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onderwerpen behandeld worden die een raak-
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Het einde van Rheden?

Het zou de titel kunnen zijn van de laatste bij-
drage van onze auteur Adriaan Kolkman over
het ontstaan van het dorp Rheden. Enige lokale
politici vonden zo'n 1040 jaar oude naam maar
niks want deze moest nodig veranderen in bijv.
"gemeente Veluwezoom".
Gelukkig waren er mensen met meer historisch
besef en is de hele naamsverandering weer even
in de ijskast gezet en blijven we Rheden nog mini-
maal 1000 j aar gewoon "Rheden" noemen.
Wat zou onze auteur J. Striker trouwens met zijn
bijdragen over Ellecom moeten als de politiek
plotseling zou bedenken dat ook Ellecom wel een
erg oubollige dorpsnaam is die nodig moet wor-
den vervangen door een meer eigentij dse naam?
Gelukkig is Laag-Soeren (met streepje!), gespaard
gebleven voor een grootscheepse naamsverande-
ring en kunnen we na al deze commotie verder
gaan waar we gebleven waren en u als lezer weer
veel informatie geven over de historie van onze
dorpen.
Bij het zo illustere Villapark Overbeek wordt in
de 2e aflevering dieper ingegaan op de ontstaans-
geschiedenis en de rol van landschapsarchitect
Poortman die ook een grote rol gespeeld heeft bij
de veranderingen in de tuinen van kasteel Mid-
dachten in het begin van de 20e eeuw. De vlucht
van de fam. Katz uit Dieren tijdens de 2e we-
reldoorlog geeft een goed beeld over de situatie
waarin sommige burgers uit de gemeente Rheden
tijdens deze sombere periode uit onze geschiede-
nis verkeerden.

De redactie



NIEUWE vormgever

M.C. van Kooi-Zweers (Mirjam)
Olivier van Noorstraat 12,
6991 BH Rheden
Telefoon: 026-4954718
Email: mirjam.designvision@gmail.com

Ik ben in 1965 geboren in Rheden.
Ik heb 2 dochters (14 en 12 jaar)
en 2 zonen (een tweeling van 9 jaar).

Ik heb een commerciële opleiding gevolgd en ben
in 1985 mijn loopbaan gestart bij Nationale-Ne-
derlandenlING waar ik heb gewerkt voor de Sales
Directie.

De computer is mijn grote hobby. Voor mijn werk
was ik vooral bezig met het cijfermatige en analy-
tische gedeelte maar omdat vooral de creatieve

kant mij heel erg trekt heb ik verschillende cursus-
sen gevolgd, o.a. Photoshop, Illustrator, Indesign,
Corel Paint, Dreamweaver, Grafische Vormge-
ving en Webdesign. Ik vind het erg leuk om de
wisselwerking tussen de verschillende program-
ma's te gebruiken om tot een mooi eindresultaat
te komen.

Sinds 3 jaar werk ik bij Vereniging Natuurmonu-
menten in het Bezoekerscentrum Veluwezoom in
Rheden. Daar heb ik een leuke en afwisselende
baan. Het geeft me altijd veel voldoening en ver-
vult me met trots om te zien hoe de bezoekers
genieten van de mooie natuur van het Nationaal
Park Veluwezoom die Vereniging Natuurmonu-
menten beheert en beschermt.

Dit trotse gevoel zie ik ook terug bij de Oudheid
kundige Kring. Het koesteren van de mooie oude
historie, dit uitdragen en mensen hiervoor en-
thousiasmeren. Dit gebeurt onder andere door
middel van lezingen en natuurlijk door het uitge-
ven van het kwartaalblad Ambt & Heerlijkheid.
Ik vind het dan ook erg leuk om de vormgeving
van Ambt & Heerlijkheid te mogen verzorgen. Ik
werd direct gegrepen door het enthousiasme en
de gedrevenheid van de redactieleden en hoop dan
ook een zinvolle en inspirerende bijdrage te leve-
ren met betrekking tot de vormgeving van Ambt
& Heerlijkheid.

mailto:mirjam.designvision@gmail.com


FIRMA D. KATZ - DIEREN

EEN REMBRANDT
REDDE

25 MENSENLEVENS
De schenking van een schilderij van Rembrandt

(Portret van een Man, lid van het geslacht Raman)
aan Adolf Hit/er in ruil voor de vrijheid heeft

25 leden van de joodse familie Katz het leven gered.

Dit is een verkorte versie van deze geschiedenis, ver-
teld door Eva Katz en haar latere echtgenoot, de jood-
se zakenman Martin Bloch. Het verhaal van Eva Katz
is opgetekend door de hoofdredacteur van Elsevier, J.
A. Verrneulen en gepubliceerd als een wekelijkse zes-
delige serie van 1 december 1973 tot en met 5 januari
1974.
Tijdens het maken van deze verkorte versie kwam de
hele zaak over de kunstcollectie van de familie Katz
uitgebreid in de media ter sprake. Enige erfgenamen
hebben een claim ingediend voor een aantal schilderij-
en dat in de oorlog door de Kunsthandel Katz uit Dieren
aan de Duitsers is verkocht. Over de rechtmatigheid
van deze claim en over het al of niet vrijwillig ver-
kocht zijn van deze bewuste schilderijen loopt momen-
teel nog een onderzoek door de Restitutiecommissie
van het ministerie van OCW. Het laat onverlet dat het
onderstaande verhaal een bijzonder verslag is van een
vlucht van 25 joodse mensen uit bezet Nederland naar
een veilige plaats in een ander continent.

Elsevier, 1 december 1973
MUSEUMDIRECTEUR DOET

MERKWAARDIGE ONTDEKKING

Op 10 mei 1940, 's ochtends om 5 uur, 1940 bonk-
ten Nederlandse soldaten op de deuren en ramen van
het huis van Eva Katz in Spankeren bij Dieren "Wilt
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u binnen een kwartier uw woning verlaten en kilo-
meters ver naar het westen rijden. De Duitsers zijn
ons land binnengerukt. De bruggen over de IJssel en
het Apeldoorns- Dierens kanaal gaan de lucht in". Eva
haalde haar twee kinderen van 4 jaar en 9 maanden
(uit haar eerste huwelijk) uit bed en reed in haar py-
jama met de auto westwaarts. Achter zich hoorde ze
de doffe knallen.

Een uur later was ze terugge-
keerd, de brug was verwoest
en de ruiten van haar huis
waren gesprongen. Eva pakte
wat spullen bij elkaar en liep
over een smalle plank bij het
sluisje naar de overkant van
het kanaal om naar haar ou-
ders te gaan in Dieren. Zo be-
gon de oorlog voor Eva Katz,
jodin en dochter van een der
meest gerenommeerde kunst-
handelaren/antiquairs ter we-
reld.
Vader Benjamin Katz, een geboren optimist, bleef
aanvankelijk kalm onder de situatie: "Och, die oorlog
is toch volgende maand afgelopen. Bij duizenden wor-
den de Duitsers bij de Maginot-linie neergemaaid".
Maar Eva was minder hoopvol en al snel werd het
duidelijk dat het dodelijke net nauwer en nauwer werd
aangehaald.

Eva Katz 1940

Geruchten over deportaties werden hardnekkiger, ver-
boden voor treinen, restaurants enz. werden strenger
en de gehate gele jodenster werd verplicht gesteld.
Soms kwamen Duitsers zogenaamd schilderijen ko-
pen in de zaak, soms betaalden ze, maar meestal ging
ze met de stukken de deur uit, met valse beloften over
betalingen naderhand. Ook vader Katz zag de toe-
komst nu somber in.



Benjamin Katz

In die periode was Dr. Pos se directeur van het
Dresdener Museum en adviseur in kunstzaken van de
Duitse Rijksregering. Hij stond op het punt Hitler een
nieuwe triomf te bezorgen en wel op het terrein van de
artistieke aspiraties van de Führer. Hij zou er perso?n-
lijk voor zorgen dat er in het huis in Linz, Oostenrijk,
waar Hitler jaren gewoond had, en dat nu tot een mu-
seum was ingericht, twee Rembrandts kwamen te han-
gen.

Het idee was geboren tijdens een bezoek aan de
Nederlandse kunsthandelaar Nathan Katz in Bazel
die een broer was van Benjamin Katz uit Dieren. Tot
zijn verrassing ontdekte hij daar een schilderij van
Rembrandt, voorstellende het portret van een man, lid
van het geslacht Raman. Bij hem in Dresden hing het
pendant: een vrouw uit het geslacht Raman. Posse WIst
dat er een dubbelportret van die familie bestond, maar
hij had het andere werk nooit kunnen traceren. Hij liet
op dat moment niets merken, maar hij moest en zou dat
schilderij hebben. Had het in Nederland gehangen, dan
zou het simpelweg geconfisqueerd kunnen worden,
maar in neutraal Zwitserland was dat niet mogelijk.
Bij een volgend bezoek aan Nathan Katz ontvouwde
hij na een aantal cognacjes het volgende plan:

In november stopten tij-
dens het middaguur een
aantal vrachtauto's op het
Lange Voorhout in Den
Haag. Er sprongen tiental-
len Duitse militairen uit
die binnen drie minuten de
hele omgeving ontruimd
hadden en de huizen onder
vuur hielden. Even later
stopten er nog eens drie
auto's voor een huis met Herman Goering
het bordje 'Firma D. Katz.
Kunsthandel. Hofleverancier'.

Hitler zou de
Rembrandt krijgen
in ruil voor de vrij-
heid van alle leden
van de familie Katz
in Nederland. Na
overleg ging ieder-
een met de transac-
tie akkoord. Goering
kreeg de opdracht
het plan in de prak-
tijk uit te voeren.

Elsevier,
8 december 1973
GOERINGMET
GETROKKEN

REVOLVER OP HET
HAAGSE LANGE

VOORHOUT

Schilderij van Rembrandt
portret van lid geslacht Raman



Zwaar bewapende officieren stapten uit, met in hun
kielzog Goering met een revolver in zijn vuist. Er was
verordineerd dat alleen Benjamin Katz mocht onder-
handelen. Een uur later verlieten de Duitsers het huis;
onder de rechterarm van Goering staken drie schilde-
rijen. Betaling? 'Später, später. ..

