fluitketels, melk-
kokers en pannen zélf te kunnen persen. De groei ging
met grote sprongen. De volgende uitbreiding kwam
in 1929. Er werd een eigen gasfabriek gebouwd en de
ovens werden omgebouwd tot gasovens. Ook een tun-
neloven kwam erbij en een grotere transportinstallatie
werd aangeschaft. Daarna werd in 1934 de generator
vergroot en volgden de bouw van het laboratorium en
het magazijn.

Transportband

Voordat er van enige wettelijke regeling sprake was,
richtte A. Schotsman een 'Ziekenkas' op. De verzeke-
ring veranderde later in een verplegingsfonds om zie-



kenhuiskosten en specialistische behandelingen uit te
kunnen betalen. Bij verzekeringsmaatschappijen werd
in 1939 tevens een pensioenregeling afgesloten. De
productie was inmiddels zodanig opgevoerd dat er per
dag b.v. 9000 emmers en 12000 pannen de fabriek ver-
lieten. Dat alles bij een personeelsbestand van 510 me-
dewerkers.

Tijdens het 25- jarig jubileum in 1941 werd door het
personeel de portiersloge aangeboden. Ook werd op
die feestelijke dag de zoon Jan Schotsman als mede-
directeur benoemd. De ontspanningsvereniging van de
Edy vierde in 1954 haar zilveren jubileum. Het bestuur
verzorgde behalve de jaarlijkse uitstapjes, vele toneel-
uitvoeringen in de zaal van hotel De Sluis. Voor het per-
soneel en huisgenoten was er tevens de mogelijkheid
lid te worden van de 'W.S.v. Edy'. Deze club trainde
het hele jaar voor meerdere wandeltochten, waaronder
de Vierdaagse in Nijmegen en de Airborne wandeltocht
in Oosterbeek.

De Edy kende in de jaren vijftig een enorme expansie.
Vele artikelen werden in 1953 aan het assortiment toe-
gevoegd zoals wasmachines, centrifuges, koelkasten en
geisers. In 1954 werd ten gevolge van de gewijzigde
vraag besloten tot het uitbreiden van de productie met
het fabriceren van aluminium huishoudelijke artikelen.
In 1956 werd een verkoopovereenkomst gesloten met
Multiplastic te Zevenaar voor de verkoop van plastic
huishoudelijke artikelen.

Een geheel nieuw product werd in 1959 aan het fabri-
cageprogramma toegevoegd: de aanmaak van geëmail-
leerde bouwpanelen. Van deze Edy-bouwpanelen zijn
o.a. voorzien: de Maastunnel in Rotterdam, het kan-
toorgebouw Philips Eindhoven en de IJ-tunnel in Am-
sterdam.

IJ-tunnel

Ondanks alle uitbreidingen en investeringen kwam er
toch ook de tegenslag en geleidelijk werden er verliezen
geleden. Dit kwam door de buitenlandse concurrentie
voornamelijk uit Italië. Daar vonden in 1967 grote con~
centraties plaats van bedrijven met lage lonen. In grote
series werden daar o.a. automatische wasmachines en
centrifuges vervaardigd en in heel Europa afgezet. Het
gevolg was ontslag voor 70 werknemers. Ook door de
afname van de export, met name naar Amerika, werd
een werktijdverkorting doorgevoerd. De neergang had
zich echter definitief ingezet en het mocht allemaal niet
meer baten.

In 1971 vond de overname plaats door de firma Ha-
gemeyer, die ook in het bezit was van twee identieke
bedrijven: B.K. Kampen en Beccon Doetinchem. Eco-
nomisch waren drie emailleerfabrieken niet meer ver-
antwoord en moest de Edy in Spankeren helaas na bijna
60 jaar het veld ruimen. Eind jaren zestig waren er nog
693 personeelsleden in dienst. Daarna ging het snel. Van
de in 1971 nog resterende 273 medewerkers kregen er
250 ontslag. De laatste 23 werden in de gelegenheid
gesteld in Doetinchem bij Beccon te gaan werken. De
definitieve sluiting van de EDYvond plaats in 1973.
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EEN EXECUTIE OP DE HEERLIJKHEID
H. Kerkkamp

In de gemeente Rheden (vóór de Franse tijd kende men
geen gemeenten maar ambten) sprak het landgericht
van Veluwezoom recht, d.w.z. in zaken, die niet aan lijf
en leden kwamen. Ernstige misdrijven werden te Arn-
hem door het Hof berecht. Rozendaal bezat als hoge
heerlijkheid het halsrecht.

