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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.

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd, opgeslagen in een ge-
automatiseerd gegevensbestand, of open-
baar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
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Van de redactie

Een nieuwe start in 2015 met een vernieuwde redactie. Met
twee nieuwe redactieleden erbij is het weer gelukt om wederom
eenA&H te vullen met interessante kopij. Zowel voor de kost-
school te Dieren als voor Mr. H.M. van der Zandt verschijnt
het 2e deel. Nieuw is het verhaal van Avegoor na de tweede
wereldoorlog toen het dienst deed als gevangenenkamp voor
NSB-ers en andere collaborateurs van de hand van John Striker.
In dit nummer ook de laatste bijdrage over de Landelijke Rij-
vereniging Velp en omstreken. Naar aanleiding van de excursie
naar de bunker Diogenes is er een bijdrage door van Herman
Geursen over: Teerosen op de Veluwe. Deze Duitse peilstations
waren bedoeld om de geallieerde bommenwerpers en jagers te
kunnen onderscheppen voordat ze schade aan konden richten
in Duitsland. Enige resten van deze groots opgezette radiopeil-
masten en bunkerrestanten zijn nog steeds op Veluwezoom aan-
wezig.
René Nijhof beschrijft de woning 't Sunneke van Louis Cou-
perus aan de Arnhemsestraatweg te De Steeg. Helaas is deze
bijzondere woning in de oorlog door een bom grotendeels ver-
nield. In de regio zijn enige bijzondere foto-en briefkaartenal-
bums opgedoken en aan de OHK ter beschikking gesteld om te
scannen. In overleg met de eigenaren kan er mogelijk weer een
goed artikel over verschijnen in ons tijdschrift.

Walter de Wit
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NIEUW redactielid
(~-~ -_.....-

Mag ik mij even voorstellen:

Jeroen van Gessel

Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuw redactie-
lid en bestuurslid. Ik ben geboren (1958) en getogen
in Dieren. Na mijn rechtenstudie in Nijmegen, waar
ik afgestudeerd ben o.a. op rechtsgeschiedenis, heb
ik lang in het mooie Zuid-Limburg gewoond en ge-
werkt. Sinds 2007 ben ik weer terug in Dieren en werk
ik als hoofd Juridische Zaken bij het ingenieursbureau
Witteveen+Bos in Deventer.

De plaatselijke geschiedenis en cultuurhistorie heeft
mij altijd geboeid. Het zijn met name de verhalen die
het verleden tastbaar maken enje met andere ogen naar
je omgeving laten kijken.

Die ervaring is begonnen al wandelend als kind aan de
hand van mijn vader die veel verhalen wist te vertellen
over onze mooie omgeving. Als student heb ik begin
jaren '80 deel uitgemaakt van de redactie van Ambt en
Heerlijkheid en gepubliceerd over o.a. de geschiedenis
van de Dierense Toren. Het rijke bezit van Mejuffrouw
Jeantine Haitzema Viëtor, de buitenplaats Carolinapark
in Dieren, leidde tot een studie die in 2010 resulteerde
in een boek, uitgegeven samen met de stichting die de
Oranjerie van deze buitenplaats in ere heeft hersteld.

Als redactielid hoop ik er aan te mogen bijdragen dat
nog veel van de mooie en boeiende verhalen die er over
de geschiedenis van Rheden en Rozendaal te vertellen
zijn, in ons blad Ambt en Heerlijkheid mogen verschij-
nen.



Dewaring- en Verbijtskamp

'Avegaar'
Inrichting tot interneringskamp

John Striker

Inleiding
Eind 2013 kwam de auteur in contact met een nabe-
staande van de commandant Wachtkorps J. H. G. Na-
trop, later adjunct kampcommandant van het interne-
ringskamp 'Avegoor' te Ellecom die werkzaam was op
Avegoor van mei 1945 tot 1 januari 1949. Toen bleek,
dat deze in 2000 overleden functionaris een opzienba-
rend gedetailleerd archief had nagelaten met daarin on-
dermeer een dagboek, rapporten, foto's, plattegronden
en andere relevante, aan de kampvoering gerelateerde
documenten.

In aansluiting op twee artikelen over 'Avegoor' tijdens
en na de oorlogsjaren in A&H nr. 166 en 167 in 2010,
waarbij hij als medeauteur optrad, ziet de auteur de nu
vrijgekomen informatie als een welkome bron en een
goede gelegenheid zijn eerdere artikelen aan te vullen
met deze gedetailleerde informatie om een genuanceer-
der beeld te geven over de dagelijkse praktijk in dit
kamp.

Een kort resumé
Het toenmalige 'Troelstra vakantieoord Avegoor' was
al vroeg in de oorlog door de Duitsers gevorderd', Na
een eerdere vordering in september 1940 door de Duitse
'Wehrmacht', werd het in december weer teruggegeven
maar op de 28e opnieuw bezet door het Stab 1Flak-Re-
giment 33. Vanaf mei 1941 was het gebouw in gebruik
als opleidingskamp van de Nederlandse - SS onder de
naam 'SS-Schule Avegoor'. Later dat jaar volgde de

bouw van een turnhal waarvoor l39 joden naar Elle-
com werden getransporteerd, voornamelijk om het ter-
rein vóór het huis Avegoor te egaliseren voor exercitie
en sportdoeleinden.

Exercitieterrein vóór Villa Avegaar

Met de afgegraven grond werd het moeras achter Ave-
goor gedempt, zodat de Duitsers met de bouw van de
hal konden beginnen.

Het opschuiven van de frontlinie na de invasie in Nor-
mandië had directe invloed op de bezetting van Ave-
gaar. Familieleden van militairen vertrokken in hoge
spoed naar Duitsland. Tevens besloot men het SS -Aus-
bildungslager te verplaatsen naar Hoogeveen. De mili-
tairen bleven achter op Avegaar en werden ingezet in
de Slag om Amhem in september 1944.

Tijdens het verloop van de oorlogshandelingen bij deze
beruchte operatie werd Avegaar in ijltempo ingericht
als 'Hauptverbandplatz'. Ter bescherming tegen geal-
lieerde luchtaanvallen verschenen witte kruizen op het
voorterrein en de daken van gebouwen.



Avegoor bevrijd en opnieuw bezet
Kampinrichting tot 23 mei 1945

Op 16 april 1945 werd de Veluwezoom met omgeving
bevrijd van de Duitsers. Vrijwel direct werd het terrein
Avegoor door de Britse en Canadese militaire leiders
gevorderd en in handen gegeven van de NBS2 om als
interneringskamp te dienen voor gearresteerde collabo-
rateurs, NSB'ers en landwachters.

Als kampcommandant op 'Avegoor' werd de heer G.H.
Sprenger aangesteld met de heer T. H. van de V. als
zijn adjunct. Commandant van het wachtkorps was de
in de aanhef genoemde heer J.H.G. Natrop. Arrestaties
werden uitgevoerd door de Politieke Opsporingsdienst
(POD), vanaf maart 1946 en voortgezet door de Poli-
tieke Recherche Afdelingen (PRA). Ook het voorma-
lige Duitse hoofdkwartier 'Den Heuvel' in Velp werd
als kamp ingericht.

De leiding aldaar berustte bij de heer Van Nootdorp.
Vrij spoedig moesten de door deze groep van oud-ver-
zetslieden ingezette initiatieven op last van de regering
worden overgedragen aan het officiële Militair Ge-
zag (MG), omdat er sprake was over mishandelingen,
wraak en terreur uit de diverse kampen door enkele
oud-helden.

De kampleiding van Avegoor ging eind april over naar
het MG. De overdracht aan het MG geschiedde bij me-
nig kamp echter niet zonder tegenwerking van de zit-
tende kampleiding. Op 16 mei 1945 werd het echter
een feit. Van Nootdorp in Velp had zich er inderdaad fel
tegen verzet, omdat dit zonder overleg met het NBS en
wilde zich niet onderwerpen aan het MG, maar op 16
mei 1945 werd het een feit.

In het kamp 'Den Heuvel' werden gedetineerden mis-
handeld. Agent Van der Veen van het POD stelde de

mishandeling van een gevangene vast tijdens het over-
brengen van 'Den Heuvel' naar het rustiger regiem op
,Avegoor '. Toen kampcommandant Sprenger van Kamp
Avegoor samen met agent Van der Veen op 'Den Heu-
vel' poolshoogte ging nemen en zij in de kelders van het
gebouw de mishandelingen bewezen achtte, werden de
beide onderzoekers het kamp 'Den Heuvel' uitgezet.

Op 22 mei 1945 volgde een visite op' Avegoor' door een
officier van 829(P) Detachement Civil Affairs te Velp in
verband met de gebeurtenissen op 'Den Heuvel'. Gede-
tineerden afkomstig van 'Den Heuvel' werden hierover
gehoord. Volgens getuigenverklaringen van deze gevan-
genen tijdens die verhoren over inrichting, behandeling
en verzorging der gevangenen in 'Avegoor' ontving de
kampleiding van 'Avegoor' zijn complimenten.

Het MG, trofbij de overdracht van kamp Avegoor eind
april 1945, een bezetting van 231 mannen en 76 vrou-
wen aan. Van de laatste werden er al spoedig zes naar
huis gestuurd. Deze vrouwen waren onder de 18 jaar.
Na 1 mei werden er nog eens 13 personen ontslagen
van rechtsvervolging. Er bleek door de BS-lieden geen
ander inschrijvingsregister te zijn bijgehouden dan een
simpele appèllij st.

Het terrein zelf voldeed nog in geen enkel opzicht aan
de minimale eisen voor een bewaringskamp. Afzet-
tingen waren in deplorabele staat of ontbraken geheel,
waardoor het an meerdere kanten vrij toegankelijk
was. Er moest verlichting worden aangelegd, er moes-
ten sloten worden gegraven, afzettingen geplaatst en
een noodstroomvoorziening worden ingericht, wat min
of meer eind mei 1945 was gerealiseerd.

• Iannen en vrouwen x erden van elkaar gescheiden on-
dergebracht in de tumbal, die een inhoud had van ca.
19.:-00m3.