Wat waren de voorwaarden voor de mensen-schilderij-
ruil die mondeling overeengekomen waren?
De familie Katz zou vrijgeleide naar de Spaanse grens
verleend worden als Benjamin kon bewijzen dat hij en
de zijnen Europa zouden ver-
laten. Verder moest Katz vóór
zijn vertrek zoveel mogelijk
oude meesters zien aan te ko-
pen en die doorleveren aan
de Duitse instanties. Die op-
dracht schoof hij op de lange
baan. De verdere afhandeling
zou geschieden door Duitse
topfiguren in Den Haag, maar
dat gaf strubbelingen; Rauter
was bijvoorbeeld sterk te-
gen de transactie gekant.

Willy Lages ca. 1940Benjamin Katz had inmiddels
120 duizend gulden voor de
treinreis van de hele familie
betaald.
Uiteindelijk greep Hitier zelf
in en op 20 oktober 1942
stapten de 25 personen van
de familie in Amsterdam
op de trein, op weg naar het
Spaanse Irun. Ze werden be-
geleid door Willy Lages en
Aus der Fünten (de familie
Katz had geen idee hoe be-
rucht deze twee later bleken Aus der Fünten ca. 1940
te zijn).

In de trein was alles goed verzorgd, de kinderen
speelden vrolijk, terwijl de ouderen twijfelden of de
Duitsers hun woord zouden houden, zouden ze niet in
oostelijke richting gaan in plaats van zuidelijk? Maar
na uren zagen ze de contouren van Parijs en begonnen
ze zachtjes joodse liederen en psalmen te zingen. De
schrik nam weer toe toen ze van hun begeleiders uit
moesten stappen en met een bus verder getranspor-
teerd werden door een donker en verduisterd Parijs.
De nachtmerrie ging over toen ze op een ander station
in de trein richting Bordeaux moesten stappen.
Toen ze eindelijk in Irun uit de trein stapten, vond er
een soort ceremonie plaats: dat was het afrukken van
de gehate jodenster, even later kwam er iemand van
een Spaans reisbureau op hen af, die ze naar Bilbao
zou begeleiden met bussen en kleine Spaanse trein-
tjes. In Bilbao zocht Harry Katz, de broer van Eva
de Nederlandse consul-generaal op om papieren in
orde te maken voor Lissabon en Mexico. Maar ze
hadden niets te kiezen, de consul was al maanden
bezig een boot te charteren voor de honderden ge-
vluchte Nederlanders en andere Europeanen, die hen
naar Jamaica zou brengen. De 25 leden van de fami-
lie Katz werden bij de andere vluchtelingen gevoegd
en zo gingen ze op 14 november 1942 scheep met de
'Marqués de Comillas' naar Jamaica.

Elsevier, 15 december 1973
BLOEDHONDEN EN PRIKKELDRAAD AAN

DE GRENS VAN VICHY-FRANKRIJK

Martin Bloch, jood en rijksduitser, was al in 1926
naar Amsterdam gekomen. Hij was opgegroeid in de
schoenenbranche van zijn vader in Berlijn en kreeg
de kans om in de directie te komen van de firma
Huf in Nederland. Hij bewoonde een fraai huis in
Zuid en verdiende als vrijgezel goed geld. Hij had al
lang het Nederlandse staatsburgerschap aangevraagd,



brengen maar onder hen waren vaak profiteurs ofver-
raders. Na lang speuren werd een organisatie gevon-
den die voor valse papieren zorgde en zogenaamde
'passeurs' zouden hen wegbrengen. Na drie weken
wachten verscheen een jonge passeuse, die hen via
kleine gehuchten met treintjes en bussen begeleidde.
Onderweg sliepen ze bij betrouwbare mensen van de
organisatie. Na veel oponthoud van treinen die niet
reden en beangstigende controles arriveerden ze in
Dijon, waarachter de demarcatielijn lag van het zo-
genaamde vrije Frankrijk. De passeuse ging terug en
de vluchtelingen moesten het verder alleen zien te
redden. Dag en nacht werd er door de Duitsers gepa-
trouilleerd met bloedhonden en op motorfietsen, stuk-
ken bos waren gekapt om controle te vergemakkelij-
ken en daarom besloten ze om 's nachts de oversteek
te wagen.

maar dat was er tot mei 1940 nog steeds niet van geko-
men. Na de capitulatie van Nederland kreeg hij ruzie
met de hoofdboekhouder, die hem als jood openlijk
pestte en bedreigde. Inderdaad werd hij na korte tijd
door de Gestapo opgepakt en ondervraagd, de volgen-
de dag legde hij zijn functie als directeur bij Huf neer.
Ook om Martin Bloch sloot
zich langzaam de tang van
de bezetter. Op 1 juli kreeg
hij bevel om op 14 juli om 6
uur aan het Centraal Station te
staan voor deportatie. Hij had
gehoord van het lot van ande-
ren die naar het oosten waren
gegaan en van Bergen-Belsen
enz.
Die nacht schoot hem de naam
van een vroegere werknemer
te binnen, die hem later als
marechaussee nog eens opge-
zocht had en hem hulp aangeboden als hij, Bloch, ooit
in moeilijkheden zou geraken. Hij nam contact op met
deze persoon en er werd afgesproken dat hij samen met
zijn joodse vriend Barend Broekman en diens familie
welkom was in Ossendrecht en daar verder geholpen
zou worden om de Belgische grens over te komen.

Martin Bloch

Op 9 juli vertrokken ze met de trein naar Brabant, na-
dat ze eerst de gele davidssterren van hun kleding ver-
wijderd hadden. Het gaf een gevoel van bevrijding en
trots, maar ook van angst toen ze in de coupé plaats
namen met het opschrift 'Für Juden verboten' . De ma-
rechaussee stond hen bij de trein op te wachten en leid-
de hen langs bospaadjes de Belgische grens over. Ze
namen de trein naar Antwerpen, waar een zuster van
mevrouw Broekman woonde, die voor een tijdelijk
onderduikadres had gezorgd. Er waren in Antwerpen
verschillende organisaties die, voor veel geld, vluch-
telingen naar onbezet Vichy-Frankrijk beloofden te
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Met vervalste papieren baar Lyon



Er scheen geen maan, en vaak bleven ze in prikkel-
draad hangen of lieten zich in de struiken vallen als
ze honden hoorden blaffen. De tocht leek eindeloos,
tot ze eindelijk een bevelende stem hoorden. Het was
een boer die ook bij de organisatie hoorde. Bloch liet
zich op de grond vallen, kuste de bodem van het vrije
Frankrijk en huilde. Eindelijk waren er weer heerlij-
ke bedden en was er weer goed eten. Na enige dagen
bracht de boer hen verder naar Lyon. Barend Broekman
kende daar een hotel waar ze rustig na konden denken
hoe het nu verder moest. Die rust was van korte duur,
want ook de Vichy-politie ging op jodenjacht. Hotels
en pensions werden uitgekamd en honderden vluch-
telingen, onder wie Bloch en zijn vrienden, werden
opgesloten in de gevangenis St. Jean.
Het geluk was aan hun zijde, want in Lyon woonde
Sally Noach. Deze Sally Noach was een Nederlandse
koopman, die na de Nederlandse capitulatie in 1940, al
uitgeweken was naar Lyon.

De Nederlandse consul aldaar was een echter Fransman
die geen Nederlands sprak. Noach, die perfect Frans
sprak, bood zijn diensten aan, die dankbaar geaccep-
teerd werden. Met veel lef wist hij de gevangenis bin-
nen te komen en niemand van de Franse en Duitse offi-
cieren wist precies wat zijn functie was. Het lukte hem
om de gevangenen met de Nederlandse nationaliteit
vrij te krijgen, mits hij persoonlijk garant stond voor
het feit dat het geen joden waren.

Dat deed hij; wat stelde die kleine leugen immers voor
tegenover de Grote Leugen! Hij raadde Bloch wel aan
Lyon zo spoedig mogelijk te verlaten. Bloch reisde
daarop met zijn reisgenoten naar Barcelona, waar hij
op het consulaat hoorde dat de enige mogelijkheid om
Europa te verlaten, de boot naar Jamaica was. Omdat
geruchten de ronde deden dat de Duitsers ook de rest
van Frankrijk in zouden nemen, en misschien door
zouden stoten naar Spanje, bleef hem geen andere
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keus. Het consulaat boekte en betaalde voor hem een
hut op de 'Marqués de Comillas' .

De 'Marqués de Comillas 'in Vigo-----,
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te screenen en op betrouwbaarheid te testen. Hij had
heimwee naar Engeland, naar Arsenal en Chelsea, dat
gedribbel van de lokale voetballers op blote voeten
was volgens hem geen echt voetballen.

Elsevier, 22 december 1973
OOG IN OOG MET IAN FLEMING

Op 14 november 1942 gingen 599 vluchtelingen aan
boord van de Marqués de Comillas om vanuit Vigo in
Spanje te vertrekken naar Kingston in Jamaica.
De eerste kennismaking van Martin Bloch met de
Katzen was niet onverdeeld gunstig. Door de scheeps-
omroeper werden één voor één de namen van de pas-
sagiers afgeroepen, eerst de geprivilegieerden die zelf
voor hun reis hadden betaald. Daarna degenen bij wie
de reis door consulaten geregeld en/of betaald was.
Eerst werd 25-maal een Katz afgeroepen, veel later
hoorde Bloch zijn eigen naam. Toen hij eindelijk langs
de dekken liep, stonden overal ligstoelen uitgeklapt en
op de mooiste plaatsen hingen bordjes met erop ge-
schreven: 'Réservé pour la famille Katz'. Hij had op
dat moment de familie niet erg lief.
De tweede dag ontmoette Benjamin Katz toevallig
Martin Bloch aan de scheepsbar. Hij vroeg Martin wat
hij alzo gedaan had in Nederland, "hard gewerkt bij
Huf, in de schoenen". "Oh, dan moetje kennis maken
met mijn dochter, schoenen zijn haar grote passie". De
volgende dag ontmoetten Martin Bloch en Eva Katz,
elkaar en zo is het begonnen.