Nu kwam het uitspreken en voltrekken van een dood-
vonnis, vooral in zo 'n kleine gemeenschap, zelden voor.
Daarbij vroeg de heer der heerlijkheid in voornoemde
gevallen meestal de executie te Arnhem op de Galgen-
berg te doen plaatshebben; hij vroeg een zogenoemde
aardvergunning. Na de middeleeuwen is er een derge-
lijke gebeurtenis dan ook uiterst zeldzaam. Een enkele
is nu bekend.

Executie

Sedert 26 januari 1728 werd de scheper van Peel Rein-
ders uit de nabuurschap (Velp) vermist. Hij had enkele
verkochte schapen moeten afleveren aan een chaaps-
schot, waar Jan Janssen, een Rozendaal e cheper, de
langgesteelde schop hanteerde. De man erkende de
schapen in ontvangst genomen te hebben. maar verder
wist hij van niets en ontbrak elk spoor. Toen echter een
maand later (28 februari) het zwaar verminkte lijk van
de vermiste in een nabije 'hegge' werd gevonden, nam
de verdenking tegen Janssen toe, maar deze bleef hard-
nekkig ontkennen.

Het Rozendaalsche gericht verzocht daarom aan het
Hof op 16 maart 's morgens 8 uur de scherprechter
Henricus Cahleè te zenden om op de verdachte de 'tor-
ture'(pijniging) toe te passen: om de schuldige te ont-
dekken. (de waarheid uit hem te trekken) en tot afschrik
van anderen.

De bekentenis volgde en het Rozendaalse gericht sprak
daarop het doodvonnis uit: gecondemneert om met een
bijl te worden onthalst en des selfs lichaem vervolgens
te worden geleght op een rad en de kop daerboven ge-
stelt op een pinne." Het gericht verzocht de scherprech-
ter te zenden voor de vacantie (12 april). Het Hof staat
het verzoek toe, en wel op dezelfde dag.

Rozendaal had op twee plaatsen aan zijn grens een paal
met een rad staan: op Terlet en op de Ratstaekseberg
of Paasberg, achter Bronbeek. Op één dezer heeft het
ontzielde lichaam van Jan Janssen op het rad gelegen en
stond het hoofd daarboven op de aangepunte paal. Aan
de Rozendaalse grens als teken dat hij uit de gemeen-
schap was geworpen, tot waarschuwing aan passanten
en tot prooi van de raven.

Naar de wet der woestijn: oog om oog, tand om tand.
En leven om leven.



75 JAAR GAZELLE
C.O.A. Baron Schimmelpenninck van der Oye

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan verscheen er
een gedenkboek, samengesteld door de heren dr. J.M.
Fuchs en W.J. Simons. De schrijvers vertellen ons on-
der meer dat Willem Kölling (1869-1935) zijn baan als
ambtenaar van het postkantoor te Dieren opgaf om een
uiterst onzeker werk te beginnen: het importeren van
fietsen.

GAZELLE-RIJWIEL-FABRIEK, DIEREN

Gazellefabriek ca. 1925

.Kölling is gek geworden", moet de reactie in Dieren
zijn geweest. Dit speelde zich in 1892 af, en na een
kennelijk geslaagd begin vond hij een compagnon in
de Dierense ijzer- haarden- en kachelwinkelier Rudolf
Arentsen, welke combinatie nog altijd voortleeft als de
NV Gazelle Rijwielfabrieken v/h Arentsen en Kölling.
Arentsen was de technicus, Kölling de zakenman. Het
bedrijf was gevestigd in de Kerkstraat 8,waar de fietsen
werden geassembleerd. Bij latere uitbreiding werd ook
een leegstaand sigarenfabriekje betrokken.

