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Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:

De bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoorn,
in het bijzonder van de gemeenten 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 archiefvan 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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1 Inhoud en woord van de redactie
Walterde Wit

2 Ellecom (deel 8)
John Striker

Alweer een jaar verder

Het jubileumjaar 2004 ligt al weer ver achter ons en we
blijken een springlevende kring te zijn. En dat geldt ook
voor Ambt & Heerlijkheid.

Het afgelopen jaar hebben diverse nieuwe auteurs een
bijdrage geleverd aan ons blad. Mensen zijn enthousiast
begonnen met onderzoek naar en schrijven over hun huis,
straat, dorp ofhun persoonlijke geschiedenis. De schroom
om een bijdrage te leveren verdwijnt en in gezamenlijk
overleg komen er boeiende artikelen tot stand, die als een
klein stukje persoonlijke of algemene historie in Ambt &
Heerlijkheid verschijnen. Natuurlijk blijven we streven
naar kwaliteit en inhoudelijk juiste verhalen en bijdra-
gen. Van verschillende zijden hebben redactie en bestuur
vernomen dat het tijdschrift met plezier gelezen wordt en
sommige mensen zijn zelfs weer lid geworden omdat het
blad er klaarblijkelijk toe uitnodigt.

Dit decembernummer start met een nieuwe reeks artikelen
over Velpse landgoederen te beginnen met landgoed Ro-
zenhagen, maar wij vervolgen ook onze wandeling door
Ellecom. Verder duiken wij in het verre verleden met een
kort artikel over de Romeinse nederzetting Elsweide. Het
zeer gedetailleerde en informatieve verslag van de zomer-
excursie "Operatie Market Garden in en rond Nijmegen"
zal ongetwijfeld goede herinneringen oproepen bij de deel-
nemers aan deze excursie en verschaft de thuisblijvers een
helder beeld van de problemen van de geallieerden tijdens
het laatste oorlogsjaar. Problemen die er toe leidden dat
Arnhem een brug te ver was. Dat de tweede wereldoorlog
ons niet loslaat blijkt ook uit de vele vaak zeer persoonlij-
ke boeken die nog steeds over dit onderwerp verschijnen,
zoals "Jongens achter de frontlijn" van Jan Meijer. Het is
één van de boeken die we middels onze boekbespreking
graag onder uw aandacht brengen.
De redactie hoopt u nu en in het nieuwe jaar weer veel
leesplezier te bezorgen.

De redactie

6 Werkatelier
Nieuw Gelders Arcadië
Tjerk van Dijk

10 Excursie Market Garden
Suzanne Hagen

13 Monumentje begraafplaats Velp
Nelleke den Boer-Pinxter

14 Landgoed Rozenhagen (deel 1)
Theo van der Hoeven

Romeinse Nederzetting Elsweide
Eddy van den Beek

Boekbespreking Gelderse Toren
Martijn Andela

Boekbespreking Jubileumboek
Pannekoekhuis Strijland
Hans Rijnbende

Boekbespreking
Jongens achter de Frontlinie
Nelleke den Boer-Pinxter

Bestuursmededelingen
Elise Olde Rikkert



In 1380 wordt Frederic Graaf van Meurs Heer van
Baer beleend met het Hof te Ellinchem.
Bijna 200 jaar later wordt in 1562 Lamoraal Graaf
van Egmond als de nieuwe eigenaar van de "Hof te
Ochten" te Ellinchem genoemd. Hij wordt echter, zo-
als de geschiedenis aangeeft, in 1568 met de Graaf
van Hoorne door de Spaansche Landvoogd Alva ont-
hoofd. Begin 1600 volgen de eigenaars elkaar snel op,
maar de laatsten in die rij, de sedert 1633 hier wo-
nende Everhard en Dirk Huygens, verkopen de Hof in
1648 aan Stadhouder Willem 11,Prins van Oranje. Er
werd een contract opgemaakt waarbij het "Goet" als
volgt wordt omschreven:

"Enen bouwhof! liggende in de Veluwezoom, in de
kerspel van Ellecum, genoemt den Hof! te Oghten,
met alle die landen, so opt hoge als opt leege, alsmee
7 deelen ende een haljf, noch een keurdeel in t EI-
lecumsche Bosch ende een halfJ deel in 'tDierensche
Bosch, ende voorts alle gerechticheiden tot - ende
aan denselven bouwhofJ, landen ende bosschen geho-
rende. "
Ook werd beschreven "dat het boulant van desen
Hof! bijnae toesaemen in tpark (de Wildbaan van de
Prins) was besloten".
De begrenzing werd als volgt aangegeven: "De EI-
lecumsche Enk, oost naast de Hof! te Och ten, suyd
aan de gemeyne wech (straatweg), west aan 't Mid-
dachterbosch ende Noordwerts an den Sneppenberg
(Myladysberg) ".

