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EXCURSIE 1989
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nodigt U uit tot deelname
aan een excursie naar Kranenburg en Kleef op VRUDAG 1 SEP1EMBER 1989.
De excursie staat in Kleef onder leiding van de heer drs. G. de Werd, directeur van het mu-
seum Haus Koekkoek, die op 28 maart j.l. voor de kring de voordracht "Kleef en museum
Haus Koekkoek" heeft gehouden.

PROGRAMMA

8.30 uur

8.45 uur

9.30 uur

10.45 uur

11.30 uur

12.45 uur

14.00 uur

15.30 uur

17.15 uur

17.30 uur

Vertrek uit Dieren (G.S.M. busstation)

Vertrek uit Velp (halte Emmastraat)
Op verzoek kan bij tussenliggende haltes worden ingestapt

Rondleiding in de Stifts- und Wallfahrtskirche in Kranenburg door pastoor
EG. Aengenheyster

Koffie in Conditorei Wanders in Kleef

Städtisches Museum Haus Koekkoek

Koffietafel in Conditorei Wanders

Rondrit langs de Zwanenburcht, het ruiterstandbeeld van keurvorst Priedrich
Wilhelm van Brandenburg, de kapittelkerk* en via de Nassauer Allee naar
het grafmonument van Johan Maurits van Nassau-Siegen

Thee/koffie in Altes Landhaus "zur Münze" en wandeling in het park
"Nieuwe Dierentuin"*

Aankomst in Velp

Aankomst in Dieren

DEELNAMEKOSTEN f 47,50 per persoon.

* Afhankelijk van het weertype bezoek aan de kapittelkerk of het park.

Aanmelding kan uitsluitend geschieden door toezending van de antwoordstrook (acherin dit
nummer) vóór 1 augustus 1989 aan het secretariaat van de Oudheidkundige Kring,
Köllinglaan 15,6952 HK Dieren, onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde be-
drag op girorekening 1164291 t.n.v. de penningmeester van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal, De Steeg.

Maximaal 54 personen kunnen aan de excursie deelnemen; bij onvoldoende belangstelling
behoudt de Oudheidkundige Kring zich het recht voor de excursie te annuleren.

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige toeristenkaart of van een paspoort,
dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
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Anna (7/19-1-1795* - 1-3-1865) stamde uit het
Russische huis Romanow. Haar grootouders wa-
ren Tsaar Peter III (Karel Peter Uhlrich, hertog
van Schleswig Holstein-Gottorb) en Sophia
Augusta Frederika, Prinses von Anhalt-Zerbst,
die werd overgedoopt in Catharina ("de
Tweede").
Anna's vader was tsaar Paul I die, evenals zijn
zes opvolgers, meer duits dan Romanow-bloed in
de aderen had. Haar moeder was Sophie Dorothé
von Württemberg, overgedoopt als Maria
Feodorowna. Anna had acht broers en zusters,
die zonder uitzondering Duitse levenspartners
vonden.
Toe Anna zes jaar oud was werd haar vader ver-
moord (23 maart 1801).

HET VERBLUF VAN ANNA PAULOWNA IN ARNHEM EN OP KASTEEL
BILJOEN TE VELP door A.M. Gerritsen t
Anna Paulowna was de weduwe van Koning Willem II. Ze logeerde van 3 juni 1849 tot 14
april 1850 op kasteel Biljoen te Velp.

Ondanks het feit dat de afstamming van Anna duidelijk in Duitsland lag, bleef zij in haar
doen en laten uitgesproken een russische. Zij beheerste de Russische- en de Duitse taal,
maar ze schreef al haar brieven in het Frans, de toenmalige vorsten taal bij uitstek. Zij sprak
ook de Nederlandse taal goed.

Anna Paulowna heeft gedurende haar leven een aantal titels gehad. Deze waren achtereen-
volgens: Grootvorstin van Rusland, Prinses, Koningin, Koningin-moeder en Koningin-we-
duwe. In het belang van de goede leesbaarheid van dit artikel, zonder aan Hare Majesteit
iets te kort te doen, wil ik haar kortweg" Anna" noemen. Zo ondertekende ze ook haar brieven.

Het eerste bezoek van Anna aan Biljoen was op 30 mei 1832, bij Alexander Jacob Baron
Van Spaen. Anna heeft bij die gelegenheid de lunch gebruikt op het kasteel.

Op 20 februari 1848, was Anna's zoon Alexander, op 29-jarige leeftijd op het eiland
Madeira overleden. Anna hoorde van dit overlijden pas op 17 maart. Het verdriet om het
overlijden van deze wel zeer geliefde zoon, knaagde aan haar. Zij kon het in Den Haag niet
meer uithouden en ze besloot "naar buiten" te gaan. Naar "Hotel Bellevue" in Arnhem. De
afwisseling en het gezonde klimaat deden haar goed.

Anna schreef op 14 december aan haar broer Tsaar Nicolaas I;

"Ik kan niet genoeg lof uitspreken over de periode die ik deze zomer in Gelderland heb
doorgebracht, waarbij mijn gezondheid sterk verbeterde en waar ik bewijzen van werkelijk
ontroerende sentimenten ontving. Ik zag de keizerlijk Russische vlag wapperen, evenals die
van de marine en bij verscheidene gelegenheden hoorde ik het Russische volkslied spelen"
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"Hotel Bellevue" was gebouwd in 1844, dus pas vier jaar oud toen Anna er logeerde. Het
stond tegenover de plaats waar later het Gemeentemuseum zou verrijzen. Het prachtige ho-
tel had een fraai uitzicht over de Rijn en de Betuwe. Voor Anna werd een eigen vleugel aan
het hotel gebouwd, zodat ze zich geheel vrij kon bewegen. En dat was voor haar heel belan-
grijk, zoals we late~ zullen zien.

