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Vikingen, koningen en oud-Indiëgangers

Het mooie van Ambt en Heerlijkheid
is dat velen er een verhaal of
wetenswaardigheden in kwijt kunnen,
die ook voor anderen interessant zijn
om te lezen. Bij de titel van deze
redactiebijdrage kan men zich af
vragen wat het verbindend element
is tussen deze drie verschillende
groeperingen. Ze hebben echter
alles te maken met de geschiedenis
van onze gemeenten. In het verhaal
over de naamgeving van Dieren is
mogelijk enigszins speculatief maar
daarom niet minder interessant, in
het vervolgverhaal over de oorkonde
en de relatie met het Ottoonse
koningshuis kan men zien dat er een
langdurig en diepgaand onderzoek
aan vooraf gegaan is en wat de oud-
Indiëgangers betreft kan men de
resultaten van hun bouwactiviteiten
nog steeds op veel plaatsen in de
gemeenten aantreffen. Maar niet
alleen dat, ook de woningen die
deze mensen lieten bouwen moesten
aangekleed worden met de planten
die ze in het verre Indonesië ook
om zich heen hadden. Vandaar dat
men in het begin van de vorige eeuw
dan ook diverse kwekers aantrof die
tropische planten kweekten voor de
verfraaiing van het interieur. Niet
alleen palmen, zoals in het verhaal
over de palmenkwekerij te Velp,
maar in Dieren en Laag-Soeren

waren ook kwekers gevestigd die zich
gespecialiseerd hadden in het kweken
orchideeën. Maar daarover mogelijk
meer in een andere aflevering.

De redactie



ste Germaanse goden. Later, in de tijd van de Vikingen, is hij
wat op de achtergrond geraakt".
De opsteller van de tekst. waarin Theothorne vermeld staat,
was misschien nog bekend met de West-Germaanse naam

Tiwaz. maar vermoedelijk niet met de
Noord-Germaanse naam Tiu", Ik vermoed,
dat de schrijver een hem bekend woord
heeft gekozen, waarvan de uitspraak het
meest op de klanken lijkt, die hij hoorde
bij het uitspreken van 'Tiu'. Tiu bestaat uit
twee lettergrepen: Ti-u en wordt uitgespro-
ken al : t '004). De apostrof C), die achter
de eerste lettergreep staat, wijst erop, dat
de klemtoon op de eerste lettergreep komt.
De letter 't' wordt op dezelfde wijze uitge-
sproken als bij ons. De letter 'i', zoals in
het woord porgrimr (latijnse schrijfwijze:
'thorgrimr") wordt als onze 'ee' uitge-
sproken. zoals in het woord 'neem'>'. 00
wordt uitgesproken als 'oe', zoals in lose,
drew, true, dus niet als onze 00, zoals in het
woord .groot.' Samengevat betekent dit, dat
'Tiu' als 'Tee-oe' wordt uitgesproken en Ti-
uI>orne als Tee-oe-thor-ne.
\\ îj kennen de letter 'p' niet. In Engeland
verandert later de letter 'p' in de lettercom-
binatie ·th':;'.

Hypothese herkomst
naam Dieren

Ron Bakker

Het grote verschil tussen de namen Di-
derna en Theothorne, de vroegere namen
voor Dieren, heeft mij aan het denken ge-
zet. Ik heb de herkomst van de naam Die-
ren als twee problemen opgevat; namelijk
het ontstaan van de oudste naam, Theo-
thorne en vervolgens de vorming van de
naam Diderna hieruit. Het nadenken heeft
bij mij tot de onderstaande ideeën geleid.

1. Ontstaan van de naam Theothorne
De combinatie van het deel 'Thor' en het
jaartal 838 zal al velen, die hierover nage-
dacht hebben op het spoor van de Noor-
mannen gezet hebben. Immers, zoals in de
encyclopedieën vermeld staat, kenden de
West-Germanen, zoals de Angelen, Sak-
sen, Friezen en Franken, deze Germaanse
godheid als Donar. De naam Thor werd ge-
bruikt door de Noord-Germanen in Scandi-
navië en hoorde dus niet in onze streek.

1.1. Het woorddeel 'thor'
Ik ben uitgegaan van het woorddeel 'thor'
en heb het woord Theothorne in drie delen Thor
gesplitst. Rondom het woorddeel 'thor,' zijn
er nog 'Theo' en 'ne.'

1.3. Het woorddeel 'ne'
Bij het zoeken op internet heb ik mij ge-
richt op informatie betreffende Noormannen,

Angelen, Saksen, Friezen en Franken. Behalve dat de uitgang -ne een
meervoudsuitgang is, heb ik over deze uitgang niets gevonden. Als
Theothorne de namen van twee goden bevat, is deze uitgang nog wel
te begrijpen, maar bij de plaatsen Thorn(e) in Limburg, Engeland en
Polen lukt dit niet. Ik zou over de uitgang -ne alleen kunnen specule-
ren. Deze uitgang zou gebruikt kunnen zijn om in een gesprek over
een plaats aan te geven, dat het om de plaats en niet om de godheid
zelf gaat. Ook kan de uitgang de betekenis hebben van 'gewijd aan' of
om met de meervoudsvorm een grote eerbied te laten blijken.

1.2. Het woorddeel 'Theo'
Ook met dit woorddeel heb ik mij, bij het zoeken op internet,
gericht op informatie betreffende Noormannen, Angelen, Sak-
sen, Friezen en Franken.
Wat het meest op 'Theo' lijkt is de Noord-Germaanse godheid
Tiu, naar wie waarschijnlijk onze dinsdag is genoemd" en2). Tiu
was rond het begin van onze jaartelling één van de voornaam-



2. Evolutie van Theothorne tot Diderna
Toen ik de site: 'Nederlandse Geschiedenis, Prehistorie tot
1000.htm' tegenkwam, was de oplossing van dit probleem een
stuk eenvoudiger geworden". Hierin is te zien hoe de naam
Diderik uit Theodorik ontstaat.
In dit document staat deze aflei-
ding vermeld achter het jaartal
885. Hierbij ontstaat uit 'Theo'
het woorddeel 'Di' en uit 'dor'
het woorddeel 'der.' Theodorik
was de zoon van Gerulf 11.Ge-
rulf II was in 885 afgezant van
Godfried 'de Noorman' naar
koning Karel III en vermoe-
delijk zelf ook een Noorman.
Theodorik was kennelijk dan
ook zelf een Noorman",

ren liggen en gemakkelijk vanuit de Noordzee of de Oostzee
bereikbaar zijn of waarvan bekend is, zoals Thorn in Limburg,
zich daar vlakbij opgehouden hebben (Asselt aan de Maas).
Bij Hull, aan de oostkust van Engeland mondt de rivier de Don

uit in de Noordzee. Niet ver
van de monding ligt de plaats
Thorne aan deze rivier. Deze
plaats ligt in het centrum van de
driehoek Hull-Leeds-Sheffield.
Thorne lag door het hoge water
in de Middeleeuwen geregeld
geïsoleerd". Mijns inziens een
geschikte plaats voor de Noor-
mannen om zich te vestigen in
een hen vijandig gezinde om-
geving. De auteur schrijft in de
paragraaf 'Medieval Thorne',
dat de naam Thorne Saksisch isReconstructie van een Vikingnederzetting

Analoog ontstaat dan uit 'Theothorne' 'Diterne' . Het grote
aantal weinig van elkaar en van Diterne verschillende schrijf-
wijzen duidt erop, dat het gebruikelijk was om eigennamen te
noteren op basis van waargenomen klanken. Het overbrengen
van informatie was belangrijker dan het consequent correct
spellen van plaatsnamen, eigennamen e.d. Genealogen kennen
de vele schrijfwijzen van eigennamen uit eigen ervaring. Van
de vele oude schrijfwijzen van Dieren is Diederna de enige
schrijfwijze, die op een 'a' eindigt en daarmee afwijkend van
alle andere. Wellicht is dit het gevolg van de geringe leesbaar-
heid in de oorspronkelijke tekst en is Diederne waarschijnlijker
dan Diederna.

3. Andere plaatsnamen, die vermoedelijk op nederzettin-
gen van Noormannen wijzen
De Noormannen, die vanuit het huidige Denemarken vertrok-
ken richtten zich op de westkust van Europa". Aanvankelijk
waren vooral Friesland en de oostkust van Groot Brittanië in
trek".
Het lijkt erop, dat plaatsnamen met de naam Thorn(e) als ge-
meenschappelijk kenmerk hebben, dat zij aan belangrijke rivie-

en 'de plaats, waar de doornen
groeien' betekent". Als leek vraag ik mij af of de naam Thorne
van Skandinavische oorsprong kan zijn, mede door de ligging
van plaatsen met deze naam aan belangrijke rivieren, goed toe-
gankelijk van Noordzee en Oostzee.
De Noormannen, die vanuit het huidige Zweden vertrokken,
zetten koers naar het zuidoosten, waar ze de rivieren opvoeren.
In Polen ligt aan de rivier de Wisla de stad Torun. In 1150-1190
heette deze stad Thorn". Ook deze stad heeft met Thorne in
Engeland en Theothorne aan de IJssel gemeen, dat deze aan
een rivier liggen en vanaf de Noordzee en Oostzee goed be-
reikbaar zijn. Hoewel, volgens Hobson, de herkomst van de
naam van de plaatsen met de naam Thorne, zoals die in Noord-
Europa veelvuldig voorkomen, Saksisch is, vraag ik mij af of
een Scandinavische herkomst is uit te sluiten.

