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De eerste Ambt & Heerlijkheid
van 2007 brengt u een bijdrage over de
begraafplaats aan de Bergweg te Velp, die
door het boek van Jan Siebelink 'Knielen
op een bed violen' inmiddels landelijke
bekendheid heeft gekregen.

Verder is er een vervolg op de serie over de
Oorkonde van Rheden, waarbij duidelijk
wordt waar gedegen onderzoek naar
de historie van Rheden toe kan leiden.
Tevens een nieuwe aflevering over het
dorp Ellecom, waarin uitgebreider
ingegaan wordt op een drietal
bijzondere gebouwen in het dorp en hun
bewoningshistorie.
Dat de Tweede Wereldoorlog nog diep
in het geheugen verankerd is, maar ook
bijzondere verhalen kan opleveren,
wordt duidelijk over het relaas over
het onderduikershol in de bossen

van Middachten opgeschreven door
degene die dit zelf in oorlogstijd allemaal

meegemaakt heeft.
Het verhaal over het onderzoek op
een heidegebied De Braak gelegen
in de gemeente Rozendaal, waar
vorig jaar de zogenaamde 'Potten'
gevonden zijn, kan een verder
onderzoek naar onze menselijke
activiteiten en wat daarvan nog
te zien is in de Rhedense en
Rozendaalse natuur mogelijk verder
stimuleren.

De redactie vraagt ook nog uw extra aandacht
voor het bericht over de verzamelaarsdag
die de Oudheidkundige Kring dit najaar wil
organiseren.

De redactie
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KATHOLIEKE

BEGRAAFPLAATS
AAN DE BERGWEG r

TE VELP "'--

Voor een terugblik
op de historie van de
rooms katholieke be-
graafplaats aan de
Bergweg te Velp zijn
twee data van belang:
lljanuari1874, inwij-
ding van de begraaf
plaats door pastoor
Koene, en januari
1974, wanneer paro-
chianen bezwaar ma-
ken tegen voornemens

Hans Roelafs

van de gemeente Rhe-
den, het kerkbestuur
en het bisdom Utrecht
om de begraafplaats
op te heffen. Om alles
ineen breder perspec-
tief te plaatsen is het
goed om, weliswaar
met grote stappen, de
ontwikkeling van het
katholicisme in Ne-
derland op een rij te
zetten.



Katholicisme in Nederland van 695-1795
Na de wijding van Willibrord in 695 tot bisschop van de

Friezen, leverden pausen, keizers en koningen voortdurend
strijd om het recht der bisschopsbenoemingen. Vanaf 1524 ver-
wierf Keizer Karel V het gezag over het Sticht, waardoor het
wereldlijk gezag der bisschoppen sterk afnam. Reformatie en
opstand van de Nederlandse gewesten maakten een eind aan het
bestaan van de noordelijke bisdommen. Willem van Oranje en
zijn volgelingen kozen voor het calvinisme als de bevoorrechte
en enige in het openbaar toegelaten confessie. De publieke uit-
oefening van het katholicisme werd sinds 1581 sterk beperkt,
waardoor eind zestiende eeuw alle bisschopszetels verdwenen,
waarvan Roermond als laatste in 1801.

De katholieke kerk in de noordelijke Nederlanden werd
weer een missiekerk. Zonder bisdommen en parochies, alleen
nog vicariaten en staties. Processies en bedevaarten en ieder
ander uiterlijk vertoon werden verboden. Het katholicisme in
Nederland kreeg een naar binnen gekeerd karakter en mocht
zich slechts uiten binnen de beschermende muren van schuil-
en schuurkerken.

Veranderingen tijdens de Bataafse Republiek
De Bataafse Republiek (1795-1805) kondigde de scheiding

van kerk en staat af. Voor calvinisten betekende dit het verlies
van hun bevoorrechte positie. De katholieken traden weer meer
naar buiten en op veel plaatsen kregen zij vanaf 1798, indien
zij de meerderheid van de bevolking vormden, de mogelijkheid
tot teruggave van de oude kerken, die door de reformatie in
handen van de calvinisten waren gekomen.

De katholieke emancipatie
Het kerkelijk leven begon zich te ontplooien. Men richtte ka-

tholieke uitgeverijen en scholen op. Intellectuelen kwamen aan
het woord. Maar nog steeds was de katholieke kerk in Neder-
land georganiseerd als een missiekerk. Na de perikelen van de
Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, het Napoleon-
tische tijdperk, maakte in 1827 een concordaat tussen de Hei-
lige Stoel en het Koninkrijk der Nederlanden het herstel van de
bisschoppelijke hiërarchie in het noorden mogelijk. Er zouden
bisdommen opgericht worden in Amsterdam en 's-Hertogen-

bosch. Maar tegenwerking van koning Willem I en een aantal
protestantse politici beletten de uitvoering van het concordaat.
Mede uit onvrede met de antikatholieke politiek van koning
Willem I scheidde het Zuiden zich in 1830 af; het koninkrijk
België ontstond. Koning Willem I ging echter door met grote
beperkingen op te leggen aan het kloosterleven en hij tracht-
te greep te krijgen op de opleiding van de katholieke clerus.
Tijdens het bewind van Willem TI (1840-1849) kwam hierin
verandering. De koning raakte bevriend met de molenaars zoon
Joannes Zwijsen uit Kerkdriel, pastoor in Tilburg en later aarts-
bisschop van Utrecht. Op de dag van zijn inhuldiging maakte
koning Willem 11een einde aan de beperkende wetgeving voor
de kloosters. Oude kloosterordes konden terugkeren in Neder-
land, nieuwe congregaties mochten gesticht worden.

Velp wordt een parochie
Koning Willem 11bekrachtigde in 1848 de liberale grond-

wet van Thorbecke, waarin alle kerkgenootschappen de vrij-
heid kregen hun eigen organisatie in te richten. De weg was
eindelijk vrij voor het herstel van de bisschoppelijke kerk-
structuur in Nederland. De statie Velp werd parochie in het
aartsbisdom Utrecht. De bisschoppen keerden na driehonderd
jaar terug. Dit wekte onder protestanten een storm van pro-
test, bekend geworden als de Aprilbeweging van 1853. Men
ontzegde de katholieken niet het recht, wel de wijze van in-
voering door de paus, bij vele Nederlandse protestanten be-
schouwd als de antichrist. Een vreemdeling had zich niet te
bemoeien met Nederlandse bisdommen. Een aantal predikan-
ten dienden een petitie in, voorzien van tweehonderdduizend
handtekeningen, gericht aan koning Willem 111.De koning,
zelf een overtuigd protestant, wist echter het vuur onder de
Aprilbeweging weg te nemen. De bisschoppen konden blijven.

Pastoor F.J.E. Koene 1867-1908
In 1867 werd de wereldgeestelijke FJ.E. Koene pastoor in

Velp. Zonder zijn voorgangers tekort te doen heeft aartsbisschop
Schaepman van het bisdom Utrecht uit meerdere kandidaten
gekozen voor Koene op grond van twee belangrijke karakterei-
genschappen, een grote godsvruchtigheid en vasthoudendheid.



Bovendien was de man niet onbemiddeld volgens paro-
chianen, die hem persoonlijk gekend hebben. Niet onbe-
langrijk voor een bouwpastoor, want die eretitel heeft hij
wel verworven. Wat trof hij aan in zijn parochie Onze
Lieve Vrouw Visitatie? Een Waterstaatskerk gebouwd in
1848. Parochianen, weliswaar groeiend in aantal, doch over
het algemeen niet behorend tot de kapitaalkrachtigen. Kleine
neringdoenden en veel arbeiders, uitgesloten van functies in
gemeente- of rijksdienst. Drie eeuwen lang calvinistisch
regime, wat ongetwijfeld een stempel heeft gedrukt op de
katholieke gemeenschap. In de sociale pikorde
bungelde de katholieke arbeider ver onderaan;
aldus John Jansen van Galen en Jan Siebelink.
Voor pastoor Koene, een representant van het
rijke roomse leven, een uitdaging hierin ver-
andering te brengen. Een paar jaar na zijn aanstelling maakte
pastoor Koene aan het kerkbestuur kenbaar een eigen katho-
lieke begraafplaats te willen. Daarvoor wilde hij een stuk land
bestemmen tussen de Waterstaatskerk (later zusterhuis) en de
Nieuwstraat. Onbegrijpelijk, maar kenmerkend voor zijn karak-
ter. Hij wist drommels goed dat de wet op het begrafeniswezen,
(sinds de Napoleontische tijd) niet meer toestond om binnen de
bebouwde kom te begraven. Toch probeerde hij zijn zin door te
drijven. Toen dit bekend werd ontstond er in Velpse hervormde
kringen nogal wat commotie. "Waarom moesten die roomsen
nou weer een eigen begraafplaats, de Reinaldstraat was toch
uitstekend." Een aantal mensen staken de koppen bij elkaar en
kaapten deze grond voor zijn neus weg.

Pastoor Koene niet voor één gat te vangen, wist tijdens
een openbare verkoping, afgemijnd door Albert Lede-
boer meesterschilder uit Velp, de hand te leggen op een
gedeelte van een stuk land aan de Zandbergseweg (nu

Bergweg) behorende tot de buitenplaats Schoonenberg
(Ma Retraite). Het buitenhuis was bezit van Jonkvrouwe
H.D. van der Burch van Spieringshoek. Zij overleed in het
voorjaar van 1873 en in hetzelfde jaar kocht de parochie
het stuk grond voor f 1053 van de erven. Nadat B. en W.
de oprichting van een nieuwe begraafplaats toestond en

de bisschoppelijke goedkeuring was afgekomen nam
men de benodigde maatregelen tot oprichting.
Een eerste collecte onder de Velpse bevolking
bracht f 1350,65 in het laatje. Ook een aantal
schenkingen van inwoners niet behorend tot de

RK Kerk, gaf de parochie de benodigde financiële armslag er
ook een lijkenhuisje en een beheerderwoning te bouwen.

1874 RK-Begraafplaats in gebruik genomen
en in 1974 van ruiming gered
Terwijl de begraafplaats gebruiksklaar werd gemaakt,

probeerden een aantal 'Arnhemsche heeren' , de katholieken
niet welgezind, roet in het eten te gooien door op dit stuk
grond een paar huisjes te bouwen. Aan de inzegening van het
complex op 11 januari 1874 ging nog een rechtszaak en een
onteigeningsprocedure vooraf. Een zekere P. Roelofsen be-
trok illegaal de woning en moest via de gerechtelijke macht
verwijderd worden.

Een eeuw verder is het 'rijke roomse leven' tanende.
De begraafplaats raakt vol, katholieken hebben sinds
de begin jaren zestig een eigen plek op de algemene be-
graafplaats Heiderust te Rheden. Het gemeentebestuur
en het kerkbestuur besloten dat op den duur aan rui-
ming van de honderden graven niet viel te ontkomen.
Dit kwam Jan Erren, schoenhandelaar en actief binnen
de parochie ter ore: "Bij mij gingen de stekels overeind
staan. Helemaal toen ook het aartsbisdom dit besluit
overnam."