De directeur van "Bellevue" , de heer CJ. Frohnhäuser, liet een standbeeld van Willem II
maken. Het werd door omstandigheden, (te) laat onthuld, drie maanden na het overlijden
van Anna. Het standbeeld vond een mooie plaats in de schitterende tuin van het hotel.

In 1888, toen de sokkel van het standbeeld vernieuwd moest worden en men daar geen geld
voor had, verhuisde het beeld naar het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen "Bronbeek"
te Arnhem. Daar staat het tot op de huidige dag, zichtbaar vanaf de weg Velp-Arnhem.
Bronbeek was oorspronkelijk een buitenverblijf, dat in 1853 door Koning Willem III aange-
kocht werd. De bedoeling was er een zomerpaleis van te maken voor zijn moeder Anna.
Maar ze heeft nooit op Bronbeek gewoond. Er is daar wel een borstbeeld van haar.

"Hotel Bellevue" is in 1908 afgebrand. Het werd in de dependance voortgezet tot 1926,
toen het door de PGEM werd aangekocht en verbouwd.

Het bezoek van Anna aan Gelderland duurde in 1840 tien maanden. Eerst verbleef ze, met
haar gevolg, van 18 mei tot 2 juni in "Bellevue" (vgl. de rekeningen ten bedrage van
f 2.424,05, voor Hare Majesteit, drie hoofdpersonen, twee kamervrouwen, vier officianten,
vijf lakeien, zeven van de stal en tien paarden).
Op 3 juni verliet ze het hotel, in gezelschap van haar zoon Koning Willem III die drie we-
ken daarvoor plechtig" als Koning was ingehuldigd. Hij bracht zijn moeder met haar gevolg
naar Kasteel Biljoen en keerde daarna naar Den Haag terug. Anna bleef op Biljoen van 3
juni 1849 tot 9 april 1850. In die tijd stond Biljoen leeg. Het kasteel was eigendom van
Justine barones van Spaen, douairière Govert Johan Adolph baron van Hardenbroek. De
laatste was, evenals zijn zoon Johan Frederik Willem Carel, kamerheer in buitengewone
dienst. De barones was sedert 28 oktober 1848, toen haar broer Alexander Jacob overleed,
Vrouwe van Biljoen, Over- en Nederhagen. Zij woonde niet op kasteel Biljoen maar op het
fraaie landgoed "Overbeek", dat zij in 1844 had aangekocht. We mogen veronderstellen dat
Anna en de barones al eerder contact gehad hadden. Toen Anna op Biljoen arriveerde, was
de barones 68 jaar en evenals Anna (54 jaar) weduwe. De barones overleed in 1853 op
"Overbeek",

Het kasteel en de tuinen zagen er prachtig uit. Een vorige eigenaar, Johan Frederik Willem
baron van Spaen (1746-1827) had veel in Italië gereisd en de werken van Italiaanse kunste-
naars en bouwmeesters bewonderd. Hij liet de muren en plafonds in het kasteel voorzien
van stucwerk naar Italiaans voorbeeld. Er werden schilderingen aangebracht. In de tuinen
werden fonteinen en cascades aangelegd en bruggetjes gebouwd. '

De woonkamer van Anna was de zaal links voor, ingericht in Louis XIV- en Louis "XV-stijl.
Ter herinnering aan de bewoning door Anna werd in de buitenmuur van de gracht om het
kasteel een steen aangebracht waarop haar wapen werd gebeiteld.

Anna heeft meubelen meegebracht uit Den Haag en Soestdijk. Daarnaast kochten huurde
zij meubelen. Zij huurde van F.E. Liese in Velp "meubelen voor het gebruik van vijf of zes
maanden tegen éénvijfde van de waarde" (f 2.348,--).
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Uit Den Haag bracht zij vierentwintig kisten met porselein mee. Zij kocht damasten tafella-
kens en servetten voor f 2.160,--. De firma G.H. Wenting in Arnhem leverde vijfendertig
alpengras matrassen, achtendertig hare (paardeharen) matrassen, vijfenveertig kussens, zes
moltonnen dekens en tweeendertig katoenen dekens (f 2.710,30).

Uit betaalstaten blijkt, dat er achttien personen bij Anna in dienst waren,
t.w.: 2 kamervrouwen (naaister en linnenmeisje?) loon f 0.60 per dag

5 lakeien 0,70
2 voor de keuken 0,70
1 tafeldienaar 0,70
1 huismeester 0,70
5 arbeiders (tevens voor de paarden?) 0,50
2 nachtwakers 0,60

De lonen zijn exclusief kost en inwoning.
Uit het feit dat er 38 + 35 matrassen werden gekocht kan men opmaken dat er meer dan
achttien personen in het kasteel ondergebracht werden.
De twintig zangers, die 's zondags de Grieks-Orthodoxe kerkdienst opluisterden waren naar

" alle waarschijnlijkheid ook op het kasteel gehuisvest.
Volgens de maandelijkse wasserijrekening werden er in december driehonderdtien beddela-
kens gewassen. Dat is achtenzeventig per week, wat ook zou kunnen duiden op de aanwe-
zigheid van negenendertig personen.
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Ook uit de rekeningen van de bakkers zou men kunnen afleiden dat er ongeveer veertig per-
sonen in het kasteel aanwezig zijn geweest. Dagelijks bezorgden de bakkers, behalve de
witte- en roggebroden, veertig kadetjes en veertig fransjes.