Op Sinterklaasdag 1942 arriveerden zij in Kingston
en de 170 Nederlanders werden overgebracht naar het
'Gibraltarkamp ,. Het waren primitieve barakken en het
eten was slecht, maar zij voelden zich nu echt bevrijd.
Hier was de vijand echt machteloos, ze genoten van de
uitbundige natuur en de vrolijke kleurrijke bewoners.
Wel waren er leden van de Britse Intelligence, maar
die zagen er in hun witte uniformen vol tressen meer
uit als leden van een operettegezelschap.

Een van de leden van de Britse marine-inlichtingen-
dienst, was de later beroemd geworden schrijver,
Ian Fleming. Het was zijn taak om de vluchtelingen

De vrije tijd tussen
de verhoren door ge-
bruikte hij om erva-
ringen en informatie
die hij hierbij opdeed
op te schrijven, maar
vooral die van zijn
journalistieke reizen
door Rusland. Later,
na de oorlog, zou hij
er zijn spionageboe-
ken over schrijven.
Het eerste boek zou
'Dr. No' heten, geïn- Ian Flening
spireerd als hij was
door een geweldige, kale chinees met loerende pri-
kogen, die hij in een café in Kingston zag zitten. De
grote tegenspeler zou de meesterspion James Bond
zijn, codenummer 007, hetgeen betekende dat hij
in dienst van de Britse koning mocht doden. De be-
schrijving van Bond zou een zelfportret van Fleming
zelf worden.

Van alle gedetineerden werd Bloch het meest uitvoerig
verhoord. Hij was tenslotte een Duitser die midden in
de oorlog, met nauwelijks te ontcijferen identiteitspa-
pieren, op Jamaica zat. De volgende dag was Fleming
wat minzamer en vroeg hem naar zijn eventuele hob-
by's. Toen het woord bridgen ter sprake kwam, bleek
Fleming een tijd in Amsterdam gewoond te hebben en
lid te zijn geweest van de Nederlandse Bridgebond.
Hij vroeg naar verschillende namen, die alle bleken te
kloppen. Toch bleefBloch hem een rotvent vinden die
alleen aardig was voor knappe vrouwen.



Ook Eva Katz werd vele malen verhoord.
Dieren?, daar had hij zogenaamd nog nooit van ge-
hoord. Ze kreeg een stuk papier voorgelegd waarop ze
een plattegrond moest tekenen met het station, de zaak
van haar vader, enz. Hij vroeg maar door, wilde we-
ten hoeveel inwoners er waren en nog meer onzinnige
vragen, die een doorsnee burger echt niet als parate
kennis in zijn of haar hoofd heeft. Toen zij op de vele
vragen geen antwoord kon geven barstte ze in snik-
ken uit. Fleming streelde haar daarop troostend en zei
dat alles heus wel klopte. Hij kende Dieren namelijk
wel degelijk en was zelfs wel eens in de zaak van haar
vader geweest. Eva kon daarop opgelucht de kamer
verlaten.

Elsevier, 29 december 1973
KIPPEN EN KREEFTEN IN EEN

BARAKKENKAMP IN KINGSTON

Drie weken na aankomst zat Benjamin Katz op een
terrasje en overdacht de situatie. Hoe zou het gaan
met zijn mooie zaak in Dieren? En in Den Haag en in
Utrecht? Hij had veel van zijn kostbare schilderijen en
antiek laten opbergen bij Gruyter in Arnhem. Maar
wat betekende de waarde van al die schoonheden wan-
neer het leven van jou en al je familieleden op het spel
staat?

Eva Katz vond Jamaica fantastisch mooi, maar ver-
veelde zich mateloos in het kamp. Vrijdags ging de
hele familie naar de markt in Kingston, ze kochten kip-
pen en kreeften, die ze later op een houtvuurtje klaar-
maakten. Iedereen kreeg 15 shilling zakgeld per week,
veel geld hadden ze ook niet nodig, want alles was erg
goedkoop. Bloch had op aanraden van de bank in 1940
een rekening van 2000 dollar in New York geopend en
nu liet hij iedere maand 25 dollar overmaken; een for-
tuin voor die tijd. In April 1943 stopte de dollarstroom.
Martin Bloch en andere Hollanders uit het kamp wer-

den gekeurd voor het Nederlandse leger. De rekruten
werden via Florida overgevlogen naar New York, een
lange vlucht vol angsten en ontberingen.

Na de oorlog was de Katz-familie uitgebreid tot 28
personen. Maar de nauwverholen uitingen van verwijt
van de zijde der autoriteiten der niet-bezette wereld,
bleven in de jaren voorafgaande aan de thuiskomst,
als donkere wolken boven alle bewegingen van de fa-
milie hangen.
Vader Benjamin reisde in 1943 naar New York, waar
hij de bevrijding van Nederland afwachtte. Bij aan-
komst daar, werd hij scherp aan de tand gevoeld
door de Amerikaanse inlichtingendienst. Een joodse
Nederlander met een Spaans visum, uitgeschreven in
Berlijn, was op zijn minst verdacht. Benjamin ver-
telde van de Rembrandt-ruil, hetgeen men hem zeer
kwalijk nam. Benjamin had woedend geschreeuwd:
'Als ik de Nachtwacht had moeten stelen om mijn
familie te redden van vernietiging, zou ik niet geaar-
zeld hebben!'. Terug in Nederland bleken veel van
zijn kunstschatten te zijn geroofd en de opgeslagen
schilderijen bij De Gruyter waren verpulverd tijdens
de slag om Arnhem.

Martin Bloch kwam na New York via Canada,
waar de Prinses Irene Brigade ontstond, terecht in
Engeland, waar hij een functie betrok binnen het
leger. Eva Katz had daarom redenen genoeg om ook
naar Engeland te gaan. Ze leerde Engels-steno en
typen, waarna ze solliciteerde bij de Nederlandse
regering-in-ballingschap. Ze werd aangenomen en
vertrok op een Nederlandse boot in een zwaarbe-
waakt konvooi naar Londen. Daar aangekomen werd
ze van boord gehaald en via een politiebureau over-
gebracht naar de 'Patriotic School' om 14 dagen lang
pittig gescreend te worden. Eindelijk kon ze aan haar
baan in Londen beginnen een stad die op dat moment
zwaar te lijden had van de Duitse bombardementen.



een legertruck te laden. Op een later tijdstip, in hun
tijdelijk bewaarcentrum in München, hebben zij on-
derzocht of er bepaalde aanduidingen waren van de
oorsprong. Zo ontdekten ze het 'Portret van een Man'
waarbij ze vaag in de rechter benedenhoek de naam
Rembrandt meenden te herkennen.
Op de achterkant stond ook wat, hoewel bijna onlees-
baar: Katz, Dieren. Dekker was die naam al eerder
tegengekomen en had zelf, zo'n 25 jaar geleden, wel
eens een bezoek gebracht aan de zaak in Dieren.

Het betekende echter ook een bezoek aan koningin
Wilhelmina, samen met 14 andere Engelandvaarders.
Hare Majesteit was naar haar toegekomen en had ge-
zegd: 'Gunst, wat leuk dat er ook eens een vrouw bij
is'. Eva moest haar het hele avontuur vertellen.

Op 23 juli 1946 zijn Eva Katz en Martin Bloch in
Londen getrouwd. Een week later gingen ze terug naar
Nederland.

Echtpaar Bloch ca. 1968

Elsevier, 5 januari 1974
THUISKOMST VAN

HET 'PORTRET VAN EEN MAN'

Het huis van Hitler in Linz was een ravage toen lui-
tenant Dekker er in augustus 1945 aankwam. Hij was
als lid van de geallieerde commissie belast met het
opsporen van door de Duitsers geroofde kunstschat-
ten. Tussen het puin ontdekte hij stukken van schil-
derijlijsten en in een hoek lagen nog vrij onbescha-
digde schilderijen op een hoop. Hij begreep dat hij op
iets heel waardevols gestoten was. De volgende dag
keerde Dekker terug met twee commissieleden en zij
begonnen de hele verzameling, gaaf of beschadigd, in

Benjamin Katz

Het was inmiddels december 1945 toen er twee man-
nen in uniform bij Benjamin Katz aanbelden. Zij ver-
telden van de vondst van de schilderijen. Katz moest
een bewijs van ontvangst tekenen, waarna luitenant
Dekker het kunstwerk uit de auto haalde en het voor-
zichtig tegen de boekenkast zette. Hij salueerde en
vertrok.



Een enerverende episode was afgesloten. De familie
was veilig terug, Hitier was dood en het schilderij was
weer in het bezit van de familie.

Het heeft nog anderhalf jaar in het Katzhuis gehangen,
toen vond vader Benjamin het tijd om eens met zijn
broer Nathan in Bazel te gaan praten. Ze waren oud en
er moesten zakelijke beslissingen genomen worden,
zodat er geen ruzie zou ontstaan binnen de familie als
zij er niet meer waren. Op 1 april 1947, de verjaardag
van Benjamin Katz , liet hij alle 24 Jamaica-gangers
bij zich komen en deed verslag over zijn bezoek aan
Nathan. Er was besloten dat 'Man van het geslacht
Raman' verkocht zou worden om zo de vrede binnen
de familie te handhaven. Daarna las hij de woorden
van de Psalmist voor:

Onze ziel is ontkomen als een vogel
Uit de strik van de vogelvangers.

De strik is gebroken
En wij zijn ontkomen!

Het schilderij is sindsdien in verschillende handen ge-
weest en is thans (d.w.z. 1974) toegevoegd aan de col-
lectie Cohn in Wassenaar.

Bewerkt en ingekort voor A&H door:
J. Stoltenborg, Dieren

Aanvulling 1. Stoltenborg:

Naar aanleiding van het bovenstaand artikel kan het
volgende nog toegevoegd worden.
Het schilderij dat voor de ruiling als tegenprestatie
geleverd was had destijds de vage aanduiding 'Portret
van een man uit het geslacht Raman'. Het is later ech-
ter geïdentificeerd als een portret van Dirck Jansz.
Pesser, een welgestelde brouwer uit Rotterdam. Het
is omstreeks 1634 geschilderd en het hangt nu in het
Los Angeles County Museum (LACMA). Het pen-
dant, dat vroeger in Dresden hing, is van zijn vrouw
Haesje van Cleyburg en zou zich in het Rijksmuseum
bevinden.