4. Gevolg van dit idee
Als dit idee betreffende de herkomst van de naam Dieren juist
is, betekent dit, dat te Dieren vroeger een tijdelijk kamp of een
meer permanente nederzetting van Noormannen is geweest.
Als er al eerder een nederzetting was, zullen de bewoners door
hen verdreven zijn. Hun succesvolle handhaving en machtsuit-



breiding zal alleen mogelijk zijn geweest door hun grote aan-
tal. Dit betekent, dat het aantal te Dieren afgemeerde viking-
schepen aanzienlijk geweest zal zijn. Te midden van de hen
vijandig gezinde omgeving zullen zij zich op korte afstand van
hun schepen opgehouden hebben.
Bij onraad moesten zij in korte
tijd ter plaatse zijn om in te
grijpen. Tegelijkertijd moesten
zij op de oever veilig zijn voor
het water. Wellicht dat de loca-
tie van Dieren om deze redenen
voor hen aantrekkelijk was.
Ik kan mij voorstellen, dat
vanaf de aanlegplaats van het
veer te Dieren de schepen in
een rij over een afstand van en-
kele honderden meters naar het Reconstructie van een Vikingboerder(j

noorden lagen afgemeerd.
De nederzetting kan dan in een lintvorm slechts op enkele
tientallen meters van de schepen zijn gelegen. Daar de rivieren
in de tijd van de Noormannen nog niet bedijkt waren, konden
deze op vele plaatsen buiten hun oevers treden. Dit zal ertoe
geleid hebben, dat de verschillen tussen hoog water en laag
water te Dieren kleiner waren dan nu het geval is. De angst
voor hoog water zal voor de Noormannen nauwelijks een rol
gespeeld hebben, zodat zij zich niet op grotere hoogte, op wat
grotere afstand van hun schepen hoefden te vestigen. Zutphen
zou door de Noormannen drie maal geplunderd zijn. Dit is niet
zo verwonderlijk met een Vikingnederzetting om de hoek.
Misschien waren de Noormannen uit Theothorne ook betrok-
ken bij de plunderingen van Deventer en Zutphen in 880, die
vanuit Nijmegen door Godfried 'de Noorman' ondernomen
zouden zijn",

van het veer, ongeveer waar de verhoging direct aan het wa-
ter ligt, ontbreekt het plateau. Daar bevindt zich de achtertuin
van het huis, dat direct ten noorden van het veer staat. Deze
tuin vertoont een geringe helling. Het is alsof grond vanaf het

plateau, dat wellicht oorspron-
kelijk ook op die plaats aanwe-
zig was, naar beneden gescho-
ven is. Misschien is dit gebeurd
om een viking graf af te dekken
en is het een poging waard om
enkele proefboringen te ver-
richten. Mocht er inderdaad
een vikinggraf gevonden wor-
den, dan is dit niet alleen his-
torisch interessant, maar heeft
onze gemeente er ook een toe-
ristische attractie bij.

Bij het bekijken van de oever van Dieren bij het Dierense veer
vallen twee zaken op. Circa 25-50 meter noordelijk van de aan-
legplaats van het veer bevindt zich een verhoging, die onmid-
dellijk aan het water ligt. Daarnaast bestaat de oever langs de
IJssel uit een plateau, een steil aflopende helling en een korte
uiterwaard. Echter, 25-50 meter noordelijk van de aanlegplaats
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Arbeidsomsta nd ig heden
op de Steenovens

in de Negentiende Eeuw

Na het midden van de 19de eeuw werden voor de Nederlandse
baksteenindustrie de uiterwaarden van Rijn, Waal en IJssel
steeds belangrijker. Deze belangstelling was een gevolg van de
gemakkelijke verwerving van goedkope grondstof, de betere
verbindingen via het water en het grote arbeidersoverschot, dat
tegen relatief lage lonen geworven kon worden. Als kralen aan
een snoer verrezen langs de oever van deze rivieren talrijke
veldovens. Er ging geen jaar voorbij of er werden wel enkele
nieuwe concessies afgegeven. Deze expansieve ontwikkeling
is ook langs de IJssel duidelijk aanwijsbaar. Hier ontwikkelde
zich in enkele decennia een belangrijke baksteennijverheid.

Een afdraagster keert terug met een lege vorm,
die ze met een stokje, een leuthout, schoon maakt.

Olieverfstudie van A. van Rappard, Rijksmuseum Amsterdam.
dr. G.B. Janssen

Het is moeilijk zich nog voor te stellen. Maar er stonden eens
langs de IJssel van Westervoort tot voorbij Kampen meer dan
50 steenfabrieken. In 1993 doofden de laatste twee steenfabrie-
ken langs die rivier hun vuren definitief. Steeds meer schoor-
stenen, die karakteristieke merkpunten in de uiterwaarden ver-
dwenen en wat ons nog rest is herinnering en enkele artefacten.
Het beeld van vroeger van grootschalige steen oven complexen
in de uiterwaarden met honderden arbeiders is geheel verdwe-
nen. Steenovens en ook steenovenvolk zijn historie geworden.
Slechts hier en daar nog een vervallen oven, een schoorsteen
of enkele bedrijfsgebouwen die ons herinneren aan een platte-
landsindustrie, die heel lang seizoen gebonden was en een zeer
slecht imago had. Schaalvergroting en automatisering hebben
bij een nagenoeg gelijkblijvende behoefte aan bakstenen ge-
leid tot een grote kaalslag langs de oevers van de Grote Rivie-
ren. Om een indruk te geven. In de jaren twintig van de vorige
eeuw werkten er in de Nederlandse baksteenindustrie ongeveer
20.000 mensen bij een productie van 1,5 miljard stenen. Eind
jaren negentig was de productie zelfs 1,7 miljard, maar werk-
ten er nog geen 1700 mensen meer in de Nederlandse bakstee-
nindustrie.



Langs de IJssel bij Wes-
tervoort hebben zeven
steenfabrieken gestaan.
De voormalige ge-
meente Angerlo met de
dorpen Lathum, Bahr
en Giesbeek was eens
een belangrijk centrum
van de grofkeramische
industrie. Naast bak-
stenen werden hier ook
dakpannen en vloer-
tegels gebakken. Ook
de gemeente Rheden
kende veel baksteenac-

In deze bijdrage wordt
niet ingegaan op het
komen en gaan van de
diverse steenfabrieken
in de gemeente Rhe-
den, maar enkele as-
pecten van het werk op
zo'n steenoven worden
nader onder de loep ge-
nomen. De baksteenfa-
bricage was in de loop
van 19de eeuw één van
de belangrijkste takken
van nijverheid in de
provincie Gelderland
geworden.

Zij bood aan duizenden arbeiders op het platteland seizoen-
werk. De arbeid op de Gelderse steenfabrieken werd in 1880
door de Enquêtecommissie Struve en Bekaar als volgt beschre-

steenoven in Westervoort bij de splitsing
van de Rijn en de Llssel, Verkadealbum Zaaandam 1916

tiviteiten.
Eerst de Steenwaard te Velp waar Avelingh en veel later Vos
actief waren. Dan het Rhederlaag (De Mars en Muggenwaard)
waar Van Zadelhoff, Walters en Wentink stenen bakten. Dan
volgde onder Dieren de Havikerwaard met de steenfabriek van
Geerlings & Kroese en de steenfabriek Bingerden van de fa-
milie Van de Loo, een fabriek die Europese bekendheid kreeg
door haar bijzondere stenen. Ook gerenommeerde steenbak-
kers als Terwindt & Arntz, Robert Janssen en Jurgens zijn ac-
tief geweest in de gemeente Rheden. In totaal waren er vanaf
Westervoort tot Steenderen 25 steenfabrieken, waarmee gezegd
kan worden dat dit gebied van de IJssel een kerngebied was in
de Gelderse baksteenindustrie.

In 1865 waren er in de gemeente Rheden zes steenfabrieken met
326 arbeiders en een totale productie van twaalf miljoen stenen.
Een gemiddelde productie van meer dan twee miljoen stenen
per fabriek behoorde destijds tot de top van de branche. In de
periode 1881-1891 draaiden er zestien steenfabrieken in de regio
Westervoort-Angerlo-Rheden met totaal gemiddeld 750 volwas-
sen en 225 vrouwen en kinderen. Deze aantallen geven in ieder
geval het beeld van een belangrijke tak van industrie met veel
werkgelegenheid. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat het
een seizoenbedrijf was van half april tot half september. Deze
situatie heeft zich gehandhaafd tot na de Tweede Wereldoorlog.

ven:
In de steenfabrieken in Gelderland wordt gevormd van circa
15 April tot circa 15 September. Het vormen geschiedt op een
enkele uitzondering na in de open lucht en wordt er bij regen
of als de plaatsen nog nat zijn, niet gewerkt. Men rekent ge-
woonlijk op 80 à 90 volle werkdagen in het seizoen. De ovens
worden gestookt tot omstreeks begin Januari. Het stooken ge-
schiedt door mannelijke personen boven 18 jaar. Tijdens het
stooken der ovens gedurende 4 tot 7 weken blijven eenige per-
sonen ook 's nachts voor de ovens bij afwisseling slapen en
werken.
Vrouwen werken alleen overdag, zoo nodig ook Zondags. Ze
zijn gewoonlijk opzetster; zij dragen de luchtdrooge steenen
van de plaatsen naar de stapels (tassen). Zij werken al naar
mate de steenen droog worden, dus ongeregeld. Meisjes en
ook kleine jongens zijn opsnijders. Zij keeren de steenen op de
plaatsen. De kinderen werken bij de steenvormmachines om
de vormen uit te schrapen en nat te maken. Ze besturen de hit-
tenwagentjes om de steenen naar de plaatsen te brengen. Ook
maken zij de plaatsen waarop de steenen worden gedroogd
glad en effen. 1)



Wat zegt deze zakelijke
en feitelijke verslagleg-
ging? Welk verhaal zit er
achter die woorden?
Arbeid op steenfabrie-
ken eeuw was heel lang
seizoenwerk voor on-
geschoolde arbeiders,
waarvan bovendien bijna
de helft vrouwen en kin-
deren waren. Seizoenar-
beid betekende voor de
meeste arbeiders werk-
gelegenheid van half
april tot half september.
In die periode moest
een 'jaarinkomen' verdiend worden. Maar omdat er als ge-
volg van de weersomstandigheden maar hoogstens 90 dagen
gewerkt kon worden, moest in drie maanden een jaarinkomen
verdiend worden. Het werk op de steenoven was overwegend
op 'akkoord', dus als er niet werd gewerkt, dan werd er ook
niets verdiend. Dat betekende dat er op de droge dagen in de
zomer zeer vroeg werd begonnen en heel laat werd doorge-
werkt. Omdat de arbeiders per gevormde steen betaald werden,
moest die tijd tot op het bot uitgebeend worden. Maar dit bete-
kende ook dat de vele kinderen, die een taak in het arbeidspro-
ces hadden, zeer lange werkdagen kenden.

In het Provinciaal Verslag van Gelderland uit 1871 schreven de
Gedeputeerden het volgende:
Panovens en steenovens hebben een zeer ruim debiet. De fabrie-
ken leveren aan de eigenaren grote winsten op; dat zij echter de
gemeente niet tot algemeene welvaart strekke, maar integendeel
jaarlijks het getal der behoeftigen vermeerdert. De fabrieksar-
beid is ongunstig op de zedelijke, verstandelijke en lichamelijke
ontwikkelingen van de vele kinderen. Er werken in de Ooypolder
(gemeente Ubbergen) een 60-tal kinderen beneden de zestien
jaar. De arbeid dier beklagenswaardige kinderen is vrij vermoe-
ijend. Bij droog weer in Juli en Augustus 12 tot 14 uur per dag.
Te wenschen ware dat dit werk bij de wet werd geregeld'. 2)

Vrouwen- en kinderar-
beid, ongeschoolde en
dus goedkope arbeid
was eng verbonden met
de baksteen fabricage.
Omdat de man alleen
te weinig verdiende
om zijn gezin te on-
derhouden was het bit-
tere noodzaak voor de
vrouwen om zelf ook
te gaan werken. Zij
werkten overwegend
als 'opzetster' (85%),
hoewel dit beslist geen
licht vrouwenwerk was.