Turnhal Avegaar

De mannen waren aanvankelijk werkeloos. Ondanks de
"scheiding" hadden de mannen en vrouwen echter met
het grootste gemak verbaal contact met elkaar. Door de
duisternis in de hal bleek enigermate van toezicht lastig
uitvoerbaar. Na enige tijd was er evenwel voldoende
materiaal aangeleverd om de voorgeschreven geschei-
den internering te realiseren. De meeste mannen kre-
gen als slaapplaats een ijzeren krib, afkomstig van het
barakkenkamp 'Golflinks' te Arnhem, door henzelf te
vullen met stro. Anderen moesten het stellen met een
houten krib. Ieder had de beschikking over een stoel, de
vrouwen kregen bovendien een tafel.
Bij binnenkomst kreeg iedere gevangene een warm bad
(dat wekelijks werd herhaald). Het hout voor warmwa-
ter- en kookvoorziening kwam van het eigen terrein.
Landschappelijk belangrijk geboomte werd hierbij ech-
ter gespaard. Er waren aparte latrines voor vrouwen en
urinoirs voor mannen. De tumhal was bovendien inge-
richt met een kamer voor een medicus en een slaap-
ruimte voor de bewakers. De met een ijzeren deur af te
sluiten oude filrnkamer (door de Duitsers als zodanig
ingericht en gebruikt) werd ingericht als cel voor de
zware gevallen; het bovenlicht werd met zwaar gaas af-
gesloten. Aan de oostzijde van de hal werd een keuken
aangebouwd waarin een stoornkookketel van 500 liter
werd geplaatst. Aan de westzijde bevond zich een apart

waslokaal voor mannen, een gereedschapsloods en een
isoleercel. De vrouwen hadden een eigen was lokaal
en een aparte ruimte om de was te kunnen doen (ook
voor de mannen). De nodige bouwactiviteiten werden
uitgevoerd door de gedetineerden zelf, het materiaal
was afkomstig van Duitse stellingen en barakken. Alle
bouwsels moesten voldoen aan de vormeisen van het
hoofdgebouw (de turnhal) om geen afbreuk te doen aan
de 'schoonheid' van dit Germaanse bouwsel, hoe con-
troversieel het ook mag klinken. Om het toezicht door
de bewakers te verbeteren werden parkbruggetjes en
struikgewas verwijderd, het moerasland tussen de hal
en het huis Avegoor werd over de volle breedte droog-
gelegd.
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Verklaring bij tekening vorige pagina:
II = De villa
III = Hospitaalgebouw
IV = Idem
V =Camouflagegebouw
VI =Bewaringskamp (turnhal)
VII = Stalling
VIII =Menagegebouw
IX =Boerderij Borg Keppel
X = Sloot
A en B zijn bouwland op het terrein

Daginvulling van gedetineerden
Tot 13 mei 1945 mochten enige gedetineerden onder
licht regime voor Engelse instanties werkzaamheden
verrichten in de door deze gevorderde villa's als 'De
Lepper' , ook bekend als huize 'Geuberka', tussen Villa
Hofstetten en het kindertehuis Ketelaar gelegen. Ook
in Dieren waren er werkplekken en wel in School 3 en
hotel 'de Kroon'. De tewerkstelling werd echter be-
eindigd vanwege het gebrekkige toezicht en verboden
contacten met familieleden. Intern werden de vrouwen
verplicht de dag te besteden aan kledingherstelwerk en
het runnen van de wasserij; tegen betaling ook voor de
mannen. Er waren twee kappers en een fietsenmaker
onder de gedetineerden die voldoende werk hadden aan
de 'eigen bevolking'. Op het terrein werden heide- en
berkenbezems gemaakt, zowel voor eigen gebruik als
voor verkoop. Een aantal mannen konden extern met
volwaardig toezicht gaan werken op de steenfabriek
van de heer Jurgens in de Havikerwaard bij De Steeg.

Ook werd een begin gemaakt met herstelwerkzaamhe-
den aan de Nicolaaskerk in Ellecom, onder supervisie
van een gedetineerde architect. Toen dit dreigde uit te
monden in monumentale schade werd het werk onmid-
dellijk stilgelegd door Bureau voor Monumentenzorg.
Tenslotte konden er mensen aan het werk in de Edy
Emailleerfabriek in Spankeren.

De gedetineerden droegen als herkenningsteken een
groene stoffen armband om de linkerarm. Personeel
droeg een witte linnenband met de tekst 'Kamp Aveg-
oor' . Functieverschil werd aangegeven door toevoeging
van gele, rode of blauwe vierkantjes bij de tekst.
De bewaking werd gedaan door eigen personeel dat
was bewapend met achtergelaten Wehrmacht-geweren.
De wachtcommandanten droegen een pistool.

Kerkgang
Ook onder de gedetineerden was in deze naoorlogse pe-
riode behoefte om naar de kerk te gaan. De Nicolaaskerk
was niet toegankelijk vanwege de schade aan muren en
ramen door een, in de nabijheid vroegtijdig neergeko-
men VI raket in februari van 1945. Zo bleef alleen nog
de kapel tegenover de ingang van Avegoor over. In dit
gebouw, toentertijd nog in gebruik als school, werden
vanaf 13 mei 1945 godsdienstoefeningen gehouden. De
bewaking hierbij was 'discreet en onopvallend', de be-
wakers droegen 'slechts' een pistool in de holster.

De diensten werden gehouden door de N.H. predikant
Ds. M. de Zwaan van de Ellecomse kerkgemeente en
zijn R.K. collega pastor uit De Steeg. Hoofdadministra-
teur van Kamp Avegoor, J. Veldhuis, bespeelde in de
beginperiode het orgel. Niet veel later werd dit over-
genomen door de vaste organist van de Nicolaaskerk,
tevens dirigent van het koor Sursum Corda in Ellecom,
de 35-jarige heer Evert Egberts.

Medische verzorging
Aanvankelijk lag de medische verzorging bij de Engel-
se 'Red Cross' legerafdeling op het landgoed. Er was
echter vaak wisseling van 'Red Cross' artsen, hetgeen
simulatie bij de gedetineerden in de hand werkte. Om
hier een einde aan te maken kwam er vanaf de Be mei
een vaste kamparts, die nieuw binnengekomen gevan-
genen moest gaan keuren.



Er werd een 'ziekenrapport' ingesteld. Dr. Prakken uit
Dieren hield dagelijks om 17.00 uur zijn spreekuur in
het kamp. De verdere verpleging kwam in handen van
zuster A. van der Werf. De gezondheidstoestand van de
gedetineerden was goed. Twee personen moesten in die
eerste fase worden opgenomen in het ziekenhuis van
Dieren.

De voeding was eveneens goed te noemen doordat in
het kamp zelf kon worden gekookt. Hetgeen noodzake-
lijk was, want er werd zeker geen licht werk toebedeeld
aan de gedetineerden. Op advies van de kamparts ten-
slotte, mochten 30 personen van hun familie bijvoeding
ontvangen.

In het volgende artikel meer over de opbouwen inrich-
ting van het bewaringskamp, de wassende toestroom
van gedetineerden, en de noodzakelijke orde en tucht in
deze minisamenleving.

I Zie: Ambt en Heerlijkheid nr. 166,2010. Auteur Hans Tim-
merman
2 Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, niet te verwarren
met de NSB!

Mijn bijzondere dank gaat uit naar de heer Henk Llbe-
ma uit Doesburg, voor zijn welwillende beschikbaar-
stelling van het feitenmateriaal voor de totstandkoming
van deze serie naoorlogse artikelen over het Kamp
Avegoor (John Striker)

De heren de Jongh en Draaij er
kostschoolhouders in Dieren

van 1867 tot 1891

Deel 2

Jas Leeman

Inleiding
In 1958 schreef dhr. F. van Zadelhoff in 'Dieren, Span-
keren en Laag-Soeren in vroeger tijden', 'Tot in de ui-
terste hoek van de Viëtorstraat en de Hogestraat bij de
tegenwoordige ambtswoning van het hoofd der U.L.O.-
school stond een groot, oud gebouw, dat heeft dienst
gedaan als kostschool resp. van de heren de Jong en
Draaijer. Deze school werd algemeen de Franse school
genaamd. De Ulo die hierna in School I, nu Burg. Bloe-
mersschool, kwam, werd nog jaren als de Franse school
aangeduid'. Wie waren de heren de Jongh en Draaijer?

De heer de Jongh
In het jaarverslag van de gemeente Rheden van 1867
staat dat aan de bijzondere school voor meer uitgebreid
lager onderwijs de heer G.J.J. de Jongh werd benoemd.
De plaatselijke schoolcommissie was na kennismaking
met 'dien heer en zijne leerwijze van mening dat de
bewoners van Dieren en omstreken zich mogen geluk-
wenschen met de gunstige gelegenheid die zij hebben
om hunne kinderen meer uitgebreid onderwijs te doen
geven'.
De Jongh was in Rhenen al jaren kostschoolhouder,
maar ging in 1867 naar Dieren. Hij kondigde zijn komst
in Dieren aan met een advertentie. Hij kwam naar Die-
ren samen met zijn echtgenote en 1 jaar oude zoon. De
Jongh was 38 jaar en zijn vrouw 43. Hij nam de 'school'
van Verveen over en werd dag- en kostschoolhouder op
het adres 'Geertruidapark' waar Verveen woonde en
werkte. Zoals we nu weten is dat het grote, oude ge-
bouw aan de Hogestraat.



INSTITUUT TE DIEREN,
'TfJSSOUEN ARNHEM EN -ZUTPHEN.
De OIidergefèekende heeft de eer te berichten ~ dat lfij

tegen de volgende maand zijn INftITIJ1JT 'Voor JOD,e
Hèeren overbrengt van Rkerum naar Dieren,

Het onderwijs is ingelicht naar de behoefreu van den
tij(I. voor de jónge liéden wordt de meeste ZOl'ggedragen;
de ligging is gunstig en schoon; de communioatie , per
spooJ:, stoombeet of diligence, met alle strekèn des la.n~,
zeer "gemaKkelijk, èn de adressen tot inlichtingen vol-
doende; zoodat de ondergeteekende de vrijheid neemt 7

zich aantebevelen,
Pl'OSpcctussen~~n op f1'aJ~O, ~VI~Je_y'er1g;ijgtln~

het PostkàIitoor te Dieren, en te Rheneu bij den Institutew:
G. J. I. DE 'iJONGH. •

Naar Dieren, 15febr. 1867 Haarlemsche Courant

Een jaar na zijn komst in Dieren werd door de 'Com-
missie van Toezigt' van de gemeente Rheden de school
nog aangeprezen. De Jongh noemde gedurende enkele
jaren in advertenties voor het werven van leerlingen
zijn instituut' Jacobapark'. Wellicht een wervingsargu-
ment, misschien was hij geïnspireerd door Van Geuns,
die het bezit ooit als Geertruidapark aanbood.

*** De ondergeteekenden , leden der Commissie van
Toezigt over de bijzondere school voor lager en meer uit.
gebreid lager onderwijs, tevens Instituut voor Jongeheeren ,
te Dieren, vestigen de aandacht van belanghebbenden op
deze uitmuntende inrigting.

Boor de plaatsing van twee zijner ëlëves op de Hoogere
Bn:raerscholent die beiden met gunstigen uitslag VOGI het
vierda "8tucliejaaa: examen he;bben afgelegd, zijn er pl~t
~ vaeaui, terwijl het billijke honorarium, de -goeoe
behandeling, het degelijk onderwijs en de tlinke geest, die
op deze school heerscht, allen lof verdienen en de gezonde en
aangenameligging van het dorp zeer aanbevelenswaardig is.

Di e-r en, 15 .April 1868. .'
GEERTSEMA VA.."i ~JALLEMA, Wethouder.
H. J. BRINKHORS'l\ Lid van den Raad.
A. EVER'!'S,. Notaris. -
J. J. BITTEItS.
W. C. VAN LOCKHORST t Med.etArt. Obst, Doctor.