Deel 8

John Striker

Na in het vorige artikel te hebben stil gestaan bij de weste-
lijke ingang van Ellecom met het oude landgoed Avegoor
en de villa Klein Avegoor aldaar, vervolgen we in dit artikel
onze weg en begeven ons naar de Buitensingel. Daar vinden
we ter hoogte van de Seisweg het oude landgoed Bergstein,
of wat daarvan is overgebleven.
Maar we beginnen met de hoeve die destijds, naast het kerk-
gebouw, welhaast het oudste gebouw van Ellecom moet zijn
geweest.

Het voorname leengoed Hof tho Oghten.

De "Caarte van Dieren" uit 1681 (in het bezit van het
Nationaal Archief), getekend in opdracht van het huis
Nassau geeft heel nauwkeurig de bezittingen aan van
Stadhouder Willem 11en zijn opvolgers in het gebied
Dieren. Naast het Huis (Hof) te Dieren waren dat bos-
gronden, landerijen en hoeven rondom deze plaats.
Het huis te Dieren lag bij de rivier de IJssel en werd
begrensd door het ambt Brummen ten noorden, de IJs-
sel ten oosten, het dorp Rheden en het kasteel Mid-
dachten ten zuiden en de heerlijkheid Rozendaal ten
westen.

De bosgronden lagen grotendeels in de voor het jacht-
plezier aangelegde "diergaerde" of wildbaan met zijn
volgens mathematisch patroon aangelegde rechte
jachtwegen.

De landerijen behoorden tot enige hoeven rond Dieren,
w.o. in de Fraterwaard (Noordingsgoet) en Schutte-
waard (Avegoor en Hoftho Oghten) en de hoeve Mid-
deldorp in de dorpskern Ellecom (Binnenweg). Wat
weten we van de oorsprong van de Hof tho Oghten.

De conclusie van de geschiedvorser (A. van der Burg,
1962) die we hier citeerden* is foutiever wijze, dat de
Hof over de spoorlijn ter hoogte van het huis Beuken-
oord moet hebben gestaan. Het kleine weggetje bij dit
huis zou dan tevens het laatste deel van haar uitweg
hebben gevormd van de Hof naar de straatweg. Deze
weg (de Tho Oghten Alleé) liep verder noordwaarts,
daarna bij de bosrand uitkomend op de Oude Amhem-
scheweg.



Het verlengde van de Kastanjelaan, zoals hierboven
reeds beschreven, tot midden 20e eeuw genoemd, de
Jan Eversallee, naar de laatste bewoner van het Hof,
doorkruiste aan de achterzijde het land en liep vrijwel
parallel met de Tho Oghten Allee omhoog naar de
Oude Arnhemsche weg.
Echter de heer van der Burg stoelde zijn conclusies
slechts op de geschreven stukken en ontbeerde de
hulp van de vrij nauwkeurig getekende kaart van Die-
ren uit 1681 en ook de eerste topografische kaarten uit
1807, die in 1832 het begin vormde voor een eerste
kadastrale atlas Dieren.
Waar kan deze hoeve, die zovele eeuwen met de to-
ren van de kerk het gezicht van Ellecom was dan wél
gestaan hebben. De voornoemde kaart van Dieren uit
1681 is daar heel duidelijk in. Het huis bevond zich op
de hoger gelegen weidegrond, tussen de plaats waar
de scheef gegroeide Moerascypres aan de Ruitersbeek
staat en de straatkant (Buitensingel).

Moerascypres

De laatste landbouwer op de Hoftho Ochten was Evert
Jan Evers. Hij overleed in 1803, waarna zijn weduwe
de hof bestierde. Na de brand die het Huis te Dieren in
1795 volledig in de as legde, werd het landgoed met
alle nevenbezittingen genationaliseerd. Na de Franse
tijd werd in 1819 door de Domeinen begonnen met de

verkoop van deze bezittingen via veiling.
In 1821 kocht de weduwe van Maurits Johan van Lö-
ben Seis van Bergstein bij veiling in Arnhem het Hof
tho Ochten met landerijen waaronder de gronden in
de Schuttewaard en langs de Kastanjelaan en Pieper-
slaan. In 1855 heeft de heer Ernst van Löben Seis de
Hoftho Oghten laten afbreken.

Landgoed Groot Bergstein.
Op de heuvel waar tegenwoordig de Anne Frank
(v/h Boerman- )school staat, stond voor de oorlog een
statig landhuis, Bergstein genaamd.

Huize "Groot Bergste!u.'
ELtECOM.

