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Doelstelling

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

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. In overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onder-
werp belicht. In de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de locale als regionale
geschiedenis.

De kring heeft ook een inspirerende website
die pro-actief beheerd wordt

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed
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Een nieuwe vormgever

De belangrijkste taak van de redactie is niet alleen
de lezer interessante artikelen voor te schotelen
maar dat tevens te doen in een kwaliteit die het oog
aangenaam verrast.
Een goede vormgever is daarbij onontbeerlijk. De
redactiecommissie van Ambt & Heerlijkheid heeft
het geluk gehad 10 jaar lang te kunnen profiteren
van kennis, inzet en gevoel voor kwaliteit van onze
lay-out man en zo gewaardeerd mederedactielid
Peter Kamper. Het spijt ons dan ook zeer afscheid
van hem te moeten nemen! Verderop in dit nummer
kunt u meer lezen over de verdiensten van Peter
Kamper voor de Oudheidkundige Kring in het al-
gemeen en Ambt & Heerlijkheid in het bijzonder.
De redactie heeft zich ten doel gesteld het door Pe-
ter bereikte hoge kwaliteitsniveau te handhaven en
is verheugd in Mirjam van Kooi een kundige nieu-
we vormgever gevonden te hebben. Dit nummer is
van haar hand en, zoals u waarschijnlijk al gezien
heeft, verschijnt Ambt & Heerlijkheid voortaan in
kleur!
Voor wat betreft de inhoud van dit nummer, een
bijzondere bijdrage gaat over de nieuw opgerichte
Dierense Sjoel die weer een rol gaat spelen in de
Dierense gemeenschap.
In het verhaal van Sint-Mauritius wordt de rela-
tie tussen deze voormalige legeraanvoerder en de
Rhedense dorpskerk gelegd.
We wijzen u dit keer vooral op de besprekingen
van diverse pas verschenen boeken die een bijdra-
ge leveren aan onze regionale historie.

De redactie



NIEUW redactielid
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P.l den Boer-Pinxter
(Nelleke)
Vijverlaan 13,
6881 HK Velp
Telefoon: 026-3613944
Email:
nellekepinxter@chello.nl

In 1995/1996 stage gelopen
bij de gemeente Rheden op
de afdeling Toerisme.
Tijdens mijn stage onder-
zoek gedaan naar het in-
dustrieel erfgoed in de ge-
meente voor het comité
Open Monumentendag en
een wandelroute gemaakt
over de Koningswegen in
de gemeente Rheden. Ik heb
9 jaar in het comité Open
Monumentendag Rheden-
Rozendaal zitting gehad.
In mei 2007 heb ik de drie-
jarige ambachtelijke oplei-
ding keramiek afgerond van
SBB Gouda.

Ik ben in 1995 lid geworden van de Oudheidkun-
dige Kring Rheden-Rozendaal en van 1997 tot
1999 secretaris geweest. Eigenlijk was ik toen al
liever in de redactie gekomen, maar dat was nog
een mannenbolwerk.
Met mijn komst in de redactie zijn de vrouwen nu
zelfs in de meerderheid. Ik heb de laatste jaren al
verschillende stukjes voor Ambt en Heerlijkheid
geschreven, vooral over architectuur.

In 1945 in Amsterdam ge-
boren, aldaar opgegroeid en
het HBS b diploma gehaald.
Vervolgens in Groningen een paar jaar gestudeerd
en getrouwd met Wilbert den Boer. Verhuisd naar
Yde (Drenthe) en Zevenaar waar we steeds 7 jaar
gewoond hebben. Moeder geworden van 3 doch-
ters en 2 zonen. Na de geboorte van onze jongste
dochter in 1985 verhuisd naar Velp, waar we met
veel plezier wonen.

In 1991 begonnen met de studie Educatie en
Cultuur aan de Hogeschool Gelderland. In 1996
afgestudeerd in de richting Cultuurhistorisch
Toerisme.

Ik vind het een uitdaging om de kwaliteit
van Ambt en Heerlijkheid op peil te houden!

mailto:nellekepinxter@chello.nl


In de artikelenreeks Rhetton/Rheden, geba-
seerd op de oorkonde uit 960 waarin mel-
ding wordt gemaakt van de schenking van
koning Otto I van o.a. een hoeve te Rheton
aan het Sint-Mauritiusklooster in Magde-
burg, belicht de auteur Adriaan Kolkman
verschillende aan de oorkonde gerelateerde
aspecten. Deze aflevering is gewijd aan Sint-
Mauritius, de heilige naar wie het klooster
in Magdeburg werd vernoemd.

SINT-MAURITIUS
Adriaan Kolkman

De legende

Verschillende lezingen doen de ronde,
maar zijn historisch onbetrouwbaar.
De meest gangbare versies zijn te vin-
den in het boek van Sales Doyé uit
1929 en in het boek van Von Wolfgang
Braunfels/Engelbert Kirschbaum, dat
in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw is verschenen.

In "Heilige und Selige" van Fransz von
Sales Doyé, wordt bij de beschrijving
van Mauritius gezegd dat Maximianus,
veldheer van Diocletianus (keizer van
het Romeinse Rijk van 285-305 n.C.)
in 297 met een leger naar Gallië trok
om een opstand neer te slaan.

In de voorgaande afleveringen is
meerdere malen de naam van Sint-
Mauritius gevallen. Zoals vermeld
werd zijn naam verbonden met het
klooster te Magdeburg en ook stond zijn naam
vermeld op enige ivoren. Ook de oude dorpskerk
in Rheden heeft die naam gedragen tot hij pro-
testants werd. Toen in 1954 de nieuwe Rooms-
Katholieke kerk in Rheden werd gebouwd werd
deze wederom aan de heilige Mauritius gewijd.
In totaal zijn er in Nederland drie parochies die
Mauritius als kerkheilige hebben. Maar wie was
deze Mauritius die door de Rooms-Katholieke
Kerk heilig werd verklaard?

Beeld St.-Mauritius in de
Sint-Mauritiuskerk te Rheden. Ten behoeve van deze expeditie was

het Thebeïsche Legioen I als hulptroep
aangewezen. In het Rhönedal, niet ver
van Octodorum , het tegenwoordige
Martigny, en gelegen in het gebied van

de Agaunische passen, bivakkeerde het leger om
zich voor te bereiden op de veldtocht. Daartoe
behoorden ceremonieën waarbij heidense offers
moesten worden gebracht. Aan deze ceremonieën
wilde het Thebeïsche Legioen, dat uit christenen
bestond, niet meedoen en onder Mauritius vol-
hardde het in zijn weigering. De veldheer Maxi-
mianus ontstak daarop in woede en liet iedere
tiende man neerslaan. Daar dit zonder gevolg
bleef werd ook de rest neergeslagen.

Vervaardigd door douarière
Irma van Rappard-

von Maubeuge (1961)



met ongeveer driehonderd en dertig metgezellen
hetzelfde lot ondergingen en wel bij Köln, Xanten
en Bonn. Van deze aanvoerders wordt eveneens
gezegd dat zij weigerden deel te nemen aan het
brengen van offers en daarom ongeveer in 303
werden omgebracht. Het totale aantal gedode sol-
daten wordt gesteld op 6.600, al kan onderzoek
dit nauwelijks bevestigen.
In het andere boek, van Von Wolfgang Braun-
fels/Engelbert Kirschbaum verhalen de auteurs
in hun "Lexicon der Christliche Ikonographie"
het volgende:

Het Rhonedal in het Kanton Wallis in Zwitserland, tussen Martigny en het meer van Geneve. Halverwege ligt St. Maurice

Naast Mauritius werden onder anderen genoemd
Exsuperius en Candidus die hun strijdmakkers
opriepen om standvastig te blijven. Verder traden
nog op de voorgrond Victor, Innocentius en Vita-
lis. Ook wordt een hele rij namen van strijdmak-
kers genoemd, een historische rechtvaardiging
van deze namen kan echter niet worden gegeven.
Aan de zo even genoemde groepering van het
Thebeïsche Legioen kunnen wel de legeronderde-
len worden toegevoegd die onder leiding stonden
van de aanvoerders Gereon die met zeven, Victor
met ongeveer driehonderd en achttien en Cassius