Commissie van Toezigt 18 04 1868 opregter haarlemsche
courant

Instituut Jaooba Park te Dieren.
. Ondergeteekende heeft 3"ongelieden opgeleid

tot Kadet aan de Milit. Akad. te Breda. en bij de
Marini'ers te Amsterdam - Leerling- Telegrafist-
de H: B. Behool ëe en 2e jaar - Hoofd- en Hulp-
onderwijzer --:- Ond,erwijzer in Talen en Wis-
.kunde en vO,or den Handel.

Op grond hiervan beveelt hij zich aan, tot het
entvengen van Kostleerlingen, in eene der fraaiste
streken van Gelderland.

Inlichtingen worden gegeven door:
Mevr. VONESSEN-AsSClIENBERGHte Delft; en

de Heeren J. D~ V:OOGD J~., Makelaar te
Dordrecht t D. L. HEINSlUS, , Rijksontvanger
te Makkum (Fr.), Dr. P. lEST t Geneesheer te
Stiens bij Leeuwarden, Dr. W. Co VANLOCK-
HORST. Geneeéheer , en A. EVERTS J Nota-
ris, beiden te Dieren. .

Gedetailleerde Prospectuseen worden op fr.
aanvrage îs. toegezonden. Nieuwe Cursus
4 Augustus 18-'13. _

G. J. I. DE JONGH. In&ütuteu,..
Jacoba park 1873

In 1873 richtte de heer de Jongh zich vooral op het
opleiden van jongeheeren voor beroeps-opleidingen,
zoals militaire academies, telegrafieopleidingen, onder-
wijzersopleidingen en de instroom in de Hogere Bur-
gerscholen.
De commissie van toezicht van de gemeente was uit
beeld verdwenen. De Jongh had enkele leden uit de
vroegere commissie kunnen strikken om hem aan te be-
velen. In advertenties uit 1875 om leerlingen te werven
zijn er geen aanbevelingen meer uit Dieren voor zijn
school. Het gemeentebestuur was niet tevreden met de
ontwikkeling van de 'school'.
De commissie van toezicht had in 1867 een beeld voor
ogen au een bijzondere school voor lager en meer uit-
gebreid lager onderwijs voor jongens en meisjes en een
bescheiden ko tschoolfunctie. Na het enthousiaste ont-



haal en de voorspoedige start van een bijzondere school
voor m.u.l.o. van dhr. Verveen leek met de komst van
de heer De Jongh het einde van het particulier initiatief
in zicht.

De Jongh moest zijn school 'sluiten' wegens gebrek aan
leerlingen en te weinig vertrouwen van de gemeente
Rheden, hij ontving geen subsidie meer. De gemeen-
te kocht in 1876 de grond en het oude gebouw aan de
Hogestraat voor 11.500 gulden. De verbouwingskosten
van het huis bedroegen 2.500 gulden. De aangekochte
grond loopt van de Hogestraat tot aan de Prinsenstraat.
Door aannemer Schoonman werd in opdracht van de
gemeente het Schoolpad aangelegd, dat de Hogestraat
met Prinsenstraat verbond.
De Jongh was de laatste particuliere bezitter van huize
Geertruidapark, Instituut Jacoba Park, Instituut voor
Jongeheeren in Dieren en hij was het laatste school-
hoofd van een bijzondere school voor meer uitgebreid
lager onderwij s.

Draaijer, de opvolger van de Jongh
De gemeente Rheden liet bij monde van wethouder
J.H. Brinkhorst weten, 'het is tijd dat Dieren een Franse
School krijgt'. 'Franse scholen' bestonden al veel eer-
der en boden lager onderwij s aan, aangevuld met extra
vakken, vooral frans en handelskennis. De m.u.l.o., in-
gesteld door de onderwijswet van 1857, was een verge-
lijkbaar schooltype met een vakkenpakket geschikt als
vooropleiding voor de hogere burgerschool en hogere
beroepsopleidingen. De mulo's werden nog lang Franse
scholen genoemd.
In een verslag van de gemeente Rheden staat 'dat met
ingang van 1 mei 1876 te Dieren eene school wordt op-
gericht waarin onderwijs zal gegeven worden aan jon-
gens en meisjes in meer uitgebreid lager onderwijs in
de beginselen der kennis van de levende talen te weten
in die der fransche, hoogduitsche en engelsche, die der
wiskunde, in het tekenen en voor de meisjes in hand-
werken'.

De gemeente Rheden gaf in mei 1876 aan dat er 'een
vacante plaats is voor een hoofdonderwijzer of hoofd-
onderwijzeres voor een school voor gewoon en meer
uitgebreid onderwijs in Dieren. De jaarwedde bedraagt
1000 gulden, men krijgt 10 pCt. van het ontvangen
schoolgeld en een vrije woning in huur, geschikt tot
kostschool' .

In juli 1876 lieten Burgemeester en Wethouders weten
dat er, in overleg met den schoolopziener, als hoofd-
onderwijzer der op te richten openbare school voor
gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs alhier, aan
den Raad drie heeren zijn voorgedragen, waaronder W.
Draaijer te Kampen.

Na een vergelijkend examen werd de heer W. Draaijer
aangesteld als hoofdonderwijzer, terwijl voor de afde-
ling meisjes mej. A.M.L. van Ton werd benoemd. De
heer E. Ketz benoemde men later als hulponderwijzer.

Een gedeelte uit een verslag in de Wekker:
'Dieren, 4 september 1876, Feestvieringen. Heden mid-
dag ten 1ure werd alhier, in tegenwoordigheid der le-
den van den Gemeenteraad, den heer schoolopziener,
leden der plaatselijke schoolcommissie en een belang-
stellend publiek, de school voor meer uitgebreid lager
onderwijs, door den oudsten wethouder den heer JH
Brinkhorst, bij ontstentenis van den heer burgemees-
ter, op plechtige wijze geopend, en de nieuw benoemde
hoofdonderwijzer Draaijer, en zijne assistente mejuf-
frouw Toll door dien ambtenaar op hartelijke wijze in
hunne functiën geïnstalleerd'.

Tenslotte: 'Dat in deze streek werkelijk behoefte aan
eene dergelijke inrichting bestaat, kan daaruit blijken,
dat zich reeds 51 leerlingen voor het toelatingsexamen
dier school hebben aangemeld'.



foto 1870-1890 Franse school leerlingen en 2 leraren

In 1876 kwam Draaijer, oud 29 jaar met zijn echtgeno-
te Engelen, oud 25 jaar, naar Dieren. Zij gingen wonen
en werken in 'het grote, oude huis aan de Hogestraat' .
Zij kregen in Dieren 4 kinderen.

In een 'beknopt levensbericht' na zijn dood in 1933
staat:
, VanKampen vertrok hij in 1876 naar Dieren, waar hij
tot hoofd der MUL. 0. school was benoemd. Zijn ver-
blijf aldaar duurde tot 1891. Het was de krachtigste tijd
van zijn leven; hier vond hij gelegenheid zijn belang-
stelling in velerlei dingen te ontplooien. Hij was o.a.
secretaris van 'het Nut' en van de Vereeniging Concor-
dia, die zich op toneelvoorstellingen en andere verma-
kelijkheden toelegde. Ook met historische studiën hield
hij zich bezig; in 1889 hield hij voor het 'Nut' een voor-
dracht over de geschiedenis van Dieren, welke voor-
dracht later, in 1894, is gepubliceerd in het boekje 'Uit
Dierens Verleden' als een bijdrage tot de geschiedenis
van het dorp en zijn naaste omgeving ',
Willem Draaijer werd in 1891 leraar in de Nederlandse
taal- en letterkunde aan de 'Gemeentelijke Hoogere
Burgerschool voor jongens' aan de Pieterskerkgracht in
Leiden, tot aan zijn eervol ontslag in 1913.

Samengevat
Verveen werd opgevolgd door De Jongh. De periode
De Jongh betekende het einde van het particuliere in-
stituut. Na aanvankelijk toezicht van een gemeentelijke
commissie, verbrak het gemeentebestuur de banden
met de Jongh. Men vond de tijd rijp voor het ten tweede
male oprichten van een school voor lager onderwijs en
meer uitgebreid lager onderwijs, maar nu een openbare
school voor jongens en meisjes, onder gehele verant-
woordelijkheid van het gemeentebestuur. Men wilde
meer uitgebreid lager onderwijs van het type 'Franse
school', het vervolg onderwijs voor de middenklasse.
Willem Draaijer nam de taak op zich om aan dit profiel
te voldoen. Gezien de berichten in de plaatselijke pers
van die tijd met veel verve en succes. Het vertrek van
hem werd alom betreurd maar men had begrip voor zijn
promotie naar Leiden.

Bronnen:

* Gelders Archief, Arnhem

* P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis
van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen
tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht
1987

* Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in vroeger tijden.
F. van Zadelhoff, 1958

* Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Let-
terkunde, 1934. J. Verwer. 1934, Leiden

* Oude herinneringen aan Dieren, Albert Gerbrand
Keu 1939-1940, Gelders Nieuwsblad



1\.ynst
op CBeekJiuizen

Fineke Burgers

Naar aanleiding van een artikel in het jubileumnummer
van A&H - juni 2014, over hotel Beekhuizenin te Velp,
kreeg de redactie een tip over een gebeurtenis in het
hotel in 1975.

Hotel Beekhuizen ± 1970

Ergens in de jaren zeventig kreeg de fotograaf Cor van
Weele (1918-1989) een opdracht van de kunstenaar Ger
van Elk (1941-2014). Deze vroeg hem de opnamen te
maken van figurerende 'diplomaten' voor zijn serie
Missing Persons. De opnamen werden gemaakt in het
toenmalige hotel Beekhuizen. Ger van Elk was in die
periode de schoonzoon van het echtpaar de Vries Robbé
te Velp.

Vandaar wellicht de keuze voor deze locatie. De namen
van de personen die figureerden zijn waarschijnlijk
"stamgasten" die toevallig aanwezig waren. Personen
op deze foto zouden ondermeer kunnen zijn Dr. Ko gy-
naecoloog in het Velpse ziekenhuis en één ander wel-
licht Eddy Chretien.

De kunstenaar liet een van de aanwezigen in het groeps-
portret als 'persona non grata' wegretoucheren. Van Elk
kreeg zijn inspiratie door een foto waar zijn vader (de
persona non grata, want gescheiden van zijn moeder)
vanaf geknipt was. Hij (de vader) was er eerst wel,
maar later niet meer.

Zijn serie The Missing Person is mede gebaseerd op
beelden van politici die aan het vergaderen zijn. Daarna
werd de fotografie door "foute" regimes vaak misbruikt
om in ongenade gevallen personen weg te retoucheren.
Op de foto' s duidelijk te zien zijn de groene wanden,
de vloerbedekking en meubilering van het hotel Beek-
huizen.

Ger van Elk (1941-2014)



In het Kröller-Müller Museum in Otterlo bevindt zich
een van zijn bekendere werken: La Pièce uit 1971.
Het bestaat uit een eenvoudig wit blokje hout op een
wijnrood fluwelen kussen. Dit kunstwerk werd na zijn
dood veel vertoond in de media.

Ger van Elk.The Missing Person, 1976.
Eigenaar RABO-Kunstcollectie.