Van 1 juni 1849 af was ook het buitengoed "Duikershof' voor Anna gehuurd van mevrouw
Dommers du Moulin douairière Slicher.
"Dulkershof' was een groot vierkant herenhuis, met zes mooie benedenkamers, grote toe-
gangspoort, oprijlaan met zware beukebornen, tuin, ronde vijver met waterval, wandelpa-
den, moestuin en weiland.
Het stond op de plek waar later het H.A. Lorentzhuis van de Humanistische Stichting
Huisvesting Bejaarden verrees.
Wie in dit mooie huis waren ondergebracht is niet bekend. Misschien de "drie hoofdperso-
nen en vier officianten", die vermeld worden in de rekening van Hotel Bellevue?
Het kasteel Biljoen en en "Dulkershof' zaten in ieder geval vol.
Het kleine dorpje Velp, dat in 1849 maar 2700 inwoners had, heeft in ieder geval wèl geva-
ren bij het koninklijk bezoek. Met name de middenstand.
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We noemen enkele namen:

bakkers:

zuivel:

groenten:

spekslager:

kruidenier:

comestibles:

vis:

wild:

turf en steenkool:

hout:

koperslagers:

wasserij:

stalhouderij:

hoefsmid:

J.A. Gussenhove, W. van Manen, wed. Evert Roelofsen en
C. Thomassen Gzn.

Brouwer, W. Heling (room) en Henny (boter)

H. Jansen

Smelting (vlees kwam uit Arnhem)

J. ten Cate

Meys en Rosenberg

Rutgers, Arnhem

poelier Rosenberg, Arnhem

T. Thomassen en Boersken

Roelofsen

Rohde en P.A. Braam

Gezusters Puyman

Jozephus Adrianus Gussenhoven (dezelfde die op 26 juli 1849
een boete kreeg van f 3,-- wegens het niet opkomen, om te
werken op de weg (die hij met zijn paarden had stukgereden?)
en die op 1 juni 1850 twee beeldjes op het gemeentehuis
Rheden-De Steeg wil plaatsen.

wed. J. Gerritsen-Deunk

Waarom bleef Anna zo lang op kasteel Biljoen? Dat had zijn goede redenen. Er was de laat-
ste maanden veel voorgevallen dat haar aangegrepen had.

We zetten het op een rijtje:

Het jaar 1848

Op 17 maart 1849
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was het jaar van de grote revolutie o.a. beschreven door Teun de
Vries in "1848" een boek van ruim duizend bladzijden. De
Franse vorst Louis Philippe was op 24 februari afgezet en .....
"als Frankrijk kouvat, krijgt heel Europa longontsteking". In alle
Europese landen, ook in Nederland, ontwaakte een
revolutionaire geest, die het Koninklijk huis beslist niet on-
beroerd liet.

precies één jaar nadat ze hoorde van het overlijden van haar zo
geliefde zoon Alexander, was Anna's echtgenoot Willem 11ge-
storven in Tilburg. Ondanks alle moeilijkheden die er in het
huwelijk van Anna en Willem geweest zijn bleef Anna haar
"held van Waterloo" vereren.
Als teken van rouw hebben de klokken in de Gemeente Rheden
acht dagen geluid. Op de dag van de bijzetting in de Grote Kerk
in Delft (4 april) luidden ze driemaal.



Op 27 maart 1849

Op 28 maart 1849

Op 19 april 1849

Op 8, 9 en 10 mei 1849

Op 11 mei 1849

Op 12 mei 1849

Op 18 mei 1849

Op 2 juli 1849

In augustus 1849

hebben de predikanten in de Gemeente Rheden gebeden voor
"de aanvaarding van de regering door Z.M. Koning Willem lIl".

werd de echtscheiding uitgesproken tussen Prinses Marianne,
een schoonzuster van Anna (zuster van Willem 11)en Prins
Albert van Pruisen. Deze had een woordenboek waarin het
woord "trouw" niet voorkwam. Marianne was in verwachting
van een zoon, verwekt door Willem van Rossum, haar koetsier.
Willem 11had op zijn sterfbed toestemming gegeven voor de
scheiding.

was in de dagbladen te lezen over de miljoenenschulden die
Willem 11aan zijn drie kinderen had nagelaten.

gaf de gescheiden Marianne grote feesten ter gelegenheid van de
verjaardagen van haar en van haar zoon. (red. Albrecht uit le
huwelijk) Er was een parade en een groots diner ten hove. Anna
was daar (natuurlijk) niet bij.

gingen haar zoon Willem en zijn vrouw Sophie naar Amsterdam
voor het bijwonen van de feestelijkheden. ("De Koning is dood-
leve de Koning").

was de inhuldiging van Koning Willem III in Amsterdam. Anna
was bij de inhuldiging wèl aanwezig maar nu zat zij op de
tweede plaats. De nieuwe Koningin Sophie (geen vriendinnetje
van Anna) zat op de erezetel.

vertrok Anna uit Den Haag naar Gelderland.

vertrok Prinses Marianne voor, wat men in de terminologie van
die dagen noemde, "een geheime kraamuitlegging".

overleed Arma's jongste broer Grootvorst Michael (onze
"Mikki") aan een hersenbloeding.

Het is wel begrijpelijk dat Anna onder al deze verdrietigheden veel geleden heeft. Zij had in
Velp zeker stof te over voor meditatie. "Miljoenen gedachten gingen door mijn hoofd. Mijn
verleden, mijn toekomst alles trok aan mijn geestesoog voorbij."