De Romeinse mederegent van Diocletianus,
Maximianus Herculinus, was omstreeks 285 in
oorlog met de Bagauden in het huidige Wal-
lis in Zwitserland. Deze Bagauden, ook wel ge-
schreven Bacauden, waren Gallische boeren. Zij
waren in eerste instantie in opstand gekomen te-
gen de grootgrondbezitters van hun land en niet
zozeer tegen de Romeinse overheersing. In het
begin van de opstand waren deze boeren aan de
winnende hand. Dit gaf hun de moed om verder
te gaan. Maar dat werd niet door de Romeinse
overheersers getolereerd en bijgevolg moest aan
de Bagaudische bedoelingen een definitief einde
worden gemaakt. Om de veldtocht te doen slagen
kreeg Maximianus versterking van het Thebeï-
sche Legioen. Maximianus beval dit legioen om,
naast hun strijd tegen de Bagauden, eveneens deel
te nemen aan de vervolging van de Christenen.
Dit nu werd door het legioen geweigerd omdat
de manschappen zelf Christenen waren. Hoewel
het legioen tweemaal werd gedecimeerd bleven
zij standvastig in hun weigering en gaven gehoor
aan de oproep van hun aanvoerder Mauritius om
trouw aan hun geloof te blijven. Tot slot werden
nog eens 6600 man neergeslagen. De plaats waar
dit heeft plaatsgevonden werd een belangrijk
bedevaartsoord. Bekende namen uit dit legioen
waren, naast Mauritius, Exsuperius de excerceer-
meester Candidus, lid van de krijgsraad, en verder
Victor, Innocentius en Vitalis.
Deze lezing heeft lange tijd gegolden als de meest
juiste versie van het gebeuren.
De verhalen samenvattend kan men zeggen dat
Mauritius - de aanvoerder van het Thebeïsche Le-
gioen - en zijn manschappen een gewelddadige

dood stierven, omdat zij weigerden bevelen van
de Romeinse opperbevelhebber uit te voeren die
indruisten tegen hun geloof. Zij stierven als mar-
telaren van hun geloof.
In 1987 werd in Magdeburg een wetenschap-
pelijk colloquium gehouden met de titel "1050
Jahre Moritzkloster Magdeburg". Hierbij werden
de toen laatst bekende gegevens over Sint-Mauri-
tius genoemd. Deze wijken enigszins af van het-
geen hierover in het voorgaande is geschreven.
De essentie van het verhaal is gebleven, maar op
meerdere details is een nieuwe kijk gegeven zo-
als blijkt uit de volgende samenvatting:

De aanleiding van het optreden van het Diocle-
tanische leger in Wallis, vond mede de oorzaak
in het feit dat één van de officieren in dit leger in
285 rebelleerde tegen de Romeinse keizer en zich
aan het hoofd had gesteld van de onderworpen,
maar nu in verzet gekomen Bagauden. Daarop
werd Maximianus belast met de onderdrukking
van de opstand en het herstel van de rust. Daartoe
trok het 2e Trajaanse leger op over de Via Roma-
na door de Penninische Alpen. Tot dit leger be-
hoorde ook de legioenafdeling van de Thebeërs
onder bevel van Mauritius.
Vervolgens wordt gezegd dat in het Rhönedal het
Thebeïsche legeronderdeel zijn noodlotsbevelen
heeft ontvangen: deelnemen aan de Romeinse
godenoffering, hetgeen gelijk stond met het bren-
gen van een offer aan de keizer, en deelnemen
aan de vervolging van de Christenen. Beide beve-
len druisten in tegen de geloofsopvatting van de
christelijke Thebeërs en om aan deze bevelen te
ontkomen trok het onderdeel van Mauritius



16 kilometer verder het Rhönedal in naar Acau-
num (het huidige Saint-Maurice). Daar werden zij
door Maximianus bevolen terug te keren, maar dit
nu weigerden Mauritius en zijn soldaten.
Dit stelde Maximianus voor een groot probleem, er
waren nu twee officieren in verzet. Rebellie werd
als een zeer ernstig vergrijp aangemerkt omdat de
legioensoldaten zich door een krijgseed hadden
verbonden. Zoiets kon maar met één straf worden
afgedaan en de geëigende Romeinse straf voor
muiterij, het verlaten van de troep of het wegwer-
pen van het vaandel, bestond uit het onthoofden
van iedere tiende, door het lot aangewezen soldaat
van het desbetreffende legeronderdeel. Nu werd
deze straf toegepast op de Thebeïsche legioenaf-
deling. Na de uitvoering van deze eerste decime-
ring werd het bevel om terug te keren herhaald.
Doch nu maakten Mauritius en zijn soldaten hun
christelijke overtuiging bekend:

"Wij hebben ingezien, dat u de bevelen zo gege-
ven hebt, dat u de christenen niet door godslaste-
ring besmeuren of zelfs bestraffen kunt. Zoek niet
langer naar zulke .... Erken dat wij allen Chris-
tenen zijn. Onze lichamen staan in uw macht.
Onze zielen echter, die hun blik naar de Schepper
Christus wenden, bezit u niet".

Daarop werd de troep voor de tweede keer gede-
cimeerd en het bevel om terug te keren herhaald.
Toen nam de officier Exsuperius, belast met de
opleiding en tevens vaandeldrager, het woord en
riep de soldaten op de wapens neer te leggen:

"Wij moeten een andere manier kiezen om onze
overtuiging kenbaar te maken. Met onze wapens
kunnen wij het hemelse rijk niet verkrijgen. "

Daarop werden alle nog overgebleven soldaten
door andere Romeinse legerafdelingen ingesloten
en werd iedereen, zonder verzet, terechtgesteld.
De Thebeïsche legerafdeling zou, in tegenstel-
ling met het grote aantal van 6.600 man dat in de
legende wordt genoemd, slechts uit 520 soldaten
hebben bestaan. Dit verschil in aantal manschap-
pen wordt als volgt verklaard: een Romeins le-
gioen bestond uit ongeveer 6.000 manschap-
pen. Een legioen was weer onderverdeeld in 10
cohortes. Eén cohorte bestond dus uit ongeveer
600 man. Dit getal komt in de buurt van de 520
omgebrachte soldaten zoals hierboven vermeld.
De vraag blijft of het gehele legioen uit Thebe-
ers heeft bestaan of slechts één cohorte. Hierover
ontbreken voldoende gegevens om dit te kunnen
achterhalen.

Een andere vraag luidt hoe het mogelijk was dat
een legeronderdeel zich zomaar enige kilometers
kon verwijderen en dus afbreuk deed aan de to-
tale opstelling van het leger. Daarvan wordt ge-
zegd dat een Romeins leger bestond uit Romein-
se burgers en huurlingen. De Romeinse soldaten
vormden het centrum van de opstelling van het
leger voor de slag en de huurlingen waren de
hulptroepen die op de flanken werden geposteerd.
Als de strijd de beslissende fase inging trad het
centrum nadrukkelijk naar voren om zodoende de
Romeinse overwinning te kunnen claimen.



De uit huurlingen bestaande afdeling van Mau-
ritius zal bij de opstelling op één van de flanken
zijn geplaatst en kon bijgevolg makkelijk uitwij-
ken. Indirect geeft deze visie aan dat het waar-
schijnlijk om een cohorte en niet om een heel le-
gioen zal hebben gehandeld.
Tot zover wat de overlevering ons vertelt over de
martelaarsdood van Sint-Mauritius en zijn The-
beïsche manschappen.

De beeltenis van Sint-Mauritius

De naam Mauritius
wil etymologisch
zeggen: zwart ge-
kleurd. Vandaar dat
in de kunst Sint-Mau-
ritius soms als don-
kergekleurde Moor
of neger wordt af-
gebeeld. De zwarte,
negroïde Mauritius is
een beeldende artis-
tieke bijzonderheid
uit het Magdeburg
van de XIIIe eeuw,
die als zodanig wel
veel invloed heeft
gehad, maar toch op
een vergissing berust.
De bewoners van het
noordoostelijk deel
van Afrika behoren
niet tot een volk met
negroïde trekken.

Beeld St.Mauritius als Mori-
aan en ridder (1250). Beeld
in Mauritiusdom van Mag-
denburg.

Daarnaast worden Mauritius en zijn gezellen
doorgaans afgebeeld als Romeinse soldaten, ge-
huld in harnas en met schild. Meestal worden zij
te voet afgebeeld, ten tijde van hun onthoofding
Mauritius zelf wordt dan vaak aangeduid met een
onderscheiding van zijn leiderschap en nog vaker
met een vlag of vaandel dat met zeven wapens is
versierd.

De verering

Op de plek waar
Sint-Mauritius en
zijn metgezellen
werden omgebracht .
verrezen een kerk
en een klooster, ge-
naamd Sankt-Mo-
ritz, nu bekend als
Saint-Maurice. Deze
eerste aan Sint-
Mauritius gewijde
kerk werd gebouwd
door bisschop The-
odor uit Octodorum
(Martigny, Zwitser-
land) en deze tus-
sen Martigny en het
meer van Genève
gelegen plaats werd
de bakermat van de

Mauritius als krijger

verering van Sint-
Mauritius. Van hieruit verbreidde zich de verering
hoofdzakelijk in de streek langs de Rijn.



Veel pelgrims op weg naar Rome trokken door
Gallië om tevens een bezoek te brengen aan het
graf van de martelaren en om de relieken te vere-
ren die in de kerk werden bewaard.