De bedenker van deze foto' s is Ger van Elk die op 17
augustus 2014 overleed. Hij is een Nederlands beel-
dend kunstenaar die onder meer sculpturen, beschil-
derde foto's, installaties en films maakte. Zijn werk
wordt over het algemeen gerekend onder de conceptu-
ele kunst.

Conceptuele kunst (conceptual art) is een kunstvorm
waarbij het idee ofwel het concept belangrijker is dan
esthetische of materiaal-technische afwegingen.
Het werk van Van Elk bevindt zich in vele collecties zo-
als in die van het Van Abbemuseum in Eindhoven en in
de Rabo Kunstcollectie met een vestiging in Utrecht.

Het rode blokje ± 1971



DE LANDEUJKE RIJVERENIGING
VELP EN OMSTREKEN

dejclVell\, 70 (slot)

Frans Wellink

1970
Op de jaarvergadering waren slechts 30 leden aanwe-
zig .. De instructeur Jan van Middelkoop nam afscheid
wegens tijdgebrek, terwijl men toch de nodige moeite
had gedaan om een nieuwe instructeur te vinden.
Willem Groenewoud Hzn. (Worth-Rheden) werd door
Willem Groenewoud Azn. (Heuven) weer van stal ge-
haald. Dikke Willem wilde het voor één jaar proberen.
Uitvoerig werd er over gesproken in de bestuursverga-
deringen. Men was bang dat de Landelijke Rijvereni-
ging door de Heuvense Rijvereniging zou worden over-
heerst. Het bestuur besloot met Willem in zee te gaan.
De secretaresse Stienie Lubbers notuleert hierover:
Uit dit verslag bleek: "we kunnen niet mét en niet zón-
der elkaar ". Het eind van het verhaal was dat dikke
Willem (van Heuven) weer instructeur werd tegen de-
zelfde vergoeding als Jan van Middelkoop zijnde
f. 1.500. - per jaar, maar materiaal- en manegekosten
van Heuven zaten daar wel bij in en de deelnemers aan
de lessen moesten zelf het springmateriaal opzetten en
opruimen.
Ondanks alle moeite en inspanningen lukte het haast
niet om een achttal van de grond te krijgen. De vereni-
ging werd een gezelligheidsvereniging. De Posbank-
sterrit werd onder zeer slechte weersomstandigheden
verreden. De hengstenparade te Warendorff werd door
27 leden bezocht. De contributie werd f. 55. - voor de
actief rijdende leden. Vele optochten in de omgeving
werden opgeluisterd door het trompettercorps. Ook aan
de diverse oriëntatie- en puzzelritten werd weer door
vele leden deelgenomen.

Notulen jaarvergadering 1970 door Stienie Lubbers

Vl.n.r.: Willem Groenewoud Hzn.
Gerrit van Middelkoop,
Jan Huurman.
Foto: Co Groenewoud.

De drie grote
mannen tijdens
de parade na de
Streekweds trij-
den te Heuven.
1970
Drie steunpalen
van de Landelij-
ke Rijvereniging
Velp en Omstre-
ken bijeen.



Het 25 jarig huwelijk van de instructeur Willem Groe-
newoud werd op grootse wijze gevierd.

Door de toenemende mechanisatie van de landbouw
verdwenen de paarden van de boerderij en slechts een
enkele boer hield een paard voor zijn plezier. Zij wil-
den prestaties laten zien die bij hun paarden pasten of
hielden een paard zuiver voor hun plezier om er in de
weekenden mee te rijden.
Om moderne prestaties op spring- en dressuurgebied te
kunnen bereiken werd gefokt met hengsten, die deze
kwaliteiten in zich hadden.
Ook de samenstelling van het ledenbestand der Lan-
delijke Rijverenigingen veranderde langzamerhand. Er
kwamen steeds meer 'burgerruiters' en deze hadden
vaak "luxere" paarden.
De landelijke concoursen voldeden niet meer aan de ei-
sen die de moderne paardenbezitters stelden. Vier- en
achttallen raakten uit de tijd. Prestaties gericht op het
gebied van springen en dressuur gingen nu de boven-
toon voeren, en dit is een individuele tak van de sport.
Deze ontwikkelingen werden de doodsteek voor de
oude opzet van de eens zo bloeiende "Landelijke Rij-
verenigingen". De bakens moesten worden verzet.

1971
Wat de financiën betreft: Er was een batig saldo van
f. 3.403,29. Dit fraaie resultaat is te danken aan de Pos-
banksterrit die elk jaar toch weer een kaskraker bleek
te zijn. Het batig saldo van deze rit, inclusief de daarbij
behorende feestavond en verloting bedroeg f. 1.238,-.
De landelijke Federatie verhoogde elk jaar opnieuw de
verplichte bijdrage, maar gezien de gunstige kaspositie
was dit niet nodig.
Er werd met wisselend succes deelgenomen aan de
streekwedstrijden en vele concoursen. Door enkele le-
den werd felle kritiek geuit over autoritaire jury leden,
de Federatievertegenwoordigers en de organisatie. Ook
het trompettercorps fungeerde niet zo goed meer.

Aan dejaarlijkse, bijna traditionele, evenementen, zoals:
oefenweken in Brurnmen, Bloesemtocht, Rit Kootwijk
(voor het eerst samen met de Vrienden van het Aange-
spannen Paard), oriëntatieritten, ringsteken, bezoek aan
de hengstenparade te Warendorff, Sinterklaas rondrij-
den, en de Sint Silvesterrit werden weer door vele leden
deelgenomen. De onderlinge sfeer was goed.

1972
Ina Kraai-van Middelkoop verliet het bestuur omdat zij
erg druk was met 'haar' ponyclub.
Zo trad Ina, na jaren "ambtelijk" en niet ambtelijk als
secretaresse in het bestuur gezeten te hebben, met een
welverdiende boekenbon uit het bestuur. Tevens verlie-
ten Ans Willemsen en Ben Wennink het bestuur.
Er werd besloten om het bestuur in te krimpen tot 5 per-
sonen. Dick Nieuwenhuizen werd het nieuwe bestuurs-
lid. De voorzitter Jan Brink uit De Steeg wilde er ook
mee stoppen, maar hij kreeg geen kans, hij werd met
algemene stemmen herkozen en bleef ..
Men was in de vereniging fel tegen de nieuwbouw van
een manege door de Federatie te Uddel vanwege de
daar aan verbonden kosten die verhaald zouden worden
op alle leden.
Dat jaar werd de 20e Posbanksterrit gehouden en werden
Gerrie Frederiks en Lammert Veneman, Ans Willemsen
en H. Lonthuyzen, Stien Lubbers en Joop Brink, Jannie
Frederiks en Anne Bruger op hun bruiloften geëscor-
teerd door ruiters en trompetters van de vereniging.
't Is alleen erg jammer dat we enkele actieve leden hier-
door kwijtgeraakt zijn', memoreerde de secretaresse.
Willem Groenewoud kon Zaterdags geen les meer geven.
Willem Becker werd de nieuwe (hulp?)instructeur.
Op 7 October werd er voor het eerst na jaren weer een
Onderlinge Wedstrijd georganiseerd.
Onze Stien, nu mevrouw Brink, notuleerde over deze
wedstrijd, enigszins pisserig en teleurgesteld: 'de con-
clusie is, dat alle moeite en tijd die we er aan hebben
gespendeerd om alles rond te krijgen, het eigenlijk niet



waard is om dit allemaal te doen voor een dikke hand-
vol leden, terwijl juist degenen die je vaak hoort: "van
ze doen ook niets ", niet op komen draven. '
Het jaar wordt beëindigd met f. 2.820,44 in kas.

1973
De jaarvergadering werd bezocht door 23 leden. Willem
Becker zegde zijn dienst weer op. De instructie bleef
een heikel punt die voortdurend aandacht behoefde.
Zoals verwacht eiste de landelijke Federatie f. 15, - per
lid voor de bouw van het nieuwe Federatiecentrum te
Uddel. De contributie werd verhoogd naar f.60, - voor
de rijdende leden. De deelname aan de concoursen en
evenementen was weer een afspiegeling van de jaren
ervoor. Een nieuwe aanwinst was een Wijn- en Kaas-
rit.
Gert Lamers werd 70 jaar en kreeg een (onverwachte)
aubade van de Landelijke Rijvereniging en Het Aan-
gespannen Paard aan huis op de Veerweg te Arnhem.
Zij konden met paarden en aanspanningen heel rustig
Arnhem doorrijden, vanwege een benzinecrisis en een
daarmede gepaard gaande autoloze zondag.
Het animo voor de Vereniging werd steeds minder, wat
Willem Groenewoud Azn. op de jaarvergadering de
vraag deed stellen of het bestuur zich niet eens moest
beraden of het nog wel zin had om de vereniging voort
te laten bestaan.

1974
Het voordelig kassaldo liep terug tot f. 2.347,73. Jan
Huurman nam de instructie op zich van een clubje jon-
ge ruiters. Hij wilde niet op Heuven lesgeven vanwege
de oude vetes met dikke Willem. Een oefenterrein werd
gevonden in het Kamerdal op Beekhuizen, noordelijk
van de wei van Gert van Middelkoop, gelegen tussen
Rheden en Velp. De Posbanksterrit werd door minder
ruiters bezocht, terwijl er voor de feestavond bijna geen
belangstelling meer was.
Op de opening van de nieuwe snelweg langs de IJssel
werd acte de presente gegeven.

Deelgenomen werden aan de Streekwedstrijden te Heu-
ven (2x), Ruurlo, Zelhem, Eerbeek, Angerlo, Doetin-
chem. Verder werd deelgenomen aan de ritten naar ma-
nege Sanders te Loenen, Kootwijk, Midden Heuvenrit
en de Sint Steffenrit.
De vereniging zakte langzaamaan als een plumpudding
in elkaar en het bestuur 'beraadde' zich wat te doen.

1975
Er werd al weer enige tijd geoefend in het Kamerdal te
Beekhui zen. Behalve de keurige jaarverslagen over de
deelname aan de gebruikelijke ritten en concoursen van
de secretaresse Stieny Brink-Lubbers, werden er wei-
nig opwindende zaken vermeldt.

1976
Er werd dit jaar veel deel genomen aan door de Ruiter-
club Midden-Heuven georganiseerde evenementen.
Jan Rutten werd de nieuwe instructeur tegen een tarief
van f. 40, - per uur en daar Jan (nog) geen ruzie met dik-
ke Willem had gehad, kon er "s winters weer op Heu-
ven in de binnenmanege geoefend worden. Voor het
eerst eindigde de (24e) Posbanksterrit met een negatief
saldo. Men begon hierdoor dit jaar met f. 1.813,80 in
kas. Vooralsnog was er nog geen reden tot paniek. De
landelijke Federatie verhoogde de afdracht per lid weer
eens met f. 2, -.
De bekerkast van de vereniging stond nog steeds bij
Willem Groenewoud Azn. op zolder, hij vroeg zich af
wat hij er mee aan moest.

1977
Er kwam dat jaar geen ruzie, dus bleef Jan Rutten in-
structeur en kon er 's winters in de manege van Heuven
geoefend worden. 's zomers werden de lessen op de
Pinkenberg gegeven op een oefenterrein van de pony-
club. Ondanks het slechte van de laatste Posbanksterrit
werd het jaar positief afgesloten met f. 3.467,27
in kas.