Hoe men eind 1902 aan de naam Gazelle kwam: de
schrijvers vertellen dat Willem Kölling op een winterse
zondagmiddag na een stevige maaltijd met een aantal
vrienden zijn traditionale wandeling door de bossen
van Dieren en Laag-Soeren maakte. Terwijl zij wellicht

over de mogelijkheden van de fiets spraken, schoot er
plotseling een reebok over het pad met een snelheid en
sierlijkheid die op de zakenman inspirerend moet heb-
ben gewerkt. De verwantschap van het hert aan de an-
tilopen, waarvan de gazelle een van de snelste is, gaf
tenslotte het idee van de nieuwe fietsenfabriek. In 1904
trok Arentsen zich uit de combinatie terug. De firma,
gespecialiseerd in rijwielen en rijwielonderdelen bleef
echter op het Dierense marktplein (begin Kerkstraat)
gevestigd.

Gazelle nota

Onderdelen

Zijn plaats werd inge-
nomen door Hendrik
Willem Kölling (1874-
1955), een broer van
Willem, die voordien
in koffie en thee han-
delde. Al in 1902 was
men begonnen met de
bouw van een fabriek
aan de andere zijde
van het station 'bui-
ten de stad', waarvan
de investering een ton
vergde! Het idee van

IKölling om zelf fietsen
- te bouwen zou nu gere-

aliseerd worden. Op de
plaats waar de fabriek
verrees, bevond zich
o.a. door de buurtschap
in 1897 gesticht zie-
kenhuis, dat tot 1913
bleef bestaan, waarna
het terrein bij de Gazel-
le kwam. Verder stond
er nog een lakfabriek
met hoge schoorsteen,
die rond 1905 failliet
ging, waarna het pand
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met bijbehorende villa werd aangekocht. Deze villa is
de directeurswoning geworden en werd jarenlang door
de familie Kölling bewoond. Doordat het huis bom-
schade opliep, is het na 1945 afgebroken.

Willem Kölling heeft van 1918 tot 1935 Hofstetten be-
woond, zijn broer en zuster woonden er van 1950 tot
1954. In 1954 betrokken zij een door hen gebouwd huis
aan de Hoflaan. Verder stond er naast fabriek en zieken-
huis nog een korenmolen, een bovenkruier, bewoond
door de familie Lentink. Deze heette de Nieuwe Molen
in tegenstelling tot de molen aan de Zutphenseweg. De
Nieuwe Molen is in 1918/19 afgebroken. Het hoofdge-
bouw dat wij kennen als Wilhelminaweg 8 dateert van
1902 met belangrijke verbouwingen, o.a. in 1912.

Piet Pelle

In 1915 werd de firma omgezet in de NV Gazelle Rij-
wielfabrieken vlh Arentsen en Kölling. Deze vennoot-
schap werd opgericht door de twee gebroeders Kölling,
hun zus Johanna Wilhelmina en Jan Breukink, een neef
van de Köllings en vader van de tegenwoordige direc-
teuren.

Vele Dierenaren zullen zich nog de jaarlijkse uitstapjes
van het gehele personeel herinneren. Het boek vermeldt
onder meer een tocht in 1910 naar Nijmegen. Om 6 uur
wandelde men van Dieren naar De Steeg waar de reis
per boot- met een muziekkorps aan boord- verder ging.
De populariteit van Pietje Pelle op zijn Gazelle is na-
tionaal. Alleen viel het ons op dat nergen de afkomst
van het woord fiets verklaard wordt. Het liefst zouden
wij dit verklaren uit de naam van de Wageningse smid
Viets, maar dan tikt het woordenboek op de yingers met
zijn uitleg: fielesepee is vélocipède.

VERGANE GLORIE: HOTEL BEEKHUIZEN
Walter de Wit

Hotel Beekhuizen was eens een vermaard hotel waar
veel notabelen vertoefden en genoot bekendheid tot ver
over onze grenzen. Het is gebouwd in 1840 in opdracht
van baron Van Spaen, eigenaar van kasteel Biljoen,
en was gelegen aan de oostzijde van de Beekhuizen-
sebeek, op de plaats waar voorheen een grote houten
blokhut stond.

Eén der houten gebouwtjes aan den
vijverboord op Beekhuizen.

(Gemeente Museum, Arnhem.)

Blokhut



De salon de thé die aan de westzijde van de beek stond,
vlakbij de vergroeide eeuwenoude dikke eiken (Phile-
mon en Baucis), is in dezelfde tijd afgebroken.

Salon 1814

Volgens een ANWB-advertentie in het tijdschrift De
Toeristenkampioen bestond het hotel in het eerste oor-
logsjaar 1940, honderd jaar.