Zij hield ervan om in het park Biljoen en in het Beekhuizerbos te wandelen. Beekhuizen
hoorde bij Biljoen. Anna wilde, terecht, bij haar wandelingen en overpeinzingen niet ge-
stoord worden. Zo was ze het in Rusland gewend, zo wilde ze dat in Nederland.
Om Anna's privacy in het Beekhuizerbos te waarborgen werd in 1849 de vrije wandeling
daar verboden.

Anna was een deftige, statige verschijning, hoewel ze niet groot was. Ze ging gekleed in het
zwarte weduwenkleed met zwarte voile, dat ze in 1852 nog droeg zoals te zien is op een
schilderij van Kruseman uit dat jaar. Haar kamerdienaar en haar lakeien zullen eveneens in
het zwart gekleed zijn geweest. Ze kocht nl. nà het overlijden van Willem voor vierhon-
derdveertig gulden rouwkleding voor het personeel in overeenstemming met hun status.
Een beschrijving vindt men in het boek van J. Knoppers Wzn. "Herinneringen aan ons vor-
stenhuis".
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"Enige schreden achter Anna liep de kamerdienaar in zwarte sluit jas met hoge hoed en
witte das en gladgeschoren gezicht. Daarachter liepen twee lakeien met zwarte steek,
blauwe rok, witte leren broek, zwarte laklaarzen die met gele kappen rijk versierd Walen.
Rijk versierd waren zij met gouden snoeren en tressen, passementen en knopen. Zij
droegen haar regenmantel, parasol of paraplu, eau-de-Ia-reine-doos en enige zakdoeken".

Hieraan ontlenen wij:

Wat Anna's aandacht opeiste waren niet in de eerste plaats de aangename en prettige ge-
beurtenissen uit het verleden. Er waren veel treurige dingen die haar bezig hielden. Of ze
wilde of niet, ze werd er met de neus opgedrukt. Onder andere een schuld van viereneenhalf
miljoen gulden, die Willem 11als erfenis aan zijn kinderen had nagelaten. Hij had geld ge-
leend van de Nederlandse Bank, van Rothschild in Frankfurt en van een aantal particulieren
waaronder Tsaar Nicolaas I, de broer van Anna. tot onderpand had Willem een groot deel
van zijn schilderijenverzameling gegeven.

In een brief, geschreven op kasteel Biljoen, vroeg Anna aan haar broer, de in onderpand ge-
geven schilderijen als aflossing van de schuld te willen accepteren. Nicolaas ging daarmee
akkoord. Anna was hier heel blij mee en zij bedankte hem, namens haar kinderen, uitvoerig
in een brief van 8 november 1849, eveneens geschreven op kasteel Biljoen. Uit deze brief:

"Ik ontving hedenochtend uw kostbare en belangrijke briefuit Gatchina van 17oktober, in-
houdende de beslissing die U hebt genomen, om in plaats van de som, die U hebt voorge-
schoten aan Wil/em, zijn verzameling oude meesters over te nemen."

De schilderijenverzameling die Nicolaas ontving bevatte o.a. werken van Rembrandt,
Rafael, Da Vinci, Holbein, Rubens en Jan Steen. Deze zijn nu te bezichtigen in het
Hermitage-paleis te Leningrad.

De regeling van de desolate boedel werd in handen gegeven van de "Commissie van nala-
tenschap". Anna kocht zelf uit de nalatenschap de paleizen "Buitenrust", "Zorgvliet",
"Rustenburg" en "Soestdijk", Verschillende goederen werden onderhands verkocht, waaron-
der zeshonderddertig flessen wijn voor f 1.097,50 aan Baron van Tuyll van Serooskerken,
Grootmeester van H.M. de Koningin-Weduwe. Veel is op openbare verkopingen geveild zo-
als paarden, rijtuigen, kleding en vee.

De afwikkeling van de boedel heeft lang geduurd (tot 1882), onder meer omdat de zeer om-
vangrijke onroerende goederen in binnen- en buitenland nog geruime tijd gemeenschappe-
lijk bezit van de erven gebleven zijn.

Haar ontspanningen vond Anna in het schrijven van veel brieven en het borduren en schil-
deren. Zij maakte o.a. het petit-point-borduurwerk dat diende als bekledingsstof voor twee
fauteuils en een kamerscherm. Zij borduurde ook ikonen.
Ze heeft vele dagen besteed aan het beschilderen van een bidstoel voor Mgr. Johannes
Zwijsen, titulair bisschop van Gerra, toen residerende in Tilburg. Het voorbeeld nam ze van
een schilderij uit de verzameling van haar man. Ook stuurde ze hem een gouden borstkruis
bezet met elf parels. Deze twee geschenken waren bedoeld als een herinnering aan, en een
dankbetuiging voor het 18-daags verblijf (van 17 maart tot 3 april 1849) in het bisschoppe-
lijk paleis te Tilburg, voor en na de dood van haar man Willem 11.Anna was daar met elf
personen, waaronder haar zoon Hendrik, van 17 maart af en met haar dochter Sophie van
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Weimar van 25 maart af. Zoon Willem, die op 20 januari naar Londen was gegaan en daar-
na deelnam aan een jachtpartij in Schotland, kwam op 22 maart terug in Nederland, zonder
zich met zijn vader verzoend te kunnen hebben.

Vrije vertaling van de brief die de Koningin-weduwe Anna Paulowna schreef aan Mgr.
Zwijsen, Bisschop van Gerra, in die tijd wonende te Tilburg, waar Koning Willem 11 over-
leed.

Kasteel Biljoen in Gelderland, 13juli 1849.

Mijnheer de Bisschop!