F IR M A
D. KATZ

Te lef. 4202
DIEREN

Oude schilderijen

Antiquitéiten

Advertentie Fa. Katz in Historia 1939



Nelleke den Boer-Pinxter

Landgoed Overbeek ca. J 700

De tuin van Huize Overbeek

Het landhuis werd omstreeks 1700 omgeven door
een tuin in Barokke stijl. In de as van het huis lag
aan de achterzijde een langgerekte waterpartij
die de midden-as vormde van twee langwerpige
boomgaarden die in driehoekvorm werden afge-
sloten. Aan de oostzijde van het huis lagen bossen
en ten westen, binnen een lanenstelsel, moestui-
nen en akkers.

Omstreeks 1800 begon de heer van Overbeek zijn
landgoed te veranderen in een park in landschaps-
stijl. Dat was in die tijd mode en de eigenaren van
landgoederen in de buurt, zoals Biljoen en Ro-
zendaal, waren hem reeds voorgegaan.

De vele vermakelijkheden die erbij hoorden kre-
gen ook op Overbeek een plaats. Ter weerszijden
van de toegangsbrug stonden twee kanonnen met
de monding in de grond. Links en rechts van het
huis bevonden zich de dienstgebouwen, wonin-
gen en stallen.
Het latere koetshuis, diende destijds tevens voor
de huisvesting van militairen. Achter het huis
ging men over een brug de wandel- en speeltuin
in, waar de fonteinen sprongen en andere water-
stromen door schelpengalerijen ruisten en plas-
ten. De vijvers waren bevolkt met zwanen en
eenden, terwijl op
het eiland een Ae-
olus, of wind-harp,
haar zachte klanken
deed horen Men
vond op Overbeek
ook een sterrenbos.
Hier en daar nood-
de een koepel de
wandelaar zich een
tijdje te verpozen,
zoals bij de achter-
ste papiermolen.
Tevens kon men hier een bezoek brengen aan de
kluizenaarshut. Er kwam ook een badhuis. Wel-
licht was er gebruik gemaakt van de hangschuur
van de onderste molen, die in die tijd is gesloopt.



Een impressie van H. Kerkkamp van park Over-
beek in 1900:

"Toen de teerling geworpen was en Overbeek ver-
kaveld en bebouwd moest worden, werden hier en
daar stukken latwerk gesloopt. Wegen scheurden
de bospartijen in stukken. De jeugd genoot er
aanvankelijk een grote vrijheid. Wat er al groeide
en bloeide: wilde aardbeien, frambozen en prui-
men, vogelmelk en hondsviooltjes, hop en kam-
perfoelie! Vogels van velerlei pluimage, waarvan
de grote vluchten houtduiven te noemen zijn, die
vooral s winters van onder de dorre bladerlaag
haar kostje opscharrelden. Vol vis de vijvers. Een
heerlijk stukje natuur. Het zware, oude geboomte
is thans, op weinige exemplaren na, gevallen. De
stijgende grondprijzen, de behoefte aan bouwter-
rein hebben verkaveling van enkele der grootste
buitens bevorderd. In enkele tuinen heeft men er
een pand van 't kan net formaat tussen gedrukt.
Desondanks blijft 'het Villapark' met haar prach-
tige waterpartijen het schoonste deel van ons
dorp."

De weiden en akkers van het landgoed

Behalve de tuin hoorde er ook nog weiden en ak-
kers bij het landgoed. Een weide van Overbeek
lag aan de overkant van de Hoofdstraat en reikte
tot aan wat nu de Avelingenstraat is. Het pand van
apotheek Koek heet niet voor niets 'Huis in de
weide'. De rest van de grond lag volgens de ka-
dastrale atlas van Gelderland van 1832 globaal
tussen de Hogeweg, Biesdelselaan en de Ringal-
lee.

Het stedenbouwkundige ontwerp van Poortman

Poortman be-
haalde in 1879
zijn tuinarchitect
diploma aan de
tuinbouwschool
in Vilvoorde in
België. In 1880
werd hij teke-
naar en later chef
de bureau van
de in die tijd be-
roemde tuin- en
landschapsarchi -
tect E.F. André Poortman, Hugo Anne Cornelis

(1858-1953)in Parijs. Zes jaar
later kreeg hij van André de leiding over de reno-
vatie van de tuinen van kasteel Weldam te Goor.
Graaf van Aldenburg Bentinck was zo ingeno-
men met zijn werk dat hij hem in 1887 benoemde



"Voor het maken van een project vld Aanleg van
een villapark geconditioneerd f 500, -" Hij kreeg
dus een honorarium van f 500,- waar nog een
bedrag van f 18,- aan reiskosten bij kwam. Op
25 februari staat genoteerd dat hij de tekening na
eindeloze wijzigingen en op een schaal van 1:750
met lijst en kist met ruit heeft afgeleverd. Vervol-
gens heeft hij de nota van
f 518,- op 7 juli 1901 verzonden. Aan de andere
kant op bladzijde 102 vinden we in het kasboek
dat hij op 27 Aug. 1901 van de Geldersche bank
het bedrag van het honorarium groot f 518,- heeft
gekregen, waarvoor hij aan de bank een kwitantie
heeft gegeven.
De ontwerptekening had een prachtige omlij s-
ting in Jugendstilstijl. Deze werd ook als posters
gebruikt om reclame te maken voor het project.
Poortman ontwierp, met gebruikmaking van het
bestaande padenstelsel, de Rozendaalse beek en

tot particulier secretaris en rentmeester van zijn
landgoederen. Poortman, die zich in het rentmees-
terhuis vestigde, was met de graaf overeengeko-
men dat hij zijn werk als zelfstandig tuinarchitect
voor andere opdrachtgevers mocht voortzetten.
Hij werkte het liefst in de late landschapsstijl of
gemengde stijl. Behalve met Weldam' heeft hij
zich bezig gehouden met de aanleg en reorganisa-
tie van de tuinen bij ondermeer de kastelen Twic-
kel in het Overijsselse Delden, Middachten in
De Steeg, Nijenhuis in Diepen-heim, Amerongen
in Amerongen en Moyland bij Kleef in Duitsland.
Tevens heeft Poortman enige parken ontworpen,
waaronder het villa-park Overbeek.

Poortman werd door W. Honig aangezocht om
een stedenbouwkundig ontwerp te maken voor
het nieuwe villapark. In het kasboek van Poort-
man vinden we rechts op pagina 103 genoteerd
voor september 1900.
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Middachten, De Steeg, ontwerp:
HA.C. Poortman 1901

Nota voor ontwerp Villapark Overbeek 1900



de oude bomen van het landgoed Overbeek een
villapark in Engelse landschapsstijl. De basis voor
het ontwerp vormden de bestaande waterpartij en
enkele oude bomen van het landgoed. Rondom
deze centrale plek werd een vijftal gebogen we-
gen aangelegd.

Villapark Overbeek, Velp. Ontwerp en
tekening: HA.C. Poortman. 1901

Drie daarvan waren min of meer noord-zuid ge-
richt, namelijk de Overbeeklaan, de Vijverlaan en
de Boulevard (op de tekening met bomen in het
midden). Twee oost-west, namelijk de Prins Hen-
drikstraat met in het verlengde de Evertsenlaan
(verbindingsweg tussen de Parkstraat en de Hoge-
weg) en de Overbeeksingel, die als een bescher-
mende schil om Huize Overbeek en de gracht lag.
De Vijverlaan werd later na de afbraak van Huize
Overbeek doorgetrokken tot aan de Hoofdstraat.
Tevens gaf Poortman op zijn ontwerp een globale
kavelindeling aan. Deze indeling

stond niet vast maar had hij aangebracht om een
indruk te geven van zijn bedoelingen. De N.V.
Overbeek bepaalde in overleg met de kopers de
precieze grootte en ligging van de kavels. Door
sterk tegemoet te komen aan hun wensen werden
sommige kavels te krap bemeten en bleven er on-
verkoopbare reststukjes over.

Het groen in het villapark

In het ontwerp van Poortman was ruime aandacht
besteed aan de vormgeving en de inrichting van
de openbare ruimte. De nadelen van de relatief
kleine kavels compenseerde Poortman door de



van het landgoed handhaafde in zijn ontwerp, had
het villapark al direct een enigszins groen karak-
ter en kon straatbeplanting gemist worden.

openbare ruimte op enkele plaatsen ruim op te zet-
ten en uit te werken, zoals bij de centrale water-
partij en de Boulevard. Het uitgangspunt van het
ontwerp van Poortman was een centraal gelegen
groene plek met vijvers, een eiland, rotspartijen
en watervalletjes.

Muziektent ca. 1930

In 1921 werd op het eiland een muziektent in tra-
ditionalistische stijl gebouwd.
De grote tuinen van de villa's rondom de centrale
plek moesten het groene karakter nog eens extra
benadrukken.

Veel openbaar groen kwam volgens het plan in de
rest van het villapark niet voor; ook straatbeplan-
ting ontbrak. Alleen de Boulevard, één van de vijf
gebogen straten, zou een breder profiel krijgen
met een middenberm, beplant met een enkele rij
bomen. Dit onderdeel van het plan is echter nooit
uitgevoerd. Doordat Poortman vele oude bomen

Er komt nog een vervolg op dit artikel.
U komt dan meer aan de weet over

de huidige bebouwing, de architectuur
van de panden in het park en
de toekomst van Overbeek.

Ook krijgt u nog een overzicht van
de geraadpleegde bronnen.

Vijver met loopbrug 1929



Opkomst en neergang van Ellecom in de negentiende eeuw (deel 6)

In deze 6e aflevering in de serie over opkomst, bloei en neergang van het toerisme in Ellecom, passeren de
toenemende bouwactiviteiten van villa s en buitenverblijven de revue. We vervolgen onze wandeling langs
de oude Rijksstraatweg waar vele bewoners een pension hadden. Om een betere indruk te krijgen, zullen
we bij enige huizen daar nader op in gaan.