Graf van de H. Mauritius in de crypte van de
basiliek van de adbij St=Maurice

Onder de bezoekers uit latere tijd worden ge-
noemd Willibrord en Bonifatius. De naam Mau-
ritius verwierf in de middeleeuwen een zeer gro-
te bekendheid en populariteit en een groot aantal
kerken werd aan de heilige gewijd. Verschillende
ridderorden kwamen onder zijn patronaat zoals de
ridders van het Gulden Vlies. Sint-Mauritius werd
ook vereerd als de patroon van de infanterie en hij
werd aangeroepen bij ziekte van paarden. Tot in
de XIXe eeuw werden in de Eiffel ruiteromgan-
gen gehouden ter ere van deze heilige. Zijn naam
kreeg ook grote bekendheid door zijn kruis, het
Mauritiuskruis, een groot rood kruis op schild of
borst. Het kenteken van het Rode Kruis, een rood
kruis op witte achtergrond, dat later het internatio-

nale teken werd van naastenliefde, is dan ook nog
lang het Mauritius-kruis genoemd.

Zoals hierboven vermeld zijn veel kerken naar de
Heilige Mauritius vernoemd. Zo bevindt zich in
Münster (Duitsland) eveneens een kerk die het
patrocinium draagt van Sint-Mauritius. In een
beschrijving van de geschiedenis van deze kerk
wordt bisschop Friedrich I von Meiszen (1064-
1084) als de stichter genoemd. Deze bisschop
was daarvoor domheer geweest aan de kerk te
Magdeburg hetgeen mede het patrocinium van de
kerk in Münster verklaart.

Maar interessanter is, in het kader van deze arti-
kelenserie, dat in de beschrijving melding wordt
gemaakt van het feit dat de relieken van de Hei-
lige Mauriti -
us, tezamen
met die van
zijn met-
gezellen,
in 937 op
aandringen
van koning
Otto I uit
Agaunum
(Saint-Mau-
rice) naar
Magdeburg
ZIJn overge-
bracht.

St-Mauritius uitgebeeld aan de
Sigismundschrijn in de adbij van
St. Maurice (Zwitserland)



In hetzelfde jaar dus waarin Otto I het klooster
aldaar heeft gesticht, het klooster waaraan hij in
960 de hoeve te Rheton heeft geschonken!
Aan de vooravond van het door hem gestichte
Sint-Mauritiusklooster geeft Otto I in de stich-
tingsoorkonde zijn overwegingen weer:

"Uit liefde tot God en alle Heiligen hebben wij
ons ingespannen om in een oord, genaamd Mag-
deburg een kerk te stichten met het voornemen
dat deze onder bescherming staat van de heilige
martelaren Mauritius, Innozenz en hun gezellen
en aan hen, voor zover de mensheid dat kan, ge-
hoorzaamheid verschuldigd zijn. "

Uit dit alles blijkt dat de verering van Sint-Mau-
ritius wijd verbreid was en dat ook voor de "Gro-
ten der aarde", zoals koning Otto I, Mauritius en
zijn gezellen een lichtend voorbeeld waren.

I Het Thebeïsche Legioen, door de Romeinen het 'Legio
Thebaica' genoemd, was gelegerd in de Oriënt, het oostelijk
deel van het Romeinse Imperium. Het legioen, genoemd
naar de stad Thebe in Egypte, bestond geheel uit Thebe-
ers. Dat waren Christenen die wij nu Koptische Christenen
noemen.

Mauritiusdom aan de Elbe Foto: H. C. Schmiedicke, Kunstverlag Leipzig



Daarbij werd ondermeer de zo kenmerkende ge-
trapte daklijn verwijderd en vervangen voor een
rechte daklijn.
Nog geruime tijd na zijn emiraat is Ds. Van Ros-
sum overigens in Ellinchem blijven wonen.
In 1895 wordt de heer L. Hupkes als eigenaar ge-
noemd en voert deze er een familiehotel.
In 1916 wordt het Familiehotel Ellinchem geëx-
ploiteerd door B.A. (Ben) Hupkes en bereikt EI-
linchem, naast Hotel Brinkhorst, landelijke be-
kendheid als zeer vermaard zomerverblijf.
Het is niet bekend wat de familierelatie is ge-
weest tussen de leden van deze beide families
Hupkes.

Opkomst en neergang van Ellecom in de negentiende eeuw (deel 5)

In deze 5e aflevering in de serie over opkomst, bloei en neergang van het toerisme in Ellecom, waarbij de
bouwactiviteiten rond villa s en buitenverblijven in de 1ge eeuw de revue passeren, vervolgen we onze
wandeling langs de oude Rijksstraatweg en staan stil bij memorabele huizen als Ellinchem en Villa Irene.

John Striker

Huize Ellinchem

Al vrij snel na het gereedkomen in 1846 van loge-
ment Brinkhorst aan de Rijksstraatweg (zie deel
3 in deze reeks, juni 2007), waren er bouwwerk-
zaamheden begonnen voor een grote villa, iets
verderop gelegen aan dezelfde kant van de Rijks-
straatweg, op de westelijke hoek met de Kastan-
jelaan. Ds. Pieter W. van Rossum, die van 1835
tot 1863 aan de hervormde gemeente van Ellecom
was verbonden, gaf opdracht voor de bouw van
het enorme woonhuis "Ellinchem", dat in 1848
werd opgeleverd.
Rond 1855 was Ds. Van Rossum één van de
hoofdrolspelers in een discussie met de graaf van
Middachten, Graaf Carel Anton Ferdinand Ben-
tinck (t 1864), kerkvoogd van de St. Nicolaaskerk
in Ellecom, over de noodzaak van een drastische
verbouwing van het kerkgebouw in Ellecom. Ds.
Van Rossum voerde de tegenstanders uit de EI-
lecomse gemeente aan met steun van de weduwe
van de, in 1844 kinderloos overleden, Graaf Wil-
lem Gustaaf Frederick van Reede, Wende la Ele-
onora (Lady Athlone) van Reede - Boreel. Ook
Mr. Van Petersom Ramring van Hofstetten stond
aan hun zijde bij deze kerkelijke twist. Het mocht
allemaal niet baten, de verbouwing werd doorge-
voerd zoals gepland door de graaf. Huize Ellichem ca. 1900



Familiehotel "Ellinchem" voorzijde

Familiehotel "Ellinchem" achterzijde

Tijdens de oorlogsjaren van' 40-' 45 wordt het huis
verhuurd en gebruikt voor de opvang van bejaar-
den door het Luthers' Rusthuis uit Den Haag. Het
tehuis aldaar stond binnen een kuststrook die door
de bezetters tot verboden gebied was verklaard.
De bewoners moesten daarom elders worden on-
dergebracht.

Na de 2e Wereldoorlog komt Ellinchem in bezit
van de Stichting Kindertehuizen van Humanitas.
Sinds 1952 functioneert het gebouw als kinder-
tehuis van dit Humanistisch Verbond. Hierin kun-
nen normaal begaafde jongens en meisjes van 4
tot 20 jaar met ontwikkelingsstoornis op grond
van sociale milieufactoren worden opgenomen.

Het gebouw heeft in 1980 plaats moeten maken
voor een moderner gebouw, om te kunnen vol-
doen aan de toegenomen vraag naar professione-
le opvang van kinderen en als zodanig functio-
neert het tot aan de dag van vandaag.
Een opmerking geldt de schrijfwijze van Ellin-
chem. De eigenaren na L. Hupkes legden wei-
nig trouw aan de dag voor de oorspronkelijke
naam "Ellinchem". Geleidelijk aan werd dit
"Ellichem" .

Kinderhuis Ellichem



Villa Irene

Steken we vanaf de Kastanjelaan recht de
Zutphense straatweg over, dan valt ons oog op
een villa in Zwitserse chaletstijl, Villa Irene ge-
naamd.

Villa Irene, voor/zijaanzicht omstreeks 1985

Deze villa dateert uit het jaar 1897 en is in opdracht
van de Doesburgse notaris Johannes Nicolaas van
der Boon (geb. 1843 te Zaandam) gebouwd. Van
der Boon had zijn praktijk in Doesburg van 1876
tot 1908. Het gezin Van der Boon had twee doch-
t~~s. In 1909 kwam Van der Boon te overlijden,
ZIJnweduwe Clara Geertruida van der Boon-Lam-
ping bleef tot 1923 in de villa wonen.