Ondanks navraag bij verschillende oud-bestuursleden
heb ik de notulen I jaarverslagen van de laatste 25 jaar
niet boven water kunnen krijgen.

Ook Dick Groenewoud werd op zijn huwelijksreis' begeleidt door o.a. een escorte van de vereniging.
Willem Groenewoud Azn. hield de touwtjes strak in handen.

1978
Voor het eerst sinds 25 jaar werd 2e Paasdag gevierd
zonder Posbanksterrit.
Dit jaar bestond de Landelijke Rijvereniging 50 jaar,
ter gelegenheid en ter vervanging van de Posbankster-
rit, werd op 2e Paasdag een Streekconcours georgani-
seerd.
Het was een geslaagd evenement op de terreinen van
Midden- Heuven, ondanks de regen.
Er werd weer aan een aantal coursen in de omgeving
deelgenomen.

Gert van Middelkoop, vierde met de escorte zijn 45-
jarig huwelijk in de Wildwal, uiteraard samen met
'Moeke'. Het jaar eindigde met een volle portefeuille,
f. 4.966,04.

Tenslotte
In het jaar 2001 bestond de 'Koninklijke Federatie van
Landelijke Rijverenigingen" 75 jaar.
De Landelijke Rijvereniging in zijn vorm zoals hierbo-
ven beschreven is in 2003 opgeheven en opgegaan in
één grote hippische bond. Er waren toen nog 123 ver-
enigingen, die tussen 1922 tot 1940 zijn opgericht, met
een gezamenlijk ledental van 40.000 leden.
Dit was tevens het laatste jaar van haar bestaan, daar de
KNF opgeheven werd en opging in de KNHS: Konink-
lijke Nederlandse Hippische Sportbond.

J



OPKOMST EN ONDERGANG

VAN 'T SUNNEKE
De geschiedenis van een noodlottig huisje

René Nijhof

Op 7 oktober 1922 stapt Louis Couperus in Amster-
dam van de boot met zijn vrouw Elisabeth Coupe-
rus-Baud en zijn schoonmoeder Jeanne Baud-Steen-
stra Toussaint, na wat hun laatste bezoek aan het
Verre Oosten zou zijn.' Kort daarna blijkt dat het
echtpaar Couperus een huisje in het Gelderse dorp
De Steeg (gemeente Rheden) laat bouwen. Ondanks
zijn naam heeft 't Sunneke echter niet zo'n vrolijke
geschiedenis.

Louis Couperus en zijn vrouw Elisabeth

Zeer erkentelijk
Op 12 oktober 1922 schrijft Couperus aan S.F. van Oss,
de eigenaar van de Haagsche Post die Couperus net in
staat had gesteld zijn reis te maken en zijn reisbrieven
te schrijven, dat hij hem 'zeer erkentelijk' is te wil-
len helpen met een 'huisje voor den ouden dag'. Ook
schrijft Couperus dat hij 'wat moe van reizen en hà-
tel/even en ... van het buitenland' is, en: 'Geld heb ik
niet, ik zal moeten werken tot mijn dood toe. Maar ik
zou gaarne een stulp willen hebben waar niemand mij
uit kan jagen. ' Elisabeth blijkt een duidelijke voorkeur
te hebben voor De Steeg, omdat daar familie van haar
woont.' Wilhelmina Wijnaendts van Resandt-Baud, de
zuster van Couperus' vrouw, en haar man Willem, een
gepensioneerd KNIL-officier, wonen namelijk met hun
kinderen Betty, Louise, Willem en Martin in De Steeg.
De moeder van Elisabeth trekt bij dit gezin in na haar
hele leven vrijwel onafgebroken in Indië te hebben ge-
woond. In zijn brief noemt Couperus twee mogelijkhe-
den voor een huis in De Steeg: of Van Oss koopt een
huis en verhuurt dat aan Couperus of er moet een nieuw
huis gebouwd worden. Volgens H.T.M. van Vliet zou
in overleg met van Oss zijn besloten een nieuw huis te
laten bouwen.' Het nieuwe huis zal worden gebouwd
naast het huis van de familie Wijnaendts van Resandt.

Naar het circus
Het is niet helemaal duidelijk wie de onderhandelingen
over de aankoop van de bouwgrond voor het huis heeft
gevoerd, maar mogelijk is dit de zwager van Couperus
geweest. Op 22 december 1922 gaat Willem Wijnaendts
van Resandt namelijk als gemachtigde van Couperus
naar notaris Voorhorst in Doesburg voor de overdracht
van de grond. Voor een bedrag van ft. 2.275,- wordt
Couperus eigenaar van de grond." In het voorjaar van
1923 koopt hij daar voor ft. 400,- nog een strook grond
ten noorden van het eerste perceel bij. 5
De verkoper, Jules C.l baron Brantsen, kan zo uit een
roman van Couperus zijn weggelopen. In 1909 had hij



het landgoed met daarop het huis Rhederoord in De
Steeg geërfd. Een jaar later verkoopt hij dit landgoed
om zich te wijden aan het al eerder door hem opgerichte
circus Durandsen, waar zijn Amerikaanse vrouw Eloise
Whiting als koorddanseres optreedt. Aan deze wat re-
belse carrière switch zou overigens door de Eerste We-
reldoorlog weer een einde komen."

Situatieschets 't Sunneke op de bouwtekening.
Aan de noordzijde de Rijksstraatweg, thans Arnhemsestraat-
weg. Aan de rechterzijde begint de Schaarweg en ten zuiden
daarvan stroomt de IJssel. 't Sunneke werd gebouwd op ka-
dastraal perceel Sectie D, nr. 2536

Rode pannen
Volgens Frédéric Bastet zou Elisabeth het huis in
hoofdlijnen hebben ontworpen." Hiermee wordt waar-
schijnlijk bedoeld dat vooral Elisabeth het overleg met
de architect heeft gevoerd over de indeling van het
huis. In elk geval dient deze architect, Marinus Johan-
nes Hols uit Velp, op 12 december 1922 namens Cou-

perus een aanvraag in voor een bouwvergunning met
bijbehorende bouwtekeningen bij de gemeente Rheden.
Op de door Hols ondertekende bouwtekeningen is een
klein landhuisje getekend met een zogenaamd wolfsdak
met rode pannen. Naast de ingangshal is aan de voor-
zijde een klein kamertje getekend met daarachter een
naar de achtergevel doorlopende salon/huiskamer. Aan
de achterzijde is een keuken ontworpen. Op de verdie-
ping zijn aan de voorzijde twee slaapkamers gepland
en aan de achterzijde van het huis over de volle breedte
een werkkamer met balkon. Dit is waarschijnlijk de be-
kende studeerkamer van Couperus. De bouwsom schat
Hols op ft. 10.800,- . Het vertrouwen van de gemeente
is kennelijk groot want de bouwvergunning wordt al de
volgende dag afgegeven. 8

Plattegrond van 't Sunneke



Ontworpen voorgevel van Zijgevel van 't Sunneke
t Sunneke

Hulp van Catharina
Hoe heeft Couperus dit allemaal kunnen financieren?
Het antwoord op deze vraag is dat hij voor een pe-
riode van vijf jaar een lening heeft afgesloten van
ft. 9.000,- tegen 5% rente bij zijn zuster Catharina, de
weduwe van Benjamin Vlielander Hein. Om zijn zuster
voldoende zekerheid te geven dat dit bedrag ook zou
worden terugbetaald, gaat Couperus op 6 februari 1923
naar de familienotaris Eikendal in Den Haag om haar
hypotheek te verlenen op het huis dat hij in De Steeg
laat bouwen."

Kortstondig plezier
De bouw verloopt voorspoedig en het echtpaar trekt
begin juni 1923, net voor de zestigste verjaardag van
Couperus, in het nieuwe huis, dat 't Sunneke wordt ge-
noemd. Tijdens de door S.F. van Oss geïnitieerde hul-
diging van Couperus' verjaardag op 9 juni wordt
hem een groot bedrag, volgens Bastet ongeveer
ft. 12.000,-10,overhandigd. Van Oss had dit bedrag in het
voorjaar met een door hem opgezet comité ingezameld
zodat Couperus het huis "vrij op naam" kon krijgen. II
Lang heeft Couperus niet van zijn huisje kunnen genie-
ten, want zes weken later, op 16 juli 1923, overlijdt hij

er. Vermoedelijk heeft Couperus het op zijn verjaardag
ontvangen bedrag op zij n bankrekening gezet. Op het
moment van zijn overlijden stond daarop namelijk nog
een bedrag van ft. 12.377,65.12

Couperus in zijn werkkamer op de bovenverdieping in De
Steeg

Schuld en aflossing
Ongeveer een maand daarna, op 14 augustus 1923,
schrijft Elisabeth aan notaris Eikendal: 'Volgens het
verlangen van mijn echtgenoot zou ik gaarne een deel
van de hypotheek willen aflossen. Ik schreef er reeds
over aan Mevr: Vlielander Hein, die er in toestemde
en mij vroeg het geld te storten bij de heren Scheurleer,
wien ik vroeg de som van 6000 gld. over te schrijven op
rekening van Mevrouw Vlielander Hein.' I3

Elisabeth heeft dus niet meteen de volledige lening
afgelost, vermoedelijk omdat er nog meer rekeningen
moesten worden betaald. De volledige aflossing volgde
waarschijnlijk enkele jaren later, want eind 1926 wordt
de hypothecaire inschrijving doorgehaald op verzoek
van Marie Vlielander Hein, de dochter van Cathari-
na."



Vele verhuizingen
Catharina Vlielander Hein heeft vlak voor haar dood op
6 november 1923 voorspeld: 'Zijn vrouw zal wel blijven
wonen dáár. Ieder bord, ieder schilderij is door hèm
opgehangen; ieder tapijt, ieder meubel door hem uitge-
zocht en geplaatst.' 15Het is echter de vraag ofElisabeth
wel vanwege de herinnering aan Couperus in De Steeg
bleef. Hij had immers maar zes weken in 't Sunneke
gewoond. Het is goed mogelijk dat het verblijf van Eli-
sabeth daar vooral verband hield met de aanwezigheid
van haar familie. Na nog een aantal jaren in 't Sunneke
gewoond te hebben, blijken er begin 1927 grote ver-
anderingen op til te zijn in de huizen van Elisabeth en
haar zuster en zwager. Uit het bevolkingsregister van de
gemeente Rheden blijkt dat Elisabeths nichtje Louise
in januari werd uitgeschreven naar Rotterdam en haar
andere nichtje Betty in februari naar Amsterdam." In
februari 1927 verhuist haar moeder Jeanne Baud naar
het Diaconessenhuis in Arnhem'? waar ze op 21 april
van dat jaar zal overlijden I 8. In maart 1927 verkoopt
Wijnaendts zijn huis aan een hotelhouder in Nijverdal
en verhuizen Willem en Wilhelmina naar Velp." Met
deze uittocht van de familie is het voor Elisabeth Cou-
perus waarschijnlijk niet meer zo aantrekkelijk geweest
om nog in De Steeg te blijven, want zij vertrekt in juni
1927 naar Den Haag, waar zij met Marie Vlielander
Hein gaat wonen in het flatgebouw Arendsburg aan de
Wassenaarseweg. 20

Noodlot
Vrij snel daarna vindt Elisabeth een koper voor 't Sun-
neke. Op 27 september 1927 wordt de eigendom van
het huis namelijk overgedragen aan Care1 Theodorus
van Mels uit Haarlem, directeur van de Internationa-
le Bank in Amsterdam." Hij koopt het huisje voor fl.
10.000,- voor zijn dochter JentinaAnnetta van Mels en
zijn schoonzoon Willem Veenhoven. Veenhoven krijgt
na zijn huwelijk een baan als ingenieur bij het bedrijf
Thomassen in Rheden en het echtpaar krijgt twee kin-
deren.