Dit huis, dat naast Avegoor en de kerkomgeving,
het gezicht bepaalde van Ellecom aan het einde

van de 18e eeuw, stamde nog van voor 1729, een jaar-
tal dat voor het eerst opduikt in archiefstukken. Maar
ook op de reeds eerder ter sprake gekomen kaart van
Dieren uit 1681 valt te zien dat zich hier reeds een
landhuis bevond. Bij haar huwelijk in 1794 met Mau-
rits Johan van Löben Seis brengt Catharina Zwanida
Wilbrenninck het huis Groot Bergstein in en gaan zij



met hun kinderen hier ook wonen. Hij
was in die bewuste Franse tijd tot 1803
ambtloos door zijn Oranjegezindheid.
Daarna tot in 1819 rechter te Zutphen. Hij
stierf in dat jaar op de nog jonge leeftijd
van 49 jaar. Catharina Zwanida komt in
1830 te overlijden.
Het huis blijft in onverdeeld eigendom van
de kinderen, maar pas in 1855 betrekt de
zoon Ernst (1800-1863) zich in het huis
met zijn vrouw Henriëtta Sandrina Swa-
ving. Na zijn overlijden in 1863 laat Hen-
riëtta Sandrina in 1870 aan de overzijde
van de Seisweg het huis Klein Bergstein bouwen. Na
haar dood (tI889) komt Groot Bergstein in handen
van haar neef Constant Maurits Ernst van Löben Sels
(1846-1923) aan wie zij haar huis vermaakt heeft.

Meerdere generaties van de familie Van Löben Sels
(in het bezit van de titel "Heer van Spaensweert" bij
Brummen) worden steevast als bewoners genoemd en
zij hadden hier ook veel grondbezit. Naar het oosten
liep hun belang tot aan De Drietip. De Pastorie (het
huis Olde Wehme) is op grond gebouwd die door de
Diaconie van Bergstein gekocht moest worden.
Na aankoop in 1821 van erf en landerijen van de oude
Hof tho Och ten via een veiling van de Domeinen, liep
het grondbezit via de Kastanjelaan en Pieperslaan,
destijds nog schaapsdriften, tot aan de bosrand (Oude
Arnhemscheweg). Aan de zuidzijde behoorden delen
van de Schuttewaard en de Beimerwaard tot dit goed.
De tuinen aan de zijde van de Binnenweg werden tot
het jaar 1930 door een 2,5 meter hoge muur begrensd
en voor inkijk afgesloten.

In 1902 is Bergstein door de bekende Amsterdamse ar-
chitect Dirk Antonie Nicolaas Margadant met behulp
van de Ellecomse timmermanszoon Gerrit Jan Rutgers
grondig gerestaureerd. Na dit project kreeg de laatste
een baan aangeboden bij dit befaamde bureau.

In de weide - Ellecom.

Groot- en Klein Bergstein

Ca. 1910 koopt Cornelia Henriette Baronesse Taets
van Amerongen van Renswoude het huis samen met
haar zussen Sophie Johanna en Louise Charlotte.
Zij laat een smeedijzeren hek plaatsen voor het huis
langs de Buitensingel en er verrijst een koetshuis met
stallen en koetsierswoning aan de oostelijke zijde.
Als Comelia Henriette Baronesse Taets van Ameron-
gen van Renswoude op 6 december 1929 overlijdt
wordt het huis niet veel later in 1932 verkocht. Eerst
komt het aan de gemeente, in hetzelfde jaar wordt het
doorverkocht aan de Heer Abraham Cornelis Mees,
oud-directeur der Internationale Krediet en Handels-
onderneming. Een zekere Mevrouw Villeneuv komt
met haar zoon bij de familie Mees in te wonen.
Erg lang zou men er niet van gaan genieten, daar zorg-
den oorlogshandelingen wel voor.
In 1943 wordt het huis gevorderd door de Duitsers en
behoorlijk beschadigd achtergelaten.
Op 23 februari 1944 bezegelt een te vroeg neerko-
mende Duitse V -1 raket het lot van de oude villa
Bergstein. De schade is dermate ernstig dat na de oor-
log besloten wordt het restant geheel af te breken en
niet meer op te bouwen. Ook de omliggende huizen,
zoals Bernhalde, de Pastorie en de Nicolaaskerk lie-
pen aanzienlijke schade op door de explosie.



Op 31 maart 1950 komt de heer Mees, 85 jaar oud, in
Wassenaar te overlijden. Het jaar daarop volgde een
veiling waarbij de inboedel en grond werden verkocht.
Op het achterliggende park, het bekende Bosje Mees,
rust sindsdien een bouwverbod. Hierover heeft in 2004
CEE (Culturele Evenementen Ellecom) met vijf kin-
deren een satirische film samengesteld.

* zie ook De Geschiedenis van Ellecom, 2e druk, door An-
tonie van der Burg.

Villa Klein Bergstein.