Gevonden loodmerk uit de oorspronkelijke
bouwtijd van Villa Irene

In 1923 is door bemiddeling van haar schoon-
zoon, de heer Kroese uit Dieren, de villa ver-
kocht aan de heer R.F. Baron van Heeckeren van
Wassenaer, woonachtig op kasteel Twickel te
Delden.
Het huis kende tot 1939 verschillende huurders
waarna het dat jaar door het Nederlandse lege;
gehuurd werd voor huisvesting van manschap-
pen die belast waren met de verdediging van de
IJssellinie.
Deze IJssellinie was een oostelijke, strategisch
gelegen, natuurlijke barrière, gevormd door de
rivier de IJssel met haar bruggen. De IJssel werd
in 1939 langs een groot gedeelte versterkt tot een
verdedigingslinie door de oevers en uiterwaarden
te voorzien van kleine bunkers de zogenaamde



kazematten. In de gemeente Rheden vindt men ze
bijvoorbeeld in de Havikerwaard bij De Steeg, bij
de IJsselbrug in Doesburg en in Dieren.
Ook in boerderij Borgkeppel aan de Eikenstraat,
in Klein Avegoor en in Pension Huize Zomerlust
vonden militairen van de Koninklijke Landmacht
onderdak.

Het oorlogsverleden van Villa Irene staat vele ou-
dere Ellecommers nog op het netvlies geschreven.
Een gedetailleerd feitenrelaas over deze zwarte
periode uit de geschiedenis van Villa Irene en EI-
lecom is misschien niet geheel passend voor deze
artikelenreeks, maar uit respect voor hen die hier
het leven lieten, volgt hier een samenvatting van
de betreffende geschiedenis.

Op 5 augustus 1942 werd Villa Irene gevorderd
door de Duitse Wehrmacht en door de S.S. in ge-
bruik genomen als onderdeel van de in 1941 op
Avegoor opgerichte S.S. Politieschool. Op 3 sep-
tember arriveerden 139 Joden uit Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag in Ellecom.
Zij werden gehuisvest op de zolder van dit pand
en tewerkgesteld bij de aanleg van een sportveld
en de bouw van een turnhal achter Avegoor voor
de Nederlandse S.S.-recruten. Onder de Ellecom-
mers kreeg het huis al gauw de bijnaam Huis Pa-
lestina, Werkkamp Palestina of gewoon kortweg
"Palestina". Het regiem in zowel Kamp Palestina
als op Kamp Avegoor was extreem gewelddadig.
Er werd geknuppeld en geranseld, de gevange-
nen kregen weinig te eten en bij ziekte werd soms
zelfs helemaal geen eten verstrekt!

Van de 139 mannen stierven er, in deze relatief
korte verblijfsperiode, drie in Ellecom.
Zij liggen begraven op de Ellecomse begraaf-
plaats. 36 Man waren er na zes weken zo erg aan
toe, dat zij werden opgenomen in een hospitaal.
De rest maakte het karwei uiteindelijk in elf we-
ken af. De mannen werden op 21 november 1942,
uitgeput en uitgemergeld, direct op transport naar
Westerbork gezet, en na een rustpauze van drie
maanden verder op transport naar een concen-
tratiekamp in Polen. Slechts zeer weinig mannen
hebben deze oorlogsperiode mogen overleven.

In april 1945 werd de villa door de geallieerde
strijdkrachten in gebruik genomen. De oorlogs-
schade werd onderwijl in verschillende fases her-
steld.

Een groep Engelse soldaten in krijgsgevangen-
schap die afgevoerd worden tijdens de slag om
Arnhem in september 1944. Foto genomen ter
hoogte van Villa Irene.



Het Joods monument

Een monument van kunstenaar Harry de Leeuw
ter nagedachtenis aan de omgekomen dwangar-
beiders werd op 6 september 1995 op het terrein
van Villa Irene onthuld. Het is een in brons ge-
goten oude tafel, destijds door de vertrekkende
gevangenen als groet aan de drie overleden lot-
genoten achtergelaten met daarop volgens joodse
traditie 136 alhier gevonden stenen.

Joods monument ter nagedachtenis aan de
omgekomen dwangarbeiders.

Bij een verbouwing in 1953, het huis was inmid-
dels weer teruggegeven aan de eigenaren, werd de
villa gesplitst in een boven- en benedenwoning.
In 1975 werd het eigendom van de villa door de
familie van Heeckeren van Wassenaer in de Stich-
ting Twickel te Ambt-Delden ingebracht.
Enige jaren geleden is het huis door de Stichting
Twickel verkocht aan Rentmeesterkantoor Kore-
vaar en als bedrijfsruimte in gebruik.

Bord ter plaatse van het Joodse monument met een "in gedach-
ten is " voor passanten omtrent de plek waarop men staat.

Wanneer we onze wandeling westwaarts over de
Rijksstraatweg vervolgen vanaf Villa Irene, dan
passeren we aan weerszijden van de weg wonin-
gen, die vrijwel alle gebouwd dan wel herbouwd
zijn tussen 1850 en 1890. Op een enkel huis na
hebben al deze panden tevens dienst gedaan als
pension, een enkele zelfs als lunchroom. Al deze
oude panden zijn bewaard gebleven en worden
nog steeds particulier bewoond.
Meer hierover in ons volgende artikel dat in maart
2008 zal verschijnen.

* bron: Rentmeesterkantoor Korevaar te Ellecom



Waarom was dit zo'n bijzondere bijeenkomst

De aankoop en levering van het gebouwtje aan de
Spoorstraat 34 is een cruciale stap ter verwezen-
lijking van de kemdoelstelling van de Stichting
De Dierense Sjoel. Deze stichting is opgericht
om de voormalige synagoge opnieuw als zodanig
in gebruik te doen nemen, nu door de Liberaal
Joodse Gemeente Gelderland.
Vanuit deze joodse gemeente werd al sedert 2001
nagedacht over de mogelijkheid het sjoeltje in
Dieren te verwerven. Een belangrijke belemme-
ring was aanvankelijk de vergeefse zoektocht van
de Vineyard Gemeente naar een vervangende
ruimte. Deze evangelische gemeente wilde graag
vertrekken, omdat de ruimte te beperkt was ge-
worden, maar kon aanvankelijk geen geschikte
plek vinden.
Ook de financiële consequenties speelden een rol
voor de kleine joodse gemeente. Toch bleven en-
kelen binnen de LJG Gelderland dromen over de
mogelijkheden "Dieren" te verwerven en er een
eigen synagoge in te vestigen. Deze gemeente,
opgericht in 19652 met 20 gezinnen (nu zijn dat
er 75), heeft in zijn ruim 40-jarig bestaan tot op
heden voor het houden van diensten altijd gebruik
gemaakt van gehuurde ruimtes, de laatste j aren in
het gebouw van Eltheto in De Steeg.
En al kun je (bijna) overal sjoeldiensten houden,
een eigen gebouw heeft zonder twijfel meerwaar-
de voor een levende gemeenschap.
Bovendien: het gaat hier om een als synagoge
gebouwde ruimte. Het terugbrengen van dit ge-
bouw in joodse sfeer wordt gevoeld als een vorm
van herstel van wat er in de Tweede Wereldoor-
log werd kapot gemaakt.

~

JOODS LEVEN IN DIEREN

De poort van de hemel- Spoorstraat 34
De Dierense sjoel wordt weer synagoge)

ManjaPach

Inleiding
Op 16 april 2007 vond in de, nu nog voormalige,
synagoge aan de Spoorstraat 34 te Dieren een bij-
zondere bijeenkomst plaats. In aanwezigheid van
de besturen van de Vineyard Gemeente Dieren
en de Stichting De Dierense Sjoel plus een aantal
genodigden verleed notaris mr. Karen Verkerk ter
plekke de akte van levering, waarbij uitvoering
werd gegeven aan de eerder tussen beide instel-
lingen gesloten koopovereenkomst.

Het voorlezen van de akte (16.04.07)

) Synagoge - plaats van samenkomst - is de aanduiding
van het gebouw waar de joodse eredienst plaats vindt;
synoniem daarmee is het jiddische woord "sjoel".

2 De geschiedenis van de Liberaal Joodse Gemeente
Arnhem, Peter R. Hein, 2000



De herinnering aan de kleine joodse gemeente die
hier tot 1942 ruim een halve eeuw bijeen kwam
wordt, door het opnieuw gebruiken voor de ere-
dienst, recht gedaan.