John Striker

Er werden, te beginnen met de bouw van Dal-
steijn in 1820, in de 1ge eeuw aan de oostkant van
Ellecom vooral villa's gebouwd met veel grond,
in de buurt van de centraal gelegen St. Nicolaas-
kerk. Dit veranderde terdege aan het einde van de
negentiende eeuw. Vanaf ongeveer 1870 startte
een bouwgolf aan de uiterste westkant, zowel aan
de Buitensingel als ook aan de toenmalige Rijks-
straatweg en ontstond er een concentratie van
weliswaar grote huizen maar met beduidend min-
der grond ..
Oorspronkelijk stonden aan de Rijksweg slechts
enkele verspreid staande huizen, zoals het huis
Kleinhout (RW nr. 32, 17e eeuw.), Troost (RW nr.
22, 17e eeuw), Klopman van der Linden ook wel
Westhoek genaamd (nr.2, 17e eeuw), Zomerlust
(nr. 21, 18e eeuw.) en Barink (nr. 27, 18e eeuw).
Maar, zoals gezegd, na 1870 kwamen er heel wat
grote huizen bij.
Enige panden zullen we nader bekijken.

Huis Kleinhout
Wanneer we vanuit, de aan de spoorzijde gelegen
Villa Irene, recht oversteken vinden we een pand
dat tot de oudste bebouwing van Ellecom behoort
(nr. 32).

Dit blijkt uit de ingemetselde steen aan de zijkant
van het voorhuis, dat de herbouw datum vermeldt
en wel: 6 november 1884.

Dit gebeurde door de eigenaar, aannemer Kle-
inhout, met behulp van zijn neef H. Kleinhout,
wiens naam in de gevelsteen is vereeuwigd.
Het betrof de aanbouw van het voorhuis aan een
reeds bestaand huisje dat dateerde uit de zeven-
tiende eeuw. Deze aanbouw kende lange tijd een
eigen huisnummer, nr. 34 en is decennia lang
apart bewoond geweest.
In 1999 kwam de bewoonster,kleindochter van
aannemer Kleinhout, Mevrouw. Bousie - Klein-
hout te overlijden. In 2005 is het gehele pand, na
ruim 125 jaar (maar waarschijnlijk nog veellan-



Heuvelzichtger) in familiebezit te zijn geweest, door haar man
T. Bousie verkocht. Het huis is gekocht door een
jong gezin, waarvan de man van beroep aanne-
mer is. Mede hierdoor is het pand, intussen een
gemeentelijk monument, volledig en fraai geres-
taureerd. Het achterliggende terrein, maar liefst
1545 m2 groot, is omgebouwd tot een manege met
dressuurbak.

Villa Sophiahave
Er naast staan twee, qua grootte op elkaar lijkende
villa's, waarvan Villa Sophiahave (voorheen Flo-
rishave) jarenlang bewoond is geweest door Ba-
ron Floris van Imhoff. Vanaf 1965 bestierde hij
hier een bejaardenpension. Over andere pension-
activiteiten in de 20e eeuw is niets bekend gewor-
den, ofschoon de omvang van het pand wel laat
vermoeden dat het veel langer als pension gediend
heeft.

El LECOMt - Penston Heuvefzlcht.

Naast Sophiahave vinden we Villa Heuvelzicht,
nu een woonhuis met een tandartspraktijk (nr.26),
maar vóór de oorlog één van de zeer aantrekke-
lijke pensions die Ellecom rijk was.
In 1886 werd dit huis volgens akte gekocht door
Wolter Jan van den Brink, bezwaard met een hy-
pothecaire schuld ten laste van de heer Adriaan
Mispelblom Beijer (Dalsteijn). De echtgenote
van Wolter komt in januari 1888 te overlijden. In
september 1917 koopt Wolter Jan het erfdeel van
zijn dochter af. Het huis wordt daarna verkocht
aan de heer H. Brouwer die het huis als pension
Heuvelzicht inricht.
In de jaren voor de oorlog is toenmalig minister
De Geer eigenaar van Heuvelzicht geweest en is
de pensionfunctie beëindigd.

Pension Bella Vista
Aan de overzijde zien we het eerste huis uit een
rij vrijstaande huizen, nr. 45.
Hier was rond 1930 het Pension "Bella Vista"
van J. E. de Roos gevestigd. Hiervan is verder

a3

Inmiddels is het pand in andere handen overge-
gaan en heeft het huis daardoor ook een naamswis-
seling ondergaan. Nu dus Sophiahave.



weinig bekend behoudens dat het heden door twee
families particulier wordt bewoond. Eén familie
heeft de naam "Roemah Kita" op de gevel ge-
plaatst, hetgeen "Ons Huis" betekent.

Beukenoord
Direct naast Roemah Kita staat huize Beuken-
oord, (nr. 43).
Op 29 januari 1903 koopt Bernardus Stephanus
Gregoor, metselaar en aannemer uit De Steeg,
een stuk "tuingrond met opgaande bomen". Hij
bouwt er hetzelfde jaar een woonhuis.
In Gendringen voelt Geurt Hupkes, confiseur van

beroep, sterke behoefte om te stoppen met zijn
drukke bestaan, mede op aandrang van de fami-
lie. Hij wil de overstap maken naar het pension-
wezen aan de Veluwezoom. Waar was dit plan
beter uit te voeren dan in Ellecom. Het dorp stond
landelijk bekend als aantrekkelijk pensiondorp en
er was grote vraag naar logies.
Bovendien waren reeds vele leden uit de omvang-
rijke Hupkes-familie in deze regio actief, als bak-
ker, houthandelaar, maar ook als pensionhouder.
In het jaar 1922 koopt Geurt Hupkes het huize
"Beukenoord" en begint het pension, dat tot 1959
zou blijven bestaan.

Het huis gaat in 1959 over op zijn dochter Be-
rendina Aleida Hupkes, getrouwd met Hendrik
Minkman. Gedurende meer dan 15j aar wordt het
huis door haar verhuurd.

Na de oorlog was er door de oorlogsschade grote
behoefte aan woonruimte ontstaan.
De gemeente zette eigenaren van grotere huizen
na de oorlog onder druk om woonruimte beschik-
baar te stellen. Zo ook in huize Beukenoord.
Soms was er zelfs sprake van tegelijkertijd vier
huurders.
In 1977 neemt de zoon, Hendrikjr., inmiddels de
derde generatie, het huis over en wordt het defi-
nitief gesplitst in twee wooneenheden waarvan er
één wordt verhuurd.
Het huis is nu dus al 85 jaar in handen van de-
zelfde familie. * *

* * bron: H. Minkman, Ellecom



Pension Mosselman
De naastgelegen woning op nr. 25 is het huis van
de familie Mosselman en is in 1898 is gebouwd
door de schoonouders van de huidige bewoon-
ster, Mevr. Mosselman.
Het huis heeft in de glorie dagen van het toeris-
me ook dienst gedaan als pension en stond in de
VVV-gids van 1930 te boek als Pension Mossel-
man. Er was destijds een klein souvenirwinkel-
tje in gevestigd waar men bovendien terecht kon
voor de tramkaartjes van de GSM.
Het huis is na de oorlog in twee woningen ge-
splitst en te huur aangeboden. Enige jaren terug
is door Mw. Mosselman definitief afstand gedaan
van het verhuurde gedeelte en is ook dit huis ver-
kocht.

Smederij Barink

Vervolgens passeren we het huis nr. 27, dat in
1926 is gebouwd door Barink de smid. Volgens
oude schetsen heeft hier een oud huis gestaan uit
het midden van de 18e eeuw met twee puntdaken
die parallel aan de rijksweg stonden. Het achterste
deel staat er nu nog, en behoort tot de oudste be-
bouwing van Ellecom. Het voorste deel is in 1926
afgebroken. In het achterdeel in het zijstraatje
zwaaide smid Barink zijn hamer bij het smeden
van hekwerk en het beslaan van de paarden van
boeren en landeigenaren. Sinds 1950 is het pand
in eigendom van de fam. Pannekoek, wiens doch-
ter sinds 1970 de bewoonster is.

Pension Hagenau



Tram voor Hagenau

In hetzelfde jaar 1898 werd ook het naastgelegen
huis op nr. 23 gebouwd door de fam. Hesselink.
Ook zij hadden het huis ingericht als pension. Het
huis wordt momenteel particulier bewoond.

Zomerlust
We arriveren bij het Huis Zomerlust (nr.21). Op
de plaats waar dit huis staat heeft vroeger een ou-
der gebouw gestaan. Het moet groot geweest zijn,
want het werd door vier gezinnen bewoond; op
elke hoek van het huis was een eigen "woning".
Er was een middenpoort met daarin aan beide zij-
den de voordeuren van de hoekwoningen. Ach-
terin de poort een muur met een deur naar de ach-
terliggende deel. Aan die achterzijde bevonden

zich eveneens twee hoekwoningen. Het huis had
een eigen waterput terzijde van de voorgevel. Het
is afgebroken aan het einde van de negentiende
eeuw. Rond 1885 moet de bouw van het huidige
huis zijn voltooid. Begin 1900 staat het bekend
als Pension Zomerlust van de fam. G. Hogeweg.
Het heeft deze functie bijna de gehele 20e eeuw
behouden. In de zeventiger jaren en ook nog lang
daarna werden hier gastarbeiders van Thomas-
sen uit De Steeg en Gazelle in Dieren onderge-
bracht.

Pension/Luchroom Eureka
Het volgende huis, Nr. 19, is rond 1880 gebouwd.
Het was in die tijd zowel als pension en als lunch-
room ingericht. "Pension/ Lunchroom Eureka"
stond op een groot wit bord boven de centrale
voordeur.

Aan de spoorzijde stond (en staat nog altijd) de
reclame voor de treinreizigers op de gevel: "Cafe
Restaurant". Dit in de hoop dat men nog snel
even zou uitstappen bij de toenmalige halte Kas-
tanjelaan.

In het volgende artikel pakken we draad weer op aan
de overzijde en zullen beginnen met de alom bekende
bakkerij Ilunchroom Troost, om vervolgens te vertel-
len over Zustertehuis Salem, Pension Klopman van
der Linden (Westhoek), Jeugdland en Avegoor.



Het is een stuk grondgebied waarop naast akkerbouw
ook veeteelt plaats vond. De hoeve bezat een hoofd-
boerderij, de hof, die als woonzetel diende voor de
bezitter van de hoeve of voor diens zaakwaarnemer.
Op deze hof moesten de onderhorigen, die de akkers
van de hof bewerkten, een deel van de opbrengsten
van hun eigen akkers in natura inleveren en/oftevens
hun pacht betalen.