Familie Veenhoven in de tuin van 'tSunneke

Op 5 november 1944 slaat het noodlot echter toe. Op
die dag bombarderen Engelse vliegtuigen rond 10.30
uur de nabijgelegen spoorlijn Arnhem-Zutphen. Een
van de bommen komt op 't Sunneke terecht en Wil-
lem Veenhoven, zijn vrouwen zijn twee kinderen zijn
op slag dood." Zijn beide ouders worden uit het huis
geslingerd en overleven daardoor het bombardement.P
Na de oorlog is in 1953 op de plek waar 't Sunneke
heeft gestaan een nieuw huis gebouwd."

Huidige situatie van de voormalige woning t Sunneke. Links
het nieuwe Sunneke, Arnhemsestraatweg 13 in Rheden.
Rechts het apartementencomplex Villa Rozenbos. Arnhemse-
straatweg 15. Toen de familie Wijnaendts van Resandt hier
woonde was de naam van het huis Villa Nieuw Resande. Tus-
sen de beide panden is recent nog een huis toegevoegd
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{[eerosen
op tre lJeluble

11Be1lBuitse rabin/rabar - peilstations
bij \!Cedet en be Jh1ranbtoren (1942 -1945)

Herman Geursen

Inleiding

Kaart Veluwe met Teerose L 11en III

De Teerosen en Diogenes waren de Duitse codenamen
voor respectievelijk de peilstations van: de T van Terlet
en de D van Deelen. Het betonnen zenuwcentrum van
het systeem, dat er nog staat bij Rijzenburg, wordt hier
beperkt beschreven.

In 1987 zag ik het boek van W.H. Tiemens uit 1984
(1) en later het ander boek van Tiemens uit 1986 (2)
met veel meer foto's en details. Deze boeken wekten
mijn belangstelling op en ik ging ter plaatse zoeken.
Het bleek dat verschillende mensen mij al waren voor-
gegaan met een grondig onderzoek (3,4,5). Ik heb veel
respect voor deze onderzoekers maar heb zelf het voor-
deel dat ik de oorlog bewust heb meegemaakt en tus-
sen 1940-1945 veel luchtgevechten heb gezien en over-
leefd. Er viel wel eens wat naar beneden! Ook heb ik
het terrein als zweefvlieger tussen 1961- 62 vanuit de
lucht gezien, startend en landend van Deelen en Terlet
(Teerose I), zonder te beseffen wat zich daar afgespeeld
had. Als amateurhistoricus permiteer ik het mij soms
wat in de tijd heen en weer te gaan.
Ik hoop dat een en ander voor geïnteresseerden aanlei-
ding is om een kijkje te nemen bij Diogenes en Teerose
11.

Teerose 11

Weg naar Teerose II



Hiertoe beperk ik mij in hoofdzaak. Alhoewel op de
kaart alle drie locaties zijn aangegeven. Toen ik op zoek
ging naar de restanten heb ik alleen gebruikgemaakt
van een kompas en een stafkaart.

Restanten van een voetstuk van de toren van Teerase 11 lo-
catie A

\ 't Op de foto's ziet
u wat over is van
Teerose II, de
schamele restanten
van de voetstuk-
ken van een toren.
Hier was een groot
Duits kamp ge-
vestigd waar 150
militairen van de
Luftwaffe, mannen
en vrouwen waren
gelegerd. W. Tie-
mens heeft kleur-
rijk beschreven
wat zich buiten de
diensturen op Tee-
rose afspeelde.

Restanten van Teerosen 11 met de
schrijver op lokatie B

Als voorbeeld van de gebouwen die op Teerose II ston-
den, een foto van het evaluatie gebouw.

Het evaluatiegebouw van Teerose 11,helaas opgeblazen na
1945

Dit gebouw was in Hollandse stijl opgetrokken met 40
cm. dikke muren, net als de nog aanwezige huizen die
nog op Terlet en op de kop van Deelen te zien zijn.

Het Y-peilsysteem
Het Y-peilsysteem was nodig om Duitse jagers b.v.
Messerschmitts (Me 110) van de Engelse bommenwer-
pers b.v. Lancasters te kunnen onderscheiden. Hetgeen
met radar toen vooral 's nachts niet mogelijk was, (3).

Messerschmitt



Lancaster

De bommenwerpers kwamen vanaf 1942 in grote aan-
tallen over midden Nederland op weg naar o.a. het
Ruhrgebied. Engelse 's nachts en Amerikaanse over-
dag. In 1943 heb ik een Me 110 met op de neus een
soort gewei zien overvliegen. Volgens ouderen waren
dat "antennes", achteraf bleken het radarantennes te
zijn. Ook vond ik arm-lange stroken zilverpapier, die
de bommenwerpers uitstrooiden om de Duitse radar te
misleiden.

Zie tekening hiernaast. Een formatie vijandelijke bom-
menwerpers (1) wordt door een radarstation (4) waar-
genomen. Dit station geeft zijn gegevens door aan een
commandopost van de jachtdivisie (3). De eigen jager
wordt gealarmeerd. Eenmaal in de lucht zoekt de jager
contact met de V-stelling. In de Peilerhütte van een to-
ren in de stelling stelt men de richting van de jager vast,
terwijl de afstand gemeten wordt in de E-Messhütte. De
gemeten waarden worden doorgegeven naar het evalu-
atiegebouw (5) (De Auswertung) van de stelling. Van
daaruit gaat de informatie per telefoon naar de com-
mandopost van de divisie.

Teerose I en Teerose II hadden allebei vijf van deze
houten torens met betonnen voetstukken, die er nog
staan ( zie fig.3 en 4). Het systeem werd respectievelijk
in 1942 en '43 operationeel, ook op veel plaatsen in

Schematisch voorgestelde werkwijze van het Y-peilsysteem.

Duitsland. Het Y principe was al in 1940 bekend en toe-
gepast bij Duitse bombardementen in Engeland, vanaf
een basis in Frankrijk. De clou is dat de eigen jagers de
seinen terug meldden naar de Teerosen; hiermee kon
men vriend en vijand onderscheiden!

Diogenes
Op de Veluwe werden de gegevens die via het Y-peilsy-
steem van Teerose I of II verkregen waren per telefoon
naar Diogenes gezonden, waar midden in de grote zaal
een matglazen scherm van 12 meter breed en 9 meter
hoog stond, waarop "Luftnachtrichten-helferinnen"



met zaklampen de eigenjagerposities aangaven. Aan de
andere kant van het scherm gaven officieren de bom-
menwerperposities aan. Het matglas was voorzien van
een kaart van West Europa, van Engeland tot diep in
Duitsland.
De bunker Diogenes is 62 meter lang, 40 meter breed
en 23 meter hoog en bevindt zich vier meter onder de
grond. De muren zijn 3 á 4 meter dik. Het grootste ver-
trek was 15 x 20 x 12 meter. De hele apparatuur in de
grote zaal van Diogenes is door de Duitsers op 18 sep-
tember 1944 met een bom van 1500 kg vernield, waar-
bij de bunker zelf onbeschadigd bleef. Ook na de oor-
log is het niet gelukt Diogenes op te blazen, waardoor
we nu nog een interessant monument hebben dat af en
toe te bezichtigen is.
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Dwarsdoorsnede van de commandozaal van Diogenes

De functie van Teerose UI is nog steeds onduidelijk;
daarom laten we die buiten beschouwing.

De rol van Teerose 11 in de slag om Arnhem
Al op 17 september 1944 kwam General Grabmann, de
hoogste Luftwaffebaas in ons gebied, in Duisburg aan.
Hij ging daar de derde jachtdivisie inzetten om bevoor-
radingsparachutisten te bestrijden vanaf vliegvelden in
het grensgebied met 256 dagjagers. (1)

Zelf heb ik die dag boven Tiel alleen Sterling bommen-
werpers met elk een zweefvliegtuig erachter gezien. Op
21 september zaten de Engelsen al in Wamel aan de an-
dere kant van de Waal bij Tiel, waardoor de artilleriedu-
els begonnen tot vijf mei 1945 (13). General Grabmann
en Generalmajor Kammhuber hebben na de oorlog veel
verteld over deze periode.

Generalmajor Kammhuber General Grabmann

Diogenes kaputt
Hoewel het hele systeem vanaf 18 september 1944 niet
meer functioneerde, Diogenes was kaputt, was de ra-
dioapparatuur op Teerose Il nog intact. Dit ging func-
tioneren als relayeerstation tussen het hoofdkwartier
van de Hohenstaufendivision in Arnhem en de jagers.
Inmiddels vocht Hauptmann Weber, de regimentscom-
mandant van Teerose I en Il, bij EIst tegen de Engelsen
met niet al te goede soldaten uit voornamelijk Teerose I.
Hij stuurde informatie naar de jagers die voornamelijk
grondtroepen en bevoorradingsvliegtuigen bestookten.
De Luftwaffe leed hierbij flinke verliezen: totaal ca.
100 jagers en ruim 50 piloten. Desondanks had de Luft-
waffe een essentiële bijdrage in de overwinning van de
Duitsers bij de slag om Arnhem. De totale inzet aanja-
gers was 3.311 (Engels) en 1.660 (Duits).



De andere oorzaken van de Engelse nederlaag zijn be-
kend:

• Landing te ver van het doel
• Onverwacht sterke Duitse tankeenheden in de buurt
van het operatie gebied

• Te weinig vervoercapaciteit om de divisie in een keer
over te vliegen
• Ondeugdelijke radioapparatuur
• Uitblijven versterking vanuit de Betuwe
• Voorraden vielen grotendeels in Duitse handen
• Veronachtzaming van inlichtingen van Majoor Urque-
hart en het Nederlandse verzet

Bunker Diogenes aan de Koningsweg. Rechts het admini-
stratiegebouw.

Conclusie Tiemens
Ik eindig met de conclusie van Tiemens (1,2)
Volgens hem is één van de belangrijkste oorzaken van
het ontsporen van de geallieerde operatie bij Arnhem
tot op de dag van vandaag (1984) onbekend gebleken.
De oorzaak ligt in de bemoeienis van de Luftwaffe via
de rol van de luchtverdedigingsinstallaties bij Arnhem,
vooral Teerose II bij Velp. Het bleek dat zij een potenti-
eel gevaar waren voor het slagen van de luchtlandings-
actie bij Arnhem.