Joden in Dieren 3

Tot in het midden van de 19de eeuw was Dieren
slecht bereikbaar. De aanleg van het Apeldoorns-
Dierens kanaal (1868), de spoorlijn Arnhem Zut-
phen (1873), de stoomtram naar Doetinchem
(1881) en naar Velp (1887) bracht daar verande-
ring in. Er kwam industrie en Dieren groeide:
woonden er in 1789 nog maar 120 gezinnen, in
1834: 1.200 personen, in 1866 was dit aantal bij-
na verdubbeld tot 2.163 en in 1923 gegroeid tot
4.700.
Parallel aan die ontwikkeling verliep de groei van
het aantal joden in Dieren. Zoals vrijwel overal
in Nederland werd de vestiging van joodse inwo-
ners binnen een burgerlijke gemeente pas goed
mogelijk na de burgerlijke gelijkstelling die na de
Franse revolutie werd afgekondigd.
In Dieren werd omstreeks 1810 melding gemaakt
van 5 joodse inwoners; in de loop van de 19de
eeuw groeide dit aantal gestaag. Kort na het mid-
den van de 19de eeuw was het aantal joodse in-
woners zo toegenomen (tot rond de 60) dat een
joodse gemeente kon ontstaan en daarmee ook de
behoefte aan een eigen sjoel.
Sedert 1870 werden al diensten in een huissjoel
(in Brummen) gehouden. In december 1878 ver-
zochten Levie Kats, Salomon Bachrach en Si-
mon Levie, "uitmakende eene Commissie voor
de zaken der Israëlitische Godsdienst", de Buur-

meesters van de Buurtschap van Dieren om één
van de niet meer gebruikte lokalen van de oude
school te mogen huren om godsdienstige oefe-
ningen te kunnen houden. De school werd echter
in 1879 afgebroken. Tot 1883 werd toen een pand
gehuurd voor het houden van diensten (waar is
onbekend).
Deze drie heren - de grondleggers van de jood-
se gemeente Dieren - hebben in 1881 een Re-
glement vastgesteld (volgens een veel gebruikt
model). Ondanks protest van kille" Doesburg -
waartoe Dieren voorheen behoorde - keurde de
Permanente Commissie tot de Algemene Zaken
van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
(het landelijk college dat daartoe bevoegd is) het
Re-glement in de zomer van 1882 goed.
Hoewel het aantal leden fluctueerde, was tot 1910
sprake van een vaste kern van ongeveer 60 tot
70 gemeenteleden. Daarna zien we een duidelijke
daling van dat aantal. Daaraan zullen verschil-
lende oorzaken hebben bijgedragen, o.a. ook de
omstandigheid dat na de eeuwwisseling de Vel-
per joden zich bij de joodse gemeente Arnhem
aansloten. De joodse gemeente Dieren betreurde
dat, mede om financiële redenen.

3 Demografische gegevens over joden zijn niet eenvoudig
te achterhalen en te interpreteren. Er zijn uiteenlopende
definities van wie als jood wordt aangemerkt. Een uitzet-
ting hierover valt buiten het bestek van deze bijdrage. Zie:
De Joden in Nederland anno 2000, Aksant, Amsterdam
2001. vgl.ook Prinkas, geschiedenis van de joodse gemeen-
schap in Ned. 1992. (pag. 60: De omvang van de joodse
bevolkingsgroep in Nederland berust in de eerste tweehon-
derd jaar op schattingen.)

4 Kille - joodse gemeente



De pijn werd enigszins verzacht toen, na veel re-
clamaties, de joodse gemeente Arnhem een
deel van de financiële verplichtingen van Dieren
overnam.
In de jaren twintig en dertig van de twintigste
eeuw kwam tijdens de bestuursvergaderingen
voordurend het slechte sjoelbezoek ter sprake.
Men veronderstelde dat er te weinig godsdienstig
gevoel was overgebleven bij de thuisblijvers.
Na de opkomst van het nationaal-socialisme in
Duitsland in de jaren dertig vestigde zich ook een
aantal Duits-joodse vluchtelingen in Dieren.
Tot in de Tweede Wereldoorlog bleef de joodse
gemeente Dieren bestaan, de laatste vergadering
van het killebestuur vond plaats op 1 november
1942. Na de bevrijding is nog wel geprobeerd om
de gemeente nieuw leven in te blazen, maar dit is
niet gelukt. Te weinig joodse mensen uit Dieren
hadden de vervolgingen overleefd.

De joden in Dieren oefenden hoofdzakelijk de
traditionele beroepen uit. Berucht was de lik-
doornsnijder en kiezentrekker (kwakzalver) Jacob
Hollander (geb.1851), oom van de legendarische
radioverslaggever Han Hollander (uit Deventer).
Hij woonde met zijn gezin van 1875 tot 1888 in
Dieren; hij was één van de rondtrekkende markt-
lui; zijn portret hangt nu in Amsterdam, in het
Joods Historisch Museum.
Velen leefden van de handel in lompen en meta-
len of de (textiel)handel, zoals de familie Levie
van "De Magneet". Er waren slagers bij, en cir-
cusartiesten, edelsmeden en lotenverkopers.

De opkomst van de sigarenindustrie sedert 1866
leidde tot veel werkgelegenheid - maar ook tot
kinderarbeid. Eén van de vele sigarenfabrieken'
was de Holland Havana Company Ltd. (van 1912
-1929), van Salomon en Louis Levie gevestigd
op de hoek van de Noorderstraat en Kruisstraat.
Ook een heel bekende naam was die van de anti-
quair Katz, die een beroemde kunsthandel had
aan de Spoorstraat.
De meeste joden in Dieren waren niet rijk. Dat
blijkt onder meer uit de gegevens van de financi-
ering van de joodse lessen, het religieuze onder-
wijs. In 1893 gingen er 14 kinderen naar joodse
les, 10 daarvan genoten kosteloos onderwijs.
Aangezien de Joodse Gemeente verantwoorde-
lijk was voor "de behoeftigen" onder haar leden,
geven de archieven ook informatie over de eco-
nomische situatie. Zo waren in 1900 in Dieren
van de 57 leden van de Joodse Gemeente er 16
behoeftig",

In 1950 werd de kille Dieren opgeheven. Van ge-
organiseerd joods leven is sedertdien geen sprake
meer. Een enkeling is lid van de Joodse Gemeente
Stedendriehoek (Deventer, Zutphen, Apeldoorn
e.o.). Deze gemeente behoort tot het Nederlands
Israëlitisch Kerkgenootschap, de meer traditio-
nele (orthodoxe) richting binnen het jodendom.
Daarnaast bestaat in Nederland sedert 1931 de
liberaal joodse stroming. De LJG Gelderland be-
hoort daartoe als één van de negen liberaal jood-
se gemeenten, aangesloten bij het Verbond voor
Progressief Jodendom.

5 Sigaren uit Dieren, Frans Nas, 1993
6 Kooger, p.32



Landelijk behoren tot deze stroming 1.100 gezin-
nen, in Gelderland zijn 75 gezinnen lid. Zij wo-
nen verspreid over de provincie.
De (grote) meerderheid van de Nederlandse jo-
den is niet religieus georganiseerd. Volgens schat-
tingen op basis van de gegevens opgenomen in
het demografisch onderzoek van 20007 zouden er
in de provincie Gelderland ongeveer 2.500 joden
wonen. Daarbij is dan de meest ruime definitie ge-
hanteerd. In Doesburg, Zevenaar, Dieren, Didam
en Brummen zou het gaan om 273 joden.

Het gebouw aan de Spoorstraat
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Plattegrond van het gebouw uit Kooger p. 27

Na de goedkeuring in 1882 door de PC van het
Reglement voor de joodse gemeente, konden de
voorbereidingen tot de bouw van een sjoel, met
galerij en ritueel bad echt van start gaan.
Daaraan was al het een en ander voorafgegaan.
In het najaar van 1879 kocht Levie Kats, één van
de oprichters van de joodse gemeente, met ge-
leend geld, het eerste lapje grond (195 m2), gren-
zend aan de Stokvischweg (nu Spoorstraat).
In november 1880 kocht hij daar opnieuw een
strook grond, nu 49,5 m-. De aankoop van de voor
de sjoel benodigde grond ging ook toen in etap-

peso Het laatste stukje bouwgrond werd in 1882
gekocht door de bestuursleden Katz, Bachrach en
Levie.
De sjoel die gebouwd werd achter het huis aan
de Spoorstraat 32 kon worden bereikt via een
looppad langs dit pand. Om te waarborgen dat op
sabbat de sjoel goed bereikbaar was, werd bij het
vestigen van het recht van uitweg een uitdrukke-
lijke voorwaarde in die zin opgenomen.
Ook in de recente akte van levering van 16 april
2007 is dit nog terug te vinden: "De kooper van
dit perceel" kan uitwegen over het pad, liggend
tusschen het erf van Veenendaal en het te veilen
perceel, doch hij de overweg naar het perceel
thans eigendom van de Nederlandsche Israeliti-
sche Gemeente te Dieren, gelegen achter het te
veilen perceel niet mag belemmeren. De uitweg
moet op Sabbath vrij en onbelemmerd zijn. "
In 1940 is e.e.a. gepreciseerd (in een proces-ver-
baal van toeslag op 6 aug. 1940 verleden):
"..met betrekking tot het in voormeld proces-
verbaal van inzet omschreven recht van uitweg,
(. ..)dat hiermede wordt bedoeld een recht van
uitweg tot gebruik en ten nutte van het thans te
veilen perceel en ten laste van het ter plaatse aan-
wezige pad, ter breedte van ongeveer een Meter,
loopende langs de noodwestelijke grens van het
thans te veilen perceel naar de Spoorstraat, het-
welk eveneens deel uitmaakt van het kadastraal
perceel gem. Dieren, sectie U, nr. 1.238 en eigen-
dom blijft van verkoopster.