Al bukkend, beurend, lopend en heffend moest de vrouw de
gedroogde stenen met een totaalgewicht van circa achttien ki-
logram verplaatsen van de baan naar de steentas. 3) En dat gedu-
rende zeven tot tien uren per dag. Om een idee te hebben wat
dat wilde zeggen: de vrouw moest op de baan bukken om een
vijftal op hun kant staande stenen bijeen te schuiven, deze dan
op te beuren en met de nog vrije hand een zesde steen mee-
nemen, dan naar de haaghut lopen, aldaar op een verhoging
van 20-35 centimeter stappen en daarna de stenen keurig één
na één opstapelen. Weer terug naar de baan en het proces her-
haalde zich nog vele malen. Vrouwen konden beter opzetten
dan mannen en haar arbeid was goedkoper, was de mening van
vele steenfabrikanten. Zij wilden die arbeid gerangschikt zien
onder veldarbeid, want: het werkvolk, zegt men, heeft wegens
regendagen toch al vrij genoeg.

De arbeid die de vrouw verrichtte, werd in feite nog verzwaard,
omdat zij haar huishoudelijke bezigheden bij stukjes en beetjes
tussen de fabrieksarbeid door moest doen. Dat dit op den duur
funest was voor de gezondheid behoeft geen betoog. Daarbij
komt nog dat de steenovengezinnen vaak zeer kinderrijk wa-
ren. Zwangere vrouwen werkten doorgaans tot zij niet meer
konden. Dat 'niet' begon soms pas één uur voor de bevalling.
Gewoonlijk kwamen zij dan binnen veertien dagen weer op



Het opsnijden door een jongen van de te drogen gelegde vor-
melingen. Door de steen op zijn kant te zetten, droogde ook de
onderzijde. Op de achtergrond een huisje voor de stoommachine,
waarschijnlijk om de waterpomp aan te drijven voor het water-
vrij houden van het oventerrein. Collectie G.B. Janssen Zevenaar

het werk, want gedurende de tijd, dat zij in het kraambed
lagen, verdienden zij niets en van een geldelijke ondersteu-
ning van de zijde van de fabrikant was maar zelden sprake.
In een onderzoek naar fabrieksarbeid van gehuwde vrou-
wen uit 1908 werd geklaagd over het gebrek aan rusttijd
voor vrouwen na hun bevalling. Een bijkomend probleem
van het weer gaan werken, was, dat het kind in veel gevallen
niet werd gezoogd, met als gevolg darmontstekingen, om-
dat de kunstmatige voeding (pap) veel minder hygiënisch
werd verstrekt dan borstvoeding, die bovendien natuurlijke
afweerstoffen tegen infecties bevat.

Het meewerken van vrouwen en kinderen drukte de lonen van
de volwassen arbeiders, zodat zij wat de hoogte van hun inko-
men betrof in een vicieuze cirkel terecht kwamen. Aangezien
de arbeid van vrouwen en kinderen in het algemeen veel lager
gewaardeerd werd dan die van de mannen hadden de steenfa-
brikanten voordeel van de situatie, dat hun arbeiders min of
meer gedwongen waren hun vrouwen en kinderen op de steen-
oven mee te laten werken. Er waren zelfs patroons die arbei-
ders dwongen om hun oudere kinderen mee naar de fabriek te
nemen, ook als ze elders meer konden verdienen. Het negeren
van zo'n bevel betekende ontslag van de ouders. Er waren tal-

rijke klachten over gedwongen arbeid door vrou-
wen: Het werd betreurd dat hunne dochters vaak als
het ware geprest werden om in de fabriek te werken,
waardoor belet werd, dat die meisjes als dienstbo-
den elders een fatsoenlijke betrekking kregen; ook van
het huishouden en de kinderen kwam weinig terecht:"
Onder de patroons was er slechts een enkeling die zich druk
maakte over de mogelijke kwalijke uitwerking die de lage
beloning, de lange werktijden en het zware werk, speciaal

-- .;...:~:"

Een oude schoolprent. Een opzetster brengt de gedroogde en opgesneden
stenen naar de achter haar gelegen haaghut. Op de achtergrond de open

veldoven, bestaande uit twee dikke muren en een sluitmuur. In de aangebouw-
de loods bevind zien de turf waarmee door de in muur bevindende stookmon-

den het vuur onderhouden kan worden. Collectie G.B. Janssen Zevenaar

op vrouwen en kinderen konden hebben. De meesten zagen
het werk van vrouwen en kinderen als onmisbaar voor het be-
drijf. Enkelen, niet de minsten, betoogden zelfs dat de lange
arbeidstijden in hun eigen belang waren. Nicolaas van Heuke-
lum, voorzitter van de 'Vereeniging van Nederlandsche Steen-
fabrikanten' verklaarde tegenover de parlementaire commissie
voor een Arbeidsenquête (1890-1894) over verkorting van de
arbeidstijden voor jonge vrouwen: Het zou beter zijn als zij
werkten. Nu zijn de meisjes aan het dartelen en voeren niets
uit, hoewel ze in de kracht van hun leven zijn,"
Toen aan A.J. Bos, eigenaar van de steenfabriek 'De Blauwe



De vormploeg aan het werk. De vormer achter de tafel
werkte met drie afdragers, kinderen die de gemaakte vorme-

r:alJ-r_J Zingen naar de baan brachten en daar te drogen legden. Op
de achtergrond wordt de klei gemengd met behulp van blote
voeten, het zogenaamde walken. De baas houdt toezicht.
collectie G.R. Janssen Zevenaar

Kamer', te Wageningen, werd gevraagd naar zijn standpunt
over de arbeid van vrouwen op zondag, vond hij het niet nodig
dat de vrouwen die op zijn fabriek werkten 's zondags vrij kre-
gen om naar de kerk te gaan:
Neen, zij gaan 's morgens even naar Wageningen, maar dat
geeft voor dat soort menschen geen vrucht; het helpt alleen
zoolang zij in de kerk zijn. Het grootste gedeelte van de dag
brengen zij in brooddronkenheid door. Het was oneindig veel
beter als zij Zondag konden werken'. 5)

Met de daling van het aantal werkende kinderen in de bakstee-
nindustrie, steeg eerst nog het aantal werkende vrouwen, maar
onder invloed van de mechanisering van het productieproces
en de maatschappelijke veranderingen (veranderende opvat-
tingen omtrent de plaats van de vrouw in het gezin) daalde
sindsdien ook de deelname van vrouwen in het arbeidsproces.
Van invloed was hierbij uiteraard ook de verbeterde levens-
standaard van de arbeidende klasse in het algemeen. Hogere
lonen en grotere koopkracht verminderden de noodzaak voor
vrouwen om zelf ook te gaan werken op de fabriek. Maar dan
is het ook al 1918.

Noten
1. Nijverheidsstatistiek Struve & Bekaar, Den Haag
1880
2. Provinciaal Verslag Gelderland over het jaar 1871,
932-936, 962
3. Steentas = rij opgestapelde bakstenen
4. Verslag Inspecteur van Arbeid in de provincie
Utrecht 1901-1902,775
4. Staatscommissie inzake Arbeidsenquête (1893),
verhoor van steenfabrikant N.D. van Heukelum, vraag
3490
5. Idem, verhoor van de steenfabrikant A.I. Bos te
Wageningen, vraag 2865



Koning Otto I
en het Ottoonse Koningshuis

Adriaan Kolkman

Rh eden
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In eerdere afleveringen van de artikelen-
reeks RhetoniRheden ging auteur Adri-
aan Kolkman in op de oorkonde uit 960,
waarin melding wordt gemaakt van de
schenking door koning Otto I van onder
andere een hoeve te Rheton aan het Sint-
Mauritiusklooster in Magdeburg. Ook
de opbouw van een dergelijke oorkonde
kwam uitgebreid aan de orde. Deze af-
levering is gewijd aan het Ottoonse ko-
ningshuis en met name aan koning Otto I,
die voorbestemd was om eerst koning en
later keizer te worden van het Oostfran-
kische rijk.

In de reeds aangehaalde oorkonde van koning Otto I van 28 augustus
960 wordt de naam Rheton, dat is dus Rheden, voor het eerst genoemd.
Op die datum schenkt koning Otto I het klooster Sint-Mauritius in
Magdeburg meerdere hoe en, waaronder de hoeve te Rheton, dat gele-
gen is in de gouw Hamalant, in het graafschap van graafWichman. Dat
gedeelte van de tekst luidt als volgt:

"..... in villa Rheton nominata masum J, hoc est situm in pago
vocato Hamalant in comitatu Wichmanni comitis ..... "

De genoemde Otto I (912-973) was een zoon uit het huwelijk van
Heinricus I, die koning van Saksen was van 919-936, en van diens
tweede vrouw Mathilde, zie de stamboom van keizer Otto de Grootte
op de volgende pagina.
Ook OUo I huwde twee maal. In die tijd waren huwelijken uitgesproken
politieke huwelijken. De eerste vrouw van Otto I, Editha, was dochter
van de koning van Anglia. Zij stierf in 946. zijn tweede vrouw was
Adelheid. Zij was de echtgenote geweest van Lothar, koning van Ita-
lië, die door Berengar TIwerd bedreigd. Toen Lothar in 950 plotseling
stierf, wilde Berengar Adelheid dwingen om met zijn zoon Adalbert te
huwen, om daardoor de Bourgondische partij te winnen. Adelheid riep
de hulp in van koning OUo I, die na een strijd met Berengar zijn positie
zo had verbeterd dat hij het koninkrijk Italië als een leen kon uitgeven
aan Adalbert. In 952 huwde Otto I met Adelheid.

OUo I was door zijn vader voorbestemd om koning te worden. Na diens
overlijden in 936 werd hij dan ook tot koning gekroond in Aachen
(Aken). Zesentwintig jaar later ontving hij in Rome de keizerskroon.
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De kroning te Aachen was een be-
wuste keuze. OUo I heeft niet voor de
geliefde residentie Magdeburg geko-
zen, maar met een duidelijke bedoeling
voor Aachen, Deze plaats immers was
de belangrijkste palts geweest van Karel
de Grote en in het streven van het Ottoonse
koningshuis om de grootheid en voornaam-
heid van het Karolingische Rijk te herstellen, paste
het om de kroning te doen plaatsvinden in het 'regerings-
centrum' van dat Rijk. Dat was dus Aachen, Daar stond nog de
paltskapel, het bouwwerk dat Karel de Grote persoonlijk had
laten bouwen.