Erren voelt zich verbonden met de begraafplaats. "Mijn
ouders liggen hier begraven en als misdienaar ben ik bij heel
veel begrafenissen geweest. Daar werden altijd de woorden
uitgesproken: Gij zult hier rusten tot het eind ter tijden. Aan
die belofte heb ik het aartsbisdom gehouden", zegt hij fijntjes.
Volgens hem is de begraafplaats een voorbeeld van een typisch
katholiek begraafplaats. "Kijk maar om je heen. Overal zie je
kruisen, Christusbeeldjes en andere symbolen op en bij de gra-
ven."

Begonnen als een eenmansactie
heeft Erren het vervallen kerkhof
met tal van monumentale- en oor-
logsgraven van de ondergang ge-
red. De nodige onderhandelingen
met belanghebbende partijen leid-
den uiteindelijk tot de oprichting
van de stichting 'Behoud van de
begraafplaats aan de Bergweg' . De
stichting heeft inmiddels de begraaf-
plaats overgenomen van de parochie
De Wijngaard. "Wij hebben met het
Aartsbisdom Utrecht een erfpacht-
contract voor dertig jaar afgesloten,
met een optie van nog eens dertig
jaar", zegt Erren. "De eerste zestig
jaar is het voortbestaan van deze be-
graafplaats verzekerd."

Een urnentuin, de eerste galerij is 2 november 2006 inge-
wijd, moet de katholieke begraafplaats aan de Bergweg in Velp
nieuw leven inblazen. Volgens beheerder Erren is de belang-
stelling voor een plaats in de urnengalerij groot. Met de aanleg
van een urnentuin hoopt de stichting meer financiële armslag te
krijgen. "We kunnen er denk ik wel enkele honderden een plek
geven, afhankelijk van hoe we de tuin inrichten", zegt Erren.

Urnentuin
Om de begraafplaats te kunnen

exploiteren, heeft het stichtingsbe-
stuur de afgelopen jaren geprobeerd
nabestaanden op te sporen van men-
sen die aan de Bergweg liggen be-
graven. Inmiddels zijn tweehonderd families aangeschreven.
Om hen te wijzen op het feit dat zich hier een familiegraf be-
vindt en hen te vragen een vrijwillige bijdrage te leveren voor
de instandhouding van de begraafplaats. Ruim de helft heeft
intussen in positieve zin gereageerd.

Op 2 november 2006 is de eerste galerij
van de nieuwe urnentuin ingewijd

"We gaan door met het inventa-
riseren en opspeuren van nabestaan-
den. Er zijn nog een aantal fami-
liegraven met open plaatsen. Vaak
weten nabestaanden dat niet." Mo-
menteel worden er gemiddeld één tot
twee mensen per jaar aan de Bergweg
begraven. Zij worden bijgezet in het
familiegraf.

Erren schat dat sinds 1874 circa
2500 katholieken op de Bergweg zijn
begraven. In de jaren vijftig heeft de
laatste uitbreiding plaatsgehad. Op
de begraafplaats bevinden zich vele
zerken en grafstenen van bekende
Velpse katholieke families. Ook heb-
ben meerdere oorlogsslachtoffers
hier hun laatste rustplaats gevon-
den. Centraal zien we het praalgraf
van pastoor FJ.E. Koene, in 1910
geplaatst. Dit graf is inmiddels ge-
restaureerd. Veel graven zijn door de
inzet van een groepje vrijwilligers
opgeknapt. Dankzij de inspanningen
van deze mensen krijgt de katholieke
begraafplaats aan de Bergweg weer
een geheel vernieuwd aanzien.

Bronnen:
Brabants Dagblad augustus 1994
Historie van Velp en Rozendaal 1966, H. Kerkkamp
Memoriaal 1985 - E.J. Kruijswijk Jansen, A.G. Schulte en w.J. Meijerink

Foto's: Peter Kamper sr



DE OPBOUW VAN EEN OORKONDE
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Rh eden

In de artikelen reeks RhetonlRheden
heeft auteur Adriaan Kolkman in de vo-
rige aflevering de oorkonde van 28 au-
gustus 960 van keizer Otto I besproken,
waarin voor het eerst de naam Rheton
voorkomt.
In deze aflevering behandelt hij hoe een
oorkonde uit die periode is opgebouwd
en gebruikt hiervoor een oorkonde van
keizer Quo IJ van 1 juni 983 als voor-
beeld. In de komende afleveringen zal hij
onder meer ingaan op de persoon keizer
Quo I, de kroning van een keizer, Sint
Maritius en de hoeve Rheden

Adriaan Kolkman

Een oorkonde, ook wel diploma genoemd, is een koninklijk schrijven
met een zeer duidelijke bedoeling en rechtsgrond. Na de ineenstorting
van de laat-antieke wereld in West-Europa werden de openbare, onder-
handse handelingen van onze rechtscultuur nog tot ver in de XIIde eeuw
niet op schrift vastgelegd. Deze schriftelijke vastlegging was niet nodig,
aangezien rechtszaken van allerlei aard plaats vonden met de overgave
van symbolische voorwerpen, zoals een kluit aarde, een spaander hout,
een halm, een riet of een handschoen. Deze overhandiging gebeurde ten
overstaan van getuigen, die bij de handeling aanwezig waren en door
hun getuigenis de overdracht bevestigden. Maar het hield ook in dat na
overlijden van de bezitter en bij aanspraak op diens bezittingen door der-
den een bewijslast onvermijdelijk moeilijk werd. Bijvoorbeeld bij over-
dracht van bezittingen kon het eigendomsrecht alleen door mondelinge
overlevering van buurt- of dorpsgenoten worden aangetoond. Tegenover
deze als algemeen juist aanvaarde handelingen staat dan een dergelijke
oorkonde van een heerser, een koning, en bijgevolg moet daaraan een
zeer speciale betekenis worden toegekend.

Een dergelijke oorkonde'? werd door de Merovingische koningen
uit de laat-antieke traditie overgenomen en ingevoegd in de Latijnse
rechts spraak. Belangrijk is dat een dergelijke koninklijke oorkonde
een rechts verklaring is. Of het nu gaat om koninklijke bescherming en
waarborg van de immuniteit of de overdracht van bezit, een belening,
een schenking of dat het een ruil betrof, het was een rechts verklaring
waarmee een recht werd geïntroduceerd dat de koning ontleende aan
het feit dat dit recht door God aan koningen was gegeven en waarvoor
bijgevolg dus geen getuigen nodig waren. Ook betekende het dat dit
recht onscheidbaar was en dus niet kon worden aangevochten. Dit had
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weer tot gevolg dat, vanaf het begin waarop dergelijke oorkon-
den werden geschreven en uitgereikt, het een zeer begerens-
waardig stuk was. Speciaal gold dit voor de grote geestelijke
instituten en de daarbij behorende klooster- of domscholen met
hun kennis van de Latijnse rechtspraak. Doordat de oorkonde
in de Latijnse taal was opgesteld, was het belangrijk een der-
gelijke, geschreven overdracht te verwerven. Als overtuigend
bewijsstuk van hun rechten op hun grote, vaak verstrooide
grondbezit, werd de erkenning van deze oorkonde zo vaak als
mogelijk was van de regerende heersers afgesmeekt (= ge-
vraagd) en liet men de bewuste oorkonde opnieuw bevestigen
door de opvolgers van de koningen.

Van de kant van diegenen, die een dergelijke oorkonde uit-
reikten, moest de verschijning daarvan, de openbaarmaking,
tevens gezien worden als een toonbeeld van representatie en
uitbeelding van hun macht en waardigheid. Zelfs op leken, die
niet konden lezen, moest het grote perkamenten blad, vijftig tot
zeventig centimeter breed en tot vijftig centimeter hoog en gro-
ter dan het toenmalige normale boekformaat, een imponerende
uitwerking hebben al vanaf de eerste regel.

Volledig overtuigd van de bedoeling dat de oorkonde de be-
langrijkheid van het gezag van de heerser zou vervullen moest
een dergelijke oorkonde allereerst in zijn geheel bekeken en
beoordeeld worden. Dan pas kon de inhoud worden voorge-
lezen en daarna door de aanwezigen, voor zover zij de kunst
van het lezen zich eigen hadden gemaakt, zelf gelezen worden.

Nog in de late middeleeuwen kwam deze samenhang in een
Duitse taalvorm tot uitdrukking: de oorkonde was gericht aan
diegenen die 'sehent unde horent lesen' konden, dus aan men-
sen die deze oorkonde in zijn uiterlijke vorm mochten bekijken
en vervolgens toehoorden wat werd voorgelezen. Dan pas kon
men eventueel zelf het stuk gaan lezen.

De schrijfstijl van de oorkonden bleef in de eeuwen, vooraf
gaande aan het Ottoonse tijdperk, niet ongewijzigd. Terwijl de
vroeg Karolingische schrijfstijl de stijl van de Merovingische
konings oorkonden in de kern overnam en slechts door een ze-
kere mate van 'polijsten en matiging' de extreme vormgeving
in de schrijfstijl tot een elegantere vorm omvormde, is een dui-
delijke breuk met de traditie waar te nemen sinds het optreden
van de kanselier c.q. notaris Hebarhard, die sedert 859 aanwe-
zig was in de koninklijke kanselarij. Aan de ene kant vormen
van nu af voornamelijk de lettervormen van de Karolingische
minuskel, is kleine letter, de basis van de schrijfstijl, terwijl
anderzijds bepaalde, bijzondere vormen een apart cachet aan
de schrijfstijl geven.

De wijze van afkondiging van de oorkonden van de koningen,
bleef met geringe afwijkingen, lange tijd gelijk. Het moest ech-
ter wel in zijn uiterlijke vorm, evenals de indeling van de tekst,
gelijk blijven aan de voorschriften van de drie hoofdonderde-
len van een oorkonde: protocol, context en eschatocol. Want
de oorkonde was, zoals al is gezegd, een rechts aantekening en
waar in de middeleeuwen het 'oude' recht als het 'goede', dat



is het juiste recht gold, moesten de oorkonden van de Ottoonse koningen die als recht
golden, er wezenlijk niet anders uitzien dan de oorkonden waarin hun voorgangers hun
wil hadden vastgelegd. Zo ook de schenkingen, die zij meerdere keren met nieuwe
oorkonden hebben bevestigd en laten vernieuwen.

Het is helaas niet mogelijk om aan de hand van de oorkonde van 28 augustus 960 de
opbouw van een oorkonde uit te leggen, omdat deze oorkonde verloren is gegaan. Voor
de uitleg wordt gebruik gemaakt van de oorkonde van keizer OUo II van 1 juni 983
uitgereikt te Verona.F' Met deze oorkonde schenkt keizer OUo II aan de geestelijkheid
van de Lambertuskerk drie morgen grond op de berg Carentanus en de helft van het
hout dat op de helling van die berg groeit. De opbrengsten zijn geheel en al voor de
bedienaren van genoemde kerk. Dat is in het kort de inhoud van deze oorkonde.