In het boek "De oude Nederlandse maten en gewich-
ten" wordt het begrip hoeve als volgt omschreven:
een hoeve ofhove is een eenheid van landbezit, varië-
rend van 16 tot 32 morgens. En onder 'morgen' moet
verstaan worden de hoeveelheid land die men met een
span ossen in één morgen kon ploegen of door één
man kon worden afgemaaid. In feite betekende dit dat
de morgen een landmaat van verschillende grootte
was. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland is de
morgen een vlaktemaat van 600 vierkante roeden. De
lengtemaat roede of tak (=stok) was in het gehele land
bekend, maar eveneens zeer variabel. De grootte kon
variëren van zeven tot één-en-twintig voeten.

In het Boerrichterboek van de Rheder- en Worth-Rhe-
dermarken, begonnen in 1474, was een hoeve slechts
16 morgens groot en had recht op vier voet hout uit het
gemeenschappelijk bosbezit. Het verschil in grootte
van een hoeve hing samen met het verschil in kwali-
teit van de grond.

In Saksen, het stamland van Otto I, kende men de
"Preuszische Morgen", soms genoemd de "Mag de-
burgische Morgen". Dat kwam neer op zo'n 27,671
are. De vraag of bij de schenking in 960 de Magde-
burgische Morgen is gehanteerd of dat de hier gelden-
de lokale opvattingen zijn erkend, kan niet worden
beantwoord.

De verschillen in grootte voor één en dezelfde bena-
ming van een landmaat, gevoegd bij de niet volmaakte
meetinstrumenten uit die tijd en de onvolledigheid of on-

~

Dit is de laatste aflevering in de artikelenserie Rheton /
Rheden, gebaseerd op de oorkonde uit 960 waarin melding
wordt gemaakt van de schenking van koning OUo1van o.a.
een hoeve te Rheton aan het Sint-Mauritiusklooster in Mag-
deburg. Het zijn met name de begrippen hoeve/hof in het
algemeen, en die van Rheden in het bijzonder, die de auteur
Adriaan Kolkman in deze laatste aflevering belicht.

Kaartje Rheden 1690

De hof te Rheden
Adriaan Kolkman

In de aangehaalde oorkonde wordt gesproken over
een hoeve. Het is niet de bedoeling om in dit artikel
de ontwikkeling hiervan uitvoerig te vermelden, maar
eerder om inzicht te verschaffen in wat in de Xe eeuw
nu eigenlijk onder een hoeve werd verstaan.

De benamingen hoeve, hof, hofstede worden nogal
eens door elkaar gebruikt, maar bij hof en hofstede
veronderstelt men een huis met erf terwijl de eerste
naam, hoeve, niets anders is dan een oppervlakte maat.



nauwkeurigheid van de bronnen, zijn even zovele pro-
blemen om een juiste hedendaagse maat te kunnen
aangeven

Als een hoeve wordt geschonken wil dat zeggen, dat
op die plaats mensen moesten wonen, anders kon geen
hoeve worden weggegeven. Dus in Rheden was wel be-
woning, maar de streek waarin ons dorp lag was waar-
schijnlijk dun bevolkt. De bekende geschiedschrijver
professor B.H. Slicher van Bath zegt dat omstreeks de
tijd van de volksverhuizing in de 4e-5e eeuw, een om-
slag heeft plaats gevonden. Daarvóór was de bewoning
hoofdzakelijk geconcentreerd op het hoge midden van
de Veluwe, daarna aan de randen. Hieruit volgt dus dat
vanaf die tijd de meeste bewoners op de lager gelegen
gronden verbleven en de oude woonplaatsen vervielen
tot 'het wilt en bijster landt van Veluwen' .

De schenking van onder anderen een hoeve te Rheton,
waarvan melding wordt gemaakt in de oorkonde van
28 augustus 960, staat niet op zichzelf.
Het is een schenking in een lange reeks uit die tijd. Dat
een dergelijke schenking, tezamen met andere heeft
kunnen leiden tot grootgrondbezit blijkt bijvoorbeeld
uit de volgende schenking in onze omgeving aan Li-
udger de Christenprediker. Op 29 juni 796 wordt aan
hem een hoeve geschonken te Oeken bij Brummen en
het zesde deel van een hoeve te Rinderen, eveneens bij
Brummen. Verder krijgt hij bezittingen in de Achter-
hoek en Twente. Al deze aan Liudger geschonken goe-
deren gaan in 804 over in het bezit van de door hem
gestichte abdij te Werden (Dld.). Eind negende eeuw
is de abdij eigenaar van ruim 200 boerderijen en twee-
maal zoveel grondstukken, verdeeld over 22 hoven.

In onze buurt wordt Velp reeds genoemd in 891-892
bij schenkingen van een hoeve door ene Walto.

Oorkonde uit 960 zie vergroting op achterzijde omslag
in cirkel staat de naam "Villa Rheton"

Al deze schenkingen zijn bekend door de nu nog aan-
wezige oorkonden. Maar hoeveel schenkingen heb-
ben plaatsgevonden waarvan wij thans niets weten en
die niet meer bij naam kunnen worden genoemd, om-
dat de gegevens verloren zijn gegaan?

Gelukkig is door de schenkingsoorkonde de over-
dracht van de hoeve te Rheden wel bekend.

In Rheden heeft dus een hoeve bestaan met een hof.
Deze hof was niet zomaar een boerderij. Neen, het
was dé hof van de hier gelegen buurtschap, een maat-
schappelijke eenheid, die aan het latere kerspel en
ambt vooraf ging.



Hoe zat een dergelijke hof in elkaar?
Hoe was de organisatie?

Waar hier de Franken hun invloed hebben doen gel-
den, zal waarschijnlijk de verordening betreffende het
beheer van de koninklijke domeinen hebben gegolden,
zoals deze is opgetekend in het "Capitulare de villes",
dat aan Karel de Grote wordt toegeschreven.

Om het Frankische rijk te kunnen grondvesten had Ka-
rel de Grote veelvuldig grond of beneficia geschonken
aan personen van wier trouw hij zich wilde verzeke-
ren. Hij bond hen aan zich door een eed en liet hen zijn
vazal worden. Deze persoonlijke banden zag hij als hèt
middel om de samenhang van het rijk te waarborgen.
Hij moedigde dan ook zijn vazallen aan hun onder-
geschikten eveneens door middel van een vazallen eed
aan zich te binden. Aldus hoopte Karel de Grote de
samenleving in haar geheel, althans diegenen die de
dienst uitmaakten, door middel van een hecht netwerk
van persoonlijke banden te binden aan de koning of
de keizer.

In 877 werd door Karel de Kale (keizer van 840-877)
bekrachtigd dat de leengoederen erfelijk werden en

dankzij de er-
felijkheid van
de beneficia
groeiden de
vazallen uit
tot een hechte
sociale klas-
se. Een groot-
grondbezitter,
een graaf,
markgraaf of
hertog, had
een positie
die tussen de
koning enKeizer Karel de Kale

zijn vazallen in stond. Maar de aanzienlijken, bijvoor-
beeld de graven, die hun gezag dankten aan de functie
die zij bekleedden, hadden de neiging het onderscheid
tussen dit publieke gezag en het gezag over hun ei-
gen vazallen uit het oog te verliezen. De koningen en
vorsten uit de periode tussen de lOe en de l3e eeuw
slaagden er in enige soevereine voorrechten te behou-
den. De aanzienlijken waren vazallen van deze vors-
ten en konden zich niet onttrekken aan de verplichtin-
gen waartoe hun eed van trouw hen dwong.

De waarde van het "Capitulare de villes" voor de
kennis van de landbouw uit de negende eeuw, moet
vrij laag worden aangeslagen. Omdat de hof te Rhe-
den in Saksisch koninklijk bezit was, mag men aan-
nemen dat de hoeve heeft behoord tot het grootgrond-
bezit dat uit honderden hoeven heeft bestaan en in het
algemeen verspreid lag over een uitgestrekt gebied.
Dit wordt in deze oorkonde al duidelijk gemaakt door
het aantal hoeven dat wordt geschonken die verspreid
lagen over de gehele Veluwe. (Zie: Ambt en Heerlijk-
heid, nr.l53, december 2006.)

In die tijd spreekt men van 'villa' als men een hoeve
bedoelt en bij de koninklijke domeinen van 'fiscus'.
Later worden de termen 'curtis' of 'curia' gebruikt,
terwijl 'villa' de betekenis krijgt van dorp of buurt-
schap. In de oorspronkelijke acte staat dan ook zeer
duidelijk 'villa Rheton'.

Kenmerkend voor de hier gelegen hoeve (= grond-
gebied) is de opdeling in twee bestanddelen: het do-
mein (met de hof = huis/boerderij) dat door de be-
zitter, in ons geval de koning van Saksen, of diens
vertegenwoordiging (villicus, maior, meyer) in eigen
exploitatie werd gehouden en de boerderijen die aan
de horigen werden uitgegeven. Deze horigen werkten
in eerste instantie voor het Ottoonse koningshuis. Na
de overdracht vielen zij onder het klooster Sint-Mau-
ritius te Magdeburg en vervolgens moesten zij wer-



ken voor de Sint-Paulus abdij te Amersfoort, die later
naar Utrecht is overgebracht. Hoe de eigendomsover-
dracht van het klooster te Magdeburg naar de abdij in
Utrecht is verlopen, is niet duidelijk.

Het domein omvatte de 'curtis dominica' en bestond
uit de hof(= huislboerderij) met schuren en andere bij-
gebouwen, de tuin en verder het saalland (terra indo-
mincata). Dit saalland bestond uit bouwland (cultura),
grasland (brullium, in het Nederlands 'breul' geheten),
de eventuele wijngaard en verder konden nog water-
molens, brouwerijen en herbergen daartoe behoren.

De kleinere hofsteden (mansus, hufe, tenure. vigate)
bestonden praktisch altijd als boerderij met de daarom-
heen gelegen tuin en het eventueel daartoe behorende
bouwland, grasland en mogelijke gebruiksrechten in
de bossen, op de wilde gronden en op braakland. Deze
hofsteden waren oorspronkelijk bedrijfjes die groot
genoeg waren voor het levensonderhoud van één gezin
(amiterra unius flae).