Aan de Buitensingel valt tegenwoordig eigenlijk één
huis in het bijzonder op. Het is de witte villa, die zich
op de hoek met de Seisweg bevindt, genaamd Klein
Bergstein.
Het maakte vroeger deel uit van het landgoed Groot
Bergstein van de familie Van Löben Sels.
Mevrouw Henriette Sandrina van Löben Sels-Swa-
ving, weduwe van Ernst van Löben Sels, heeft deze
villa laten bouwen in 1870 op de plaats waar voordien
een boerderij stond.
Haar schoonzuster, Catharina Arnoldine Christine van
Löben Sels (t 1876) en haar echtgenoot Winand Carel
Hugo Staring woonden er tot het overlijden van Catha-
rina Arnoldine.
Hierna wordt het huis gedurende enige jaren bewoond
door de schrijver Timmer Westerouen van Meteren.
Bij het overlijden van Henriette Sandrina in 1889, er-
ven de kinderen van haar broer Willem Justus Swa-
ving, zes dochters en een zoon Pieter Justus het huis
Klein Bergstein. Willem Justus was getrouwd met
Wilhelmine Caroline van Löben Sels. Vijf dezer doch-
ters, allen ongetrouwd, gaan hier wonen. De zesde zus,
Arnoldine Mauritia Catharine Swaving is getrouwd en
wel met Mr. Carel Eduard Havelaar uit Rotterdam.
In 1902 volgt er een grondige verbouwing. Wanneer
de laatste dezer zusters in 1936 op 88-jarige leeftijd
op Klein Bergstein overlijdt, erft de zoon van Carel E.

SUeccm, ,,'Cuize Xiein J3ergsiein.
~\. ;;'t7'{, l'eM';•. J .• S.l,.I.~ •••p, !lo';',I ••.t

Klein Bergstein 1907

Klein Bergstein 1960

Havelaar, Mr. Marinus E. Havelaar, president van de
rechtbank in Utrecht, het huis. Reeds twee jaar later
komt deze te overlijden en gaat het huis over op zijn
dochter Dorothé Emilie Marie Havelaar. Zij is in 1906
gehuwd met Mr. Rudolf Mees, bankier te Rotterdam.



Direct na de oorlog (1948) wordt het huis verkocht aan
de heer D.J. Klink en diens echtgenote Eugenie He-
lene Ketwich- Verschuur. Zij wonen hier slechts enkele
jaren met hun twee kinderen om vervolgens in 1950, te
emigreren naar Zuid-Afrika.

Datzelfde jaar koopt makelaar Anthing Vogel het huis
en begint mevrouw Anthing Vogel-Ruysch het huis in
te richten als hotel Klein Bergstein. Gasten waren van
stand en statig; men voelde zich hier thuis, waardoor
menigeen hier herhaaldelijk naar terugkeerde. Het ho-
tel kende ook enige vaste bewoners, zoals Mevrouw
V.d. Hardt Aberson-Carnbier, Mevrouw Annette Gué-
pin-Dronsberg V.d. Linden van Villa Dalstein en de
bekende Ellecomse weldoenster "Tante Hennie" Wil-
lems, oud-directrice van het Bergweg Ziekenhuis in
Rotterdam.

In 1965 wordt de omliggende grond verkocht en laat
Anthing Vogel een experimentele bungalow (emaille
stijl van architect L. Boode) bouwen, naast het hotel
aan de Buitensingel. Ook aan de Seisweg verrijzen
drie van deze, tamelijk futuristische bungalows.
In 1973 wordt het hotel definitief gesloten en verkocht
aan het bedrijf Danavox (later Resound), een kleine
fabriek van gehoortoestellen, dat hier zijn productie
ging opzetten.

Sinds enkele jaren is het echter weer in particuliere
handen. Na een zolderbrand, waarbij het dak zwaar
werd beschadigd en er ook veel waterschade was, is
de schade nadien niet alleen hersteld, maar zijn ook de
niet aangetaste delen van het huis aangepakt, en waar
mogelijk in oude stijl gerestaureerd.

*********':'

Tjerk van Dijk

Van nostalgie naar nieuwe impulsen voor de landgoe-
derenzone zuidelijke Veluwezoom. Een verslag van
een deelnemer aan het werkatelier op donderdag 22
mei 2008 op de Westerbouwing, Oosterbeek en het
werkatelier van vier september 2008 op Kasteel Mid-
dachten, De Steeg.

Inleiding:
Arkadia: een landschap op de Peloponnesos werd
in de literatuur als paradijselijk voorgesteld. In 1820
gebruikt van Spaen, in zijn bij Nijhoff (Arnhem) uit-
gegeven wandeling door Biljoen en Beekhuizen, de
woorden Geldersch Arkadia.

Vandaag in de veelheid van ingrijpende landschappe-
lijke veranderingen speelt misschien alleen nog nos-
talgie ( nostos Gr= terugkeer), heimwee naar wat was.
Op initiatief van het Gelders Genootschap en met een
Belvedère subsidie van het stimuleringsfonds voor
Architectuur, zijn deze werkateliers gehouden. Het
Gelders genootschap is een advieslichaam dat lokale
overheden adviseert ten aanzien van welstand en mo-
numenten.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van gemeen-
ten, landgoederen, natuurmonumenten, Gelders Land-
schap/Geldersche Kastelen, Gelders Genootschap,
landschapsarchitecten, Bond Heemschut bijzonder
hoogleraar erfgoed van monument, tuin en landschap
Vrije universiteitA'dam: prof.dr J.c. Bierens de Haan
en van de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur te
Wageningen: prof. dr. E. de Jong.