In de opstelling van een oorkonde zijn drie 'hoofdstukken' te onderscheiden: te weten
protocol, context en als laatste eschatocol. Protocol wil niets anders zeggen dan acte,
notulen, proces verbaal en waarin de vraagstukken van het ceremonieel met betrekking
tot de diplomatie worden vermeld. Context betekent samenhang, het geheel, het ver-
band, maar is hier de bewoording van de eigenlijke inhoud en tot slot het eschatocol
dat de oorkonde afsluit.
In de eerste regel van het protocol wordt de naam van de koning of keizer genoemd,
evenals in de eerste regel van het eschatocol met het zegel en het merkteken, het mo-
nogram. Bij deze laatste naams vermelding wordt aan het eind van de regel met de da-
tering, ook het jaar van zijn regeren vermeld. Deze geschreven regels zijn weergegeven
in een buitengewoon verlengd schrift, het zogenaamde 'gaasvormige elongata', zoals
eens de aan de laat-romeinse keizers voorbehouden 'litterae caelestes', die de macht en
de autoriteit van deze heersers had bevestigden.
Belangrijk is te weten dat de oorkonde pas rechtsgeldig werd als de door de koning of
keizer zelve aangebrachte horizontale afsluitingsstreep in het monogram, de oorkonde
had afgesloten. De afsluitingsstreep is te vergelijken met onze huidige handtekening
aan het eind van een brief.
De context, met de eigenlijke rechtsinhoud, volgt in extra grote regelafstanden en
vormt samen met de uitgerekte lange lettergrepen aan de boven- en onderkant, die stijl
van schrijven die bekend staat als het bijzonder, decoratief oorkondeschrift.

Vooral waren het de magisch werkende tekens vanaf het begin met het Chrismon tot
en met de plaatsing van het naam- en tittelmonogram en daarbij speciaal het zegel met
de afbeelding van de vorst of heerser, die het sacrale gewicht van het koningschap tot
uitdrukking brachten. Alles te samen moesten het de hoogheid en de waardigheid be-
vestigen van degeen die de oorkonde uitreikte. Oorkonde van keizer Otto II van 1juni 983



Begrippen, die bij het opstellen van een
oorkonde werden gebruikt."

Tot het protocol behoorden de begrippen:
Het Chrismonr

i2 De verbale invocatie is het aanroepen
I van God met woorden

1
3 De intitulatio met het devotie-voorschrift is het

opschrift met naam en titel van de opsteller,
een vrome formule

Bij het hoofdstuk context behoorden de begrippen:
i4 De arenga is de algemene, meestal godsdienstige,
I motivering

15 De publicatio is de bekendmakingformule

i6 De interventio (narratio) is de onmiddellijke
I aanleiding tot de beschikking/transactie

1
7 De dispositio is de eigenlijke beschikking/concrete

transactie

1
8 De corroboratio is bekrachting door aankondiging

van de bezegeling

Bij het hoofdstuk eschatocol behoort:

1
9 De regel die dient voor de omschrijving van het

zegel en het monogram van de vorst zelve

110 De regel die bestemd is voor de recognitie/erkenning

r Tot slot de regel die bestemd is voor de datering en
de zegenwens



In de voorliggende oorkonde wordt de Latijnse tekst direct ge-
volgd door de Nederlandse vertaling, maar deze twee teksten
lopen niet synchroon. De vertaling werd bemoeilijkt door het
gebruik van niet alledaagse woorden en de gecompliceerde
zinsconstructies. Dit komt vooral tot uiting in de op een na
laatste vrij lange zin.

PROTOCOL

1. Chrismon
Aan het begin van een oorkonde werd een kleine tekening ge-
maakt, die bekend is onder de naam Chrismon en tot één van
de magisch werkende tekens behoort. Het Chrismon is te om-
schrijven als het monogram van Christus. Het kan ook als de
beginletter beschouwd worden van de naam Christus.

Chrismon is het bijzondere kenmerk dat een
symbolische aanroeping van God weergeeft,
naast de aanroeping door woorden. Het
Chrismon-teken staat aan het begin van de
bekende konings- en keizeroorkonden. Het
is in de oudste vormen gelijk aan het te-
ken uit het Griekse alfabet dat met X = chi,
wordt aangeduid en dat in latere tijd meer
op een 'C' gelijkt. In beide toegepaste vor-
men werden talrijke uitbeeldingen gebruikt
waarin veel krullen voorkwamen.

In de buitenwaartse buiging van de 'C' was soms één slin-
gering te vinden met ingetekende Tironische aanduidingen.
Onder Tironische aanduidingen wordt een soort kortschrift
verstaan om door middel van tekens snel te kunnen schrijven
of een gedachte weer te geven. Dat hield in dat in de oudheid
bepaalde woorden en lettergrepen werden vervangen door
vooraf vastgestelde prenten of beelden van letters.

Vanaf de llde eeuw werd nog maar alleen de 'C toegepast,
maar die verdween ook bij het begin van de 13de eeuw.
Maar in de kloosteroorkonden bleef het wel langer in ge-
bruik. Een dergelijk teken of kenmerk is soms ook van de
opstellers, dus een kanselier of notaris, van een oorkonde

terug te vinden. Maar dan staat dit teken aan het eind van de
tekst. Een enkele keer verschijnen dergelijke kenmerken,
maar alleen kleiner, ook op andere plaatsen in de oorkon-
den. Doordat onder de verschillende betekenissen van de X
en de 'C' (Jezus, Christus) ook het woord 'crux' weerklank
vond, verschijnt in vele oorkonden later een eenvoudig
kruis.

Het Chrismon in deze afgebeelde oorkonde is een enkel-
voudige grammaticale weergave van God volgens de opvat-
tingen van de kanselier Hebarhard, die sedert 859 aan het
hof werkzaam was. Dat hield in dat bij het aanbrengen van
het Chrismon-teken werd uitgegaan van het versierde kruis,
dat tot de grondvorm van een C teruggaat. Dan worden er
verticale lijnen naar boven en beneden ontwikkeld en in de
Ottoonse tijd werd de kern van het Chrismon versierd met
gegolfde lijnen, linten, strikken en diplomatieke afkortings-
tekens. Het kon daarbij ook als de beginletter van de naam
van Christus worden aangeduid. D)

2. Verbale invokatie
In nomine sanctae et individuate trinitatis.

In naam van de heilige en ondeelbare Drie-eenheid.

3. Intitulatio met het devotie-voorschrift
Otto divina favente dementia imperator augustus.

Otto, door goddelijke goedertierenheid, de verheven keizer

4. Arenga
Si aliquid de nostrae magnitudinis regia vel imperiali munifi-
centia dei ecclesiis emolumenti pro stabilitate illarum conferi-
mus, procul dubio id in mercede proprium habemus.

Wanneer wij door vorstelijke vrijgevigheid die bij ons aan-
zien hoort, ten voordele van Gods kerken
iets bijdragen dat van belang is voor hun duurzaamheid,
dan gaat het - daarover hoeft geen twijfel te bestaan - om
wat genadiglijk van ons is.



CONTEXT

5. Publicatio
Quapropter omnium fidelium nostrorum animadvertat indu-
stria tam presentium quam postfuturorum

Daarom mag de aandacht van al onze huidige en toe-
komstige onderdanen erop

6. Intervention (narration)
qualiter nos interventu Ottonis et ammonitione Carentorum
ducis

gericht zijn dat wij door tussenkomst van Quo en op aan-
sporing van de aanvoerder van de Carentori

7. Disposition
quoddam nostrae proprietatis spatium capiens ex omni parte sive
in longitudine sive in latitudine iugera tria in monte Carentano
cum dimidia parte ligni illius montis in latere positi, cum decem
iugeribus pratorum iuxta fiumen Glana iacentium ad eclesiam
sancti Lamberti martiris, qualicumque supradicti montis parte,
excepta nostra regali sede, inibi sancto Lamberto servientibus pla-
cuerit, perpetuo possidendum tradidimus atque delegavimus, cum
exitibus et reditibus et cum omnibus utilitatibus ad prefata iugera
pertinetibus, ea ratione ut nemini quicquam in eadem ecclesia deo
militantes inde debeant nisi quod ad dei servitium spectat. Sed
ipse locus et in eodem loco deo et sancto Lamberto militaturi sub-,
nostri sint mundiburdii defensione suscepti, ita videlicet ut nullus
iudex publicus vel quislibet ex iudiciaria potestate in ecclesias aut
loca vel agros seu reliquas possessions quas vel nune idem locus
sancto Lamberto donatus possidet vel quae deinceps in ius ipsius
divina pietas voluerit augeri, ad eausas audiendas vel freda exigen-
da aut mansiones vel paratas faciendas aut fideiussores tollendos
aut homines ipsius ecclesiae iniuste distringendos aut ullas redibi-
tiones seu inlicitas exactiones requirendas ullo usquam tempore
ingredi audeat vel ea quae supra memorata sunt penitus exigere
presumat, sed liceat reetoribus loci supramemorati fratribusque in
eodem loco Christo et sancto Lamberto militaturis omnia ad eum
pertinentia sub emunitatis nostrae defensione quieto ordine pos-
sidere atque pro incolomitate nostra nee non et stabilitate regni
nostri domini clemenciam iugiter exorare.

een bepaald deel van wat ons toebehoort in blijvend bezit
aan de kerk van de Heilige Lambertus, martelaar, heb-
ben overgedragen. Het betreft drie morgen grond in de
lengte of de breedte, naar gelang het uitkomt, op de berg
Carentanus en de helft van het hout op de helling van die
berg, plus tien morgen weidegrond langs de rivier de Gail.
Het gaat over dat gedeelte van de berg dat, met uitzonde-
ring van ons kroongoed, de bedienaren van de H. Lam-
bertus het beste uitkomt, met daarbij de opbrengsten en
inkomsten en alle gebruiksrechten, die aan de genoemde
morgens zijn verbonden. Dit moet zo begrepen worden,
dat zij die in die kerk God dienen aan niemand iets ver-
schuldigd zijn tenzij het de dienst van God betreft. Hierbij
zij opgemerkt dat de plaats zelf en zij die daar God en de
heilige Lambertus dienen onder onze bijzondere bescher-
ming staan. Dit houdt in dat geen enkele openbare rechter
of wie rechtsmacht in de kerken heeft, de locaties of akkers
of overige bezittingen die óf horen bij de grond die nu aan
de St. Lambertus is geschonken óf die de goddelijke liefde
later erbij zal voegen, wanneer dan ook mag betreden
of ervan uit mag gaan dat genoemde plaatsen volledig
kunnen worden opgeëist om er hoorzittingen te houden of
straffen op te leggen wegens wetsovertreding, om huizen
te bouwen of versterkingen aan te leggen, om advocaten
de toegang te weigeren of om lieden, die bij de Lamber-
tuskerk horen, op onrechtmatige wijze te verwijderen,
of om vernietiging van koop te eisen of ongeoorloofde
belastingen te vorderen. Maar aan de bestuurders van het
genoemde gebied en aan de broeders, die daar Christus
en de H. Lambertus dienen, komt het toe om alles wat op
die grond betrekking heeft onder bescherming van onze
onschendbaarheid ongestoord te bezitten, zoals het hun
ook toekomt om voortdurend de goedertierenheid van de
Heer te smeken voor ons lijfsbehoud en de duurzaamheid
van ons Rijk.



8. Corroboration
Et ut haec auctoritas nostris futurisque temporibus domino
protegente valeat inconvulsa manere, manu propria subter eam
firmavimus et anuli nostri impressione assignari iussimus.