Tussen het domein en de zo-even genoemde kleinere
hofsteden bestond een samenwerking die leidde tot
wederzijds voordeel. De horigen die in deze kleine
hofsteden woonden konden worden verplicht de gron-
den van het domein te bewerken. Zij moesten ploegen
zaaien en oogsten. Dit hield verder in dat een zekere
evenredigheid moest bestaan tussen de oppervlakte
van het domein dat moest worden bewerkt en het aan-
tal horige hofsteden. Werd de te bewerken oppervlakte
van het domein te groot voor het aantal aanwezige
arbeidskrachten van de horigen, dan kwam het voort-
bestaan van het domein in gevaar of was de eigenaar
genoodzaakt gehuurde krachten te nemen. Tegenover
deze werkplicht van de horigen bestond wel dat zij,
indien nodig, bescherming verkregen van de bezitter
van het domein.

De grond was zeer versnipperd en vooral het bouw-
land lag verspreid over de grote velden die voor de
akkerbouw bestemd waren, zoals in ons dorp de beide
enken. Meestal was er geen onderscheid tussen de ak-
kers van het domein en de akkers van de hofsteden
(mansus). Zij lagen naast en door elkaar.

De hof te Rheden zal een hof zijn geweest, waarvan de
hofsteden in het algemeen over meerdere buurtschap-
pen verspreid lagen. Dat zullen hier dus de buurt-
schappen Rheden en Worth-Rheden zijn geweest. Dit
type hof vindt men bij uitstek in het westen van het
huidige Duitsland, (ten oosten van de Rijn) en verder
in Nederland en het oosten en noorden van Engeland.

De hof was in eerste instantie een productie-een-
heid op landbouwkundig gebied. In de vroeg-mid-
deleeuwse landbouw komt daarbij onder anderen de
samenhang tot uiting tussen productie en consump-
tie. Zoals reeds is vermeld werkten op de akkers van
het domein de horigen ten behoeve van de bezitter
van de hof. Daarnaast hadden zij voor zichzelf een
stukje land waarop zij gewassen voor eigen gebruik
produceerden. Omdat deze grond een onderdeel was
van de gehele hoeve, moest een zekere 'waarde' van
de opbrengst ten goede komen aan de gehele hoeve,
wat inhield dat deze waarde bezorgd moest worden
bij de hof, de curtis dominica. Hier immers woonde
de bezitter van de hoeve of diens waarnemer. Deze
'waarde' kon soms bestaan uit een deel van het gewas
of ook door de tiend.

De tiend was een plicht, welke sedert de invoering van
het Christendom rustte op de gecultiveerde gronden.
Ook werd de tiend als een soort dwangmiddel gezien
om, zoals in de 8e eeuw, de bevolking tot het geloof
te dwingen. Peter Brown geeft dit in zijn boek "De
opkomst van het christendom in Europa" als volgt
weer:



de tiend in ontvangst hebben genomen. Hetzelfde zal
geschied zijn toen de hof in bezit was gekomen van de
Sint- Paulus abdij te Amersfoort. De eventuele plichten
van de horigen om de tiend te betalen kwam dus ten
goede aan de nieuwe eigenaren.

In de loop der tijden, na de overdracht van de hoeve in
960, zijn door schenking en/of verkoop delen van de
hoeve in andere handen gekomen. Bij de overdracht
van een hof werd zeer nauwkeurig omschreven wat
de bezittingen waren die hiertoe behoorden en vaak
ook de rechten en de plichten. Een voorbeeld van een
dergelijke overdracht is terug te vinden in een latere
acte van 7 september 1641. In deze acte wordt door
de jonge van de Poel overgedragen aan het Sint-Pe-
tersgasthuis te Arnhem: "... eene bouwinge to Reden
in den dorpe gelegen, met huys, holf, schuyr, berch,
Schaepschot, schaepsdrift, met sijn bouwlant, wey-
lant, rijsweert, aenwas en toebehoor, Soo groot ende
cleen, als hy is genaemt den hof tho Reeden. .. "

De tot aan de opheffing van het leenwezen gehand-
haafde naam "hof te Rheden" is in de administratie
van het Sint-Petersgasthuis verloren gegaan.

De ontbinding of zo men wil het uiteenvallen van de
horige hof, de curtis dominica, was reeds vóór 1300
een feit.

"Door de koninklijke wetgeving was de betaling van
tienden geleidelijk algemeen verplicht gesteld. Deze
kerkbelasting was slechts één van de aspecten van een
opnieuw versterkt systeem om de boerenbevolking,
pacht, diensten en andere belastingen op te leggen.
Bisschop Ghaerbald van Luik (785-809) wees zijn
geestelijken erop dat ze zowel hun gemeente moesten
onderrichten, als de lijsten van belastingplichtigen
moesten bijhouden. Indien de gelovigen goed werden
onderricht zouden zij zich als trouwe, brave onderda-
nen overgeven aan een geloof dat hen diensten aan-
bood, waarvoor zij op regelmatige tijden moesten be-
talen ... VoorKarel (de Grote, A.K.) betekenden doop
en de betaling van tienden loyaliteit. Daarom werd in
het grensgebied zo gauw mogelijk gedoopt en werden
er tienden geheven. . . . "

De tiend kwam dus toe aan de bezitter van de hof en
diende oorspronkelijk voor het vrijkopen van de ge-
vangenen, verdeling onder de armen en het onderhoud
van de clerus. Deze bestond uit de bisschop in wiens
diocees de hof was gelegen en de parochiegeestelijke.
De tiend werd gevormd door het tiende of vijftiende
deel van de oogst van de grond en van het vee dat op
die grond was geboren. Ook de hof waarover wij spre-
ken zal de tiend hebben geïnd.

De tiend was dus een zeer oude last. In het Oude Tes-
tament wordt al in het boek Deuteronomium 14:22,23
gezegd: "Gij zult de gehele opbrengst van het zaad dat
uit uw akker voortkomt, stipt vertienen, jaar op jaar.
Gij zult voor het aangezicht van de Heer, Uw God
in de plaats die Hij verkiezen zal om zijn naam daar
te doen wonen, eten de tienden van uw koren, uw most
en uw olie en de eerstelingen van uw runderen en van
uw kleinvee, opdat gij de Heer, uw God, uw leven lang
zult leren vrezen. "

Nadat de hof was overgegaan naar het klooster Sint-
Mauritius te Magdeburg, zullen de abt en het convent

Hoewel het nu volgende in wezen geen direct verband
houdt met de schenking van 28 augustus 960 is het
toch wel interessant om te zien hoe of bijvoorbeeld de
tiend een belangrijke rol bleef spelen in de toenmalige
maatschappij.

Op een rol uit 1300, waarop beden staan vermeld die
ontvangen werden door lieden van de graaf en andere
personen, wordt geen melding gemaakt van horigen in
het "ambacht van Voerst, Reden en Brummen" die nog
horigen zijn van de abt van de Sint-Paulusabdij. Naar
alle waarschijnlijkheid hebben abt en convent van de



Sint-Paulusabdij enige tijd vóór 1294, hun hof te
Rheden verkocht aan de graaf van Gelre. Op een Gel-
derse rekening welke te Brussel wordt bewaard en die
gaat over inkomsten over de jaren 1294/1295 wordt
de ambtman Gerrit van Waps genoemd, die inkomsten
verkreeg uit de hof te Rheden (curtis Reden). Over la-
tere jaren zijn eveneens dergelijke rekeningen bekend.
In het archief van het kasteel Middachten bevindt zich
een oorspronkelijke perkamenten brief van 21 juli
1364, waarbij hertog Eduard aan Evert van Steende-
ren toestaat, dat deze aan zijn echtgenote Aemd van
Wachtendonck een lijftocht toekent aan "dien alingen
have geheyten is die hof toe Reden", cum annexis, ge-
legen in het kerspel Rheden. Deze hof lag in het dorp
Rheden en blijkt identiek te zijn met de vroegere Gast-
huisbouwing, de boerderij die aan de Methorsterweg
was gelegen en omstreeks 1975/1976 is verkocht ten
behoeve van woningbouw en waaraan alleen de naam
'Gasthuisbouwing' herinnert.

Op 28 augusuts 960 schonkt de Duitse koning Otto IofOtto
de Grote aan het St.-Mauritiusklooster te Maagdenburg een
hoeve te Rheden. De eerste stap voor de stichting van de
kerk, die ook St.-Mauritius als patroonheilige zou krijgen.
Omstreeks het jaar 1000 heeft bisschop Ansfried de kerk en-
zovoort bestemd voor het begiftigen van de St.-Paulusabdij
te Utrecht. In 1294 werd de hof aan de graafvan Gelre

verkocht. Na nog leen van Middachten en in particulier
bezit te zijn geweest, kwam de hof in 1641 aan het St.-
Petersgasthuis te Arnhem. Sindsdien staat hij bekend als
Gasthuisbouwing. De naam "De Methorst " behoort eigen-
lijk aan een voorheen onderhorig terrein. De oude hoofd-
hof bleek in tegenstelling tot vele andere, boerderij. Op de
foto zien we het huis vóór de brand van 1916 en op het
erf staat de nu achtentachtigjarige L.H. Oosterink en zijn
echtgenote.

Boerderij Oosterink nu (Gasthuisbouwing)
t.O.Koperwiekstraat

Zowel de plaats van dit goed, alsmede de ligging niet
ver van de oude kerk, pleiten ervoor dat men hier te
doen heeft met de vroegere hofvan de Sint-Paulusab-
dij. Deze abdij blijkt in het begin van de 16e eeuw
nog in het bezit te zijn van de smalle tiend van deze
hof, terwijl de grove tiend toebehoorde aan het kapit-
tel van Sint-Pieter te Utrecht.

Het onderscheid tussen smalle tiend en grove tiend
betreft een onderscheid tussen de verschillende pro-
ducten waarover de tiend werd geheven. De smalle
tiend werd geheven over erwten,bonen, wortelen,
knollen, hout, gras, hooi, rapen, kool, appels, peren,
noten, hop en dergelijke. De grove tiend betrof allerlei
zaadgewassen en soms het vee en werd daarom in dit
laatste geval ook wel de vee-tiend genoemd.

Vele vaststaande plichten uit de oudheid hebben in de
loop der jaren veranderingen ondergaan om ten slotte
geheel te verdwijnen. Zo ook de tiend.