Een heel dankbare herinnering bewaar ik aan de waardige (1) gastvrijheid die ik onder-
vonden heb onder Uw dak gedurende de tijd (2) van het betreurenswaardig overlijden van
mijn zeer geliefde echtgenoot, de Koning Willem Il, roemrijke nagedachtenis. Ik herinner
mij de hoge achting die hij U toedroeg. En U hebt, deze gedenkende. mij omringd met de
eerste vertroostingen. Een gering teken van de dankbaarheid die ik U verschuldigd ben,
moet ik U nu eindelijk doen toekomen.(3) Ik heb gekozen voor een kruis(4) dat ik U schenk
Mijnheer de Bisschop en dat een samenvatting is van alles wat een Christen kan ondervin-
den. Dit kruis dragende zal het U in herinnering brengen alle troost die U mij hebt ge-
schonken. .
Ik verzoek U ook te willen aanvaarden een bidstoel, die ik zelf in dagenlange arbeid heb
beschilderd. Het voorbeeld was een schilderij uit de collectie van wijlen mijn echtgenoot.
Deze bidstoel zal in Uw handen een extra herinnering zijn en een zekerheid die U zal hel-
pen in de uren van stille overpeinzing, of bij Uw gebeden die zich verheffen tot de
Allerhoogste, waarin U mijn gezin en het land in Zijn zegening wilt aanbevelen.
Ontvang bij deze gelegenheid, Mijnheer de Bisschop, de hernieuwde verzekering van mijn
volkomen welwillendheid en van de hoge achting, met welke ik verblijf Uw toegenegen.

Anna.

(1) in overenstemming met de rang
(3) na vier maanden

(2) van 17 maart - 3 april 1849
(4) een gouden borstkruis, bezet met parels

Op 29 september 1849 kreeg Anna, op kasteel Biljoen, bezoek van haar schoondochter en
nicht Koningin Sophie (1818-1877). Van haar is bekend dat ze een scherpe intelligentie be-
zat. De geschiedschrijvers weten te melden dat ze vooruitstrevend was, ontwikkeld en bele-
zen. Dat zij kunstzin bezat en een verfijnde beschaving.

Anna was helemaal niet ingenomen met het huwelijk van haar zoon Willem met Sophie.
Sophie voelde niets voor Willem. Bovendien waren de jongelui neef en nicht. Ze hadden
dezelfde grootvader Tsaar Paul I die voor krankzinnig versleten werd en later werd ver-
moord.
Het trouwen van neef en nicht was volgens de leer van de Grieks-Orthodoxe Kerk een
bloedschande. Dat, om de zaak nog erger te maken, Sophie ook nog gesproten was uit een
huwelijk tussen neef en nicht, deed de deur dicht. Bij het huwelijk van Willem en Sophie,
was Anna, de moeder van de bruidegom dan ook de grote afwezige.

Anna schrijft aan haar broer Nicolaas:

"Sophie is de grootste gesel op aarde en ze heeft een allesbedervend en kwaadaardig ele-
ment in haar verwaten en sluw karakter."
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Anna heeft haar dochter Sophie afgehaald van het station in Arnhem. Vandaar reden ze naar
kasteel Biljoen.
Anna en haar dochter konden heel goed met elkaar opschieten. De logeerpartij heeft zeker
van 29 oktober tot 20 december geduurd, zoals blijkt uit Anna's brief aan Tsaar Nicolaas
van 18 december 1849. In de maand december logeerde ook Sophie's echtgenoot, de
Groothertog Carl, op Biljoen.

In het jaar 1849 kreeg Anna niet alleen bezoek van Koningin Sophie maar op 29 oktober
begon er een veel prettiger en langduriger logeerpartij namelijk van haar enige dochter
Sophie. Deze was, door haar huwelijk, Groothertogin en Erfprinses van Sachsen-Weimar-
Eisenach. Het was dat jaar het tweede bezoek dat ze uit Duitsland bracht aan haar moeder.
Het eerste bezoek was geweest na het overlijden van haar vader Willem 11,van 25 maart af
en de hele maand april.
Sophie was in 1849 25 jaar jong. Zij had op 20 januari, één dag na de verjaardag van Anna,
haar tweede kind gekregen, Marie Alexandrine. In de gemeente Rheden-De Steeg had men
toen per circulaire de predikanten opgeroepen om op zondag 29 januari "een plegtige dank-
zegging te doen, voor de bevalling van H.K.H. de Erfgroothertoging van Sachsen-Weimar-
Eisenach".

De drie bedienden die Sophie had meegebracht, werden ondergebracht in het logement "De
Zwaan" van Brouwer. Twee andere hofdames en "een heer", met hun bedienden werden ge-
huisvest in het pension van C. Thomassen sr., waar ook de priester van de Russisch-
Orthodoxe kerk logeerde.

Zoals uit dezelfde brief blijkt, was ook Anna's zoon, Hendrik de Zeevaarder aanwezig. Zijn
bediende werd ondergebracht in het "Heerenlogement Naeff".