De verwerving van de keizerskroon in Rome lag iets anders.
Het was paus Johannes XII (955-963) die Otto 1om hulp vroeg
toen hij door de koning van Italië, Berengar II, werd bedreigd.
Aan de hulp die door Otto 1 zou worden gegeven, verbond de
paus de toezegging om de keizerskroon aan hem uit te reiken.
Met de kroning in de Sint-Pieter te Rome op 2 februari 962 was
weer een stap gezet om het westelijk keizerrijk, het rijk van
Karel de Grote, te doen herleven. Immers, Karel de Grote was
ook te Rome gekroond.

In zijn functie als keizer heeft Otto 1 de keizerlijke waardig-
heid vernieuwd en het pausdom ontrukt aan de invloed van de
Romeinse adel. Hoewel de paus dus aan Otto 1 voor de bewe-
zen diensten de keizerskroon had verleend, aarzelde de zeer

Het zegel van koning OUo !met
daarop zijn afbeelding en de tekst:

'OITO D(e)! GR(ati)A REX'

godvruchtige OUo I niet om via een
concilie de paus vanwege zijn zede-
loos gedrag reeds in 963 te laten af-
zetten. Daarmee verstevigde Otto zijn

gezag in Italië. OUo I heeft er ook voor
gezorgd dat zijn zoon Otto II reeds met

Kerstmis 967 te Rome tot medekeizer werd
gekroond, naar Byzantijns voorbeeld.

Sedert OUo I aan het hoofd stond van het koninkrijk Saksen,
werden veel bisschoppen niet alleen beleend met rijksbezit, zij
werden ook door hem aangesteld, dus zonder toestemming van
de paus. Dit wordt de leken-investituur genoemd. Deze bis-
schoppen waren aan de keizer leenplichtig en hun bezittingen
worden de 'geestelijke vorstendommen' genoemd.

Er is een verschil in functie tussen een koning en een keizer.
Ook tussen wat in die tijd werd genoemd een 'regnum' en een
'imperium' . Reeds ten tijde van Heinricus I werd aanvaard dat
zijn rijk, ter onderscheiding van het Westfrankische rijk, als het
Oostfrankische rijk werd aangeduid. Het waren delen van het
rijk van Karel de Grote, dat in 843 bij het verdrag van Verdun in
drieën werd opgesplitst: het Westfrankische rijk, Lotharingen
en het Oostfrankische rijk. De twee Frankische rijken werden
respectievelijk het 'regnum occidentale' en het 'regnum orien-
tale' genoemd. Dit onderscheid was echter niet meer nodig
toen door de keizerlijke waardigheid in 962 van de koning van
het Oostfrankische rijk, het 'regnum orientale' , onderdeel werd
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Genealogisch overzicht van de belangrijkste leden van het Ottoonse geslacht

van een 'imperium'. Een keizerrijk, een 'imperium' is verheven
boven alle koninkrijken, boven alle 'regna'. Het imperium van
Otto I staat dus ook boven het 'regnum occidentale'. In die tijd
gold nog zeker dat iemand door de belangrijkste personen uit
een land gekozen werd om koning over dat land te zijn. Maar
keizer werd men door pauselijke uitverkiezing. Bijgevolg was
Otto I als Oostfrankische koning, een Rooms keizer. De titel

van keizer was de hoogst mogelijke wereldlijke waardigheid in
de toenmalige Christelijke wereld.

Otto I was een gelovig man. Het genoemde klooster te Mag-
deburg, van de orde der Benedictijnen en door Otto 1 gesticht
in 937, was nauw verbonden met de koninklijke palts aldaar
en voorbestemd een leidende rol te spelen in de kerstening van
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het gezamenlijke Slavische oosten. Daartoe had Otto 1 enige bisdom-
men gesticht met het doel deze in te schakelen bij de voorgenomen
missionering. Met grote inspanning was het hem gelukt de volgende
bisdommen te stichten: Schleswig (aan de Eider) in 948, Oldenburg,
Havelberg ( ten noorden van de uitmonding van de Havel in de Elbe)
in 946, Brandenburg in 949, Meiszen (aan de Elbe) in 968, Merseburg
(aan de Saaie), eveneens in 968, en Zeitz (district Merseburg) ook in

968. De kerk van het door hem gestichte klooster Sint-
Mauritius in Magdeburg werd, ondanks veel tegenwer-
king van de andere bisdommen, uiteindelijk met toe-
stemming van de paus, verheven tot een metropolitane
(aartsbisschoppelijke) kerk en bijgevolg tot zetelkerk
van het nieuwe aartsbisdom Magdeburg. De andere ge-
noemde bisdommen waren sedert dien ondergeschikt
aan het aartsbisdom Magdeburg.

De band tussen het Mauritiusklooster en koning Otto
weerspiegelt de innige relatie tussen het Ottoonse ko-
ningshuis en Sint-Mauritius. Het visuele beeld van
deze relatie is onder meer te zien op een zogenoemde
'Maiestas Domini' , waarop de keizerlijke familie is
afgebeeld". Het is uitgevoerd in ivoor en meet veer-
tien bij tien centimeter. Getoond wordt de tronende
Christus, geflankeerd door twee engelen met 'velierte'
handen. Dat wil zeggen dat de handen verhuld zijn in
een doek. Naast Christus staat de heilige Maria en de
heilige Mauritius. Aan de voeten van Christus ligt het
keizerlijke paar geknield. Terwijl de geknielde keizer,
links, de rechtervoet van Christus in zijn handen houdt
en kust, heft de keizerin haar kleine zoon die eveneens
Christus een voetkus lijkt te willen geven. Het keizer-
lijk paar ligt geknield op een sokkel die het monumen-
tale opschrift draagt 'OTTO IMPERATOR'. Aan de
linkerkant van het ivoor staat vermeld 'SCS MAURI-
TIUS' en aan de rechterkant 'SCA MARIA'.

Hoe duidelijk de voorstelling ook is afgebeeld, toch
zijn er veel vragen. Allereerst welke keizer is afge-
beeld? Hiermee is de vraag naar de datering nauw ver-
bonden. Is het keizer OUo I die in 962 tot keizer werd
gekroond? Zo ja, dan zal de datering op zijn vroegst
liggen tussen 962 en 973, het jaar van zijn overlijden.
Weliswaar is de afbeelding van zijn zoon OUo II moei-
lijk met deze datering te verbinden omdat hij in 962
reeds zes jaar oud was en dus wel erg groot om dan,
zoals het ivoor laat zien, als een klein kind in de armen
van zijn moeder te worden weergegeven.



Bijzonder is ook de pre-
sentatie van het kind door
zijn moeder. Gewoonlijk is
bij een afbeelding van de
gehele keizerlijke familie
ook de dan nog kind zijnde
mede-keizer weergegeven
en staat hij tussen de keizer
en de keizerin. Hij is dan
wel gelijk gekleed en ver-
schilt slechts in grootte. De
opvallende presentatie door
de keizerin in deze 'Maies-
tas Domini' moet een speci-
ale betekenis hebben. Maar
welke?
Uiteindelijk is de sokkel
met het duidelijke opschrift
'OTTO IMPERATOR' bij
een dergelijke Maiestasuit-
beelding zonder parallelle
gelijkenis.
Als opdrachtgeefster van
dit in Milaan vervaardigde
ivoor komt in de eerste
plaats in aanmerking kei-
zerin Theophanu die zich
ten tijde van de Rijksdag
te Verona in Pavia ophield.

Byzanthium als in het Avondland" echter betrekking op de ge-
dachte dat de engelen gereed zijn tot het opnemen van de ziel
van de stervende. Als de 'velierte' handen met een duidelijke
bedoeling zijn aangebracht kan het dus ook betekenen dat het
ivoor een nagedachtenis is aan Otto II en vlak na zijn dood is
vervaardigd.

Ook was hij al tot mede-koning gekozen en nog in hetzelfde jaar
te Aachen gekroond. Het afgebeelde keizerlijk paar zou ook
Otto II en zijn vrouw Theophanu" kunnen zijn die hun kleine
zoon Otto III aan Christus aanbiedt. De korte tijd in het jaar
983, de ruim zeven maanden die gelegen zijn tussen de verkie-
zing van de driejarige zoon van de keizer tot mede-koning op
de Rijksvergadering in Ver-
ona op 27 mei en de dood
van Otto II op 7 december
in Rome, mAachen dit heel
acceptabel. De datering zou
dan geplaatst moeten wor-
den vóór Kerstmis 1983 de
dag waarop de kroning van
Otto III in Aachen plaats
vond. Echter tegen deze
interpretatie pleit de baard-
dracht van de keizer, die na-
melijk eerder die van Otto
1 is. Otto II droeg namelijk
een korte bakkebaard. Dit
verschil in baarddracht is
terug te vinden op het ei-
borium (zilveren of gouden
hostiekelk met deksel) in
de kerk Sant' Ambiogo te
Milaan, waar beide heersers
zijn afgebeeld.

Het gegeven van de 'velier-
te' handen van de engelen
schept ook geen duidelijk-
heid. In het midden wordt
gelaten of dit motief ge-
woon is overgenomen van
Byzantijnse voorbeelden,
zonder dat daar een speci-
ale betekenis aan moet wor-
den toegekend. Normaliter
heeft dit motief, zowel in

Een zogenaamde 'Maiestas
Domini' waarop de keizerlijke
familie (OUo /? Otto II?) is
afgebeeld



Voor wie, of voor welk klooster deze 'Maiestas Domini' be-
stemd was blijft een open vraag. Het ivoor zal waarschijnlijk
gediend hebben als versiering van een boekomslag.

Er is nog een ivoor dat de relatie tussen het Ottoonse ko-
ningshuis en Sint-Mauritius aangeeft. Het is een ivoor dat
een onderdeel is van de 'Magdeburger Elfenbeinplatten'
die gedateerd worden tussen 962 en 973. Ook dit ivoor
is een ' Maiestas Domini'. Aan de linkerkant is Otto I
afgebeeld met een kerk in zijn handen. Aan de rech-
terkant staat de heilige Sint-Mauritius, de patroon
van de Magdeburger Domkerk. Sint-Mauritius heeft
naast zich de aards engel Michael en rechts daarvan
staat waarschijnlijk Petrus. Dit ivoor is vermoedelijk
vervaardigd naar aanleiding van de verheffing van de
Domkerk te Magdeburg tot metropolitane kerk.