Verder ter zake betrokken stichtingen en dan is deze
opsomming nog niet volledig. Schrijver dezes was
aanwezig namens de oudheidkundige kring Rheden-
Rozendaal.



Historisch overzicht van landgoederen en buitenplaatsen
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Historisch overzicht landgoederen aan de Zuid- Veluwezoom 2008

Verslag 22 mei 2008: Korte inleiding over het project:
Nieuw Geldersch Arcadië, door de projectleider mw.
Elyze Storms. De doelstelling van het project is te ko-
men tot een handboek, (atlas) dat inzicht moet bieden
in de ruimtelijke dragers (een huis, een kasteel, een
laan) en een weergave geeft van de beeldbepalende
kwaliteiten van de landgoederenzone. Op deze manier
ontstaat een toetsingskader, waar instanties en eigena-
ren gebruik van kunnen maken bij beslissingen aan-

gaande ontwikkelingen van stedelijke uitbreidingen
en verdere infrastructurele aanpassingen.
In de ochtend waren er voordrachten over het esthe-
tisch landschap ( Bierens de Haan ), ruimtelijke op-
gaven en ontwikkelingen in de stadsregio Arnhem-
Nijmegen (Beguin) en betreffende spreng beken op
landgoederen en buitenplaatsen in de Veluwezoom
( dit verhaal was al eerder voor de oudheidkundige
kring geweest) (Renes).



Verslag vier september met het thema: een rendabel
landgoed
Na een korte inleiding waren er veldbezoeken aan
1. Middachten: toekomst werkplaats: uitvalsbasis tuin
en bosploeg. Er was ook een grafelijke squashbaan,
met later een andere bestemming als timmerwerk-
plaats.

Na de lunch werd een wandeling gehouden naar het
landgoed de Oorsprong: waarbij zicht gegeven werd
op het herstel van de sprengbeken en heraanleg tuin
(Springer) en de oranjerie. Daarna werden een tweetal
workshopsgehouden:
1. Een nieuw landhuis op Hof te Dieren ( totaal zijn er
100 landgoederen en buitenplaatsen van Wageningen
tot Laag Soeren geweest). ..._....----- --"00- -... __

Ruïne holte Dieren 1963

2. Infrastructuur Park 12:, zie ook de startnotitie betere
bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de
regio Arnhem-Nijmegen. Bij de 2e workshop was on-
dergetekende aanwezig: het meest opvallend was dat
men niet meer spreekt van bedreigingen, maar van be-
dreiging naar proactief kansen creëren. Bijvoorbeeld
het versterken van de samenhang tussen de landgoe-
deren, herstel van verbindende schakels, het ontwik-
kelen van ecologische corridors, recreatieprojecten
versus verbreding A12, reconstructie Schelmseweg en
Poort van Dieren.

Persoonlijk blijf ik van mening dat transport over wa-
ter en een betere infrastructuur op rails meer kansen
bieden dan asfalt en lawaai.

Kasteel Middachten ca. 1920

2. Beekhuizen: Natuurmonumenten wil komen tot een
cultuurhistorisch herstelplan, de gemeente Rheden
heeft toestemming verleend voor de bouw van een
zorghotel op de plaats van het vroegere hotel Beek-
huizen.

Onze groep bezocht de Keijenberg, waar de zichtas-
sen zijn verdwenen en de bodemerosie een ernstige
bedreiging vormt. De beek is in feite het centrale ele-
ment op Beekhuizen. Vooral de beekranden en de vij-
ver met haar cascade zijn niet meer in optimale con-
ditie. Er is een grote recreatieve druk op het gebied
maar er zal geen rendabel landgoed gecreëerd kunnen
worden.



kunnen de totale structuur versterken.
3. duurzame instandhouding van de Kruis-
horst is gediend met uitbreiding van het
landgoed.
4. bij nieuwe ontwikkelingen gaat het niet al-
leen om de parels (landgoederen), maar juist
om het snoer (de aangrenzende gebieden).
5. een integraal kwaliteitsteam, welk een
overkoepelend advies geeft over de landgoe-
derenzone, is noodzakelijk.

Hoe gaat men nu verder? Er komt nog een
werkatelier, er komt een website met een dy-
namische, doorzoekbare database van alle in-
dividuele landgoederen en in september 2009
wordt de atlas Nieuw Geldersch Arcadië ge-
presenteerd.
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Gedeelte van wandelkaart van het bos van Beekhuizen 1906

3. De Kruishorst, Rheden. Hier liggen
plannen voor herstel en reconstructie
van verdwenen landschapselementen,
naast de bouw van een nieuw landhuis.
De wens is uitgesproken om er paarden
te houden wat haaks staat op de gemeen-
telijke beleidskaders. Hier is dan moge-
lijk een voorbeeld van een nieuw te bou-
wen rendabel landgoed.