Nawoord van Herman Geursen
Volgens mijn inzicht is de hoofdoorzaak van het mis-
lukken het miskennen van de informatie die Majoor Ur-
quhart 10 september 1944 had over de tankformatie van
de SS rond Arnhem. Er waren tanks achter Zutphen en
bij de beoogde landingsplaats. (luchtfoto's en verzets-
informatie). De majoor kon niet op tegen de generaals
en werd "overspannen" met verlof gestuurd. Citaat van
de majoor: "Niets maakt zo impopulair als gelijk krij-
gen".
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WIE WAS
MR. H.M. VAN DERZANDT?

Deel 2

Fineke Burgers

De Puun, de Filantroop, het Einde en een nieuw Begin

Van OMMERSHOF tot "De Puun"
Het huis Ommershof wordt omschreven als: "een Buy-
tenplaats den OmershofJ genaamt, met het Huys, Stal-
ling, Separate Tuynsmans Woningh, Melkhuys en ruim-
te voor Rytuygen, Koe en paarde Stallinge, Laanen,
Plantage, Tuynen, Boomgaerd en Menagerie". Het
komt in 1786 in het bezit van Jan Carel baron van Eck.
In de 1ge eeuw kende de buitenplaats vier eigenaren,
totdat het landgoed in 1872 in percelen wordt geveild.
Het hoofdgebouw wordt aangekocht door de gebroe-
ders Ter Linden, die er een leerlooierij beginnen. De
grachten worden gedempt met puin en zo ontstond hier
de "Puun".

Kaartje van de Ommershof

De Puun (de Puin) was een stuk grond in de gemeente
Velp, dat dus slechts voor puin storting diende. Het was
gelegen aan de Verlengde Kerkallée. Op dit stuk grond
had Hendrik Melchior van der Zandt met toestemming
van de gemeente rond 1910 een paar schommels en
wippen neergezet en een loods om spullen op te bergen,
zodat de Velpse jeugd na schooltijd ergens kon ravotten
en spelen.
Hoe kwam de advocaat en procureur Mr. H.M. van der
Zandt er toe om zoiets te doen en wat was de drijfveer
van deze buitenissige liefhebberij: deze wending tot
filantropisch werk, wat men niet zo gauw van een ad-
vocaat van de Rechtbank te Arnhem verwacht zou heb-
ben, tenminste in de tijd waarin hij leefde, het begin van
de 20e eeuw?
Op een keer moest van der Zandt pleiten in een straf-
zaak tegen een Velpse jongen, die al menigmaal betrapt
was bij het stelen van broden uit een bakkerswagen. De
eis was één jaar gevangenisstraf! Van der Zandt werd
zo geïntrigeerd door deze, door hem te behandelen
zaak, dat hij dit heel nauwkeurig wilde onderzoeken.
Hij bezocht het gezin en zag de woonomstandigheden
van de jongen, die Arend heette. Wat hij aantrof shoc-
keerde hem. De vader was een landarbeider, verslaafd
aan drank. De moeder een schreeuwerige, slordige
vrouw. De kinderen waren soms op school, maar verder
de hele dag op straat. Geen wonder dat de jongen, die
niets om handen had en vaak geen eten kreeg vanwege
zijn vaders drankzucht, er toe gedreven werd brood te
stelen om zijn honger te stillen. Gevangenisstraf zou
hier niet helpen, dacht van der Zandt. Dit kon zo niet
doorgaan, hier moest worden ingegrepen.
Bij Hendrik Melchior vielen de schellen van de ogen.
Hjj begreep opeens dat er zo vele kinderen onder de-
zelfde omstandigheden moesten leven. Er bestonden
reeksen armoedige arbeiderswoningen in Velp, waar
de toestand gelijk was aan die hij bij Arend thuis had
aangetroffen. Er waren talloze kinderen die na school
geen vermaak hadden. In 1895 waren er in Velp alleen



al 26! gelegenheden tot verkoop van sterke drank, zo-
dat het heel gemakkelijk was om via de beneveling van
jenever en brandewijn aan de dagelijkse, uitzichtloze
zorg en ellende te ontvluchten.

Volkskoffiehuis van 1899-1918

Een comité, bestaande uit burgemeester Mr. A.H.
Brandt, dr. G. Fabius en W. Thomassen kochten daar-
om in 1899 het pand Hoofdstraat, hoek Vlashofstraat
(heden de Readshop) en richtten het Volkskoffiehuis
op. Beschermvrouwe was Anna Geertruida Hofkes-van
Voorthuysen, "de Velpsche weldoenster". Naar de oor-
zaak van de drankzucht werd nauwelijks gekeken. Men
geloofde in die tijd in een natuurlijke ordening. Daarbij
behoorde de onderverdeling in arm en rijk. Hulp was
"slechts" liefdadigheid.

Wat hij in de praktijk van het dagelijks leven van de
"gewone man" waarnam, zette Hendrik van der Zandt
aan het denken. Zag hij in gedachten de goed verzorgde
villa' s aan de Velperweg, met de rijk voorziene tafels,
terwijl de bezitters daarvan slechts een greep hoefden
te doen, naar hun in trommels opgeborgen effecten om
door het knippen, en van hun couponnetjes nooit ge-
brek aan geld te hebben? Ook onze Hendrik had com-
missariaten en inde zijn dividend!

Botel De Ja ProlQeDai~, te '.-Gra.-e••••ag••
I de hedena.vól1d gehouden vergadering v
a:ndeelhouderE. is besloten over het a.fgeloop~
. r st % dividend uit tEl keel'él\~
Als cOlUluissaris werd herkozen mr. Hf M.
ander

Artikel uit Algemeen Handelsblad 19-04-1905

De eerste praktische daad van HM was de jongen Arend
(na hem vrij gepleit te hebben?) in dienst te nemen als
boodschappenjongen en hij richtte bovendien met hem
de speelplaats "De Puun" in. Langzamerhand kwamen
daar toen niet alleen Arends broertjes en zusjes, maar
ook een groot deel van de Velpse schooljeugd die elke
middag om 4 uur vóór het hek stonden te dringen. Van
het één kwam het ander. Wie bewaarde de sleutels van
het hek? Wie keek toe dat de schommels elke dag uit de
loods werden gehaald en na gebruik weer keurig wer-
den opgeborgen? Hendrik van der Zandt! Elke middag
om 4 uur kon je hem met de sleutels naar de Puun zien
gaan, waar hij dan steeds tot 6 uur, hoed op, jas aan
- het stereotiepe peukje sigaar (de "Elletjes" van Van
Lith genaamd, uit Arnhem, in 1902, 3 cent per stuk) in
zijn mondhoek - het spel gadesloeg. Bovendien moest
hij als scheidsrechter optreden tussen de kibbelende
jongens. Hij had plezier in hun streken.
Al spoedig bleek dat hij een immense taak op zich had
genomen, want het sprak vanzelf dat de zorg voor zijn
Rechtbankzaken moeilijk meer te combineren was met
de plotseling bij hem opgekomen aandacht voor het
"sociale vraagstuk" waaraan hij zich fanatiek had over-
gegeven.
Hendrik van der Zandt nam toen het ingrijpende besluit,
zoals hij zelf zei, om "de advocaterij aan de kapstok te
hangen". Dat betekende dat hij niet meer naar Arnhem
ging om te pleiten en dat hij niet meer elke dag naar
de Sociëteit ging om zich met Baron Sloet en andere
vrienden om de bittertafel te scharen!



Velpsche Sociëteit

(Aan deze bittertafel had Hendrik van der Zandt deze
Baron een keer bijna een klap in zijn gezicht gegeven,
maar hij hield zich nogjuist in. Was dit doorgegaan en
was het duelleren in ons land nog usance geweest, dan
zou Hendrik zeker niet aan een duel ontkomen zijn).

Hendrik van der Zandt trok zich niets aan van wat "men"
van hem dacht en van het Sociëteitsgeroddel over "de
Van Der Zandtfilantropie". Hij had lef en geloofde hei-
lig in wat hij ging aanpakken.
Zijn familie en bekenden in Den Haag waren ontsteld
toen hij het besluit van zijn ommezwaai mededeelde.
"Maar Hendrik zou je dat wel doen, wat zullen de men-
sen hier van zeggen!" Maar hij vertelde levendig aller-
lei voorvallen met "zijn jeugd" in Velp en dat won zijn
familie toen wel voor de zaak. Het marmeren bord op
de Villa "Anna' s Heuvel" met "Mr. H.M. van Zandt,
advocaat en procureur" was inmiddels al verdwenen.
Hij legde aan intimi uit dat de mens in zijn leven iets
moet presteren. Het leek wel of hij een nieuw bewust-
zijn had gekregen. Hendrik was bezig, een einde te ma-
ken aan zijn "romantische" (of gemakzuchtige?) ma-
nier van leven, waarin hij - zij het dan op hoog niveau

- toch niet veel meer had gedaan dan lanterfanten. Je
zou kunnen zeggen dat men in die tij d gewoon rustig
leefde, als in een cocon, zonder zich veel van de nood
in zijn omgeving aan te trekken, zoals men dat ook deed
in het Victoriaanse tijdperk. Door het werken in de ad-
vocatuur zag van der Zandt zich opeens geconfronteerd
met een andere kant van het bestaan. Hij handelde ech-
ter zeer radicaal, zijn status niet achtend. Hij wilde zich
voor 100% wijden aan het verbeteren van onhoudbare
sociale situaties. Hij was een "gegrepene", al was hij
niet op traditionele wijze godsdienstig.

De Clubs
Logees hielpen in de zomervakanties mee op "De
Puun". Het bleef niet alleen bij schommels en wippen.
De rekstokken op het terrein wezen op gymnastiek. Er
was in het dorp een oude gymnastiekmeester, de heer
van der Hel. HM vroeg hem of hij de Velpse jongeren
gymlessen wilde geven. Zo werd de gymnastiekzaal
aan de Oranjestraat voor 2 avonden per week openge-
steld voor de lessen. HM ontbrak nooit op die avonden.
Hij lette er ook op hoe de heer van der Hel, die nogal
ruw in de mond was, met de jongens omging.
Er warenjongens die aardig op de mondharmonica blie-
zen. Zo kwam HM op het idee een muziekkorpsje op te
richten. Daartoe ging hij naar de Kapelmeester van de
Velpse Harmonie, de heer Karels, die dadelijk bereid
was, jongens met een muzikale aanleg uit te zoeken.
HM schafte muziekinstrumenten aan en daar was het
muziekkorpsje van de Puun gevormd, dat ook 2 maal in
de week les kreeg van de heer Karels. De jongeren die
een goed gehoor hadden, kregen een abonnement op de
Zondagmiddagconcerten van de Arnhemse Orkestver-
eniging in "Musis Sacrum" te Arnhem.
Ter ere van de verjaardag van HM op 2e Kerstdag kwam
het muziekcorps én de gymnastiekclub menigmaal een
soort aubade brengen aan hun weldoener. Zij kwamen
dan naar Annas Heuvel op de Velperweg. De jarige,
zijn moeder en verdere familieleden en logees stonden
bij die gelegenheid op "het bordes".