De Heilige Lans
In zijn boek 'De cultuur van Middeleeuws Europa'
schrijft Jacques Le Goff: "Een teken van keizerlijke
waardigheid: DE HEILIGE LANS. De geschiedenis
van de heilige Lans, vanaf de 11e eeuw sint-mauriti-
uslans genoemd, is gehuld in duisternis. Aanvankelijk
ging het om een eenvoudig reliek die een spijker zou
bevatten van het Kruis van Christus, verborgen in een
kleine holle ruimte in het midden. De reliek verhuisde
van Noord-Italië naar het koninkrijk van de Bour-
gondiërs en geraakte vervolgens in de handen van
de hertogen van Saksen. Na de restauratie van het
keizerschap onder de Ottonen verkreeg de Lans
ook politieke betekenis, allereerst als zinnebeeld
van de keizerlijke aanspraken op het koninkrijk Italië.
Daarna, in de elfde eeuw, werd de lans een onmisken-
baar symbool van het geheiligde karakter van 's keizers
missie. De Lans werd vóór de keizer uitgedragen en
tijdens Koenraad II (1024-1039) in het kruis geplaatst
dat de keizer voerde." Wenen, Kunsthistorisches Museum

Als Otto I in 962 te Rome tot keizer wordt gekroond, wordt tij-
dens de ceremonie een lans voor hem uitgedragen. Dit wordt
de lans van Sint-Mauritius genoemd en de speerpunt zou een
spijker bevatten waarmee Christus aan het kruis zou zijn
genageld. De nauwe verbondenheid tussen het Ottoonse
koningshuis en de heilige Sint-Mauritius is hiermee wel
verklaard. In een van de volgende nummers van Ambt &
Heerlijkheid wordt uitgebreid aandacht geschonken aan
deze voor het Ottoonse vorstenhuis zo belangrijke hei-
lige.

Noten
1. Deze 'Maiestas Domini' is te vinden in het museum
Civiche Racolte D' Arte Applicata, CateIIo Sforzesco.

2. Net als Karel de Grote streefde koning Otto I naar
machtsgelijkheid met het Byzantijnse rijk en liet daarom zijn
zoon Otto II huwen met een prinses van het Byzantijnse hof.
Op 7 maart 972 werd in Rome het huwelijk voltrokken
tussen Otto 11en prinses Theophanu. Deze hoogbegaafde
vrouw bracht naar het Ottoonse hof de fijnere cultuur van
haar land mee, evenals de Byzantijnse pracht en het gevoel
voor ceremonie.

3. Ten tijde van de Romeinse wereldheerschappij waarbij
men de stad Rome als het toen bekende middelpunt van
de wereld beschouwde, werden de landen westelijk van
Rome gelegen het Avondland genoemd en de landen ooste-
lijk van Rome het Morgenland of de Orient. Deze algemene
geografische aanduiding kreeg een politieke betekenis toen

in 395 het Romeinse Imperium werd opgedeeld in het oostelijk
romeinse keizerrrijk of Morgenland (het Byzantijnse rijk), en het
westelijke keizerrijk of Avondland dat echter in 476 reeds ten
onder ging in de Volksverhuizing.

4. Dit artikel is bewerkt door M.C.A.P. Brekelmans-Roelofs en
I.M. ten Holte-Oerlemans,



Ron van Maanen

In Rheden en omstreken beston-
den vanaf het laatste kwart van
de negentiende eeuw meerdere
bloenien- en plantenkwekerijen
.ook wel aangeduid als bloemis-
terijen. Zo telde in 1900 Dieren

iOîl7.i\~,>drie blóemistenmetzes vol-:0&...wassen mannelijke arbeiders,
Rheden een bloemist met vier
/'" -

~J volwassen mannelijke arbeiders
(6\0).h1l: eneeti jongen en Velp maar liefst
0~~ twaalf bloemisten met 36 volwas-

. " sen mannelijke arbeiders en vier
jongens. Een van die onderne-
mingen was de N. v.- Nederla d-
sche PalmenkWeekerij. GeCZu-
rende zo'n twintig jaarhad men
bovendien een nevenvestiging in
het Belgische Lokeren.

belangen te kunnen behartigen.
Veel verder ging hij door te
stellen dat het een goede zaak
zou zijn als de palmenkwekers
zich op één plek zouden vesti-
gen, net zoals in Gent maar dan
op kleiner schaaL

"oorgesctriedeIÛs
In december 1900 werd

lil het tijdschrift Floralia de
vraag gesteld of iemand in Ne-
derland ervaring had met het
kweken van palmen. De redac-
tie wist te melden dat in Velp
een dergelijk bedrijf bestond
maar voegde eraan toe hierover
verder niets te kunnen zeggen.
Er werd echter al snel vanuit
Velp gereageerd. Directeur
Geerlings 1) nodigde de redactie
van harte uit te komen kijken.
Maar Geerlings reactie ging
verder. Zo meende hij dat het
een goede zaak zou zijn als de
in Nederland actieve palmen-
kwekers gingen samenwerken
om hun gemeenschappelijke

mIl!II

~ I~.Oprichting
t:'\\Y+Z~Op 3 juni 1902 passeer-
den voor notaris G. de Meijer
te Velp de statuten. Samen met
enkele andere belanghebbenden
werd het bedrijf voor een peri-
ode van 30 jaar opgericht door
handelskweker Hendrik Gerrit
Geerlings. Doelstelling was het
kweken van en handeldrijven
in palmen en andere planten
en alles wat hiermee verband
had. Er werd voor 50.000 gul-
den aan aandelen geplaatst.



Pa men kweekel'ij

Geerlings bracht in plaats van
geld zijn kwekerij, erf, tuin-
land met opstallen en bijbeho-
rende bedrijfsinventaris in. Dit
complex was gevestigd op het
perceel kadastraal gemeente
Velp D nr. 6084 groot 0,30,32
ha, gelegen aan de Rijksweg.
Het perceel was door hem op
1-12-1897 aangekocht. De mede-
vennoten taxeerden deze in-
breng op f 27.000 en Geerlings
kreeg hiervoor 27 aandelen in
handen. Bovendien werd hij
aangesteld als directeur. De
andere aandeelhouders waren
J.G. Wurfbain (9 aandelen),
PJ.w. baron Van Pallandt (5
aandelen) en de Groningse hor-
tulanus Albert Fiet (1 aandeel).
In de Nederlandse Staatscou-

Wurfbain Amsterdam
rant d.d. 20 mei 1902 werd de 19-3-1857), wonende op Huize
oprichtingsakte gepubliceerd. Heuven, Heuvenscheweg 36 te

Worth- Rheden. Commissaris-
Inschrijving
handelsregister 1921

De eerste inschrijving in het
handelsregister dateert van
23 juni 1921. Het maatschap-
pelijk kapitaal bedroeg toen
f 100.000 waarvan geplaatst en
gestort aan aandelen f 73.000.

Het bedrijf was gevestigd aan de
Hoofdstraat 2 te Velp. Directeur
van de vennootschap was Ru-
dolf ten Have (geboren Deven-
ter 10-5-1879), wonende aan de
G.S. de Ruyterlaan 9 te Velp.
President commissaris werd
grondeigenaar mr. Joan Gerard

secretaris werd de Rosendaalse
burgemeester Frederik Jacob
Willem Baron van Pallandt van
Rosendael (geboren Rosen-
daal 11-9-1860), wonende op
kasteel Rosendaal en tenslotte
gedelegeerd commissaris Hen-
drik Gerrit Geerlings (geboren
De Steeg 10-11-1873), wonen-
de in de Van Pallandstraat 64 te
Arnhem.

Verdubbeling
aandelenkapitaal

Tijdens een aandeelhoudersver-
gadering in 1905 werd besloten
het aandelenkapitaal te verdub-

belen. Reden was
de aankoop van

een perceel grond
met remise en serres gelegen
in het Belgische Lokeren ten
behoeve van de uitbreiding
van de kwekerij en het gaan
kweken van azalea's. Bij de
vergadering waren aanwezig
president-commissaris was mr.
J.G. Wurfbain, secretaris voor
de commissarissen F.J.W. Ba-
ron van Pallandt van Rosendael
en de commissarissen A. Fiet
uit Groningen en H.D. Willink
van Collen uit Breukelen.



In april 1905 werd de Ne-
derlandse vestiging in Velp
bezocht. Tijdens het gesprek
bleek dat de omzet zo groot was
geworden dat men besloten had
in Lokeren een kwekerij aan te
kopen en waar men alleen aza-
lea's en araucaria's wilde gaan
kweken.

Bezoeken in 1901,
1905,1910 en 1917

Uit het Rhedense bouwvergun-
ningbestand komen we te we-
ten dat in 1900 door C. Jansen
twee kassen werden gebouwd.
In 1902 kwam hier nog een
broeikas bij.

Door de redactie van het tijd-
schrift De Floralia zijn mi-
nimaal vier bezoeken aan het
bedrijf gebracht. Op 14 decem-
ber 1901 vond het eerste be-
zoek plaats. De ligging van de
kwekerij werd omschreven als
staande aan het bekende laan-
tje naast Beukenhorst aan de
grote straatweg van Velp naar
De Steeg, even buiten de kom,
recht tegenover het station Velp
van de Staatsspoorwegen en
schuin tegenover het station
Velp-Dieren van de Geldersche
Stoomtram Maatschappij. Het
bedrijf was toen geheel op Bel-
gische leest geschoeid bestaan-
de uit zes met elkaar verbonden
kassen met een totale glasop-
pervlakte van 600m2. De kas-

VELP, Mei lOOi.
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sen waren gebouwd van Ame-
rikaans grenen en voorzien van
dubbeldik glas. In de zomer
werd het glas bedekt met een
groene stof (verf?) om de zon
te weren. Een ketel van Bel-
gisch fabrikaat verwarmde de
kassen, maar het was wel mo-
gelijk de temperatuur per kas

te regelen. Zo werd in kas twee
met onder meer Aspidistra's en
Araucaria's, alles 'heel koud'
geweekt. De palmen werden
gekweekt in bosgrond afkom-
stig uit de Velpse bossen ver-
mengd met wat verteerde aarde
van kleizoden. Elke kas had
waterbakken of reservoirs voor

het opvangen van het regen a-
ter die, via goten die rustten op
de scheidingsmuren tussen de
kassen, gevuld werden. Geer-
lings werd omschreven als han-
deiskweker. Hij leverde alleen
aan de handel en niet aan par-
ticulieren. Wilde men dus iets
van hem aankopen dan moes-
ten steeds tussenpersonen wor-
den ingeschakeld. De redactie
van het tijdschrift betreur e
dat laatste want men vond dat
Geerlings onvoldoende was in-
gericht om aan alle aanvragen
te kunnen voldoen. Maar zo
was hen verzekerd, er waren
grootse plannen in de maak en
waarover men spoedig meer
zou vernemen. Met die plannen
is gedoeld op de opric~ting Vim

de Naamloze Venndojschap in
1902.