Anna heeft gedurende haar leven veel aan weldadigheid "gedaan". Zij gaf bijvoorbeeld re-
gelmatig voor cholera-patienten. Op 14 augustus 1849 was er in Velp een "bede- en dank-
dag ter zake van de cholera".
We vonden een gift voor "Noodlijdenden in Schokland" . Voor "Lunteren" waar twintig hui-
zen verbrand waren, waardoor vierendertig huishoudens getroffen werden. En dichterbij:
f 100,-- voor een brand in Rozendaal (21 juli 1849). Op 19 januari 1850 schonk H.M
f 500,-- aan het Algemeen Armbestuur in de Gemeente Rheden.
Op 31 januari 1850 meldde een advertentie in de Arnhemse Courant: "Dat het H.M. be-
haagd heeft, bij al de weldaden aan de Velpsche behoeftigen bewezen, een jaarlijkse bij dra-
ge van f 50,-- aan het genootschap voor "de Moederlijke Weldadigheid" te schenken".
Als we de genoemde bedragen willen vertalen in koopkracht 1988, dan moeten we deze
vermenigvuldigen met 10 tot 15. Een bedrag van f 500,-- in 1849 zou dan in 1988 zo onge-
veer uitkomen op f 6.500,--.
In het midden van de Hoofdstraat in Velp was gevestigd het pension van Cornelis
Thomassen Gzn. (1817-1891), bakker en raadslid. In dit pension was de pope (priester) van
de Russisch-Orthodoxe kerk ondergebracht. Ook had Anna daar, voor f 25,-- per maand,
een ruimte gehuurd, die werd ingericht voor het houden van godsdienstoefeningen.
Met een vierspan reed Anna zondagsmorgens naar de dienst, waar ook wel Velpenaren
kwamen luisteren naar het russische koor, bestaande uit twintig zangers dat met hun
Byzantijnse zangen de dienst luister bijzette. De zangers hadden niet te klagen. Ze werden
goed betaald voor weinig werk.
De diensten in de Russische kapel bleven een middelpunt in het leven van Anna. Ze was
heel vroom en ze verzuimde zelden een dienst op zon- en feestdagen. Zij zocht troost in



haar eenzaamheid. Zij leed onder aanvallen van droefgeestigheid en zij leidde haar eigen,
enigszins mystieke leven. Maar steeds weer, bij alle verdriet, heeft zij kracht geput uit het
geloof. Daar, in de kapel, werd zij gezegend door de pope, met de ikoon van de martelares,
de heilige Sophia en met de vijfarmige kandelaar. De pope maakte hiermee een kruisteken
in de naam van de Heilige Drievuldigheid. Anna ontving ook regelmatig, soms dagelijks,
bezoek van de priester op Biljoen voor communie en biecht.

Behalve in haar eigen kapel, kwam ze ook wel eens een enkele keer in de Hervormde kerk
onder het gehoor van ds. H.J. van 't Sant. Deze kerk was pas acht jaar oud. De dominee was
ook meermalen gast op het kasteel.
Hoewel Anna wel Nederlands kon spreken, was ze toch wel blij als ze in de kapel en thuis
op kasteel Biljoen de vertrouwde klanken van de russische taal hoorde. De taal die ze kon
spreken met o.a. haar kamenier en vertrouwelinge, het alwetend factotum Madame
Kouzeloff (ook wel geschreven Koetsjelew of Kuseljew). Ze waren zo aan elkaar ver-
knocht, dat Madame Kouzeloff zelfs bij Anna in de kamer sliep, op een veldbed. Dat was in
die tijd niet ongebruikelijk. Door zulk een vrouw, eengeneraalsdochter, als een soort per-
soonlijke lijfwacht, bewaakt mocht Anna zich veilig achten. Kouzeloff was een forse vrouw
en ze had bijzondere eigenschappen. Ze kon fluiten als een straatjongen en ze rookte siga-
ren. En verder bezat ze onder haar neus geen schaduwachtig dons, maar een flinke knevel
(aldus J. Knoppers). Uit de rekening van Gussenhove, de stalhouder, blijkt dat Madame
Kouzeloff het privilege bezat om in een rijtuig met twee paarden te rijden. De priester kreeg
een rijtuig met één paard. Madame Kouzeloff stond onder en boven de wet.
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Nassau en Oranje, Alphen a.d. Rijn, 1979
Rusland en Oranje, Zaltbommel, 1978
Willem lIl, Emma en Sophie, Zaltbommel, 1977
Nederland, Oranje en de doofpot, Zaltbommel, 1979
Bronbeek een levend verleden, Arnhem
Een vreemdeling in Den Haag (Koningin Sophie)
Amsterdam, 1984
Romanow Relations, London, 1969
Historie van Velp en Rozendaal, Arnhem, 1%6
Herinneringen aan ons vorstenhuis, Baarn, 1909
Rondom den Brink, Arnhem, 1987
de Oranjes in de 1ge eeuw, Baarn, 1980
Vergeten Oranjes uit de 1ge eeuw, Amsterdam 1984
Omstreeks het midden van de vorige eeuw, Arnhem, 1907

Op 14 april 1850 verliet Anna het kasteel Biljoen. Zij logeerde nog negen dagen in "Hotel
Bellevue" in Arnhem, vanwaar zij vertrok naar paleis Soestdijk, waar ze graag verbleef.
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Koninklijk Huisarchief 's-Gravenhage

Gemeentearchief Rheden

TOELICHTING BIJ DE EXCURSIE NAAR KLEEF

De excursie in het vijendertigste jaar van onze Kring naar Kranenburg en Kleef heeft een
cultureel-historisch karakter. Wij bezoeken in Kranenburg de laat-gotische dom- en bede-
vaartskerk, die in 1436 werd ingewijd. Bouwmeester was Gilbert Schairt uit Zaltbommel,
die ook de St Stevenskerk in Nijmegen en de St. Maarten in Zaltbommel bouwde. De be-
schilderde panelen op het hoogaltaar zijn van E. Roellofs uit Kampen (1563). De rest van
de dag verblijven wij in Kleef, waarvan de geschiedenis begint rond
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De Zwanenburcht

Op een steile helling boven een oude tak van de Rijn ligt het symbool van de stad Kleef: de
Zwanenburcht. De eerste burcht werd tussen 900 en 1000 gebouwd en hoewel de burchthe-
ren de zwaan in hun wapen voerden, is de naam "Schwanenburg" van later datum. Het
kasteel heeft steeds de burchtheren, later hertogen, tot woonplaats gediend. Deze hertogen
wisten door een slimme huwelijkspolitiek hun grondgebied voortdurend uit te breiden.
Toen de laatste hertog van Kleef, Jillich, Berg, Mark en Ravensberg in 1609 stierf, volgde -
ten gevolge van de wijdvertakte huwelijksbanden- een van de meest gecompliceerde erfop-
volgingskwesties uit de Europese geschiedenis, die zich decennia lang heeft voortgesleept.
Winnaar werd de man wiens ruiterstandbeeld het plein vóór de Zwanen burcht domineert.