En opdat deze verklaring met Gods bescherming voor onze
en de komende tijd onverlet geldig blijft, hebben wij haar
eigenhandig ondertekend en bevolen met de indruk van
onze ring te merken.

ESCHATOCOL

9. De regel voor het zegel en het monogram
Signum dornni Ottonis invictissime (monogram) imperatoris
augusti;

Het teken van Heer Otto,de onoverwinnelijke keizer.

Het monogram is een opvallend
schriftteken. In de regel werden de
kant en klare oorkonden de konin-
gen en de keizers ter ondertekening
voorgelegd, maar daarbij had de
koning ook de opdracht gegeven
om de oorkonde te zegelen. Zuiver

juridisch gezien was de oorkonde zonder de opdracht tot
bezegeling niet rechtsgeldig. Sedert de Merovingers ver-
schijnt het monogram als een teken van waarmerk, bevesti-
ging, legalisering of echtheid. Het monogram is een uit let-
ters samengestelde figuur die de naam van de opsteller, hier
dus Otto II, moet weergeven. Formeel gesproken behoort
dit teken in de categorie van de zo genoemde schachtmo-
nograrnmen, welke terugvallen op de onder Lodewijk de
Vrome ontstane typen en die tot aan het eind van de tijd van
de Stauferkoningen werden gebruikt. Bijna steeds vormt de
'H' de grondvorm van het monogram. Maar bij de konin-
gen uit het Ottoonse huis komt deze letter niet in hun naam
voor.
Door de naast elkaar geplaatste twee 'T' -s en de toevoeging
van een dwars streep tussen deze twee, ontstond een op een
'H' gelijkende figuur. Het monogram moet binnen de regel
voor het zegel staan en direct na de naam van de heerser.

De koning heeft alleen maar de dwars streep als teken van
legalisering met eigen hand aan te brengen.

10. Recognitie of erkenning
Hildiboldus episcopus et cancellarius vice Uuilligisi archica-
pellani notavi

Ik, bisschop Hildebold tevens kanselier, heb getekend in
plaats van de aartskapelaan Williger.

11. De regel met de datering
Data kal.iunii anno incamationis domini DCCCCLXXXIII,
regni Ottonis secundi XXV, imperii autem XV, indictione XI;
actum feliciter Verone

Gegeven 1 juni van het jaar Onzes Heren 983, in het zs«
regeringsjaar van Otto /I, in het iJdejaar als keizer, op de
l I" indictie: in goede orde opgemaakt te Verona.

amen.
amen.

De desbetreffende begrippen zijn op de oorkonde aangegeven
op pagina 9 met de daarbij behorende nummering. -,

Noten
A. Dit gedeelte is grotendeels gebaseerd op het

artikel van Hans Goeting, zoals vermeld in de catalogus
Bemward von Hildesheim. Band I, 1993, bladzijde 63
en volgende.

B. Drs W.R. de Ru-Rutgers verstrekte aanvullende
gegevens over de te gebruiken begrippen.

C. Idem A. doch bladzijde 490,491,492.
D. Dank aan mevrouw J. de Wit-Frans sen voor haar

technische bijstand en aan de heer Frits Tesser voor de
latijnse vertalingen.



Verzamelaarsdag 2007

De potentiële deelnemers
zullen per brief uitgeno-
digd worden om mee te
doen.

Heeft u ideeën die deze dag tot een succes kunnen
maken of wilt u meehelpen bij de organisatie van deze
dag, dan kunt u contact met mij opnemen.
We verwachten dat er grote belangstelling is en hopen
dan ook velen van u op deze verzamelaarsdag te mo-
gen ontmoeten.

De Oudheidkundige Kring Rheden-Ro-
zendaal wil in het najaar van 2007 een
verzamelaarsdag organiseren om de
onderlinge contacten tussen alle mensen,
die historisch materiaal van onze beider
gemeentes verzamelen, te stimuleren. We
realiseren ons dat het hierbij om een zeer
breed verzamelgebied kan gaan dat vari-
eert van prentbriefkaarten, suikerzakjes,
VVV-gidsen, theelepeltjes met afbeeldin-
gen tot catalogi en objecten of producten
van fabrieken en winkels etc.
Wat we ervaren de afgelopen ja-
ren is.het feit dat de collega-
verzamelaar(ster) vaak om de hoek
woont zonder dat we van zijn of
haar bestaan af weten. Zeker
nu het kopen en verkopen van
verzamelobjecten via internet
zo'n grote vlucht genomen
heeft dreigt het onderlinge con-
tact er bij in te schieten.

De verzamelaarsdag zal beginnen met
een korte lezing over het belang van ver-
zamelen door amateurs en professionals.
Alle deelnemers, momenteel hebben we 25
verzamelaars in ons bestand, krijgen een
tafel ter beschikking om hun objecten uit
te stallen. Verder zal er de rest van de dag
volop gelegenheid zijn om onderling mate-
riaal en/of informatie uit te wisselen. In de
middag wordt de dag ook toegankelijk voor
het publiek dat op zijn beurt kennis kan nemen van de
rijkdom aan historisch materiaal dat onder verzamelaars
aanwezig is.
We hopen op deze manier een zinvolle bijdrage te leve-
ren aan de contacten tussen verzamelaars onderling,
maar ook tussen de verzamelaars en de Oudheidkun-
dige Kring. Walter de Wit



Israëlische
medaille en
Nederlands
verzetkruis van
Tieme Beuving

Onze winkel
Tijdens de Tweede Wereldoor-
log werkte ik, net als mijn latere
vrouw Alie, in de textielzaak van
Sallie Bachrach in de Kerkstraat in
Dieren-zuid genaamd De Goedkope
Winkel. Tijdens de oorlogsjaren werd
de zaak door onze bezetter in beslag ge-
nomen en leeg geroofd. We hebben nog
moeite gedaan bij de firma Lipmann en
Rosenthall om de zaak van Sallie Ba-
chrach op onze naam te laten zetten, maar
daar trapten deze rovers in het groot niet
in. Alle eigendommen van onze joodse
landgenoten werden hen af genomen.
Alleen wat men aan waardevolle zaken
of geld naar het buitenland bijvoorbeeld
naar Zwitserland had weten te krijgen
was voor de bezetter vrij moeilijk te be-
machtigen.
Dat de Duiters zeer brutaal waren om
waardevolle stukken in handen te krijgen
moge blijken uit hetgeen bekenden van
mij, de familie Katz uit Dieren die waar-
devolle schilderijen in hun zaak hadden,

zij een rechtstreeks telefoontje
van Seys Inquart met de vraag
of ze er wel eens aan gedacht

hadden om naar het buitenland te
vertrekken, in dat geval kon hij moge-

lijk wel iets voor hen doen. Zelfs Göring
belde hen soms rechtstreeks, want ook hij
was een verwoed verzamelaar van schil-
derijen en dergelijke. Ook hij had interes-
se in de door deze familie veilig gestelde
beroemde stukken. Het kwam inderdaad
tot een 'handel' met de Duitse rovers,
waarna de hele familie naar het buiten-
land kon vertrekken. De persoon die ver-
antwoordelijk was voor het overbrengen
van de familie was Hauptdienstleiter
Schmidt. Deze Schmidt is op zijn terug-
reis 'helaas' verongelukt in Frankrijk. Uit
de trein gevallen? Dus geen getuige meer,
die de heren rovers in moeilijkheden kon
brengen zullen we maar denken.
Om in ons onderhoud te voorzien moesten
we toch iets gaan beginnen, want om voor
de bezetter te gaan werken, daar dachten

is overkomen. Op een zekere dag kregen we niet aan. We kwamen op het idee om
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Ondanks
het feit dat de Tweede
Wereld-oorlog meer dan 60
jaar achter ons ligt is het op-
merkelijk dat deze indringende
periode uit het verleden nog
springlevend is. De ervaringen
van veel mensen, die deze tijd
bewust meegemaakt hebben en
die soms ook een belangrijke
rol hadden in datgene wat zich
in die tijd afspeelde, komenmo-
menteel weer naar boven. Het
lange termijn geheugen werkt
klaarblijkelijk goed en veel va-
ker dan in het verleden worden
herinneringen en belevenissen
op papier gezet. Zo ook door
de heer Tieme Beuving die in
de Tweede Wereldoorlog in
Dieren woonde en werkte en
een belangrijke bijdrage le-
verde aan het onderdak helpen
of vluchten van joodse onder- tinck, die zee
duikers of neergeschoten geal- bleek te zijn i
lieerde piloten. Hiervoor is hij geschiedenis
meermalen onderscheiden en goed. Na een
gedecoreerd en heeft generaal werd dankzij
D. D. Eisenhower hem een be- van de behee
dankbrief gestuurd in 1945. duikershol g
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14 september 2006, zoektocht naar de lokatie van het onderduikershol

~
Met een

metaaldetector werden
dacht de het onderduikershol en de twee,

andere holen in de buurt afge-,
zocht. Na enig speurwerk werden
er inderdaad spulletjes gevon j
den, die duidelijk toebehoord
hadden aan de gebruikers van de
holen zoals: asfaltpapier, kolen
en aluminium doosjes van ESBI
spiritusblokjes. die waarschijn-I
Ijk gebruikt zijn om eten mee

I
te koken. Onder leiding van dec
heer Beuving is het gezelschap!
teruggelopen naar de auto's op
het bospad langs hetzelfde slin-;
gerpaadje dat in de oorlog on
gewenst zicht op de holen en
daar ondergedoken mensen wis
te voorkomen. Eigenlijk onbegrij-
pelijk dat in een zo sterk veran-
derde situatie, een bos ziet er na,
60 jaar groeien echt heel anders

1
uit, het menselijk geheugen nog
feilloos de weg en richting weet t~
vinden alsof het nog in de oorlog"
van 1940-1945 is.
Het historisch verhaal van d~
heer Beuving is in zijn woorden
weergegeven.--~===-----------

Restant van een
aluminiumdoosje voor

spiritusblokjes

in de winkel waar we gewerkt hadden een
zaak te beginnen in het stomen en verven
van kleding en we zouden wel zien wat er
verder op onze weg zou komen. Dat was
onder meer het repareren van overalls, die
we opstuurden naar de K.L.M.-fabrieken De onderduikers

risico te lo-
pen voordat

ondergrondse
drukwerk.

in Haaksbergen. En vooral niet te verge-
ten het repareren van kousen, het zoge-
naamd ladders ophalen, dat vooral door
Alie mijn vrouw gedaan werd, die daar
nog een speciale cursus voor had gevolgd
in Amsterdam. Later bleek dit werk tevens
een mooi camoufiagemiddel om mensen
te helpen aan bonkaarten voor onderdui-
kers. Op maandag reparaties brengen en
op zaterdag weer afhalen, met of zonder
bonkaarten. We hadden een grote klant
en goede medewerker aan de heer Over-
eem die de bakkers langs ging om ze te
voorzien van gist en dan tevens de nylons,
die ladders hadden, ophaalde. Verder wer-
den er in onze winkel ook nog wel eens
krantjes en bladen opgeslagen die clan-
destien werden gedrukt. Alie mijn vrouw
was het er niet altijd mee eens om zoveel

We hadden nogal wat omhanden met het
verlenen van allerlei hulp aan iedereen.
Vooral toen alle joodse landgenoten uit
onze gemeente zich moesten melden voor
deportatie naar het concentratiekampkamp
Vught. Met Henk Wolf uit de Middelho-
venstraat te Dieren en Piet Meijer van Hotel
Brinkhorst uit Ellecom namen we ons voor
om voor verblijf te zorgen voor die men-
sen die nog geen onderduikadres hadden.
Dit was de avond voor dat ze zich allemaal
moesten melden voor het transport naar
kamp Vught. We waren die avond ten huize
van de familie Bachrach aan het Stations-
plein te Dieren. Hier waren onder andere
aanwezig: Coen Levie van de Spankerse
weg, Levie van de Magneet (heeft samen
met zijn vrouw ook nog in het onderduikhol
gezeten) en Bram Levie uit de Spoorstraat.