7 De Joden in Nederland anno 2000

8 Ik neem aan dat dit het perceel is waarop nu het huis aan
de Spoorstraat nr. 32 staat. mp



Welk recht voor zooveel noodig bij deze wordt ge-
vestigd als erfdienstbaarheid tot gebruik en ten
nutte van het thans te veilen perceel en ten laste
van voorge-schreven pad, zoodanig dat de over-
weg naar het aan verkoopster in eigendom ver-
blijven gedeelte van gemeld kadastraal perceel
niet mag worden belemmerd en dat de uitweg op
Sabbath vrij en onbelemmerd moet zijn. "

Op 22 januari 1884 werd de nieuwe sjoel plech-
tig ingewijd. Boven de ingangsdeur werd in een
halfronde boog de tekst van Genesis 28; 17 aange-
bracht: "Hoe geweldig is deze plaats, dat kan niet
anders dan een huis van God zijn en hier is de
poort van de hemel."

Het Nieuw Israelitisch Weekblad van 1 febr.1884
berichtte: "Dieren, 25.Jan. Dinsdag jl. vierde de
Israëlische gemeen-
te alhier in waar-
heid feest. Het gold
namelijk de inwij-
ding eener nieuwe
synagoge. Bepalen
wij ons eerst tot
die synagoge zelf.
Het gebouw is niet
groot maar zeer net
en doelmatig in-
gericht; ook is het
van gaslicht voor-
zien. Nadat in den
voormiddag door
den eerw. hr. Frank
van Zutfen, met een

kort woord afscheid van het oude bedehuis was
genomen, begon ten 1uur de inwijdingsplechtig-
heid door het overbrengen der wetsrollen naar de
nieuwe synagoge. Door vijf leden der Arnhem-
sche Godsdienstige Zangvereeniging werd psalm
118,26 en de tekst uit Numeri 24.5 gezongen en
kweten de zangers zich tot aller genoegen uitmun-
tendvan hun taak. Na de gebruikelijke omgangen
en het gebed voor Z.M, beklom de opperrabbijn
T Tal den kansel tot het uitspreken der feestrede,
hetgeen z.w. eerw. deed naar aanleiding van de
vier eerste verzen van psalm 27. De rede maakte
op alle aanwezigen diepen indruk. Met het zingen
van psalm 150 werd de plechtigheid te 2% uur
besloten.
's Avonds was er natuurlijk een zeer geanimeerd
bal waar, op initiatief van den ouden heer Haas
uit Arnhem, ook de liefdadigheid niet vergeten
werd. Met het woord van dank aan allen, die
tot de instandhouding van het synagogegebouw
hadden bijgedragen, door den secretaris der ge-
meente, den heer Katz, gesproken, vereenigen
zich gewis allen, die het voorrecht hadden bij de
plechtigheid tegenwoordig te zijn. "

De Arnhemsche Courant nam ook een kort be-
richt op over deze heuglijke gebeurtenis. Daaruit
valt te lezen dat het gebouw voor deze speciale
dag versierd was met groen en vlaggen en dat
vele joden van omliggende gemeenten (Arnhem,
Zutphen enz.) naar Dieren waren gekomen. Het
bal na vond plaats in een zaal van Hotel "De
Kroon".



Na opheffing van de joodse gemeente Dieren in
1950 heeft het sjoeltje diverse eigenaren en be-
stemmingen gehad. Slager Broshuis vestigde er in
1952 zijn rokerij in, later heeft het nog als woon-
huis gediend en van 1976 tot 1983 exploiteerde
Stef de Wit er het theater Jo Jo Saggum. In novem-
ber 1983 werd het eigendom van de Volle Evange-
lie Gemeente, thans genaamd Vineyard Gemeente
Dieren. Deze droeg het gebouw op 16 april 2007
over aan de Stichting De Dierense Sjoel.

Het mikwe

In het eerder genoemde boek van Hans Kooger
over het Joodse leven in Dieren, Rheden en Velp
staat een plattegrond van het gebouw van vóór
1940 afgedrukt. Op grond daarvan bestond het
vermoeden dat wellicht resten van het mikwe het,
rituele bad, nog onder het beton aanwezig zouden
kunnen zijn.
Kort na de overdracht,in de zomer van 2007 is,
onder de bezielende leiding van de architect Geert
van Veersen, het beton opengeboord. Inderdaad
bleek daar een klein bad, in redelijke staat, aan-
wezig te zijn.
Elke zich zelf respecterende synagoge beschikte
in vroeger dagen over een mikwe. De bouw van
een mikwe had (in theorie) zelfs voorrang boven
de bouw van een synagoge".

9 Bron: Bloeme Evers in NIW van 27 juli en
24 augustus 2007

Het is een diep bassin, volgens vastgestelde ma-
ten gebouwd, gevuld met "natuurlijk water", dat
wil zeggen regen- of zeewater, zo nodig aange-
vuld met leidingwater.
Als het goed is, is het schoon en warm.

De onderdompeling in het mikwe behoort tot de
613 ge- en verboden uit de joodse traditie (mits-
wot). Er zijn drie situaties waarin deze mitswe
moet worden vervuld: na de menstruatie, na een
bekering tot het jodendom en ter reiniging van
onrein geworden eetgerei. Het gaat daarbij voor-
alom spirituele reinheid.
Niet alleen vrouwen maken gebruik van het
mikwe.



Maar voor mannen bestaat er geen Torah-voor-
schrift dat hen daartoe verplicht. Sommige man-
nen gaan voor Jom Kippoer (Grote Verzoendag)
in het mikwe, sommige ook op vrijdag om rein de
Sjabbat tegemoet te gaan. Sommige mannen doen
het zelfs elke dag als voorbereiding op het gebed.
Veel vrouwen gaan voor het huwelijk in het
mikwe.
In sommige gemeenschappen is dat een feestelij-
ke gebeurtenis die met alle vrouwen uit de fami-
lie wordt gevierd.
Na een zorgvuldig bad, tanden poetsen, nagellak
weg, nagels geknipt, pleisters weg (die houden het
water tegen) gaat de vrouw (of de man) via een
trapje het bassin in, en dompelt zich ge-
heel onder. In Nederland is de gewoonte
dit één maal te doen.
De Mikwe-dame controleert of het wa-
ter overal bij kan komen. Na de onder-
dompeling volgt de daarbij behorende
lofzegging.
De onderdompeling kan ook in zee of
ander stromend water plaats vinden.
In Israel is het een gezellige familie
(vrouwen)bijeenkomst, in Nederland
gaat het er nog al preuts aan toe.

Dieren is niet de enige plek waar het
mikwe nog in stand is. Zo zijn er mikwot
gevonden in Venlo (uit de 14de eeuw),
een groot mikwe uit eerste helft 18de eeuw (4 x
4 m) bij de verbouwing van het Joods Historisch
Museum in Amsterdam maar ook in Utrecht, Gor-
kum, Winterswijk, Zaltbommel en Zuidlaren.

Toekomst:

Het is de bedoeling van de Stichting De Dierense
Sjoel het gevonden mikwe te restaureren. Het zal
zichtbaar blijven, maar niet opnieuw als bad in
gebruik worden genomen.

De Stichting De Dierense Sjoel hoopt dat binnen
afzienbare tijd het gebouw aan de Spoorstraat 34
weer als synagoge gebruikt zal kunnen worden.
Wilt u de ontwikkelingen volgen, kijk dan op de
website: www.dedierensesjoel.nl.

Achterzijde Dierense Sjoel

http://www.dedierensesjoel.nl.


De gids gaf zeer gedetailleerd uitleg over de ge-
schiedenis van de teelt en de vele tentoongestelde
voorwerpen en foto's maakten dit beeld compleet.
De tabaksteelt was geen vetpot en vaak waren
bijverdiensten uit een bedrijfje, winkeltje of café

~

Verslag zomerexcursie 2007
Tanny van der Werf

Op 31 augustus vertrokken wij met 50 deelne-
mers richting Huis Doom, waar van 1920 tot aan
zijn dood in 1941, Keizer Wilhelm II gewoond
heeft.
Onze eerste stop was het Historisch Museum in
Amerongen dat gevestigd is in een voormalige
tabaksschuur. Dit museum geeft, in een perma-
nente tentoonstelling, een heel gevarieerd en uit-
gebreid overzicht van de tabakscultuur en teelt die
in deze streek een belangrijke rol gespeeld heeft.
Het verbouwen van tabak is van 1640 tot 1965
een zeer belangrijk middel van bestaan geweest
in de zuidoosthoek van de Provincie Utrecht, met
name in Amerongen.