Huis Annas Heuvel te Velp

Voor het hek van Anna' s Heuvel zag het dan zwart van
de mensen, die toekeken hoe een lange stoet van mar-
cherende jongeren achter het vaandel met de heer van
de Hel voorop, onder de tonen van de muziek de hoek
omzwenkte en zo het hek van Anna' s Heuvel binnen-
trok. Daar werd een heel programma afgewerkt. HM' s
moeder zat bij zo'n gelegenheid vol bewondering toe te
kijken en zei: "Maar Hendrik, wat aardig toch, gunst,
gunst, dat die jongens dat toch allemaal geleerd heb-
ben!" Ze was zich er nauwelijks van bewust dat dit al-
lemaal op kosten van haar zak geschiedde.

Inmiddels was Hendrik van der Zandt uitgegroeid tot
een "weldoener" in Velp. De mensen in Velp kenden
hem allemaal van de armsten tot de rijksten. Hij ging
zelf ook soberder leven. Hij, die altijd het beste van het
beste aanschafte, zag er op een gegeven moment zelfs
sjofel uit. Hij wilde misschien niet te veel afsteken bij
de jongens en meisjes die dagelijks op zijn pad kwa-
men. Hij ging zelfs met hen kamperen op de hei met bij
elkaar gescharrelde legertenten.

Hendrik Melchior stierf in het
harnas in zijn dienst aan de
mensen. Toen hij op een mor-
gen in juni 1916 aan het ontbijt
zat, meldde het dienstmeisje
dat er een "puunjongen" aan de
deur was om een plank te halen.
Hendrik liep met de jongen naar
de schuur om de plank, eigen-
lijk een goalpaal, te gaan pak-
ken, maar viel, getroffen door
een attaque, dood neer voor de
voeten van die jongen.

daarin met jonge rekruten iedere dag te gaan oefenen!
Toen er in 1915 bij de Val van Antwerpen opgeroepen
werd Belgische vluchtelingen in huis te nemen was het
"Het Pavilj oen" waar Hendriks moeder in 1914 naar
toe was verhuisd, het eerste huis dat haar poorten voor
hen opende.

Het Paviljoen later Huize Arnica te Velp

Het einde

Dat hij een heftige natuur had kwam ook tot uiting toen
in 1914 de eerste Wereldoorlog uitbrak. Hij was daar-
over in alle staten en gaf zich op als vrijwilliger. Hij liep
al tegen de 60, maar trok een "miliciens pak" aan om

mEI

Graf HM van Zandt
op begraafplaats Hei-
derust

Hij werd begraven op Heide-
rust waar hij nu bij zijn moeder
Aemilia Adriana rust.



Nalatenschap
Uit de Memorie van Successie bleek dat het vruchtge-
bruik van de nalatenschap van Hendrik Me1chior van
der Zandt was voor zijn moeder, zijn twee zusters en
het enige kind van zijn overleden broer, Aemilia Adri-
ana.

MlIM'llHl Mri!lM van een Ei jni~n - van der Z4rdt
(2oejt69J-21,\o.~!932l

Milia van den Einden-
van Zandt

Hendrik Me1chior bezat percelen grond in Veur, in de
buurt van Den Haag en ook "twee huizen met aanhorig-
heden, percelen bosch, boomgaard, weiland, hakhout
en water gelegen onder de gemeente Wassenaar". Hij
had zelf geërfd van een tante Tegel (Anna Maria Rip-
perdina Tegel- Vockestaert), verwant aan zijn grootmoe-
der van der Zandt-Vockestaert en van een zuster van
zijn moeder, een tante Rovers.
Er waren ook (kleine) schulden. De gymnastiekleraar
G.J. Karels kreeg nog f 24,- en M.S. de Jong, kleerma-
ker f 84, -. Een behoorlijk aantal boekhandelaren (o.a.
Smidt te Velp) wachtten nog op betaling en er werd
ook schoolgeld betaald (voor een "puunjongen"?). Een
waarschijnlijk door zijn vader in Diepenveen aange-
gane betalingsverplichting, was door Hendrik Me1chior
voortgezet.

Na de dood van de moeder van Hendrik van der Zandt
in 1918 werd het huis Het Paviljoen (in 2013 afgebro-
ken) aan de Amhemsche Straatweg verkocht. Zijn zus-
ter Henriette Nortier-van der Zandt liet in 1919 een huis
bouwen aan de Dennenweg in Velp (nog bestaand) en
Anna Johanna de villa De Sprengenhof aan de Biesdel-
selaan 50 (afgebroken).

CEN.RAALflLAO O,ER BOUWBEDRIJVEN
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want het moderne in de bouwkunst schuilt niet j~
oppervlakkig uiterlijk vertoon.
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De Sprengenhof, Biesdelse/aan 50, Velp

Van der Zandtvereniging
Al in het sterfj aar 1916 werd de Van der Zandtvereniging
opgericht om het jeugdwerk dat door Hendrik Me1chior
was opgestart in Velp te bestendigen. Ook werd met de
voetbalvereniging Gelria

Voetbalvereniging Gelria



begonnen vanuit de bestaande groep. Rond 1945 werd
daar ook een gymnastiekafdeling aan toegevoegd die
zich op 23 juni 1958 losmaakte van de Van der Zandt-
vereniging en als Algemene Gymnastiekvereniging FIT
zelfstandig verder ging.
De Van der Zandtvereniging was een aantal jaren zeer
succesvol met honderden leden. Men organiseerde gro-
te gymnastiekuitvoeringen, boomplantdagen en muzie-
koptredens.

Boomplantdag van de van der Zandtvereniging

In de jaren 30 sloeg de crisis toe en was de teruggang
merkbaar. De zusters Van der Zandt, (de weduwe Hen-
riëtte Nortier en Anna) legden vaak bij in die moeilijke
tijd en zijn de activiteiten altijd blijven steunen.
In de notulen van 1952 van de Van der Zandtverening
staat te lezen dat de laatste telg uit de familie, Mej.
Anna Johanna in dat jaar is overleden.
In diezelfde notulen staat:
" ...iets nieuws werd bereikt door het besluit van het
hoofdbestuur, tot het oprichten van een tamboers- en
pijperkorps. Nieuw was dit echter niet, want onder Mr.
HM van der Zandt bestond al een eigen muziekkorps-
je, en gaarne werken wij in de geest van hem, naar wie
onze vereniging vernoemd is".

Eerbetoon aan het graf op Heide-
rust door Drum-en showfanfare van
der Zandt tijdens 60-jarig jubileum
in 2012

Aldus de secretaris J.M. de Graaff. En dit werd het
begin van de Drum- en Showfanfare" Mr. H.M. van
der Zandt", zoals het korps heden ten dage wordt ge-
noemd.

Op 1 december 2012 bestond de Drum- en Showfanfare
60 jaar. Men heeft zijn oprichter toen geëerd met een
kranslegging bij zijn graf. En zo klinkt honderd jaar la-
ter nog de echo van zijn daden!

Met dank aan de heer Christiaan Nortier die persoon-
lijke verhalen over Hendrik Melchior van der Zandt uit
de familie-memorabilia voor mij selecteerde. (Fineke
Burgers)



BESTUURsmededelingen

Beste leden,

Het eerste nummer van Ambt & Heerlijkheid in het nieuwe jaar 2015. Ons jubileumjaar is afgesloten en het bestuur
bereid zich voor op de algemene ledenvergadering van 16 april 2015. Op de agenda staat het aanpassen van de statuten
van de vereniging. Deze zijn voor het laatst aangepast in 1979, nu 36 jaar geleden, en bevatten een aantal duidelijk
achterhaalde bepalingen. Een voorbeeld hiervan is de bepaling dat bestuursleden met 70 jaar hun functie moeten neer-
leggen. Een ander punt is dat statutair het erelidmaatschap formeel niet bestaat maar de vereniging kent wel een aantal
ereleden en leden van verdienste. Het is daarom zaak om nu het geheel weer goed aan te passen voor de komende
10-20 jaar.

In het najaar is het bestuur benaderd door de gemeente Rheden over het verlenen van medewerking aan een cultuurhis-
torische website "Rheden op de kaart". De vereniging kent een eigen website waar naast algemene informatie over de
vereniging ook enige cultuurhistorische informatie op te vinden is. Echter deze website raakt gedateerd, kent daardoor
zijn beperkingen en het verkrijgen van nieuwe updates wordt steeds moeilijker.
Om hier op in te spelen heeft het bestuur besloten mee te doen met het project "Rheden op de kaart", goed passend
in de doelstelling van de vereniging, en daarnaast in de loop van 2015 te gaan werken aan het ontwikkelen van een
nieuwe modernere website voor primair de basisinformatie over de vereniging en het inbouwen van enkele functies die
passend zijn voor deze tijd. Een voorbeeld hiervan is het zich rechtstreeks via internet als lid kunnen aanmelden.
Over het project "Rheden op de kaart" hopen wij u tijdens de ledenvergadering van 16 april a.s. te kunnen informeren
over de stand van zaken.

Tijdens de ledenvergadering zullen wij ook afscheid gaan nemen van Elise Olde Rikkert en Gert Jan Vlutters. Elise
heeft zich jarenlang geweldig ingezet voor de vereniging. en is nu statutair aftredend. Onze secretaris Gert Jan gaat na
drie jaar ons bestuur verlaten.

Als dit blad u bereikt zijn de voorbereidingen voor de dorpswandelingen van start gegaan. Evenals afgelopen jaren
worden plannen gemaakt voor een serie van interessante dorpswandelingen voor allen die hiervoor belangstelling
hebben, binnen en ook buiten de gemeente. Ook het programma voor excursies en lezingen gaat weer van start. Om te
beginnen met een excursie naar het Diogenes gebouw te Schaarsbergen op donderdag 26 maart of vrijdag 27 maart a.s.
Op donderdag 12 maart wordt i.s.m. de Sociëteit Velp door Peter Hecht een lezing verzorgd in de Oude Jan te Velp.

Tenslotte vieren wij dit jaar het feit dat 70 jaar gelden Nederland geheel werd bevrijd. In diverse dorpen van onze
gemeente wordt hier aandacht aan besteed. Zo wordt op zaterdag 18 maart een rit gereden met historische legervoer-
tuigen door de groep "Keep them Rolling" waarbij een aantal van onze dorpen zal worden aangedaan.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en onze vrijheid die wij als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen,
verdienen onze aandacht.

Jan Jansen, Voorzitter.



Laat u via
www.villaveertien.nl

informeren over
ons aantrekkelijk aanbod
voor uw ontvangst.

Beleef
Geniet

•• J => Ontspan
- -

EXCLUSI EF
GESELECTEERD.NL

gebT. RIJNEVELD b. v.
tuin- terreinverzorging

en bestratingen
~ Advies en ontwerp
~ Tuinaanleg
~ Onderhoud

Spankeren 0313-427288
_ www.rijneveld.nl _

l!!.'intim.UJ '& M11!'8idt< ~ijtmj

ppeldoorn

http://www.villaveertien.nl
http://www.rijneveld.nl