Voedselbonnen uit 1944

Deze mensen hadden allemaal
een adres om onder te duiken.
Het enige groepje mensen dat
nog geen onderdak gevonden
had, was het gezin van de fami-
lie van Baren. Van Baren zelf
was een joodse schoolmeester,
die tevens Rabbi en koosjer
slager was. Het gezin bestond
uit drie personen, maar op dat
moment hadden zij ook nog de
zorg voor een neefje, dat toen
bij hen logeerde en door deze
plotselinge maatregel van de
Duitsers ook geen kant meer op

kon. Henk, Piet en mijn persoon
trokken er op uit om voor deze
mensen onderdak te vinden.
Als een van ons iets had toege-
zegd gekregen zou hij terug ke-
ren bij de familie Bachrach om
verslag uit te brengen. Dat de-
den we dan ook en we hadden
alle drie een onderduikadres
gevonden. In samenspraak met
de familie van Baren leek het
onderkomen dat Henk had ge-
vonden bij de familie Ort, een
domineesgezin te Spankeren,
ons het beste. Diezelfde avond

verhuisden de van Baren's naar
hun nieuwe verblijfplaats. Er
was wel een moeilijkheid: de
familie Ort had een dienstbode
die niets wist van deze uitbrei-
ding van het gezin. Ik nam de
verantwoording op me om met
haar te gaan praten en het lukte
me om van deze dienstbode de
volledige medewerking te krij-
gen. Dit ondanks het feit dat ik
haar gewezen had op alle geva-
ren, die er eventueel ook voor
haar in zouden kunnen zitten.
Ik had het genoegen deze per-
sonen vaak in de winkel en
elders ontmoet te hebben en
naar mijn idee waren het prima
mensen, waar je echt van op
aan kon.

Het minder prettige kwam pas
de volgende dag. Een dochter

onderdak hadden aangeboden
als het zo ver mocht komen dat
ze moesten onderduiken. Maar
er viel met deze tante niet te
praten, vermoedelijk waren de
preken van haar vader niet tot
haar doorgedrongen. Ik heb
na de bevrijding jammer ge-
noeg geen contact met deze
dame meer gehad, anders zou
ik graag vernomen hebben hoe
het met haar geweten was ge-
steld. Gelukkig konden we de
familie van Baren vrij vlug on-
derdak bieden bij de familie J.
Hesseling, dorpssmid en eige-
naar van de smederij. Hoe lang
ze daar hebben doorgebracht
kan ik me niet precies herinne-
ren, maar de familie van Baren
zat er graag en er was een hele
goede onderlinge verstandhou-
ding. Maar ook daar konden

van deze dominee kwam met ze niet blijven want er zou een
hoog opgezette zeilen binnen kans bestaan dat er inkwartie-
vallen in onze winkel. Ik ver-
zocht haar eerst wat zachter
te spreken, want er woonden
mensen achter de winkel, en de
muren konden oren hebben. De
dame in kwestie verweet me al-
lerlei dingen, onder andere dat
ik of wij haar ouders in gevaar
brachten en of we maar zo gauw
mogelijk wilden zorgen, liefst
dezelfde dag nog, voor vertrek
van deze onderduikers. Ik heb
haar nog wel even verteld dat
haar vader en moeder de fami-
lie van Baren al lang hiervoor

ring kwam van Duitsers, laat ik
me ook eens netjes uitdrukken,
en dat konden we dan ook niet
afwachten. Maar wat te doen?
Veel mensen die eerder toezeg-
ging hadden gedaan trokken
zich toen terug. Goede raad
was duur en veel tijd hadden
we ook niet.

Onderduikervaring
in Drenthe
Gelukkig had ik een mooi
voorbeeld voor ogen, want een
joodse vriend van me was on-



dergedoken in Drenthe. Hij zat
ondergedoken bij zijn buurman
de heer Jan Niemeyer in Em-
men. Toen ik daar de eerste
keer op bezoek kwam mocht
ik 's nachts slapen bij de onder-
duikers, achter de schuine lam-
brisering van zijn woning. We

hospita, mevrouw Mart Nie-
meyer, had het er volgens mij
het moeilijkst mee. Zij was, in
mijn ogen tenminste, heel erg
gespannen. In feite was het
voor haar ook de hele dag op-
passen dat er niemand, zoals
het in Drente eigenlijk gewoon-

Oorlogswinkel van Tieme enAlie Beuving
op de hoek KruistraatlKerkstraat te Dieren, 1945

lagen met zijn allen in houding
44, dat wil zeggen knieën op-
getrokken en in elkaar gepast.
Als er een van houding wilde
veranderen moest het hele stel
van houding veranderen. Mijn
buurvrouw was ook niet een
van de grootsten en wij vulden
elkaar mooi aan. Haar man zat
reeds in kamp Westerbork en zij
had haar dochter ook bij zich in
deze vrij moeilijke situatie. Ik
geloof dat we met ongeveer zes
personen hier overnacht heb-
ben achter het beschot. Onze

te was, zo zonder aan te bellen
binnen kwam. Ja, dit was voor
haar een heel moeilijke tijd die
gelukkig ook weer niet al te
lang geduurd heeft. Haar man
Jan was de hele dag bij de weg,
zoals wij dat noemden, met
zijn melkwagen om zijn klan-
ten te bedienen. En dan was er
volgens mij ook nog een klein
kindje, een zoontje, in hun ge-
zin. Kinderen hoe klein ze ook
waren, konden soms onbewust
moeilijkheden veroorzaken,
wat moeder de vrouw moest

trachten te voorkomen. Dit was
voor deze 'hospita' een zware
taak met veel innerlijke span-
ning. Mijn hulde voor deze
mensen, die zogenaamd op de
achtergrond meehielpen maar
eigenlijk wel in de frontlinie
voor de onderduikers bezig
waren.

Maar ook voor haar kwam er
gelukkig ontspanning. Jan had
contact gekregen met de heer
Zefat te Valthe, die een groot
hoenderpark exploiteerde,
maar op dat moment zonder
hoenders zat. Wel waren hier
reeds onderduikers aanwezig
maar konden de logé's van
Jan en Mart er volgens Bertus
Zefat gemakkelijk bij. Ja die
Bertus was een aparte kerel,
je kreeg er niet veel woorden
uit maar hij deed wat zijn hart
hem ingaf en dat was niet altijd
zonder problemen. Maar Ber-
tus wist er altijd wel wat op te
vinden. Een man die zijn eigen
gang ging, als een echte Drent,
recht op het doel af. Toch had
deze man het met zijn gezin
niet gemakkelijk, zijn vrouw,
was nog minder spraakzaam
dan hij. Er waren drie kinde-
ren in het gezin, twee meis-
jes als oudsten en een zoontje
Miel Jan. De meisjes Gretha
en Annie hadden een of andere
spierziekte en waren daardoor
gehandicapt. Ze moesten vanaf

het bed gedragen worden naar
hun zitplaats. Het Hoender-
park De Hondsrug lag aan de
buitenkant van Valthe, richting
Odoorn, omgeven door heide-
velden en akkerbouw. Vanuit
Emmen bereikten we dit per
fiets door een bosrijke omge-

Albert Zefat

ving en veel verkeer ontmoette
je hier dan ook niet, iets waar
we uiteraard helemaal geen
probleem mee hadden. Liever
geen aandacht trekken vonden
we het prettigst. Toch moesten
deze onderduikers op een ge-
geven moment weer een ander
onderkomen hebben, want men
had ontdekt dat er in een van
de hokken geen kippen zaten,
maar andere spullen, die vol-
gens de bezetter ingeleverd
hadden moeten worden, zoals
koper, lood en andere zaken.



Dit waren echter verstopte
goederen van de handelaar A.
From uit Emmen, die hier zelf
ook ondergedoken was met
zijn hele familie. Men moest
op korte termijn nieuwe woon-
ruimte hebben en vond deze
in de omliggende bossen. Hier
ging men graven en spitten om
een onderkomen te creëren en
dat ging de onderduikers zeer
goed af, natuurlijk met advie-
zen van Bertus die de samen-
stelling van de grond kende als
zijn broekzak en ook zorgde
voor de materialen, die men
nodig had voor de holen, an-
ders kan ik deze onderkomens
niet noemen.

Het onderduikershol te
Middachten "Onze Winkel"
Nu ik wist hoe dit bouwen in
zijn werk ging stelde ik dan
ook voor aan mijn vrienden
Henk en Piet om zo'n zelfde
onderkomen te maken voor de
familie van Baren, als ze er
tenminste mee in zouden stem-
men. Ja deze mensen hadden
ook niet veel te kiezen in deze
rottige tijden. Het werk zou in
hoofdzaak uitgevoerd worden
door Piet en mij, omdat Henk
zijn dagdienst had te vervullen
bij de Edy-fabrieken.

Nadat we het plan goed hadden
doorgesproken moesten we nog
een geschikte plaats zien te vin-

den. Dit bleek op een terrein te
zijn wat toebehoorde aan Graaf
Bentinck, eigenaar van Kasteel
Middachten. Deze stond be-
kend als Duits vriendelijk, net-
jes uitgedrukt. De plek die ons
het beste leek lag vlak bij de
Duvel Steen en halfweg tussen
De Steeg en de Carolinahoeve.
Het was een jonge aanplant

van douglas-sparren die, zoals
toen gebruikelijk, vrij dicht op
elkaar stonden, zodoende zou
men er niet gemakkelijk een
weg door kiezen. Ook stonden
er geen bosbessen of bramen in
de buurt om mensen te trekken
als de bessen rijp waren, zodat
we hoopten ook daar geen last
van te hebben. Het pad door
de sparren maakten we door
het afhakken van afgestorven
sparren, die we aanpuntten
en dan weer achter ons in de
grond staken. Door deze ma-
nier werd het ook geen pad dat
recht op het doel afging, maar
meer slingerend.