Tabaksmuseum Amerongen

broodnodig. Het drogen en de verdere behande-
ling van de geoogste tabaksbladeren was goed te
zien in dit mooie voorbeeld van een droogschuur.
In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn ook
nog droogschuren te vinden, in o.a. Dieren en Ro-
zendaal. Later zijn deze ook in gebruik geweest
bij wasserijen om de was in te drogen.
Wij waren met onze excursie nog op net op tijd
om het demonstratieakkertje met tabaksplanten te
kunnen zien, traditioneel omgeven door een heg
met pronkbonen op staken als windkering.
Voor de meeste van de excursiegangers was

Amerongen met zijn imposante kerk, kerkplein
en het Kasteel Amerongen een nieuwe en verras-
sende plaats. Voor velen de moeite waard om nog
eens terug te keren. Er zat een deskundige in de
bus, die vertelde waar Napoleon op verschillende
adressen in het dorp gelogeerd had en waar zijn
officieren in de Franse tijd ondergebracht waren!
Na een korte bustocht werden we ontvangen op
het landgoed van Huis Doom.In het prachtige en
goed geconserveerde Huis Doom werd door



twee zeer deskundige gidsen, mevrouw Van Ne-
derveen en de heer Van den Berg, in twee groepen,
een rondleiding gegeven. De schitterende interi-
eurs en de verzameling kunstwerken van de laat-
ste bewoner, de Duitse Keizer Willem I1, werden
door hen op enthousiaste en gedetailleerde wijze
toegelicht. Klaarblijkelijk was het voor Koningin
Wilhelmina een moeilijke beslissing geweest om
toe te staan dat de Keizer het huis bewoonde, on-
der andere omdat, het Nederlandse koningshuis,
als enige adellijke familie niet uitgenodigd was
bij het huwelijk van de Duitse Keizer. Ze heeft
mogelijk om die reden nooit Huis Doom en haar
keizerlijke bewoner bezocht. Wel is haar familie
er op bezoek geweest.
Er waren voor de verhuizing van de keizerlijke
bezittingen 59 treinwagons nodig om de inboe-
dels van de paleizen in Berlijn en Potsdam over te
brengen naar deze relatief sobere buitenplaats, op
de Utrechtse Heuvelrug.
Achter de wandbespanningen en het stucwerk
gaat een middeleeuwse waterburcht schuil, die
dateert uit het
midden van de 14e eeuw. Sinds een verbouwing in
1792 heeft het exterieur een classicistisch karak-

Huis Doorn, 1919

ter gekregen en herin-
neren alleen de hoek-
toren en de slotgracht
aan een meer krijgs-
haftige verleden. Het
huis ligt in een riant
parkbos met rododen-
drons, een pinetum en
een rozentuin, aange-
legd door H.C. Poort-
man, die ook de tuinen
van kasteel Ameron-
gen en Middachten

Duiventoren
heeft aangelegd Ook
was hij de ontwerper van het villapark Overbeek
in Velp. Zeker in het voorjaar zijn huis, tuin en
omgeving de moeite waard om nog eens terug te
keren! In de brasserie tegenover huis Doom werd
de lunch gebruikt en later dan de bedoeling was
gingen wij met mevrouw Van Steenbruggen, gids
van de plaatselijke VVV, langs de Langbroeker-
wetering. Zij vertelde over het ontstaan van de
Langbroekerwetering, die gegraven werd in de
12e eeuw om het water af te voeren in dit rela-
tief natte broekland, zodat het ontgonnen kon
worden voor de landbouw en veeteelt. Ongeveer
een eeuw later begon men met de aanleg van een
groot aantal kastelen en woontorens. Een aantal
is verdwenen maar de overgebleven kastelen ge-
ven het landschap van de Langbroekerwetering
haar bekendheid. De meeste parken liggen keurig
ingepast in het patroon van de historische verka-
velingen. Doom is het domein van Simon Vest-
dijk maar de wetering is het domein van Gerrit
Achterberg,



geboren in het koetshuis van het landgoed San-
denburg en opgegroeid in de schaduw van dit
sprookjesachtige witte fantasiekasteel. Is daar
misschien de gedichtencyclus, die op een fictief
kasteel speelt, ontstaan?
"Aan kruispunten staan handwijzers gereed.
Ik ben naar u op weg, van u vandaan
Een wit kasteel achter een oprijlaan
Kan al het vaderhuis zijn dat zo heet."

Wij konden tijdens onze bustocht echter weinig
zien van de kastelen Zuilenburg, Walenburg,
Weerdesteijn, Hindersteijn, Lunenburg, Leeu-
wenburg, Sandenburg en Groenestein. De bomen
zaten nog vol blad en met onze zeer grote bus
moesten wij grotere wegen nemen. Dus ook hier
geldt het advies: teruggaan op de fiets, te voet of
in een klein autootje!

In dit molenjaar wilden wij als laatste excursie-
punt de molen 'Rijn en Lek' (niet geschilderd
door Ruyschdael), in Wijk bij Duurstede bezoe-
ken. De beroemde molen die door Ruyschdael
geschilderd is stond verder op aan de dijk en is

Molen van Ruyschdael

reeds in 1810 afgebro-
ken. Er waren in de
tijd van Ruyschdael 5
windmolens in Wijk bij
Duurstede. De molen
die wij bezochten is in
1659 als runmolen (run
is gemalen eikenschors
t.b.V. de leerlooierijen)
gebouwd en werd na
1810 omgebouwd tot
korenmolen omdat de
oude korenmolen (van
Ruyschdael) was af-
gebroken. De molen
"Rijn en Lek" te Wijk Molen 'Rijn en Lek'

bij Duurstede is dus uniek in zijn soort omdat er
wagens onderdoor kunnen rijden. Het is een ron-
de stellingmolen die gebouwd is op de gedeelte-
lijk afgebroken walpoort, die al 300 jaar eerder
gebouwd was.
De vrijwillige molenaar Han Mulder gaf ons een
zeer duidelijke uitleg over het werken van de
molen en klom zelfs omhoog in de wiek om het
zwichten (wieken voorzien van zeildoek) te laten
zien. Een deel van de groep is niet mee de molen
in-gegaan, omdat de trappen wel erg steil waren
en somrnigen excursiegangers vonden het op de
trans van de molen ook nogal griezelig hoog. De
mensen die het stadje Wijk Bij Duurstede inge-
gaan zijn waren verrast door de vele authentieke
straatjes en huizen. Voor kunstliefhebbers was er
een aantal galeries die zeer de moeite waard wa-
ren om te bezoeken. Naar verluid was het weer
een geslaagde en gevarieerde excursie.



Verzamelaarsdag succesvol verlopen
Walter de Wit

De eerste verzamelaarsdag van de Oudheidkundi-
ge Kring is een inspirerende bijeenkomst geweest.
Hoewel de aantallen bezoekers enigszins beperkt
was, ondanks de vele posters die overal opgehan-
gen waren, mag de dag geslaagd genoemd wor-
den.
De opening werd verricht nadat de oud-directeur
van het Gelders Archief, de hr. F. Keverling Buis-
man een korte inleiding gehouden had over het
belang van verzamelaars voor het regionaal en
nationaal cultureel erfgoed. Vele beroemde en be-
langwekkende verzamelingen zijn ontstaan om-
dat er ooit iemand begonnen is om een bepaalde
verzameling op te bouwen. Vaak heeft dit geleid
tot het oprichten van een museum om de bewuste
verzamelobjecten in onder te brengen, bijvoor-
beeld de Sieboldcollectie of de verzameling van
Kröller- Müller.
Aan de hand van een paar voorbeelden werd ge-
schets hoe sommige verzamelingen tot stand ge-
komen zijn en hoe deze verzamelingen nu een
waardevol onderdeel vormen van de collectie van
het Gelders Archief.
In zijn korte toespraak werd een paar maal her-
haald hoe belangrijk het voor ons als Oudheid-
kundige Kring is om de mensen bewust te maken
van het feit, dat ook ogenschijnlijk waardeloze
stukken papier of persoonlijke documenten, hun
waarde pas krijgen door de tijdspanne dat het be-
waard is gebleven. Een rekening van een timmer-
man uit 1734 blijkt een belangrijk en informatief
document te kunnen zijn waar veel uit af te lezen
IS.

Na de opening ontstonden er geanimeerde ge-
sprekken tussen de verzamelaars onderling en
met de geïnteresseerde bezoekers. Er was een
schat aan historisch materiaal meegebracht dat
normaliter nooit het huis van de verzamelaars uit
komt en dus niet voor iedereen toegankelijk is.
Het feit dat alles aangepakt en goed bekeken kon
worden gaf het geheel een extra dimensie.

Tijdens de hele dag draaide er een beamer-pre-
sentatie met vele historische opnamen van de
dorpen in de gemeente Rheden.
De werkgroep PR zorgde voor voldoende spraak-
water voor bezoekers en standhouders zodat er
door de vele gesprekken geen uitdrogingsver-
schijnselen konden ontstaan.