Brandenburg

Friedrich Wilhelm (1614-1688), keurvorst van Brandenburg en hertog van (het in Polen ge-
legen) Pruisen, trad als winnaar uit het strijdperk naar voren. Friedrich Wilhelm -postuum
tot "Groot" bestempeld- is de schepper van de Brandenburg-Pruisische natie. Zijn lange ter-
mijn politiek was de samensmeding van zijn verspreide bezittingen, een politiek die twee
eeuwen later onder Bismarck zijn voltooiïng heeft gekregen.

Midden zeventiende eeuw waren Brandenburg en vooral Pruisen nog weinig ontwikkelde
gebieden, veraf van de economisch en cultureel belangrijke centra van West-Europa.
De Kleefse erfenis betekende een grote stap westwaarts. Een tweede forse stap zette
Friedrich Wilhelm door een dynastiek huwelijk te sluiten met een prinses van Oranje, de
oudste dochter van stadhouder Frederik Hendrik, waardoor een nauwe verbinding tot stand
kwam met de Nederlanden van de gouden eeuw. Het was een tijd van grandeur, waarin vor-
sten representatieve bouwprojekten in opdracht gaven. Trendsetter was natuurlijk Lodewijk
XIV met Versailles. Friedrich Wilhelm bepaalde, dat Kleef zijn "Idealresidenz" zou wor-
den. En wie zou er geschikter zijn geweest dat "Maurits de Braziliaan", om Kleef tot een
fraaie residentie te laten uitgroeien?

Johan Maurits van Nassau-Siegen

Graaf Johan Maurits was een telg van het geslacht Nassau, waaruit ook ons Oranjehuis is
voortgekomen.iHij werd in 1604 op het slot Dillenburg geboren, verhuisde drie jaar later
naar Siegen, aangezien zijn vader bij een erfdeling het graafschap Siegen kreeg toebedeeld.
Evenals de meeste andere leden van zijn geslacht ging hij al jong in de krijgsdienst. Hij trad
op zestienjarige leeftijd in dienst van het leger der Verenigde Nederlanden, waarvan zijn
peetoom, prins Maurits, kapitein-generaal was. Hij verwierf bekendheid door de belegerin-
gen van Maastricht en Schenkenschans.

's Winters, als er geen oorlog kon worden gevoerd, nam hij deel aan het Haagse hofleven.
Hij was een graag geziene gast bij het stadhouderlijk echtpaar, Frederik Hendrik en Amalia
van Solms. Hij is nimmer getrouwd; zijn grote liefde was de architectuur, zowel de bouw-
kunst als de landschapsarchitectuur. In ons land herinnert nog aan hem zijn Haagse woning,
het Mauritshuis.

Van 1637-1644 is hij "Gouverneur-Capiteyn en Admiraal-Generaal" in dienst van de West-
Indische Compagnie in Brazilië geweest. Daar liet hij een gouvemementspaleis en een
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landhuis bouwen, omgeven door schitterende parken. Zijn militaire carrière -hij werd in
1665 commandant van het Statenleger en in 1668 eerste maarschalk- bleef hij uitbouwen,
ondanks het feit dat hij in 1647 stadhouder van Kleef werd in dienst van Friedrich Wilhelm,
keurvorst van Brandenburg.

Stadhouder in Kleef 1647-1679

Johan Maurits' stadhouderschap betekende een bloeiperiode voor Kleef, dat uitgroeide tot
een fraaie barokresidentie. tot zijn eerste taak behoorde de restauratie en modernisering van
de Zwanenburcht voor het keurvorstelijk paar. Hij heeft hiervoor de hulp ingeroepen van de
Haarlemse bouwmeester Pieter Post. Helaas is van zijn bouwkunst weinig overgebleven:
het landhuis "Freudenberg" werd in 1669 door brand verwoest en van "Prinzenhof' (in
1944 verwoest) rest ons slechts de paleistuin.

Karakteristiek voor Kleef zijn steeds de parken en alleeën geweest, waarvan Johan Maurits
de geestelijke vader was, maar waarvoor hij ook deskundigen uit Holland aantrok. Het park
"Nieuwe Dierentuin", compleet met amfitheater, waterpartijen, beelden en een dierentuin,
werd ontworpen door Jacob van Campen. Hij heeft een complex van alleeën aangelegd. De
bekende Nassauer Allee werd aan beide zijden beplant met een dubbele rij uit Holland aan-
gevoerde lindebomen. (In Berlijn werd terzelfder tijd "Unter der Linden" aangelegd.)

De gedenktekens, die hij in zijn tuinen en parken liet plaatsen, zijn van bijzondere aard: op-
gebouwd uit oorlogstuig. Vermaard zijn de "Eisernen Mann" en de in harnas gestoken cupi-
do! Johan Maurits heeft zich veelvuldig met zijn laatste rustplaats beziggehouden. tot drie-
maal toe heeft hij een grafmonument laten bouwen, maar in geen ervan is hij ter aarde
besteld. (Hij is begraven in Siegen.) Wij bezoeken in Bergendael zijn (derde) grafmonu-
ment: een bouwsel geïnspireerd op een amfitheater, enig in zijn soort ten noorden van de
Alpen. Hier is de heer G. de Werd onze gids.