Verder gingen we als volgt te
werk. We liepen met de spul-
len, die we dachten nodig te
hebben, voor spertijd vanaf
hotel Brinkhorst de weg over
in de richting van "Onze Win-
kel". Zo noemden we het toe-
komstige onderduikershol, in
die tijd wist je niet wie er mee
luisterde en zo kon het net zo

hol meer dan 2 km. was en wel
erg groot als je er bijvoorbeeld
een melkbus met water hele-
maal naar toe moest sjouwen.
Als eerste begonnen we met
het afbakenen van de grootte
van het hol, dat we wilden
maken. Hiervoor werden de
sparren die in dit vak stonden
zorgvuldig gerooid, want deze

moesten later weer op het hol
gezet worden. Nadat dit was
gebeurd, begonnen we met het
echte graafwerk. Dit deden we
meestal afwisselend, omdat we
ook nog moesten proberen wat

Lokatie van het onderduikers ho I,foto uit ± 1945 van de Duivelsteen

goed gaan over de echte winkel
in Dieren. Alleen ingewijden
wisten dat je het had over het
hol in het bos. Later kwamen
we er achter dat de afstand tus-
sen Ellecom en het onderduik-



nachtrust te krijgen, want de
volgende dag moesten we weer
onze dagelijkse dingen doen.
De 3e nacht stuitten we op
een zeer harde grondlaag waar
bijna geen doorkomen aan was.
Piet ging, nadat we wat hadden
gedronken en een plak koek
hadden genomen, op een gege-
ven moment een tukkie doen.
Het slapen ging nog wel, maar
je hield er wel verschrikkelijk
stijve spieren aan over, wat na-
tuurlijk minder prettig was als
je nog verder moest graven.

laag vanuit de ijstijd, maar dit
wist ik pas vele jaren later.
Gelukkig maar dat we geen
echte oudheidkundigen wa-
ren, anders was ons misschien
de moed in de schoenen ge-
zonken. Maar op een gegeven
moment heb ik Piet met een
schreeuw wakker gemaakt,
want in een van de hoeken van
onze toekomstige schuilplaats,
kwam ik tot de ontdekking dat
ik door de harde laag heen was.
Hierdoor werd het graven heel
wat makkelijker en konden we

Tekening van het onderduikershol gemaakt doof Tieme Beuving

Ook de aanwezigheid van de
massa's vliegen, die natuur-
lijk op ons zweet af kwamen
was erg vervelend. Die harde
laag, waar wij op terecht waren
gekomen, was een oude grind-

vlugger opschieten.
Hoelang we precies met ons
grondwerk bezig zijn geweest
kan ik me niet meer herinne-
ren, maar we waren wel blij dat
we verder konden gaan om de

zaak verder af te bouwen. Het
volgende wat ons te wachten
stond was het zagen van bo-
men. Dit leek ons helemaal niet
zo moeilijk, want in de directe
omgeving stonden prachtige
rechte grote sparren. Piet had
gezorgd voor een goede zaag,
waar we behoorlijk snel mee
konden werken. Waar we ech-
ter geen weet van hadden was
het geluid dat zo'n zaag maakt
midden in de nacht, eigenlijk
een zingende zaag dus. En het
was echt onze bedoeling niet
dat we bezoek zouden krijgen
van de S.S., die in die tijd ge-
stationeerd was op Avegoor.
We kwamen er vrij vlug achter
dat als je op een bepaalde ma-
nier je vingers op het blad van
de zaag plaatste het zingen van
de zaag ophield. Toen we dan
ook vrij spoedig deze flinke
jongen van zijn voeten had-
den ontdaan dachten we deze
boom zo even naar onze kuil
af te voeren, maar dat viel vies
tegen. Hij zat met zijn takken
vast in de andere bomen en het
kostte ons veel trekkracht om
hem uiteindelijk naar beneden
te krijgen. Daarna moesten we
de takken verwijderen en hem
verplaatsen naar onze kuil en
dit moest gebeuren zonder de
andere boompjes te beschadi-
gen, zodat al onze activiteiten
niet op zouden vallen en alles
er als een normaal bos uit zou

zien. De stronk van de boom
hadden we netjes afgewerkt
met zand en bladeren. Zo
moesten we nog enkele bomen
van hun voeten ontdoen en de-
zelfde weg laten gaan. Eerlijk
gezegd moet ik toegeven dat
we blij waren dat dit karwei er
op zat. Nu konden we begin-
nen met het dak en Henk had
gezorgd voor het benodigde as-
faltpapier. Dit materiaal moest
zeer solide en waterdicht wor-
den verwerkt, want het uitge-
graven zand moest daar weer
op worden aangebracht en de
gerooide boompjes moesten
er weer op geplant worden wat
ons uiteindelijk goed lukte. Al
het zand wat aan de boompjes
zat moest er afgestoft worden,
daarna moest de grond weer
afgewerkt worden met dennen-
naalden etc.
De ingang van het hol was traps-
gewijze en bijna niet te zien zo
goed was deze gecamoufleerd.
Meubilair was niet aanwezig,
de bodem van het hol vormde
de dagelijkse leefruimte en te-
vens het bed als men tenminste
niet buiten was. Smid 1. Hesse-
ling uit Dieren zorgde er voor
dat er een klein maar handig
kacheltje kwam, waar men op
kon koken en waar men zich bij
kon warmen. Deze Jan Hesse-
ling is later verdronken in het
Dierens Kanaal toen hij melk
ging halen voor onderduikers.



Het koken kon alleen bij duis-
ternis gebeuren, dit in verband
met de opstijgende rook. Later
hebben we er iets op gevonden
om deze rook niet rechtstreeks
op te laten stijgen, maar zich
te laten verspreiden door een
ronde steen op de kachelpijp te
leggen, waardoor de rook meer
zijdelings wegtrok. De familie
van Baren heeeft dit verblijf
op diverse manieren en naar
eigen wijze een beetje gezellig
gemaakt. We hebben er diverse
feestjes gehouden onder andere
Sint Nicolaasfeest, waarbij we
ook nog sinterklaasliedjes heb-
ben gezongen.

Driemaal in de week brachten
Piet en ik proviand en dergelijke
aan, wat bij elkaar gebracht was
door de heer Bosman kruide-
nier te Ellecom. Deze proviand
werd getransporteerd in grote
zelf vervaardigde rugzakken.
De gehele familie Bosman heeft
ontzettend veel gedaan voor de
onderduikers in het hol in het
bos. De grootste last voor ons
was de dagelijkse watervoor-
ziening. Met een grote melkbus
tussen ons in gingen we in don-
ker de bossen in en dan merk
je pas hoe ongelijk de grond is
en ook hoe zwaar zo'n 40 liter
water kan worden als je daar in
het donker een tijd mee moest
lopen, helemaal van Ellecom
naar de Duivelssteen. Daar

hebben we het erg moeilijk en
zwaar mee gehad. Gelukkig
was het de heer Berveling van
Hotel Athlone uit de Steeg ge-
lukt iemand te strikken, om dit
moeilijke karwij voor ons op
te knappen. Een van de heren
Modderman van "De Haver-
kist", ging dagelijks zijn aan-
gespannen paarden afrijden in
de bossen. Het was voor deze
persoon dan ook niet zo'n grote
opgave om het water naar het
onderduikhol te brengen, maar
hij moest wel zorgen dat hij niet
gezien werd en meestal deed
hij dit overdag. En dan moest
dit natuurlijk op een vaste afge-
sproken plaats en tijd gebeuren,
zodat de bewoners van het hol
meteen die melkbussen weg
konden halen. Door deze hulp
konden ze wat royaler omgaan
met de watervoorraad wat een
stuk prettiger was voor hen. Dit
kwam ons helpers ook ten goe-
de omdat er nog wel eens logé's
in het hol opgenomen werden,
die tijdelijk even een ander on-
derdak moesten hebben, zoals
de Amerikaanse piloot Albert
Stern.

Voor deze opname van extra
onderduikers hadden we ook
meer ruimte nodig. De mensen,
die hier al enige tijd verbleven
maakten op onze aanwijzingen
meer woonruimte door het hol
verder uit te graven. Hiermede

hadden we ook nog wel een
beetje geluk want het was me
opgevallen dat er ergens aan de
bosrand een grote mijt met tak-
kebossen stond. Dus 's nachts
er op af en allemaal netjes ach-
ter elkaar met de takkebossen
op de nek weer in de richting
van het hol terwijl de achterste
man onze voetsporen uitwiste.

lijkse sleur. Toch geloof ik niet
dat er echt angst was, ook niet
bij onze vrouwelijke hulpen,
die ook hun steentje bijdroegen
in deze moeilijke tijden, onder
andere de dames Bosman van
kruidenier Bosman uit Elle-
com. Mijn vrouw Alie ging nog
wel eens overdag op haar een-
tje eten brengen en ze moest

dan heel goed uitkijken dat
niemand haar zag en volgde.
Gelukkig heeft dit nooit echt
tot moeilijkheden geleid. Jacob
van Baren wiste elke dag alle
sporen uit zodat het onderdui-
kershol goed verborgen bleef.
De jacht-en bosopzichters van
Middachten hebben ons nooit
verraden, hoewel we ons niet
voor konden stellen dat al onze
activiteiten voor hen volledig
verborgen gebleven zijn.

Albert Stem, Betty Cohen met eega, Los Angeles 2004

Dit alles gebeurde in volledige
stilte, zoals je je voor kunt stel-
len op enkele verwensingen na
die toch niemand hoorde. Dit
soort nachtoefeningen moes-
ten we wel vaker uitvoeren om
in het bezit te komen van voor
de onderduikers noodzakelijke
materialen. Somrnigen onder
hen waren soms wel een beetje
nerveus maar waren vaak ook
blij met de afwisseling, die onze
activiteiten gaven in hun dage-



Maar de moeilijkheden kwa-
men wel op ons af toen Piet
Meijer gearresteerd was bij
een overval op een wapende-
pot ergens op de Veluwe. Uit
later onderzoek bleek dit een
opgezette val van de beruchte,

Pieter Meijer uit Ellecom, gevlucht
via Duitsland is in Asehaffenburg
gedood door de geallieerden

naar de Duitsers overgelopen
oud militair, Johnny de Droog
te zijn. Piet moest dan ook de
plaats aanwijzen in het Mid-
dachterbos waar de onderdui-
kers zaten. Hiervoor werden
diverse bosarbeiders van Mid-
dachten door de Duitsers in
gijzeling gehouden. Zodoende
kon hij niets anders doen dan
het onderduikershol aanwij-
zen. 'Gelukkig' zat er juist op
dat moment alleen nog maar

de uit 4 personen bestaande
familie van Baren. Deze zijn
toen gevangen genomen en la-
ter vanuit het kamp Westerbork
afgevoerd naar diverse concen-
tratiekampen en niet meer te-
ruggekeerd na de oorlog, dus
vermoord door onze buren zul-
len we maar zeggen.
Ikzelf ben toen gevlucht naar
Drenthe waar ik ook onderge-
doken heb gezeten. Om op tijd
weg te komen als we verraden
zouden worden of wanneer er
iets mis zou gaan hadden we
afgesproken dat we de bood-
schap "De japonnen kunnen
afgehaald worden" zouden
gebruiken. Wanneer we dat
hoorden moesten we maken
dat we weg kwamen. Het on-
derduikershol heeft enige jaren
bestaan en er hebben zo'n tien
tot twaalf mensen, langere of
kortere tijd in geleefd. Na het
verraad is het onderduikershol
vervallen en bij mijn weten ge-
woon aan zijn lot overgelaten.
Ik weet niet of de Duisters het
dichtgegooid hebben. Het kip-
pengaas, dat we gebruikten on-
der het asfaltpapier om het dak
af te dekken, zal nog wel in de
grond zitten.