Na afloop was men van mening dat de opzet ge-
slaagd was en dit eventueel eens per twee jaar
herhaald zou moeten worden bijvoorbeeld op een
andere locatie in een ander dorp zodat het voor
iedereen een keer dichter bij huis is.



BOEK bespreking
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Het Landgoed Heuven
Hans Rijnbende

Na langdurig en intensief onderzoek in vele ar-
chieven door de auteur en zijn vrouw is op 30 sep-
tember j.l. het eerste exemplaar van het boek over
'het Landgoed Heuven', aangeboden aan
mevr. P.M. van Wingerden-Boers, burgemeester
van Rheden.
Tijdens deze feestelijke presentatie in het bezoe-
kerscentrum van Natuurmonumenten op Heuven
werd aan de gasten tevens de gelegenheid gebo-
den om, onder leiding van de oud-boswachter Ben
Teunissen, een wandeling te maken over het land-
goed.

De auteur heeft met het schrijven van dit boek een
belangrijke bijdrage geleverd aan de historie
van een van de karakteristieke landgoederen langs
de Veluwezoom.

De geschiedenis van het landgoed Heuven voert
u in het boek terug tot in de 14e eeuw.

Het boek geeft een schat aan informatie over be-
woners, beheerders en gebruikers van het land-
goed aan de hand van beschrijvingen en afbeel-
dingen. De meer dan 250 kleuren- en zwart-wit
foto's maken het boek extra attractief.

Het is reeds het 7e boek van de schrijver Hans
Rijnbende die tevens redactielid is van Ambt
& Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal die de realisatie van het boek
mede mogelijk heeft gemaakt.

Het boek is in diverse boekwinkels in onze ge-
meente te verkrijgen.



Over de geschiedenis van het Deelerwoud
Marinne Cuisinier en Annie Plant-Freriks

Hoewel strikt genomen het Deelerwoud niet be-
hoort tot de huidige gemeente Rozendaal is het
in het verleden wel een belangrijk onderdeel ge-
weest van de Heerlijkheid Rozendaal.

Onlangs is een lezenswaardig boek uitgekomen
met zeer veel informatie over de historie en het
beheer van het Deelerwoud. Vaak opgetekend uit
de mond van bewoners en andere betrokkenen
bij dit grote particulier grondgebied ten noorden
van Arnhem. Beide schrijfsters hebben een innige
relatie met dit grote natuurgebied en hebben dan
ook een boek geschreven waaruit hun betrokken-
heid met het wel en wee van de landgoedeigenaar
en de door hem beheerde natuur duidelijk naar
voren komt.
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Tandem
Felix-Ubbergen, ISBN 978905750 1029

Koninklijke Nederlandsche
Locaalspoorwegmaatschappij Willem III
Dieren-Apeldoorn

De titel van dit boek is een hele mond vol maar
dan heb je ook wat.
De 4 auteurs hebben 10 jaar gewerkt aan het
verzamelen van de gegevens en het schrijven en
samenstellen van dit bijzonder interessante boek
over de spoorlijn die eerst een belangrijke trans-
portverbinding was. Helaas is deze verbinding
nu gedevalueerd tot een toeristische stoomver-
binding die af en toe toeristen en liefhebbers ver-
voert.

Station Dieren-Doesburg tussen 1903 en 1910

Het is een boek voor liefhebbers van treinen en
stations langs deze spoorlijn. Het is met grote
deskundigheid geschreven getuige de vele tech-
nische details over treinen, locnummers, dienst-
regelingen etc. De vele nostalgische zwart-wit
foto's verlevendigen het beeld.
Het boek is een must voor lokale historici en ver-
zamelaars. Het is uitgegeven door de Oudheid-
kundige vereniging 'De Marke' en te verkrijgen
bij de lokale boekhandels.

~

Willem Pieter Peletier en zijn vrouw Anne Peletier-Muller
op Hoog Deelen bij de Herefordrunderen, eindjaren zeven-
tig (Foto: Dick van den Hoorn)



'Het is tenminste vandaag mooi weer'
John Jansen van Galen

TENMINSTE
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VANDAAG

Wie Velp zegt denkt meteen aan de schrijver Jan
Siebelink, het dorp De Steeg is onlosmakelijk ver-
bonden met Louis Couperus en Simon Carrniggelt.
Het zijn slecht drie van de bijna zestig schrijvers
die we tegenkomen op deze schrijversroute. Veel
bekende en onbekende literatoren kruisen ons
pad: Nescio, Gerard Reve, Benno Barnard, Jac. P.
Thijsse, maar ook Carel Beke, Cornelis Loots en
Mark Prago Lindo alias De oude heer Smits.

Sommige van hen zijn geboren in het gebied van
de gemeenten Rheden en Rozendaal: Vincent
Overeem, Lydia Rood, Koos van Zomeren.
Andere schrijvers en dichters kwamen er op latere
leeftijd wonen, soms om hun laatste levensdagen
te slijten, De vermeende gezonde lucht heeft hen
niet altijd de verhoopte gezondheid hergeven:
P.A. Daum, Johan Huizinga, Jan Ligthart en als
meest bekende P.A. de Génestet stierven hier.

Wat je ook van de Oostelijke Veluwezoom kunt
zeggen: "Het is tenminste mooi weer vandaag,"
zoals Simon Carrniggelt bemoedigend zei tegen
een zwartgallige Wim Kan. We willen er maar
mee zeggen: het is niet alles goud wat er blinkt in
deze streek, maar bijzonder is het zeker.
De schrijversroute laat zien hoe schrijvers door
de eeuwen heen geboeid zijn door de bijzondere
omgeving.

John Jansen van Galen, die zijn jeugd doorbracht
in Velp, voert ons in de tekst langs alle plaatsen in
deze twee gemeenten die herinneren aan schrij-
vers en dichters. De lezer kan de route thuis in
zijn luie stoel volgen, maar mooier is het de lite-
raire plekken zelf op te zoeken, het liefst te voet,
zoals de auteur deed, evenals zijn verre voorgan-
ger Jacob van Lennep.

De Alliantie. Rhedense Stichting voor Kunst &
Cultuur



BESTUURSmededei ingen
~ - -' - ~ ~ - _ ..... , -'" -- - ~- - '

Na lOj aar heeft Peter Kamper afscheid genomen als vormgever van Ambt & Heerlijkheid.

Er is veel veranderd in deze periode. Ambt en Heerlijkheid is, onder leiding van Peter, van een "gesten-
cild" verenigingsblad geworden tot het "glossy" tijdschrift dat u nu vier maal per jaar ontvangt. Eerst
veranderde de afmetingen in het huidige opvallende formaat, vervolgens stelde Peter voor ander papier
te gebruiken en een andere omslag. Het creatieve proces van de grafische vormgeving heeft ook een
grote ontwikkeling doorgemaakt. Alles werd door hem zelf uitgedokterd: hoe de, (vaak door hemzelf
gemaakte) foto's te plaatsen ten opzichte van de tekst, enz. enz. Ambt & Heerlijkheid is een tijdschrift
geworden dat er prachtig uitziet. Het is het visitekaartje van de vereniging waar we trots op zijn.

Ook verschillende boeken die de Oudheidkundige Kring de laatste jaren heeft uitgegeven werden door
Peter Kamper vormgegeven en drukklaar gemaakt: Hoofdstraat Velp in de 20e eeuw, Nijver Dieren I en
de specials van A&H over het Veerhuis Rheden en de laatste ter gelegenheid van de Open Monumenten
Dagen 2007. Allemaal mooie uitgaven waar de hand van Peter direct in te herkennen is.

Het is jammer dat Peter zich terugtrekt maar na 10 jaar zo intensief voor A&H gewerkt te hebben kun-
nen we het ook begrijpen. Het maken van zo'n blad vergt veel tijd, veel gepuzzel en denkwerk om tot
het gewenste resultaat te komen. We zullen proberen zijn werk zo goed mogelijk voort te zetten maar er
zullen ongetwijfeld veranderingen zichtbaar worden en beginnersfoutjes worden gemaakt.

De Oudheidkundige Kring is Peter Kamper zéér dankbaar voor de vele jaren dat hij zich heeft ingezet
voor de ontwikkeling, de vormgeving en het elk kwartaal weer op tijd gereed komen van Ambt & Heer-
lijkheid.

Ook dit jaar is de Kring weer gegroeid! Het gaat stapje voor stapje maar we hebben nu 497 leden. De
groei is niet spectaculair maar bij een vereniging van meer dan 50 jaar oud ontvallen ons steeds vaker
leden door verhuizing of door overlijden.

De goed bezochte lezingen van afgelopen jaar hebben verschillende nieuwe leden opgeleverd maar we
blijven rekenen op uw steun bij de werving van nieuwe leden, de beste reclame is immers de mond tot
mond reclame!

Aan de nieuwe leden een hartelijk welkom
en voor u allen prettige feestdagen en een goed 2008 toegewenst!

Namens het bestuur,
Elise Olde Rikkert, voorzitter