Rectificatie:Tot slot:

De schenking van de hoeve te Rheton moeten wij
plaatsen tegen de achtergrond van kerkelijke en we-
reldlijke machten uit die tijd. In de schenking van 28
augustus 960 heeft de buurtschap zelf geen inspraak
gehad. Wij weten alleen dat Rheden in dit grote spel
tussen staat en kerk een onderdeel is geweest waarover
naar goeddunken werd beschikt en waarin over haar,
doch zonder haar, werd beslist.

Aan deze lang vervlogen gebeurtenissen herinneren
in ons dorp alleen nog enkele namen die daarmee in
samenhang kunnen worden gebracht, zoals de naam
van ons dorp Rheden is afgeleid van Rheton. Verder
de kerk aan de Dorpsstraat waarvan de oude benaming
"Sint-Mauritius" is vervangen door het nietszeggende
"Dorpskerk". "Gasthuisbouwing" leeft voort als naam
van een woonwijk en misschien heeft "Koningsland"
betrekking op één van de vele verspreide akkers van
het land, het 'curtis dominica', dat direct bewerkt werd
ten behoeve van de toenmalige heer, de koning van
Saksen, Otto I. De koning die de hoeve Rheton schonk
aan het klooster Sint-Mauritius te Magdeburg.

En hiermee zijn wij terug bij het begin van deze reeks
artikelen: de oorkonde van 28 augustus 960 waarin
deze schenking werd vastgelegd.

Plaats van voormalige gasthuisbouwing.

Naar aanleiding van het artikel in A&H 154, over de
joodse onderduikers in de bossen van Landgoed Mid-
dachten, heeft A. Modderman, bewoner van de Ha-
verkist in het Onzalige Bos de navolgende correctie
en aanvulling gegeven.

Op pag. 20, 2e kolom: het bevoorraden met water van
het zgn. Jodenhol: de Modderman die dit met paard
en rijtuig deed was niet Daan CT van de Haverkist.
Aangezien de Haverkist al sinds 1942 door de Duit-
sers bezet was en mijn vader zijn paarden had moeten
verhuizen naar de prachtige stallen van de Valkenberg
had hij dus niets te zoeken in de omgeving van de
Duivelssteen. Oom Henk, J.H.T. Modderman, woon-
de echter in het voorhuis van de Carolinahoeve, bij de
familie Dikker. Hij had daar zijn paarden en kon, om-
dat de Onzalige Bosschen spergebied waren (munitie-
opslagplaats en beheerd vanuit de bezette Haverkist),
zijn paarden slechts uitrijden richting Middachter-
bossen. Dus minder opvallend. Bovendien was Oom
Henk zeer actief bij de hulp aan onderduikers (Joden
en neergeschoten Engelse piloten).

A. Modderman
(Haverkist)

Extra aanvulling:

De graaf- en latere bewonersactiviteiten van het on-
derduikershol of eigenlijk meerdere holen in het be-
wuste bosperceel op Middachten speelden zich af van
begin 1942 tot maart 1944. Op 10 april 1943 heeft
er kort een neergestorte Amerikaanse piloot onderdak
gevonden.

Tieme Beuving, Veghel
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namens het bestuur
Elise Olde Rikkert, voorzitter

Donderdag 1 april a.s. is de jaarvergadering in de Oude Jan te Velp, aanvang 19.30 uur.
Tijden deze vergadering zullen twee bestuursleden aftreden: Tanny van der Werf en Harry
Bruil. Tanny van der Werf is nu 4 jaar lid van het bestuur en stelt zicht herkiesbaar voor
een volgende periode.

a 8 jaar neemt Harry Bruil afscheid als lid van het bestuur. In die 8 jaar heeft hij zich op
verschillende fronten voor de Oudheidkundige Kring ingezet: lang was hij de coördinator
tussen bestuur en de redactiecommissie van Ambt & Heerlijkheid, hij hield het bestuur op
de hoogte van de activiteiten van de redactiecommissie en omgekeerd. Hij zorgde voor de
"techniek" bij de lezingen, was vraagbaak vooral als het de historie van Velp betrof, het
dorp waar hij is getogen en last but not least was hij verantwoordelijk voor het inpakken
en distribueren onder de bezorgers van ons tijdschrift Ambt & Heerlijkheid. Veel bestuurs-
leden bewaren goede herinneringen aan de gezellige middagen bij hem thuis rond de tafel
waarop stapels A & H die in de enveloppen moesten worden gedaan. We zijn dankbaar
voor zijn medewerking, inzet en vrolijke inbreng in de afgelopen jaren en wensen hem alle
goeds voor de toekomst en succes met het werk voor de Districtscommissie Natuurmonu-
menten en het Openlucht Museum Arnhem.

Als opvolger voor de bestuursfunctie van Harry heeft Wencel Maresch uit Spankeren zich
bereid verklaard zitting te nemen in het bestuur. We hopen dat u het eens bent met een her-
benoeming van Tanny van der Werf. Mocht u een tegenkandidaat willen voordragen dan
ontvangen wij graag bericht met de naam van de kandidaat en de steunbetuiging van ten
minste twee leden.

Zoals u gewend bent is er een korte lezing na de vergadering, bericht hierover vindt u in de
bijgevoegde convocatie. Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten voor de jaarver-
gadering en nodigen u uit om na afloop een glas wijn met ons te drinken.
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Xerk van Rozendaal
Op 9 juli 2008 a.s. bestaat de Kerk van Rozendaal
250 jaar. Eind 1757 ontvangt Lubbert Adolfbaron
Torck, Heer van Rosendael, de 'Fundatie-Brieff',
de toestemming om in Rozendaal een kerk te
stichten. En op 9 juli 1758 wordt de kerk door de
Amsterdamse dominee Snethlage, een vriend van
de familie Torck, 'den Heere gewijd'. Maar er zijn
aanwijzingen dat kerk en pastorie in 1755 al voor
een deel gereed zijn. Hoe kon dat?
Over deze en andere zaken gaat het royaal geïl-
lustreerde boek met als titel '250 Jaar Kerk van
Rozendaal' en waarvan het de bedoeling is dat het
in het voorjaar van 2008 zal verschijnen. Dit alles
in het kader van de festiviteiten rond het jubileum
van de Rozendaalse kerk.
Er zijn trouwens meer vragen dan de bovenstaan-
de: Waarom willen Lubbert Adolf en zijn schatrij-
ke vrouw, Petronella Wilhelmina van Hoorn, een
eigen kerk stichten? Is dat vroomheid of willen ze
de kerk, en dus ook de school die in Rozendaal
heel lang nauw met de kerk verbonden was, in ei-
gen beheer houden? Lubbert Adolf was bepaald
geen timide persoonlijkheid. In de Amsterdamse
admiraliteit had hij een dikke vinger in de pap en
met de prinsgezinden in den lande verschilde hij
nog al eens van mening. Ook in Wageningen be-
moeide hij zich met de predikantenaanstelling. En
waarom ziet de kerk er zo vreemd uit? Staat ze
met de rug naar de straat of staat ze achterstevo-
ren? Bewoners van deze regio zijn daar inmiddels
aan gewend, maar een vriend van wat verder weg,

die ik over de kerk vertelde en die ik een foto
van de 'pakhuismuur' liet zien zei: "Wat is dat
voor een vreemd bouwsel? Moest de bouw soms
geheim blijven?
Inmiddels heb ik de eerste van illustraties voor-
ziene proefkaternen van het boek gezien. Dat ziet
er goed uit! Daar kunt u gerust nieuwsgierig naar
ZIJn.

Joop Westerveld



1758 - 2008
Xer/ê van Rozendaai

"250)aar
Zoals u inmiddels weet bestaat de Kerk van Rozendaal
dit jaar 250 jaar. Op 2 januari jl. heeft waarnemend
burgemeester Van Rijckevorsel zijn nieuwjaarstoe-
spraak in de kerk gehouden en daarmee een begin ge-
maakt met de feestelijkheden die gedurende dit jaar
zullen plaatsvinden.

De kerk gezien vanuit het noordoosten. Op de hoek, ter
hoogte van de dakgoot, de klokkestoel, met daarin de luid-
klok uit 1758. Lubbert Adolfbaron Torck, de stichter van
de kerk, liet de klok gieten in Amsterdam, bij Pieter Seest.

Foto: Gert Jan van der Tuuk (EO)

U hebt inmiddels op diverse plaatsen in het dorp fly-
ers zien hangen die de voorbijgangers het hele jaar
door zullen herinneren aan dit bijzondere jubileum.
Hieronder kunt u het een en ander lezen over de ko-
mende jubileumactiviteiten:

Eind maart wordt aan publiek en pers een presentatie
gegeven van de uitgewerkte plannen voor de feest-
week van 6 tot 13 juli, van plannen inzake de toe-
komst van het kerkgebouw, en van speciale feestarti-
kelen, waaronder een jubileumboek en jubileumwijn.

Zondag 6 juli: Om 10.00 uur is er een feestelijke
kerkdienst. Om 20.30 uur geeft zangeres Miranda
van Kralingen met pianist Joop van Zon een jubile-
umconcert.

Woensdag 9 juli: Om 18.00 uur begint in de kerk de
officiële herdenking, met toespraken van de voor-
zitter van de kerkenraad C.A.Th.Werner en van de
kunsthistoricus J.C. Bierens de Haan. Aansluitend is
er een maaltijd voor de kerkgemeente.

Zaterdag 12 juli: Van 14.00 tot 18.00 uur is er een
feestelijke openbare middag in de tuin en rondom de
kerk. De Rosendaalsche Kapel (die 150 jaar bestaat)
en de Cantorij treden op, er zijn diverse kinderactivi-
teiten, amateurs die de kerk schilderen, een paarden-
tram, enz.

Zaterdag 6 september: Open Monumentendag, met
o.a. in de kerk een expositie van de schilderijen van
12 juli.

Eind december: Afsluiting van het jubileumjaar.

In de loop van 2008 zal van tijd tot tijd over het ver-
loop van de feestelijkheden worden bericht. Het ac-
tuele nieuws, met o.a. de activiteiten die in voorbe-
reiding zijn, is steeds te vinden op de web site van de
Rozendaalse kerk: www.dekerkvanrozendaal.nl

http://www.dekerkvanrozendaal.nl