Tieme Beuving

DIERENS HARMONIE ORKEST 100 JAAR
Walter de Wit

Het orkest opgericht op 15 maart 1906 heeft zich al 100 jaar
lang bewezen een belangrijke sociale en muzikale factor te
zijn in het dorp Dieren. Het orkest heeft vaak deelgenomen
aan muziekconcoursen, waarbij de kwaliteiten van het orkest
op het hoogste niveau gewaardeerd werden.

De Harmonie in het oprichtingsjaar 1906

Onder de bezielende leiding van de huidige dirigent wordt
nog steeds deelgenomen aan deze 4-jaarlijkse competities,
waarbij gestreefd wordt naar het handhaven of verbeteren van
de muzikale kwaliteit.
Het Dierens Harmonie Orkest heeft in 2006 haar 100-jarig
bestaan gevierd met enige bijzondere concerten maar het
bestuur heeft tevens besloten een extra jubileum-uitgave van
haar magazine uit te geven. Meer dan 30 pagina's muzikale
geschiedenis gelardeerd met vele zwart-wit foto's, waarop
al die honderden mensen en muzikanten staan. Ze geven een
goed beeld van de lange geschiedenis van het orkest.
Uit de tekst blijkt dat vooral de muzikale en sociale saamho-
righeid tot dit gezamenlijk 100-jarig jubileum geleid hebben
en de kurk is waarop het Dierens Harmonie Orkest drijft.
We wensen het orkest nog minimaal een nieuwe eeuw mu-
ziekplezier toe en zien uit naar de volgende jubileumuitgave.



Opkomst en neergang van Ellecom
in de negentiende eeuw

John Striker

Geheel links de in 1875
gebouwde villa Klein
Bergstein en rechts de
villa Groot Bergstein.
De Seisweg naar de
Kastanje/aan was er
nog niet toen deze foto

•••II•••••• II.L ~ ~-'!!a~~~~~~~~ werd gemaakt.

In de eerste aflevering werd al vastge-
steld dat het vooral de voorname bur-
gers uit het rijkere westen van ons land
waren, die aan de Veluwezoom aan
beide zijden van Arnhem een buitenver-
blijf gingen zoeken.
Het weekblad Eigen Haard uit 1879
schrijft hierover:
"Wie gedurende de zomermaanden de
hitte en het gewoel der groote steden
voor enige weken wilde ontvluchten of
wie - iets dat meer en meer plaatsvond
- zijne woonplaats uit andere provin-
ciën naar de Geldersche streken ver-
plaatsen wilde, in den regel de voorkeur
gaf aan Gelderlands' gemakkelijk te
bereiken en in bloei aanhoudend toe-
nemende hoofdstad; aan het verjongde
Arnhem, met zijne door natuur en kunst
even rijkelijk bedeelde omstreken."

En een ander citaat uit: Hupkes,
Oorspronkelijk Veluwezooms:

In de eerste aflevering in
Ambt en Heerlijkheid van
december 2006 is een glo-
baal overzicht gegeven van
de groei van Ellecom door
de jaren heen tot de glo-
riedagen van het toerisme
rond 1920. In dit tweede
artikel wordt een gedetail-
leerder kijkje genomen in
het dorp en wel vanaf ca.
1820. In een chronologi-
sche wandeling langs de
verschillende huizen zien
we de ontwikkeling van EI-
lecom als vestigings- en
vakantieplaats.

"De oostwaartse mobiliteit uit de Rand-
stad is begonnen en daarnaast komt
het uit genoegen verblijven elders dan
bij familie of vrienden in de mode. Bij
de betere standen weliswaar, want nog
in 1913 heeft een toch niet de minste
en sterk georganiseerde personeelstak
als de typografen slechts recht op vier
vakantiedagen per jaar."

Belangrijke bouwwerken
in de 19de eeuw als aanzet tot
de ontwikkeling van Ellecom
We maakten al melding van een explo-
sieve groei van het aantal villa's en bui-
tenhuizen, dat een aanvang vond rond
1820. Aan de hand van een summiere
lijst van bouwwerken werd in het vorige
artikel kennis gemaakt met een aantal
illustere namen, welke voor vele leden
van de huidige Ellecomse bevolking niet
meer dan een naam zullen zijn. Een
nadere kennismaking met deze bouw-



werken verdient dan ook zeker een plaatsje in dit
en volgende artikelen.

Landgoed Groot Bergstein
De St. Nicolaaskerk was al eeuwenlang het
centrum van het dorp, woonobjecten werden in
de directe omgeving ervan gebouwd. Dit bleef
echter beperkt tot een paar boerderijen, arbei-
derswoningen, kosterhuis De Drietip van 1688,
parochie en het landhuis Groot Bergstein van
1729, dat op een heuvel aan de westkant van
de kerk gebouwd was, waar nu de Anne Frank-
schooi is.
Begin 1800 was grootgrondbezitter Van Löben
Seis de eigenaar van dit reusachtige landgoed,
een gebied dat zich langgerekt uitstrekte langs
de Kastanjelaan en de Pieperslaan tot aan de
weg Arnhem - Dieren. Dit prachtige buitenhuis
kreeg in de oorlog 1940-'45 helaas eén voltreffer
van een V1 en is daarna afgebroken.

Huize Dalstein
In 1823 was het de Rot-
terdamse koopmansfamilie
Havelaar, die met een groot
bouwproject aan de lager
gelegen oostrand van Ellecom
aan de weg naar Doesburg,
de ontwikkeling van Ellecom
een zetje gaf en wel met
de bouw van het landhuis
Dalstein. Dit landgoed werd
van het landgoed Bergstein
van de familie van Löben Seis
gescheiden door de St. Nico-
laaskerk met de omliggende
gronden. Dit was maar goed
ook, want er was sprake van
de nodige rivaliteit tussen de
beide families. Zie de nadruk
op de benaming van Dalstein.



Huize Dalstein als herstellingsoord.
Let op de veredelde spellingswijze Dalsteyn op de kaart

In 1849 verhuisde de familie Havelaar naar de Have-
laarstraat in Velp en kwam Dalstein in het bezit van de
familie Mispelblom Beyer uit Zutphen. In 1895 trouwde
de oudste dochter van de familie Mispelblom Beyer
Johanna Gerarda met de kunstschilder Wilhelm Ema-
nuel Müller Kühlenthal uit Baden - Baden. Zij trokken
bij haar ouders op Dalstein in en bleven daar tot 1906
wonen.
De heer Müller Kühlenthal en zijn vrouw gingen in dat
jaar terug naar Baden Baden, maar hielden het pand in
bezit, dat tevens een pensionfunctie kreeg.ln 1924 ging
de familie Müller Kühlenthal failliet door de bekende
beurscrash van die jaren. Met name zijn beleggingen in
Russische aandelen hadden hun waarde door de revolu-
tie van 1917 in Rusland volledig verloren.
De familie vernam het bericht nog steeds wonend in
Duitsland en is daarna nooit meer naar Nederland
teruggekeerd.

Het huis werd gekocht door een neef van Mevrouw
Müller Kühlenthal: de heer Colenbrander uit Brummen.
Deze was volgens onbevestigde bronnen de rijkste
man van Nederland van die tijd.
Huize Dalsteyn kreeg, begeleid door een veredeling
van de schrijfwijze, na 1928 onder de leiding van
de arts Louise Steinmetz-Labberton een functie als
herstellingsoord voor "beschaafde jonge mensen met
lichamelijke, geestelijke of sociale moeilijkheden" . Na
het overlijden in 1953 van de laatste eigenaar de heer
Dr. L. van Hengel werd het pand uiteindelijk in 1972
afgebroken.
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Huize Dalsrein als pension getuige het onderschrift:
Geachte Mejuffrouw, hierdoor deel ik u gaarne mede, dat u ons
vooreerst iedere dag gelegen komt, hoogachtend,
Mw. M. Kiihlenthal, 18maart 1903



Villa Vredenhoef later Hofstetfen
In 1836 kocht Jacob J. van Halteren uit Amsterdam een
stuk grond met een kort daarvoor gereedgekomen villa
Vredenhoef aan de Rijksweg nu Zutphensestraatweg
hoek weg naar Doesburg. Hij bleef echter wonen in zijn
huis Villa Kronenstein in Baambrugge. In december
1838 verkocht hij het pand in Ellecom door aan

Jacob Petrus Havelaar, gemeenteraadslid te Rotterdam.
Havelaar noemde het huis Hofstetten, hetgeen te maken
moet hebben gehad met de bosbouwstudie van zijn zoon
M.E. Havelaaar in Hagenau in de Elzas. Hij heeft er niet
lang van kunnen genieten. Reeds in 1846 overleed hij op
Hofstetten.
In 1849 werd het pand gekocht door voormalig officier
der Grenadiers de heer Van Petersom Ramring te Den
Haag. Al in 1865 keerde de heer Ramring weer terug
naar Den Haag en verkocht Hofstetten aan Mr. Wicher
Woldringh, griffier van de rechtbank in Winschoten. Deze
vestigde zich als rentenier in Ellecom. Hij overleed hier in
1894.
In 1900 kwam Hofstetten ter veiling en werd in delen
verkocht: het tuinmanshuis en de villa aan de familie
Müller Kühlenthal van huize Dalstein, de westelijke tuin
aan Mevrouw Regina Christina Van Geuns van Villa
Geuberka, dat gelegen was tussen Hofstetten en Buiten-
zorg/Ketelaar.

De familie Müller Kühlenthal vertrok in 1906 uit Neder-
land en verkocht Hofstetten aan de heer Cats, griffier in
Harderwijk.
De heer Cats kwam in 1909 op Hofstetten te overlijden
en Hofstetten werd toen verkocht aan de heer W. van
der Vies, assuradeur in Amsterdam. Toen hij eind 1916

....••._à Dhr. Cats en
bedienend
personeel op
het bordes, dat
enkele jaren la-
ter is gesloopt.
Een fotokaart
uit 1909.

kwam te overlijden, kwam het landgoed in 1917 in bezit
van de familie Wilhelm Kölling, oprichter van de Gazelle
rijwielfabrieken. De familie Kölling/Breukink heeft dit
pand tot 1954 bewoond. Als speciale band met het huis
van de oprichter in Ellecom, bevindt zich in de hal van
de Gazelle fabriek op een tegeltableau een illustratie
van het huis Hofstetten.

De familie Kölling bleef dit pand bewonen tot 1954,
waarna het in bezit kwam van Baron Schimmelpenninck
van Oye (Erelid van de Oudheidkundige Kring, red.)
Vanaf 1988 wordt het bewoond door de huidige bewoners.



Hoe men aan de grote hoeveelheden benodigd plantmateriaal
gekomen is, werd onder andere duidelijk door een gedegen
terreinverkenning in een deel van het Nationaal Park Veluwe-
zoom.

Restanten van een 19de eeuwse Rozendaalse dennenzaaiing ?