Hotel en Pension BEEKHUIZEN.
Naar alle eischen des tijds ingericht, gelegen te
midden van heerlijke dennenbosschen en prach-
tige wandelingen. Gelegenheid tot stalling van
équipages. Berging van automobielen en rijwielen.

J. C. VAN ASCH.

Advertentie

Zwitserse chaletstijl
Het hotel werd indertijd gebouwd in Zwitserse chalet-
stijl, evenals de boerderij van Biljoen. Het beeksysteem
ten zuiden van het voormalige hotel, dat diep in het dal
snijdt, heet ook de Zwitserse Vallei.

Aan de overzijde van de Beekhuizense Rijweg stond
een groot koetshuis dat in later tijden dienst deed als
garage. Hotel Beekhuizen en omgeving werden vaak
gebruikt als start-of eindpunt voor jachtritten van de
Koninklijke Jagersvereniging.

Het hotel is gebouwd boven op een zijdelingse kwel-
stroom van de Beekhuizensebeek. In de kelder van het
inmiddels afgebroken hotel zat een diepe put met daarin
een dikke koperen pijp met sleuven om het water enigs-
zins te filteren. Het zuivere Veluwse grondwater werd
gebruikt door en voor de hotelgasten. Om deze kwel-
stroom af te vangen en om te leiden, is bij de huidige
nieuwbouw een drainagesysteem aangebracht, zodat
het kwelwater rechtstreeks naar de beek wordt geleid.
In de zomer van 1892 brandde het hotel grotendeels af
maar kon het daaropvolgend jaar al weer geopend wor-
den. In de loop der tijd verschenen er ook enige aan-
bouwsels aan het oorspronkelijk vierhoekige gebouw.
Dat het hotel vooral voor de meer gefortuneerde bur-
gers van belang was bleek al in 1914 toen de toenma-
lige eigenaar (Wed. J. C. van Asch) adverteerde met:
gelegenheid tot stalling van équipages. Berging van au-
tomobielen en rijwielen. Het hotel had een eigen om-
heinde tennisbaan voor de gasten. Deze tennisbaan lag
links van de inrit naar het hotel.

De voormalige ijskelder van het hotel is nog steeds aan-
wezig en doet sinds de restauratie in 1988, dienst als
overwinteringsplaats voor vleermuizen. Hij is door on-
verlaten vele malen opengebroken, mogelijk dacht men
dat er nog goud, edelstenen of wapens uit de Tweede
Wereldoorlog verstopt waren.



Zowel het hotel alsook de omgeving veranderden in de
loop der tijd. De mooie brug over de hotelvijver was in
1901 reeds verdwenen en er is geen nieuwe voor in de
plaats gekomen. De fontein in de hotelvijver verdween
eveneens. De boswachterswoning waar de theesalon te-
genaan gebouwd was werd waarschijnlijk gelijktijdig
gesloopt met de theesalon.

De eens zo hoge grote bruisende waterval is verworden
tot een miezerig stroompje dat in niets meer lijkt op de
Grote Cascade van weleer. In 1990 heeft de gemeente
Rheden de waterval opnieuw op laten metselen maar
het watervoerend vermogen van de beek is te sterk te-
ruggelopen, zodat er van een echte waterval geen spra-
ke meer is.

Nieuw gemetselde waterval

Piet Paalt jens
De bekende dichter-dominee Piet Paaltjens (François
Haverschmidt) bracht er in 1870 met zijn familie de
zomervakantie door waarbij hij zich ook voorgenomen
had om elke dag een gedicht te schrijven. Tevens maak-
te hij een fraaie tekening van het hotel in zijn dichtbun-
deltje Souvenir Beekhuizen. Deze aantekeningen zijn
in een mooi boekje verschenen en uitgegeven tijdens de
opening van het vernieuwde theehuis in juli 1998.
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Tekening hotel Beekhuizen door Piet Paaltjens
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Hoge gasten
Sinds 1928 zijn er verschillende verbouwingen en ver-
fraaiingen uitgevoerd. Ook de gasten werden steeds
belangrijker want ook koningin Emma bezocht het
hotel voor een langdurige vakantie in 1931, waarbij ze
vaak bezoek kreeg van haar dochter, prinses Juliana.
In dat jaar werd ook nog een groot theehuis gebouwd
ten zuiden van het hotel. Tussen hotel en theehuis was
een groot terras gelegen. In de Tweede Wereldoorlog
werden hotel en koetshuis zwaar beschadigd, maar op
11 mei 1950 werd het hotel weer opengesteld met een
speciaalopeningsdiner.