Op 21 april 1905 trof men een in
tweeën gedeelde kas van vijftig
meter lengte en 10 meter breed-
te aan. Het middengedeelte was
bijna geheel gevuld met Kentia' s
met hier en daar een tussenbe-
planting van Areca sapida en in
een zogenaamd zijtablet Aspi-
drista's. In het tweede gedeelte
van de kas stonden Cocos Wed-
delianaplanten en er waren naar
Amerikaans voorbeeld orchi-
deeën opgehangen. De schuine
stand van de potten kwam bij de
journalist minder plezierig over.
Verder waren er zes aan elkaar



gekoppel e kassen. In de eerste
hiervan stonden jonge Kentia's
en een aantal zogenaamde moe-
derplanten van deBegonia Gloi-
re de Lorraine. De volgende kas
bevatte duizenden Cocos Wed- ~
dellaniapalmen, de derde Jcas
Livistona c inensis (Chinese,
Waaierpalm) met als tussenbe-
planting Aspidrista's, wat in Kas
vier stond werd niét vermeldt
wel in de kassen vijf en zes. Vijf
bevatte verscheidene soorten
Azalea indica en velePhenoix
canariensis, een specimenplant
van Araucaria excelsa eI]' een
aantal Lomaria gibbaplanten
(de zogenaamde Londense
marktvaren) en zes was vol met
Araucaria's. De bedoeling was
de Velpse kwekerij met nog
een aantal kassen uit te breiden.

Op deze luchtfoto uit beginjaren vijftig is duiéf:!!ik de ligging te zien van de Nederlandsche Palmenkwee-
kerij lopend vanaf de dubbele villa aan de Vqn Galenlaan tot aan de achtertuinen van de villa's aan de
Hoofdstraat. De kwekerij en villá Beukenhors aan de Hoofdstraat zijn in 1950 verkocht aan de stichting
Avondzon. De aan de van Avondzon is in 1998 gesloopt en inmiddels vervangen
door 84 . ook de naam is gewijzigd in Nieuw Schoonoord.

In 1910 werd opnieuw een ver-
slag van een bezoek aan Velp
gepubliceerd. Er stonden toen

nere kassen voor het op
van verschillende soorten jonge
palmen en een zeer grote kas
voor de grotere planten. Het
ging om dezelfde kas als die
uit 1905, verdeeld in twee mid-
denkribben en twee zijtabletten.
Er stonden zowel afzonderlijke
opgekweekte planten als zogei
naamde potées in. Bij de Iaat!
ste ging het om verscheidene
planten in een pot opgekweekt
en bestemd voor cafés en hotels

De kwekerij verkocht haar
producten zelfs naar Rusland.
Op 26 mei 1912 arriveerde
in Moskou een collectie pal-
men als Kentia's, Phoenix's
etc. bestemd voor de tsaar. De
25 planten hadden een totale
waarde van ongeveer f 3.500.
De grootste plant, een Ken-

tia Belmoriana was 11/2meter
hoog.gr9te huizen. oofdcultuur was

de Kentia in. de iborten Forste-
riana en Balmoreana, maar ook
de Cocos Wendellania behoorde
nog steeds tot het assortiment.
De klemere kassen bevatten
verder onder meer Phoenix,
Areca's en Corypha's,

Zelfde tijdens de Eerste Wereld-
oorlog bleven de Nederlandse
en Belgische vestigingen vol
in bedrijf. Door de stagnerende
aanvoer vanuit België moest
men in eind 1917 in Velp steeds



vaker neen zeggen totdat eind
oktober een aantal afgeladen
wagons arriveerden op het sta-
tion, dat op 300 passen afstand
van de kwekerij lag. De aan-
voer werd bemoeilijkt door de
aanzienlijke kosten vanwege
de hoge waarborgsommen die
men moest storten, de hoge
vrachtprijzen en de uitvoer-
rechten. Bovendien was men
ook sterk afhankelijk van de
medewerking van de overheid.
Er waren zo'n zesduizend aza-
lea's, waaronder de soorten als
Pharail de Mathilde en Profes-
sor Wolters) aangevoerd, ver-

der een honderdtal Kentia For-
sterianapalmen met een hoogte
van 3 à 3,5 meter, staand in
kuipjes, een paar duizend Co-
cos Weddelianaplanten, een
paar duizend Kentia Balmore-
ana's etc. etc. Waar nauwelijks
iets over gezegd werd, was dat
men in een wereldoorlog zat.
De enige opmerking over een

gebrek aan brandstoffen voor
de verwarming van de kassen
was, dat door gebrek aan kolen,
ook in België, vooral de Coco-
splanten te lijden hadden. Maar
zo werd er aan toegevoegd, in
Lokeren werkte men blijkbaar
in goede omstandigheden, de
aangevoerde planten zagen er
prima uit.

I •

De Lokerense
vestiging

Rond augustus 1910 werd door
de redactie van De Floralia een
bezoek gebracht aan de Belgi-
sche vestiging aan de Heirbrug
te Lokeren. Hoofdredacteur

was op dat moment de uit Gro-
ningen afkomstige A. Fiet. Dit
moet dezelfde Fiet zijn als de-
gene die aandeelhouder was.
In zijn artikel doet hij alsof hij
van de prins geen kwaad weet
en geen enkele relatie met het
bedrijf heeft! Hij verwijst naar
een eerder bezoek in 1905 aan
Lokeren. Dit moet na het door

mij boven aangehaalde bezoek
aan Velp zijn geweest. Ove-
rigens liet ook toen Fiet niets
blijken van zijn betrokkenheid.
Het bedrijf lag aan een lande-
lijke weg even buiten de stad.
Rechts van de ingang stond een

'flinkgebouwd' huis (een in
1909 gebouwde villa) waarin
directeur Goester woonde. Het
gaat hierbij om de Nederlander
Johan Emile Goester", Direc-
teur Ten Have woonde in de
stad. Er waren dertien flinke
serres, talloze kweekbedden
met Azalea's, Laurieren en an-
dere kweekplanten en een abri

met een fraaie collectie Arau-
caria's. Hoe groot het bedrijf
precies was, werd niet vermeld,
wel dat het vele malen groter
was dan het Velpse moederbe-
drijf. Naast de villa stonden een
woning voor de meesterknecht



en een ruime pakschuur met
kantoor. In tegenstelling tot in
Velp kon men in Lokeren wel
de gang van gekiemd zaad naar
een volgroeide plant volgen.
Het assortiment was hetzelfde
als in Velp (waaronder Kokos-
palmen, Kentia Forsteriana
en Aspidistra) maar met twee

werden doorverkocht. De aza-
leacultuur stond er bijzonder
goed voor. Daarnaast werd aan
Fiet verzekerd dat men binnen
korte tijd in staat was alle rodo-
dendronvariëteiten die in Bos-
koop gekweekt werden, ook te
kunnen leveren. Alle paden op
het terrein werden afgezet door

grote aanvullingen. In Lokeren laurieren in hoog- en laagstam-

deze oranjerie kwam men in
de bloempottenbakkerij. Naast
potten voor eigen gebruik wer-
den ook potten voor de kwe-
kers in de omstreken gemaakt.
Verder waren er op het terrein
een pompstation en waterput-
ten. Het water werd gewonnen
met paarden- en windkracht.

gaande 1 februari 1924 te vinden
en waarbij sprake is van een fei-
telijke heroprichting van de ven-
nootschap in Velp. Op 1juli 1964
werd de handelszaak definitief
opgeheven. Wat de achtergrond
van de heroprichting in 1924 was,
heb ik niet kunnen terugvinden.
In deze tweede fase is van Loke-
ren al geen sprake meer.

werden namelijk ook Azalea's
indica en Rhododendrons ge-
kweekt. Deze werden hier met
duizenden gekweekt en vervol-
gens naar Velp gezonden, waar
ze in knop of in bloei staande,
tijdens de zomer en het voorjaar

kroonboom uitvoering en als
piramide. De laagstamkroon-
bomen waren gewild, vooral in
Duitsland en Noord-Amerika,
daarentegen minder in Neder-
land. De laurieren overwinter-
den in de grote oranjerie. Via

~ Opheffing en voort-
,j\ zetting vennootschap
Op 22 mei 1924 werd de ophef-
fing van de vennootschap uit 1902
per 11 februari 1924 ingeschre-
ven. In hetzelfde handelsregister
is echter ook een inschrijving in-

De eerste inschrijving in het
Handelsregister dateert van 1
augustus 1929. Men hield zich
bezig met de palrnkwekerij
en de handel in bloempotten.
Directeur was Fedde Weide-
ma (geboren Velp 13-11-1873,



overleden 20-3-1944). Na zijn
overlijden zette zijn weduwe
J. Weidema-van Elburg het be-
drijf voort tot 1 oktober 1946,
waarna Johannes Weidema
(geboren Velp 23-2-1900) het
overnam.

Noten
1. Geerlings is een
fascinerend figuur

geweest die een diepgaand on-
derzoek verdient. Hij trouwde
op 19 september '9.QO in~he-
den met Jacomina lierharda
Cornelia Wentink, geboren in
de Havike~':Vaard. Collega-ar-
chivaris'Wim 11eijerink raad-

~~?-Pïeegde voor ~ij het bevol-
kingsregister. van Rheden toen
ik ~bij het onderzoek vastliep
met de vraag ':Vanneer Geer-
lings in GenC\7erbleef. In plaats
dat er duidelijkheid kwam,
kwam er alleen maar meer ver-
warring. In 1902 bleek uit het
interview dat Geerlings na de
tuinbouwschool in de Gentse
culturen had gewerkt, zich ver-
volgens in Gent vestigde en sa-
men met een jonge Gentenaar
binnen enkele jaren een bloei-
ende zaak had geschapen en
deze met grote winst had kun-
nen verkopen om zich in Velp te
vestigen. Wat zegt nu het Rhe-
dense bevolkingsregister. Op
25 september 1893 verhuisde
hij naar het Engelse Richmond.
Dat is op zich niet zo gek als

men weet dat daar een grote
Nederlandse kolonie was ge-
huisvest met bijvoorbeeld de
tuinbouwvereniging Hollandia
en dat de Nederlander K. Drost
daar een bekende, grote kweke-
rij Kew-Nursery dreef.