Inleiding
De heidevelden, of eigenlijk de restanten van de uitgestrekte
heidevelden van weleer, zoals die nu nog op het Rhedens-en
Rozendaais grondgebied te vinden zijn hebben een lange his-
torie. In onze gematigde streken zijn ze ontstaan door toedoen
van de mens die, nadat het meeste bos gekapt was, de daarna
ontstane heide gebruikte voor vele doeleinden. Het afplaggen
van de heide voor het verkrijgen van mest, het maaien van jon-
ge hei als voor voer voor het vee en van volgroeide hei voor
het maken van bezems zijn enkele voorbeelden van het gebruik
van de heideplant ten nutte van de mens. Maar zoals in de loop
van dit artikel zal blijken wordt er soms door een toevallige
ontdekking en het daaropvolgend onderzoek een "nieuw"soort
gebruik ontdekt, onbekend bij de huidige natuurbeheerders
aangezien het een praktijk betreft die de afgelopen 100 jaar
niet meer is toegepast.
Toen de baron van Rosendael, Assueer Jan Torck, omstreeks
1760 besloten had dat de woeste gronden van Rozendaal ont-
gonnen moesten worden stichtte hij niet alleen de nederzetting
de Imbosch waar zijn bosbouwpersoneel kon wonen en werken
maar nam hij ook de herbebossing voortvarend ter hand.
Het woest en bijster land moest opnieuw in cultuur gebracht
worden en daarvoor was veel plantsoen (pootgoed) nodig.

Gebiedsbeschrijving
De Braak is de naam van een stuk heideveld in het Nationaal
Park Veluwezoom, gelegen oostelijk van de ASO, ten noor-
den van Terlet, ten zuiden van Groenendaal en westelijk van
de Ringallee, dus net buiten de begrenzing van de voormalige
heerlijkheid Rozendaal. Hoewel niet vallend onder de heerlijk-
heid, behoorde het vroeger wel tot het grondbezit van de eige-
naren van kasteel Rozendaal".
Het gebied is een ogenschijnlijk normaal stuk halfopen hei-
deterrein zoals er zoveel zijn in het natuurgebied. Bij een wat
meer gedetailleerde beschouwing is echter een opvallende bij-
zonderheid te zien. In het noordelijk deel van de Braak valt,
over een groot oppervlak en vrij consequent om de ongeveer
zeven stappen, zeg maar om de 6 meter, een lichte rechthoeki-
ge depressie van niet te grote omvang (maximaal 80 x 160 cm)
in het terrein waar te nemen. Dit verschijnsel zet zich voort tot
onder de hier aanwezige boomgroepen van eik".



« Overzicht De Braak en onderzoekslocatie depressie,
foto Niek Backus

Zo'n regelmatig en onnatuurlijk patroon in de heide roept di-
rect de vraag op wat dit te betekenen heeft en waar deze ondie-
pe kuilen dan wel door ontstaan kunnen zijn. Waarom en door
wie kunnen deze patronen gemaakt zijn? Want dat het hier om
mensenwerk gaat is wel zeker omdat de natuur dit soort regel-
matig kuilen in de heide niet zelf maakt.

verkrijgen. -- (De plaggen worden doorgaans onder in de pot-
ten geworpen.) -- Waar de grond voor de bezaaiing bewerkt,
b.v. geploegd is, daar wordt 't zaad in den regelondergesleept
of ondergeëgd (b.v. met behulp van een weide-egge); ook wordt
't zaad welondergeharkt of door middel van een kudde scha-
pen, die men eenige malen over 't bezaaide perceel drijft, on-
dergebracht.

Op de oudste topografische kaarten (uitgave 1873, 1889, 1898)
staat aan de noordzijde van de Braak inderdaad een perceel
dennenbos aangegeven. De buitenomtrek van het gebied waar-
in de kuilen verspreid liggen blijkt overeen te komen met dit
perceel. Op de topografische kaart uitgegeven in 1906 staat
hetzelfde perceel wederom aangeduid als heide, maar nu met
enige opslag van loofhout", Mogelijk is het eikenbos van de
Braak het loofbos dat in 1906 genoemd wordt.

Bosbouw historie
Een mogelijke oplossing voor de
verklaring van dit fenomeen tref-
fen we aan in het boek 'Handlei-
ding voor het aanleggen en behan-
delen van grove-dennenbosschen'
van G.E.H. Tutein Nolthenius uit
189Pl. Hierin lezen we op p. 33-35:
Nadat' t zaad is uitgestrooid, wor-
den greppen of potten gegraven, om
't zaad met een dun laagje aarde (ter
dikte van ongeveer 1 cm.) te bedekken
... De onderlinge afstand dezer grep-
pen of potten bedraagt doorgaans 6
meter, en hoewel 't niet noodzakelijk
is, om de potten in rijen te laten gra-
ven, verdient dit toch, ter wille eener
gelijkmatige bedekking van het zaad,
aanbeveling. Wordt de richting der
greppen, of worden de plaatsen, waar
de potten gegraven zullen worden,
vóór de bezaaiing door rijen plag-
gen aangeduid, dan is 't gebruik van
bakens overbodig. Worden greppen
of potten op een onderlinge afstand Topografischkaartje van het gebied
van 6 meter gegraven, dan moet over
iedere, door 2 rijen plaggen begrensde, strook 3 maal gezaaid
worden ... Heeft men 't zaad met grond (uit greppen ofpotten)
bedekt, en liggen hier en daar kluiten, dan moeten deze met de
spade stuk geslagen worden, of moet men 't bezaaide perceel
met een sleep, ketting egge of dergelijk werktuig laten bewer-
ken. Het graven van potten is vooral daar, waar de heideplag
een vrij aanzienlijke dikte heeft, minder kostbaar, dan 't graven
van greppen; want bij deze laatsten, die een geringere diepte
dan de potten hebben, moeten meer plaggen gestoken worden,
om den voor het bedekken van het zaad benoodigden grond te

Veldonderzoek
Om een indruk te krijgen van de
aard van de depressies op de Braak
is bij een van deze zgn. "potten" in
2005 enig nader onderzoek verricht.
Er bleek sprake te zijn van een oor-
spronkelijk gegraven kuil met een
omvang aan de bovenzijde van 80 x
160 cm, waarvan de diepte reikte tot
ongeveer 60 cm onder het oorspron-
kelijke maaiveld. Voor het bestrooien
per kuil van een met dennenzaad be-
zaaide oppervlakte van telkens 6 me-
ter x 6 meter, met een laagje zand van
± I cm zou bij een dergelijke kuil een
verwijderde zandlaagdikte van 28 cm
voldoende zijn, (600 x 600 x 1 = 80 x
160 x 28). Rekening houdend met de
dikte van de verwijderde plag en het
schuin toelopen van de kuil, zouden
de kuilen qua omvang prima kunnen
passen in het hier geschetste beeld
van 'potten'.



Samenvatting
Uit de bovenstaande ge-
gevens blijkt dus dat we
aan de noordzijde van de
Braak inderdaad met een
voormalige dennenzaaiing
van doen hebben gehad. De
indruk wordt hiermee ver-
sterkt dat we op de Braak
te maken hebben met de
zogenaamde 'potten' die
in het verleden zijn gegra-
ven om zand te verkrijgen
voor het bedekken van het
uitgezaaide dennenzaad
op de naastliggende zaai-
bedden. Het zware werk
hiervoor werd gedaan door
de bosarbeiders van de Im-
bosch, die niet alleen voor
baron Torck moesten wer-
ken, maar ook hun eigen
schrale kostgrondje bij de
nederzetting moesten ver-
bouwen.

De gronden rond de Imbosch en op de Braak behoren tot de arm-
ste gronden in het ationaal Park maar uiteindelijk is het toch
gelukt om deze woeste gronden bijna volledig te bebossen.

André ten Hoedt

Dwarsdoorsnede depressie met insnede en opvulling met de afgestoken plaggen, foto Niek Backus

Nog meer informatie over dit perceel als dennenbos wordt ge-
boden in een archiefstuk uit 1865 voorkomend in het Archief
Huis Rozendaal". Hierin lezen we:
De ondergeteekenden door den Heer van Rosendaal belast met
het onderzoek en berigt omtrent de sedert 1860 in cultuur ge-
bragte woeste gronden hebben zich daartoe op den 3Mei 1865
vereenigd en het volgende bevonden. ..
b. Onder de Imbosch.
1. de Braak, groot 23 morgen, in 1861 gezaaid, deze grond
is zeer goed, hieruit zijn reeds 150.000 pootdennen getrokken,
daarmede kan nog worden voortgegaan, terwijl het dan nog
een goed bosch beloofd ...'.

1. J.e. Bierens de Haan, 1994. Rosendael. Groen Hemelt jen op Aerd, p. 199
2. Foto-atlas Gelderland, Uitgeverij ROBAS ProduktiesfTopografische

Dienst z.j. Luchtfoto 244/Groenendaal (1989) en Luchtfoto Atlas Gelder-
land (0), Uitgeverij 12 Provinciën, 2006. Luchtfoto 96 Groenendaal2003

3. Met dank aan J. den Ouden die me attent maakte op dit boek
4. Historische Atlas Gelderland, Uitgeverij Robas Producties, 1989. Kaart

No 451 Terlet. Verkend in 1865 en 1875. Herzien in 1906. Uitgave 1917
5. Gelders Archief, Archief Huis Rozendaal, inv. nr. 637



BESTUURSmededei ingen

Voor een artikel dat in Ambt en Heerlijkheid
gaat verschijnen zou ik graag in het bezit
komen van oude foto's van het Villapark
Overbeek en de Tramstraat in Velp. Vooral
van villa's die verdwenen zijn onder meer
nadat het ziekenhuis is verplaatst. Verder zou
ik graag informatie krijgen over mooie details
van het interieur van bestaande villa's, zoals
bijzondere tegels, glas-in-loodramen, geëtst
glas, stucplafonds enz. Het zou fijn zijn als ik
deze details mag fotograferen.
Ik hoop veel reacties te krijgen.

Nelleke den Boer-Pinxter
Tel 026-3613944
E-mail nellekepinxter@chello.nl

Aan de hand van een korte beschrijving en veel beeld-
cI!lateriaal zal datgene getoond worden waar u mogelijk
dagêlijkslangs rijdtofioopt,zonder dat de bijzonBere~
kenmerken u direct opvallen.
Met deze samenwerking ~ridoof hetgezam~nlijkpllblicet:efi
van~eze special hopen we een .zo' n compleet mogelijk~ -:~.
beeld te schetsen van de bouwkundige waarden van onze
gemeentén, waar ook veél bekende en lokale arcllÎtecterien~·
bouwbedrijven aan meegewerkt hebben.

In deze nieuwe rubriek tonen wij u een object, gebouw of een
detail hiervan met de vraag: Wat is dit. Onder de goede inzen-
ders wordt een boek verloot. Beschikt u over bijzondere infor-
matie van het getoonde object laat het ons dan weten. Bij het
bekend maken van de oplossing en de winnaar zullen wij deze
extra informatie meenemen. Inzendingen kunnen gestuurd wor-
den naar: Walter de Wit

Diepesteeg 25,6994 CC De Steeg
E-mail: walter.dewit@planet.nl

mailto:nellekepinxter@chello.nl
mailto:walter.dewit@planet.nl