Opnieuw werd het weer door vele notabelen bezocht en
hebben zij er hun feesten gegeven. Onder andere werd
er de receptie gehouden voor het huwelijk van Hugo
Robert Joan Graaf van Zuylen van Nijevelt met Clau-
dine Catherine Bernardine Everts uit Velp.

Op de druk bezochte receptie met meer dan 700 gasten
waren de prinsessen Beatrix en Irene de belangrijkste
genodigden. Het personeel van het hotel liep in livrei
en gaf met de chique aankleding en meubilair van het
interieur, het hotel door de jaren heen een zeer deftig
aanzien.



Prinses Irene wenst het bruidspaar geluk op de receptie in hotel Beekhuizen.

Prinses Beatrix kjikt lachend loe.

Prinsessen op de receptie

Teloorgang
In de jaren zeventig was de interesse voor een over-
nachting in Hotel Beekhuizen klaarblijkelijk zodanig
verloren gegaan dat de toenmalige eigenaar, de heer
Bervelink, besloot de exploitatie stop te zetten en het
hotel met omliggende grond te koop aan te bieden. In
1980 was het gebouw zelf nog grotendeels intact maar
was het meubilair er uitgehaald. Na een korte maar he-
vige brand in datzelfde jaar werd het dak zwaar bescha-
digd. Dat was tevens de inleiding voor een volledige
ontmanteling door oud-ijzerhandelaren, houtdieven en
handelaren in antieke schouwen etc. De eigenaar deed
nooit aangifte zodat de politie niets kon doen tegen deze
clandestiene afbraak. Een korte periode woonden er nog
enige mensen als oppassers in het roze bijgebouw van
het hotel, maar toen ook bij hen op een kwade dag alle
muziekinstrumenten werden gestolen, vertrokken zij en
kwam het gebouw volledig onbeheerd te staan.

Hotel gesloopt
Inmiddels was de heer Kant uit Apeldoorn eigenaar ge-
worden van hotel, theehuis en omliggende gronden. De

Vereniging Natuurmonumenten kon in die tijd de vraag-
prijs van 165.000 gulden niet opbrengen. Pas in 1983
werd het hotel gesloopt tot op de kelderverdieping, waar
in latere jaren enige krakers gewoond hebben. Met de
bouwvergunning voor een nieuw hotel wilde het van-
wege bestemmingsplanvoorschriften maar niet lukken.
Daarom begon hoteleigenaar Kant het ook danig in ver-
val geraakte theehuis op te knappen, om er een eenvou-
dig restaurant van te maken. Tijdens de opening in juli
1998 leek het erop dat er een nieuwe toeristische attrac-
tie ontstaan was op Beekhuizen. Helaas werd dit kleine
restaurant al binnen een paar jaar weer gesloten wegens
perikelen binnen de familie Kant. Na de sluiting van het
Theehuis hebben krakers nog jarenlang gewoond in het
inmiddels leegstaande gebouw. Voor hen een prachtlo-
catie om te wonen en grote feesten te organiseren.

Krakerscomplex

Uiteindelijk werd het hele complex verkocht aan pro-
jectontwikkelaar Van de Stoevelaar die er een Galan-
thotel wilde vestigen. Het enige dat er in 2012 gere-
aliseerd is, is de witte onbewoonde blokkendoos aan
de rand van de Beekhuizensebeek, op de plaats waar
voorheen het hotel stond. Het valt te betwijfelen of de
voorgenomen bouw van het grote hotel, zoals aange-



geven op het reclamebord bij de entree van het terrein,
ooit gerealiseerd gaat worden. Inmiddels is er sinds de
sloop van het oude hotel meer dan dertig j aar verstreken
en kan men terecht constateren dat er weer een bijzon-
der element uit onze regio verdwenen is.

LEERLOOIERIJ TE VELP
(Archief ORK)

In de tweede helft van de negentiende eeuw troffen
we in Velp en Rozendaal enkele leerlooierijen aan. De
economische toestand was vermoedelijk betrekkelijk
gunstig, zodat ondernemende lieden in de leerbereiding
op niet te grote schaal een winstgevend bedrijf zagen.
Krentemik in de schapraai voor de ondernemers, brood
op de plank voor de looiers, zoals dit in rennerstaal
heet.