Kurort

Door de ontdekking van een minerale bron in het midden van de achttiende eeuw werd
Kleef een tijd lang een drukbezocht kuuroord. De bron droogde in het begin van deze eeuw
op. Het voormalig Kurhaus, een groot klassicistisch gebouw, is thans zwembad.

Haus Koekkoek

Het stedelijk museum van Kleef draagt de naam van een Nederlandse landschapschilder:
Koekkoek. Barend Cornelis Koekkoek (Middelburg 1803-1862 Kleef) stichtte een kunsta-
cademie en aan hem dankte de stad de heropleving van het culturele leven. Het museum is
gevestigd in zijn woonhuis; enkele vertrekken bevatten nog zijn interieur. Voorts is er een
rijke verzameling schilderijen en sculpturen te bewonderen, waarbij de directeur van Haus
Koekkoek, de heer De Werd, onze gids zal zijn.
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BOEKAANKONDIGING

Binnenkort verschijnt: Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint
Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832)
door Mr G.B. Leppink met bijdragen van Dr Y.M. Donkersloot-de Vrij en H. Voorn en te-
kenwerk van A.C.S. Wolters van der Weij.

Uitgave van de Drie Gasthuizen in Arnhem in samenwerking met de Vereniging Gelre.
Bronnenpublikatie, opgenomen als no. 38 in de serie Werken van de Vereniging Gelre
(Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht, opgericht in
1897).

Bevat foto's in kleur van de 19 manuscriptkaarten uit het Kaartboek van de hand van
Nicolaes en Isaäc van Geelkercken, waarnaast ter vergelijking zijn opgenomen de (overge-
tekende en gelijk georiënteerde) oudste kadastrale kaarten (minuutplans of verzamelplans)
van dezelfde gebieden; alsmede foto's van de in het Kaartboek opgenomen toelichtingen op
de kaarten met transcripties daarvan; en vele tientallen andere illustraties. Uitgebreide
kaartbeschrijvingen met vermelding van alle toponiemen en andere teksten op de kaarten in
de oorspronkelijke spelling; alsmede met enkele punten van vergelijking met de tegenwoor-
dige situatie. De kaarten betreffen 15 gebieden, waarvan 8 op de Veluwe (Arnhem, den
Durk bij Velp, Velp, Beekhuizen, Worth-Rheden, Woudhuis bij Apeldoorn, Bennekom en
Wageningen) en 7 in de Over-Betuwe. Foto in kleur van het titelblad: waterverftekening
van oude man en vrouw; wapens van de stad Arnhem, van Huismeesteren en van de
Rentmeesters van het Gasthuis; landbouwwerktuigen en symbolische voorstellingen. Korte
inleidende hoofdstukken over: de geschiedenis van het Sint Catharinae Gasthuis in
Arnhem; Nicolaes van Geelkercken (verblijf buiten Gelderland en Arnhemse periode) en
Isaäc van Geelkercken; inhoud, lotgevallen en betekenis van het Kaartboek; uitvoering van
het Kaartboek (soorten papier en watermerken); en de vergelijking met de oudste kadastrale
kaarten. Samenvatting en nabeschouwing. Literatuuropgave. Register van persoonsnamen,
toponiemen en trefwoorden.

AANMELDINGSFORMULIER

Naam/namen

woonplaats ..

wenst/wensen deel te nemen aan de excursie 1989

hij/zij zal/zullen instappen bij de halte

Het verschuldigde bedrag ad f
penningmeester.

is overgemaakt op de girorekening van de

datum: . . handtekening: .

V ATTENTIE: Bij afmelding kan in principe geen restitutie van de deelnamekostendbplaatsvinden.
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Gebonden; met stofomslag.
Formaat 21 bij 29,7 cm (A4), oblong.
XIV+210 pagina's
Prijs: f 65,--; voor leden van de Vereniging Gelre: f 55,--. Portokosten (voor Nederland):
f 7,-- per exemplaar.
Bestellingen uitsluitend door overmaking van het verschuldigde bedrag aan de Drie
Gasthuizen, Velperweg 80, 6824 HL Arnhem, girorekening no. 879779 of bankrekening no.
53.43.24.088. Toezending na ontvangst van het verschuldigde bedrag. (De oplage is beperkt
en gedeeltelijk gereserveerd voor relaties van de Drie Gasthuizen en leden van de
Vereniging Gelre).

WORTH RHEDEN VAN DE BAAN

De bouw van 660 woningen in het gebied Worth Rheden is definitief van de baan. De
Kroon heeft aan dit bestemmingsplan, dat al begin 1986 door de gemeenteraad werd vast-
gelegd geen goedkeuring gegeven.
De Kring heeft in hoogste instantie beroep aangetekend op grond van o.a. de volgende
overweging: onnodige aantasting van het fraaie gebied tussen de rivier de IJssel en de
Veluwezoom. De aantasting zal onder meer ten gevolge hebben de verdwijning van een oud
enkdorp zoals dat vroeger algemeen voorkwam en dat thans, zeker in deze streken uniek
genoemd mag worden. Reeds in 1980 heeft de Kring door middel van de folder "De Worth-
Rhedense Brink moet blijven" het gemeentebestuur van Rheden geattendeerd op het drei-
gende verlies. In de overweging van het Koninklijk Besluit van 17 mei 1989 is men van
mening dat aan het behoud van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhi-
storische waarden van het plangebied een zwaarder gewicht moet worden toegekend dan
aan de mogelijkheid om het plangebied te bestemmen voor woningbouw.
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