Op 20"februari 1894 keerde
Geerling~"'te11lg om op 8 juli
1895 naar Melle in België
af te reizen. Alkèn in Melle
heeft voor zover ni"te gaan
was, Geerlings nooit gewoond
of althans hij is daar nooit in-
geschreven. Op 4 maart 1898
komt hij in Rheden ~he!1 om
op 3 april 1915 naar Arphem te
vertrekken; Het telefoonboek
van 1915 vermeldde echter
nog Zutphensche Straatweg D
98 met telefoonnummer 425
en dU§cdmetArnhem. Op 1 de-
cember 1897 passeerde voor
~eVelpse notaris De Meijer
een akte waarin Geerlings voor
f 11.155 een perceel tuingrond
aan de Zutphensche Straatweg
te Velp aankocht van Willem
Honing, Albertus Johannes Pol-
derdijk en Coenraad Geerlings,
Volgens de akte is hij bloemist
en woonachtig in De Steeg. Nu
was Coenraad Geerlings daar
kamerverhuurder, dus wellicht
verbleef Hendrik Gerrit daar.
Op 3 mei 1898 leende Hendrik
Gerritf 15.000vanden.v.Rot-
terdamsche Hypotheekbank
voor Nederland.

Palmenkas in velp

Uit de notulen van de algemene
vergadering van de K.N.M.T.P.
afdeling Velp e.o. van 14 no-
vember 1898 bleek Geerlings
als nieuw lid te zijn toegetre-
den. Binnen de kortste keren
toont hij zich actief. In febru-
ari 1899 werd hij gekozen als
afdeling svertegen woordiger
bij de vergadering van de com-

missie tegen de belemmering
van de invoer in Duitsland van
tuinbouwproducten. Datzelfde
jaar is hij er warm voorstander
van het te houden bloemenfeest
op veel grotere schaal te orga-
niseren, maar dan moest er nu
al over worden gesproken. De
voorzitter nodigde hem uit een
en ander en op papier te zet-



loze vennootschap kwamen
waren namelijk ook lid. Baron
Van Pallandt was bijvoorbeeld
vanaf 1898 secretaris.

27-4-1877), kwam op 10 juni
1905 in Lokeren wonen als 'be-
stuurder eener bloemkwekerij' ,
woonadres Heirbrugstraat (toen
nr. 34). Hij trouwde hier op 23
oktober 2909 met Emestine
Verstraeten (geboren Lokeren
20-2-1877) en overleed op 11
juli 1928, nog altijd ingeschre-
ven als bloemkweker.

2. Over de beheer-
der Goester verstrekte

collega stadsarchivaris N. Van
Campenhout wat meer gege-
vens. Goester (geboren in het
Utrechtse Breukelen-Nijenrode

Bronnen
- Register Naamloze Ven-
nootschappen nr. 6907, Natio-
naal Archief te 's-Gravenhage
- Archief Directie Landbouw
1813-1945: Economische Aan-
gelegenheden inv.nr. 150, Nati-
onaal Archief
- Archief gemeente Rheden
1818-1949 (1988) nrs. 226,
635, 1395-1405 en bevolkings-
register, Gelders Archief te
Arnhem
- Kamer van Koophandel te
Arnhem dossiernummers 1966
en 7765, Gelders Archief
- Mededelingen van de heer
N. Van Campenhout, archi-
varis-conservator van de stad
Lokeren. De heer Van Cam-
penhout was zo vriendelijk een
uitgebreid onderzoek te doen
naar het bedrijf in zijn archief.
Jammer genoeg was het resul-
taat nihil.
- Archief Koninklijke Ne-
derlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde afde-
ling Velp en omstreken inv.nrs.
3 en 14, Gelders Archief

- Archie notaris G. de Me-
ijer te Velp inv.nr. 5913, Gel-
ders Archief
- Stadsarchief Gent. Een on-
derzoek door.de stadsarchiva-
ris leverde geen resultaten op. -
De dienst bevolkingsregisters
gaf geen uitsluitsel of Geer-
lings ingeschreven heeft ge-
staan.
- Mededeling van Jan 01-
sen, diensthoofd Gemeentelijk
Musem, Archief en Documen-
tatiecentrum te Melle
- www.genlias.nl
- Handelsblad voor den Tuin-
bouw, jaargang 1927, p. 373
- Geïllustreerd Weekblad
voor Tuinbouw, Bloementeelt,
Boomkweekerij, Landbouw,
Fruitteelt en Veehandel Flora-
liajaargangen 1905 en 1910
- Illustraties van de palmen
uit Fleur praktische bloemen
en planten encyclopedie, uit-
geverij Amsterdam Boek bv.
- Oud Rheden en omgeving
vanuit de lucht, Slingenberg
Boekproducties Hoogeveen.

ten. Dat is inderdaad gebeurd
al bracht de brief het dagelijks
bestuur in verwarring. Wilde
Geerlings nu een bloemenfeest
of een tentoonstelling. In de al-
gemene vergadering gaf Geer-
lings uitleg. Hij was niet dui-
delijk geweest, zo verontschul-
digde hij zich. Hij wilde wel
degelijk een tentoonstelling.

Later zou hij lid van de com-
missie worden die alles moest
organiseren. Minder geluk had
Geerlings bij de verkiezing
van bestuursleden, in de peri-
ode 1898-1901 viel hij steeds
buiten de boot. Toch heeft het
lidmaatschap hem veel opgele-
verd. Enkele van de vennoten
in de in 1902 opgerichte naam-

http://www.genlias.nl
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Boerderij Stikhuizen
Een van onze lezers stelt ons de volgende vraag:
Is er bij de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
iets bekend over boerderij Stikhuizen op het landgoed
Rhederoord te De Steeg? Volgens overlevering zou hij gestaan
moeten hebben op de langgerekte helling (stik=stijl) van
de voormalige waterkelder op de eerste heuvel vlak bij het
huis Rhederoord en het Rozenbosch. Hoewel de naam vaak
genoemd wordt is er nergens een foto of tekening van deze
boerderij bekend. Mogelijk kunt u of een van uw lezers mij
aan informatie helpen.
Reacties gaarne naar de beheerder van deze rubriek:
H. Rijnbende tel 026 4954598

E-mail hans.rijnbende@planet.nl

DE OPBOl;V\- EEN OORKONDE
In Ambt & Heerlijkheid nr. 154 wordt op pag. 11 gesproken
over "de aanvoerder van de Carentori",
Bij herlezing van de tekst van het artikel in de reeks
RhetonlRheden werd mij duidelijk dat met "Carentori" de
Karinthiërs zijn bedoeld. Op verzoek van de aanvoerder
van de Karinthiërs chonk keizer Otto 11in 983 drie morgen
land en de helft van het hout op de berg Carentanus aan de
geestelijkheid van de H. Lambertuskerk.
De "Carentanus" (Kärntner Berg) ligt ten noorden van
Klagenfurt in de deelstaat Kärnten (Karinthië), in Zuid-
Oostenrijk. Sinds het einde van de 15e eeuw wordt deze berg,
die 1015 meter hoog is "Ulrichsberg" genoemd.
De in de oorkonde vermelde "Gail" (lat.: Glana) is de
grensrivier tussen Oostenrijk en Italië en mondt, oostelijk van
Villach, uit in de Drau (Donau).

Frits Tesser

Klaarblijkelijk was de eerste
vraag van deze rubriek ook al
direct een niet erg eenvoudige.
Het getoonde object in de
genoemde groene ruimte is een
natuurstenen siervaas, die staat
op het landgoed Heuven vlakbij
het Noorse Huisje. Je moet er
inderdaad voor gaan wandelen

en dan nog goed opletten ook anders zou je hem zo voorbij
lopen, zeker nu rondom het gazon de struiken weer in blad
komen. De vaas stond er 100 jaar geleden al en is te zien op
een foto uit 1907. Nu, een eeuw later, staat hij er nog steeds
en geeft hij als een bijzonder, en lange tijd bewaard gebleven
ornament, een terugblik op de grandeur van het landgoed
Heuven uit het verleden.

Dit beeldmerk op een fabrieksgebouw in onze regio is de nieu-
we opgave. In een hedendaagse vormgeving staat het op alle
producten die de fabriek verlaten en is zo te zien in onze hele
land en ver buiten onze landsgrenzen. De redactie is zeer ge-
interesseerd wie de ontwerper is van dit beeldmerk. Onder de
goede inzenders wordt een boek verloot. Inzendingen kunnen
gestuurd worden naar: Walter de Wit

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

mailto:hans.rijnbende@planet.nl
mailto:dewit@hetnet.nl


Ellecomse
Buitenverblijven

John Striker
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In deze derde aflevering van onze artike-
lenreeks over de opkomst en bloei van het
toeristisch lustoord Ellecom vervolgen we de

verdere ontwikkeling tot vakantieoord in de
1ge en 20e eeuw aan de hand van de bouw van
diverse illustere villa' s. In het vorige artikel
is het huis Dalstein (1823) en Villa Hofstetten
(1836) beschreven.

In deze aflevering zullen vooral het Loge-
ment/ Hotel Brinkhorst en villa Buitenzorg
(1841) de aandacht krijgen worden.

Villa Buitenzorg.
In het jaar 1841 was het de grootgrondbezitter, Jhr.
Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, lid van
de Provinciale Staten van Gelderland, en gemeen-
teraadslid van Rheden, die besloot een villa op
zijn, in 1936 aangekocht perceel bouwgrond aan
de Rijksweg te laten bouwen. Het gekochte per-
ceel was westelijk van Hofstetten gelegen. Hij gaf
het nieuwe gebouw de naam "Buitenzorg". De
naamgeving verwijst mogelijk naar de Nederlandse
nederzetting Buitenzorg op Java, in het voormalig
Nederlands Indië én naar zijn afkomst of die van
zijn ouders uit deze kolonie. Het past ook in het
beeld dat vele migranten met een dergelijke koloni-
ale achtergrond hun rust zochten in onze provincie
en hun verworven rijkdom in riante buitenverblij-
ven investeerden.

Villa Buitenzorg werd in 1880 verkocht aan de
familie H.V. Geerlings, die er in 1882 na een eerste
verbouwing een pension begon onder dezelfde
naam. Hun zoon Hendrik nam in 1895 de exploita-
tie over en het pand bleef tot 1908 in de familie. In

Villa Buitenzorg in
gebruik als Kolonie-
huis aanvankelijk met
de naam Veluwezoom
later met de naam
van de oprichter van
de Stichting de heer
Ketelaar

dat jaar werd het verkocht aan de fam. Geurt Hupkes, die het pen-
sion daarna nog steeds onder dezelfde naam exploiteerde. Wegens
zijn slechte gezondheid droeg Geurt Hupkes in 1923 de exploitatie
over aan zijn zoon Evert Dikker-Hupkes.
In 1929 bleek het niet meer haalbaar om een pension met een
dergelijk gering aantal kamers te houden en, gedwongen door de
algehele malaise, ingezet door de Eerste Wereldoorlog, besloot
men te stoppen met het pension en het pand te verkopen.
Later in dat jaar kocht de Centrale Vereniging van Kinderherstel-
lingsoorden (12) het pand en kreeg het de functie van koloniehuis,
genaamd "Koloniehuis Veluwezoom".