Het ontharen op de scheerboom

Op Rozendaal verspreidde zo'n bedrijf van Otto Kets
onwelriekende geuren in het dal der beek; in het huis,
later wasserij, waarin rentmeester Duvekot is gehuis-
vest. In Velp was de leerlooierij één der bedrijfstakken
van de familievennootschap Avelingh. In een archiefje-
Avelingh, dat aan het Gemeentearchief werd geschon-
ken, vindt men vele gegevens.

Het bedrijf werd uitgeoefend in en bij een oude hoeve
ten noorden van de Oude Jan. Van een derde onderne-
ming was de lokale historicus alleen bekend, dat na de
verkoop van Huize Ommershof (1872) de bovenver-
dieping werd weggebroken, waarna de gebroeders Ter
Linden er een looierij dreven.

Onlangs toonde een kennis, een zoon van makelaar Jan
Snijders, me een paar kwitanties van de brandweerver-
zekering André de la Porte (1876). Agent ter plaatse
was Willem Thomassen, die zich verdienstelijk maakte
door al heel vroeg bouwstoffen voor een plaatselijke
geschiedenis te verzamelen. Hij bezocht hiertoe o.a. 's
avonds bejaarde dorpsgenoten en noteerde allerhande
wetenswaardigheden uit mensenheugenis en overleve-
ring. Het ligt voor de hand dat hij hieraan zijn bijnaam
'de huisvriend' te danken had.

Nog zien we de zwarte glazen plaat met vergulde letters
in de Hoofdstraat voor ons, waarop hij de Velpenaren
kond deed van zijn bemiddeling tot schadeloosstelling
bij aanslagen van de rode haan. En nu had hij op de
bewuste kwitanties in blauwe inkt een stempel gedrukt,
dat met zijn functie van brandweerverzekeringsagent
weinig te maken had. In een ovaal stond te lezen:
Gebr. Thomassen Velp, Looierij de Hordt.

In een adresboekje voor 'Velp en Rosendaal' (1908)
- 2e jaar- uitgave Ditmar) vinden we: Thomassen Czn.
C., particulier, Zuider Parallelweg B 26 en Thomassen
Cz.W., agent in assurantiën, Hoofdstraat A 297 (voor-
heen Woerlee, later Hermans).



Van deze twee firmanten moeten
de gebroeders Ter Linden de looi-
erij over hebben genomen.

Een aquarel op de molententoon-
stelling van enkele jaren geleden,
met een huis in deze omgeving,
waarin een runmolentje gewen-
teld zou hebben, krijgt nu meer
achtergrond. In de villa van Kees
Thomassen (Zuider Parallelweg/
hoek Larensteinselaan) heeft la-
ter vele jaren J. van der Kolk ge-
woond. Hij deelde me mee, dat

zuidelijk tot de Laarweg bij de bouw der huizen de
oude looiputten aan het licht kwamen.
Het tuinpad met toegangshek heeft tientallen jaren
als puist vooruitgestoken: Kees was lid van de ge-
meenteraad.

Het huis 'de Nord' lag aan de overzijde van de
spoorlijn tussen Nordlaan en Larensteinselaan. Op
de (veldnaam) Grote of Lage Nord. Was het op de
plek van de looierij wellicht de 'Kleine' Nord? Wat
zo'n stempeltje al niet teweeg brengt!

Met een variatie op de Génestet besluiten we:
Geschiedenis schuilt overal, m'n vrinden; 't is de
vraag maar, wie haar al, wie haar niet kan vinden.

Het looien van de huid in de kuip
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BREDERE VISIE
Dick Bosveld

Tijdens de jubileumvergadering van het 1O-jarig be-
staan prees voorzitter J.F. van Oosten-Slingeland zich
gelukkig met de groei van de Kring, maar wees op een
bredere visie die het bestuur voor ogen had. "De tijden
zijn rijp geworden om op grotere schaal dan voorheen
maatregelen te nemen tot behoud van wat voorgeslach-
ten ons nalieten. Hiermee bedoel ik de totstandkoming
van de Monumentenwet in juni 1961, die haar zorgen
uitstrekt over vervaardigde zaken, welke van algemeen
belang zijn wegens hun schoonheid, betekenis voor de
wetenschap of hun volkskundige waarde."