Tot slot was er een paneldiscussie, waar-
bij de diverse stellingen welke door de
verschillende werkateliers waren aange-
leverd werden besproken.
1. eigentijdse en openbare functies dra-
gen bij aan begrip en instandhouding
van een landgoed.
2. landgoederen kunnen hun eigen in-
standhouding niet betalen, onderdelen

Voor de leden van de oudheidkundige kring Rheden-
Rozendaal is het goed te weten wat er in hun achter-
tuin gebeurd en vooral welke initiatieven er genomen
worden.

De Kruishorst



Zomerexcursie Market Garden

Susan Haag

De bus brengt ons op 22 augustus 2008 met zestig le-
den van de Oudheidkundige Kring naar Wijchen voor
de zomerexcursie naar het 'Operatie Market Garden-
gebied' rond Nijmegen. De eerste stop is in Wijchen
bij Zaal- en Partycentrum Verploegen. Hier krijgen
we onder het nuttigen van een kop koffie met cake
een uiteenzetting door onze gids, de heer H.A. Kra-
mer, Generaal Majoor der Infanterie b.d., over Market
Garden, één van de grootste luchtlandingsoperaties uit
de geschiedenis. De operatie moest, na de landing in
Normandië op 6 juni 1944 (D-Day), een corridor naar
het Noorden forceren voor de geallieerde troepen en
Nederland bevrijden van de gruwelijke overheersing
van de Duitsers.

De heer Kramer legt op duidelijke wijze uit waar het
allemaal om ging, waar het fout ging en waarom het
plan om de laatste brug bij Arnhem te veroveren een
grote mislukking werd. Hij lardeert zijn betoog met
dramatische details, zoals bv. de Duitse Generaal Stu-
dent die in zijn hoofdkwartier in Vught tijdens de in-
vasie de plannen in handen kreeg, uit een neergestort
zweefvliegtuig van de Britten.

De spreker nuanceert echter de fouten die in de loop
van de operatie gemaakt zijn door te wijzen op de im-
mense omvang van de operatie: 20.000 man per di-
visie + voertuigen, een bevoorrading van 400 ton per
dag en wijst ook op de uitputting en onwetendheid van
de geallieerde troepen. Aan het eind van zijn uiteenzet-
ting merkt de heer Kramer nog op dat speciaal de Brit-
ten er in slaagden om van een jammerlijke nederlaag,
een overwinning te maken.

In ons gezelschap bevindt zich de heer Joop de Ruiter,
oud-bestuurder van de OHK en initiatiefnemer voor de
rehabilitatie van de Poolse Luchtlanding Brigade en
hun Generaal Majoor Stanislav Sosabowski.

In december 2005
kregen de vetera-
nen alsnog de Mi-
litaire Willemsorde
en hun Generaal
postuum de Bron-
zen Leeuw voor
moed. Sinds 1945
zijn deze medail-
les niet meer uitge-
reikt. Sosabovski en
zijn mannen hadden
zich buitengewoon
moedig gedragen in

Stanislav Sosabowski de laatste dagen van
de slag om Arnhem

tijdens hun poging de Britse parachutisten te hulp te
komen en te ontzetten bij Driel aan de Rijn. Hier is
inmiddels voor de Polen een monument opgericht.

Na zijn introductie nodigt de heer Kramer het gezel-
schap uit om met hem in de bus door het gebied van
Market Garden rond Nijmegen te rijden. Het eerste
monument dat wij passeren staat bij Grave en Velp
(Brabant) voor de troepen die daar de brug over de
Maas veroverden. De Duitsers die daar in bunkers za-
ten namen de benen bij het zien van de geallieerden.
Even verder, voorbij Overasselt richting Heumen, is
een prachtig monument opgericht in de vorm van ge-
stileerde parachutes voor de divisie US Airbornes die
daar landden.
Onder een bedekte lucht rijden wij richting een geo-
logisch wonder, zoals de heer Kramer het noemt: de
stuwwal, het resultaat van de ijstijd en terugtrekkende
gletsjers. Wij bereiken de stuwwal bij Mook en rijden
door tot Milsbeek. Daar begint het Reichswald, pre-
cies over de grens met Duitsland.
Tijdens zijn verhaal vertelt hij terloops over de knijp-
kat, een vinding van Philips, en een compromis tus-



sen licht en verduistering, en stuurt een exemplaar uit
die oorlogsjaren langs de toehoorders. Ook laat hij
een 1 gulden biljet langs de buspassagiers gaan met
de beeltenis van Koningin Wilhelmina, uitgereikt aan
de inwoners van Nijmegen door de Amerikaanse pa-

rachutisten. Een symbool
van vrijheid en een voor-
beeld van psychologische
oorlogvoering.