Villa Buitenzorg
in gebruik als
pension, het
hekwerk op
de voorgrond
is er nog als
afscheiding van
het woonhofje
De Geunshof



Deze vereniging van Kinderherstellingsoorden had zich onder leiding van oprichter en
directeur de heer Ketelaer, het lot van arme kinderen in de grote steden aangetrokken, die
er vaak onder erbarmelijke omstandigheden en met gevaar voor hun gezondheid leefden.
Op advies van artsen werden de ergste gevallen voor herstel in één van de zogenaamde
koloniehuizen geplaatst, die zich voornamelijk aan zee of in een bosrijke omgeving
bevonden.
Behalve Ellecom kende ook De Steeg (Het Rivierhuis) en Dieren een Koloniehuis (De
Geitenberg) .
Bij een bezoek aan het koloniehuis in 1935 plantte de heer Ketelaar een jonge rode beuk,

De heer Ketelaar plant in1935 een jonge rode beuk voor het Koloniehuis,foto bij een krantenartikel

die de Oranjeboom genoemd werd. De boom kreeg echter meer bekendheid als de Kete-
laar-boom. De heer Ketelaar kwam later dat jaar, op 70-jarige leeftijd te overlijden.
Uit piëteit aan deze weldoener besloot men zijn naam aan het huis te verbinden, waarna
het als "Koloniehuis De Ketelaar" verder ging.
Tijdens de 2e wereldoorlog werd het gebouw gevorderd door de NSB als kindertehuis
voor hun leden onder de naam Oosterhelling. Na de oorlog werd het gebouw teruggege-
ven en weer in zijn oorspronkelijke functie hersteld.

Ruim een halve eeuw heeft het gebouw als kinderherstellingsoord dienst gedaan.
In 1985 viel uiteindelijk het doek en werd het verkocht aan projectontwikkelaar Reinbouw
te Dieren. Het gebouw bleef sindsdien, afgezien van enige geringe activiteiten, leegstaan.



De Gemeente, Monumentenzorg en de projectontwikkelaar
werden het niet eens over de toekomst ervan, waarna het
in de jaren negentig van de vorige eeuw werd gekraakt en
dusdanig vernield, dat definitieve sloop wel moest volgen.
Dit gebeurde dan ook in 2000.
Op de plaats van het Huis Ketelaar verrees in 2000 een
nieuwbouwhofje "de Geunshof'. Het enige dat nog doet
herinneren aan de oude glorie is het originele hekwerk aan
de straatwegkant. De Ketelaar-boom staat er rechts nu ook
nog, maar is nu helaas niet meer dan een solitaire boom
zonder verhaal, want ook het herkenbare oorspronkelijke

Pas door de komst
van de ansicht-
kaart rond 1895
komt een preciezer
beeld naar voren
en zien we daar aL
vroeg het automo-
biel voorrijden.
Eigenaar van hotel~~öil
Brinkhorst is in
die jaren de heer
J.R. Wentink

smeedijzeren hek met de gesmede tekst "De Ketelaar
1935" is tijdens de sloop "zoekgeraaakt".

Logement/Hotel Brinkhorst.
In 1846 liet de hr. Brinkhorst een huis bouwen aan de
Rijksstraatweg dat als logement dienst moest gaan doen.
Er is over deze voormalige herberg uit de beginjaren niet
veel bekend gebleven, maar wel blijkt het als hotel al
vrij snel (1870) een landelijke vermaardheid te bezitten.
Het kreeg zelfs een "eigen" spoorhalte ter hoogte van de
Kastanjelaan. In 1893 werd in opdracht van de toenmalige

eigenaar een belangrijke verbouwing en vergroting uitgevoerd, in
welke vorm het tot het eind toe heeft bestaan.
Pas door de komst van de ansichtkaart (rond 1895) komt een
preciezer beeld naar voren en zien we bij het hotel al vroeg het au-
tomobiel voorrijden. Eigenaar is in die jaren de heer J.H. Wentink.
Zomers kon het bij 't hotel behoorlijk druk zijn. Aan de overzijde
van de Rijksstraatweg was een terras voor dagjesmensen, een
zogenaamde overtuin. Daar kon men in de schaduw van de toen
reeds hoge bomen, met een verfrissend drankje bijkomen van een



Hotel Brinkhorst

wandeling in de nabij gelegen bossen. Dit perceel bomen
staat er gelukkig nog steeds, recht tegenover het huidige
restaurant De Peerde stal.
Het hotel heeft haar functie weten te behouden tot even na
de Tweede Wereldoorlog.
Rond 1955 heeft het pand nog korte tijd dienst gedaan
als meubeltoonzaal maar in 1960 nam de BIoemendaaIse
familie Hugen het complex over en exploiteerde het weer
als hotel.
Door de zoon A.H.W. Hugen werd in de voormalige stal-
gebouwen een barIbodega met dansgelegenheid gevestigd
onder de naam De Peerdestal.
In de zestiger jaren was De Peerdestal in Ellecom en in de
regio een bekende trekpleister in het uitgaansleven. Zowel
vanaf het platteland als uit de omliggende steden Arnhem,
Doetinchem en Zutphen was De Peerdestal in Ellecom op
de vrijdag - en zaterdagavond het reisdoel en stond het er
vol met Berini -, Magneet -, Puch -, Kreidler - en Zündapp
bromfietsen.
Het hotelgebouw zelf werd door Hugen jr. in 1979 afgebro-
ken, in plaats waarvan hij twee kleinere villa's liet bouwen.
In één ervan ging hij zelf wonen, de andere werd verkocht.

Toen de discotheek in opkomst kwam wij-
zigde Hugen zijn koers en maakte hij van De
PeerdestaI een bistro-achtig restaurant onder
de naam, De Geldersche Roosterplaats.
Sinds 1997 is het in handen van de huidige
eigenaren, de gebr. VanMierlo, die het res-
taurant nu met succes exploiteren.

v ordt vervolgd .

• Bron: "Oorspronkelijk Veluwezooms" van
G. Hupkes. De genealogie van het geslacht
Hupkes. Uitgeverij Verloren

Overtuin - Hotel Brinkhorst, EI!~~om

De Overtuin van hotel Brinkhorst

Rectificatie
In het vorige artikel in het maartnummer stond abusie-
velijk vermeld dat Hofstetten in 1954 in het bezit kwam
van Baron Schimmelpenninck van der Oye, erelid van de
Oudheidkundige Kring.
Het betreft hier natuurlijk Baron Schimmelpenninck van
der Oye en het is zijn zoon Coen die jarenlang bestuurs-
lid/voorzitter en een gewaardeerd lid is geweest van onze
Oudheidkundige Kring.



BestuurswisseliugjaarVergaderillg2007c5t -
Na vier-jaar met .Yfelenthousias1}1e VO()f de1f)udlièidkundige)ving lll1edell-Rofendanl tehebb~ngewerkt heeft-Peter Clousbesloten
af te tredenals bestuurslid. Ukent-hem als de drijvende kracht achter. de lezingen ~ïÎ,Ë~cqrsies,die door u wordengewaardeenf
gezien het *~ëdsgrotël: wordencJ.y aantal cfet{lne~ers:ffet bedenken van onderwèrpenvoórde)ezingen ea-excursies en vooral_
het organiseren ervanis eenverantwo()Idelliké laak:ishetplldefwerpinter,essaJlF, klopt h~'ipr9gra~a, is er voldoeIlde}.ijd().l1l
een en .ander te bekijken, kloppen definanóiën enz. -eIl_z, Pejernoemde zichzelf so1'nS.mariusje van alles, omdat-hij -vaak de meest
uiteenlopende vr~gen kreegtoeg~speeld. -[)()Qrzijn -gr$>te~etwerk enenorll1ek~H*s jian Y(;lrschillellde delen van de.tweegemèèntell
kon hij-de vele vrägerrbeanrwoordendie regdmatig via dewebsite blnne~:komên: wie, wat,waar, w~ruieer en-als zijn parate kennis
niet voldeed ging;hij op.onderzoek uit.Pete,itrèedt?r:~ls bestuurslit[gtaar-zalons·blijvenadviseren en-voorzien vaIl·ideeên vÓbr
excursies enlezingen. We zijn hem dankba~r voorhetvele werk-mëfbetJ:-ekkjngtotbovenstaande endaámaast-voor zijncin~etbij de
"klussen" die tussen dgQf tonienên oplossing behoeven. .- . - - ; - . . - '. .

Francieii van Rijs\Vijk heeNna é~n jaffi:besloienterugtè tr~cle~;aïs b6~tnui~li~fZij &;agt~é OU'dheidkundige Kring een~~hart
tOÇ!maar haQiaml)ities liggen elders ..Qok Erancien heeft toegezegd àltijd.bereigte.zijn"iiigien5podig,onsvan advies te diene!1.
vooral QP organisatorisch gebied.' Danjf fr?Îl~ieïlvoor:Je rrredewerkiiïg ende plezierIge smnen-§ierking. . ,

Tijdens ~dèjàarvel"gadering j~me~mu~ Di~~Bruil uit~lle~Pll1'-i!l1et algelll~ne ~tem!l1en,<t1snieuw bestuurslid benoemd, Mevrouw
Biuil is geboren inVelp, heeft gewoond inDieren~ daar als'àriderwijzeresj;ewerkt ènwoont nu in Ellecom. Verder is zijrvoorzitter
van desticliiing die eigena~is . de-fiats-:-vooroudè~el1 de Korte Wa~.inVetp. V'fehebbenjnet haar een veelzijdig l:l~stuursli<I
erbij gekregen. ..' -- ..... - .

~". - .-.... ...
Oproep aan.de leden
Hèt bestuurvraagtlede"n di~belangsteIliilg.hebben ófu deelte-nemen-aan"nieuwin te stellen werkgroepen zich te meldeIl. Een
werkgroep f9togr.afie om zoyeel mog~lijk v~st teJeggen inde gernee~ten ~ödatwe over 50 jaar nog weten hoe het was !
En een -werkgroep' archief beheer. Er -worden ons regelmatig archieven of ",erzamelingen geschonken die moeten worden beschreven
opdat de informatie die ze bevatten later gesaakkelijk'is te vinden. -- - .,_ . . ...
We horen we graag van u via: e.olderikkert@planet.nl;teL 026.36 46_618;·Sophiastraat 42 6882NL Velp.
We hopen op veel reacties! ....

_. - .
Het Gelders Archief ;Markt 1, Ai:nhemvr~ágt.)lw
Ukrijgt uw film beslist terug plu§ eerr;DV])e~vän:

.fil~pjeS te mogen:lenen om OpDVD i~ttenen iri'het archief' te bewaren.

Elise Q!de Rikken
voorzitter

mailto:e.olderikkert@planet.nl;teL