Open Monumentendag

Groeiende belangstelling voor de geschiedenis
Nu we het tweede decennium van de 21e eeuw bereikt
hebben, neemt de belangstelling voor onze geschiede-
nis almaar toe. Dit blijkt ook uit de stand van het aantal
abonnees, dat momenteel ongeveer 560 bedraagt. Het
verheugt ons dat de jaarlijkse Monumentendag meer en
meer belangstelling trekt, en ook basisschoolkinderen
hierbij betrokken worden.

Erfgoed leeft, en moet worden doorgegeven aan de vol-
gende generaties. Ook de recente initiatieven die heb-
ben geleid tot de Erfgoedcafés, zullen hiertoe bijdragen.
Met behulp van ons netwerk leveren legio auteurs steeds
weer nieuwe onderwerpen voor Ambt & Heerlijkheid
aan, en verrassen ons met verhalen die nog nooit ver-
teld werden. Gelukkig voelen nog steeds tallozen de be-
hoefte interessant materiaal aan ons kwijt te willen, en
indien nodig assisteren we hen bij het samenstellen van
een artikel. Van die samenbundeling profiteert zowel
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal als de
lezer. Met belangstelling kijken we uit naar bijdragen,
die weer een nieuw stukje van ons erfgoed ontrafelen.

Poster Open Monumentendag
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Beste leden,

In de redactievergadering van 10juli _Ol-t beeft ondergetekende afscheid genomen als voorzitter van de redactie
van Ambt & Heerlijkheid. Met veel plezier kijk ik terug op de samenwerking binnen de redactie, inc1usiefvorm-
gever, en op ons gezamenlijk treven naar een blad van hoge kwaliteit naar inhoud en vormgeving. Dank zij de
inbreng van vele vrijwilligers wordt bet blad steeds op tijd bezorgd bij de leden.
Jeroen van Gessel zal voortaan het bestuur in de redactie vertegenwoordigen. Wij hopen in het volgende num-
mer aan te geven wie als opvolger van Rilde Brekelmans zitting gaat nemen in de redactie. Walter de Wit gaat
nu de rol van voorzitter van de redactie vervullen,

Na de jubileumviering van 10 april jl. zijn de dorpswandelingen van start gegaan, hebben we inmiddels een
wandeling gehad door de Velperwaarden en een interessante zomerexcursie op 25 juli naar Amsterdam. Wij
hopen u in het volgende nummer over deze zomerexcursie te berichten.

Na het vertrek van Marianne Poorthuis als lid van de gemeentelijke adviescommissie Cultuurhistorie is Mar-
tin Idema bereid gevonden haar plaats over te nemen. Het archief krijgt in het bestuur de aandacht van Jeroen
van Gessel die zich ondersteund mag weten door het afgetreden bestuurslid Theo Korevaar. Laatstgenoemde is
bereid zijn bijdrage voort te zetten.

Het bestuur blijft nadenken over de wijze waarop het de belangen en wensen van leden optimaal kan behartigen,
rekening houdend met de eisen van deze tijd. Al geruime tijd leeft de wens naar een goed gelegen opslagruimte
voor het gehele archief van de Oudheidkundige Kring. Wij zijn nog steeds op zoek naar een geschikte ruimte
daarvoor met daarbij ook een mogelijkheid voor het verrichten van werkzaamheden door belangstellenden. Voor
suggesties of tips staan wij open.

Ook speelt de toegankelijkheid van bet archief. Dit betreft het papieren archief maar nog meer de groeiende
digitalisering van belangrijke delen van het archief. Het Gelders Archief in Arnhem is bier volop mee bezig
maar de Oudheidkundige Kringen krijgen steeds meer met deze ontwikkelingen te maken en dienen daar op in
te spelen. Dit laatste doet onze Kring al enige jaren via de website, maar ook komen nieuwe vragen naar voren
zoals het opnemen van bele collecties beeldmateriaal. Al deze ontwikkelingen vragen wellicht om nieuwe sa-
menwerkingsverbanden.

Het is een uitdaging om na zestig jaar de vereniging toekomstbestendig te houden door dienstbaar te blijven aan
de leden en de Kring een plaats te blijven geven in een veranderende samenleving. Uw belangstelling, steun en
bijdrage vormt voor ons de inspiratie hieraan te werken.

Jan Jansen,
Voorzitter.
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