Knijpkat

De Duitsers probeerden de brug op te blazen. De ge-
allieerden probeerden dat te voorkomen. Dagelijks
kwamen Messerschmitt vliegtuigen de Waalbrug be-
schieten maar troffen geen doel. Jan van Hoof, een
22 jarige student en verzetsman zou de kabels heb-
ben gesaboteerd die naar de springlading liepen aan
de Waalbrug. Of was het toch Toby Jones? De eerste
tanks gingen over de veroverde Waalbrug. In de 2e
tank zat de inmiddels bekende Lord Peter Carrington,
toenmalig commandant van de tankdivisie. De heer
Kramer vertelt niet zonder trots dat hij later met Lord
Carrington het hele verhaal van de Waalbrug heeft
doorgesproken. In de 3e tank zat Gaim Herzog, een
Israëliet en de latere president van Israel.

Lunch in Restaurant de Witte in Beek. Een soepje en
broodjes. Niet te lang want we lopen al achter op het
schema. Al gauw weer terug naar de bus om via de
Zevenheuvelenweg naar het Canadees Militair Ere-
veld in Groesbeek te rijden. Hier liggen 2617 jonge
(vele nog geen 20 jaar oud) Canadezen begraven, die
in die laatste zeven maanden strijd tijdens de operaties
Veritable en Varsity sneuvelden. Totaal sneuvelden in
deze bevrijdingslag 23.000 geallieerden.

Op de begraafplaats filoso-
feert de heer Kramer 'waarom
een jongeman zijn leven geeft
voor een zaak waar hij part
noch deel aan heeft'. Niemand
heeft daarop een antwoord
maar we zien het ook nu nog
overal in de wereld gebeuren.
Van hier rijden we naar het
Nationaal Bevrijdings Mu-
seum 44-45. Daar krijgen we
een korte introductie en een
film over Market Garden te
zien, gevolgd door een uitleg
aan de hand van een prachtige

naar Beek

Rechts van ons ligt nu
de Ooijpolder die door
de Duitsers onder water
gezet werd om de geal-
lieerden de doorgang te
verhinderen. Door naar
Nijmegen naar de Bel-
védère met prachtig uit-
zicht op de Waalbrug, de
spoorbrug en het strijd-
gebied er omheen. Zicht vanaf de Belvedère

Groesbeek waar we even
later door heen rijden is
in september 1944 vol-
ledig geëvacueerd. Na
zeven maanden waren
de verwoestingen enorm,
geen huis stond overeind.

Het hele dorp is na de oorlog nieuw opgebouwd. De
weg van Kranenburg via Berg en Dal naar Nijmegen is
de route die de US parachutisten liepen naar de Waal-
brug. Ten noorden van deze route ligt de Duivelsberg.
Links zaten de Amerikanen en rechts de Duitsers. Van-
uit schuttersputjes werd er gruwelijk gevochten van
man-tot-man met bajonetten. We passeren park Tivoli
met de gouden ezel en
gouden muntjes en dalen
af van de Duivelsberg



Maquette van de oversteek van de Waal

(door de Amerikanen gesubsidieerde) maquette, van
de strijd rondom Nijmegen. Een indrukwekkend mu-
seum. Tijdens ons bezoek aan het museum is het flink
gaan regenen en in de regen spoeden we ons terug
naar de bus. We gaan weer richting Nijmegen, nu om
te zien waar de geallieerden op 20 september 1944 de
Waal overstaken om te proberen vanuit het noorden
de Waalbrug te veroveren. Dit punt ten westen van de
bruggen lag vlak bij de splitsing van de Waal met het
Maas- Waal kanaal. Wij rijden er met de bus naar toe
en kijken met ontzag naar deze plek waar de rivier 200
meter breed is en de snelheid van het water 8 knopen.
In de canvas boten konden 12 man plaatsnemen. Door
de stroming dreven ze sterk af. Bovendien werden
ze vanuit het Fort Hof van Holland door de Duitsers
beschoten. Maar het lukte en de Waalbrug werd van
de Noordkant veroverd. Helaas voor John Frost bij
de brug in Arnhem kwam de hulp uit het Zuiden te
laat. Hij had op 20 september met zijn resterende man-
schappen zich aan de Duitsers overgegeven.
Zo zou de oorlog nog zeven maanden langer duren
met als gevolg enorme aantallen burger- en militaire
slachtoffers en grote materiële schade. Daar aan de
Oosterhoutsedijk langs de noordkant van de Waal is in

1984 een monument opge-
richt ter nagedachtenis aan
deze heldhaftige oversteek.
We rijden nog langs Sions
Hof, hoofdkwartier voor
de Waal sprong van Gene-
raal James Gavin. Verder
langs de plek in Nijmegen
waar Jan van Hoof en twee
Engelse militairen, gedood
in hun tank door een sluip-
schutter, begraven werden.
Met deze laatste etappe

door Nijmegen eindigt de uiteenzetting van de heer
Kramer. Een wel heel bijzonder en verhelderend ver-
haal vol anekdotes en wetenswaardigheden. De bus
brengt ons in een regenbuitje terug naar de diverse
uitstapplaatsen in Velp, De Steeg en Dieren.

Wilt u er meer over lezen? Zie www.strijdbewijs.nl
over Operatie Market Garden

Luitenant-kolonel John Frost, rechts 1944

http://www.strijdbewijs.nl


Nieuw monument voor kinderen op de
R.K. begraafplaats aan de Bergweg in Velp

Nelleke den Boer-Pinxter

Op 2 november 2008 is op de R.K. begraafplaats aan
de Bergweg te Velp, tijdens de Allerzielenviering, een
monument je ingewijd voor alle kinderen die sedert
1874 hier begraven zijn. In opdracht van het bestuur
van de begraafplaats is het monument ontworpen door
de Velpse beeldend kunstenaar Edwin Partoll in sa-
menspraak met de Velpse tuinarchitect Harry Buur-
man. De dienst werd geleid door Pastor Peter Amb-

ting en opgeluisterd door bijdragen van
het Parochiekoor OLV Visitatie en de
Jachthoornblaasgroep Cornure.

Op de begraafplaats aan de Bergweg
zijn sinds de oprichting in 1874 vele

kinderen begraven. De gedoopte kinderen
kregen een klein kindergraf, maar tot de
jaren dertig van de vorige eeuw mochten
ongedoopte kinderen, die ook geen naam
kregen, niet in gewijde grond begraven
worden. Zij werden aan de rand van de be-
graafplaats onder de beukenhaag begraven.
Later werd het ook de plek voor jong over-
leden kinderen, die toen geen grafsteen
met een naam kregen, maar een houten
kruisje, dat in de loop der jaren verging.
Het deel van de beukenhaag, dat een af-
scheiding vormde tussen de begraafplaats
en het huis van de beheerder/doodgraver,
is er niet meer. De grond waar de wo-
ning en het lijkenhuisje stonden ma-
ken nu deel uit van de begraafplaats.
Rondom de plaats waar de verdwenen

Monument van Edwin Partoll met krans
van bronzen blaadjes waarop de namen
van de begraven kinderen staan vermeld

beukenhaag heeft gestaan en waar de meeste kinderen
begraven liggen, is nu een laag hek geplaatst. Mid-
den in het perkje, is het nieuwe monument je geplaatst
voor alle kinderen die hier begraven zijn, gedoopt of
ongedoopt, met of zonder naam.
Want gelukkig wordt er tegenwoordig geen onder-
scheid meer gemaakt volgens pastor Peter Ambting.
Het monument van Edwin Partoll stelt een gestileerde
boom voor, waar uit de top twee vogels opstijgen. Een
vogel gericht naar de hemel en de ander ziet terug naar
de aarde. Op de blaadjes aan de voet van de boom staan
de namen vermeld van de hier begraven kinderen. De
beeldhouwer heeft de namen bewust vaag gehouden
omdat niet alle namen van de vele kinderen waren te
achterhalen. Mochten bij u nog namen bekend zijn
dan hoort het bestuur dat graag: 026-364709l.

Het kerkhofje aan de Bergweg, dat ik voor de folder
van Open Monumentendag in 2005 voor het eerst be-
zocht, heeft in drie jaar tijd werkelijk een gedaante-
wisseling ondergaan. Het bestuur van de verzelfstan-
digde begraafplaats is onder de bezielende leiding van
Jan Erren voortvarend met het vitaliseren begonnen.
De hagen zijn geknipt, wild gegroeide boompjes zijn
gerooid en er is een urnenmuurtje verrezen. Ook is
het mogelijk er een urnengrafte verkrijgen in de buurt
van het kindermonument. De meeste grafstenen staan
weer recht en er is geen onkruid meer te bekennen. Dit
laatste is het werk van Jacques Roelofs, die in eerste
instantie begonnen is met het opknappen van het graf
van zijn ouders en grootouders. Vervolgens nam hij
het graf van een schoolvriendje onderhanden, die op 8
jarige leeftijd was overleden. Hierna was hij niet meer
stoppen. Jacques doet nu het dagelijkse onderhoud als
vrijwilliger en er is dan ook een grote kans dat u hem
tegenkomt op de Bergweg. Het is de moeite waard
deze kleine begraafplaats, die verscholen ligt tussen
de huizen, eens met een bezoekje te vereren, want hier
ligt een deel van de geschiedenis van katholiek Velp.



aJeistóne van het Welpsche 62and!fóed
@Çó2enhá!fen en zj/n bowanas

Deel 1

Theo van der Hoeven

Inleiding
In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk
deel van Velp en ten noorden van de spoorlijn
een drietal landgoederen, namelijk Daalhuizen, Rozen-
hagen en Schoonenberg. Nu is het gebied omgevormd
tot een woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg
een aantal kantoren. De winkels en nijverheid die in
het midden van de 20e eeuw ruim aanwezig waren,
zijn grotendeels verdwenen.
Vanuit de Belangenvereniging Daalhuizen- Velp en de
Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in samenwerking
met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, co-
ordineren Theo van der Hoeven en Anita Matser een
werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van dit gebied
onderzoekt en vast gaat leggen.
In een aantal bijdragen aan dit blad zullen we vertellen
over onze bevindingen. Hierbij het eerste deel over de
geschiedenis van het Landgoed Rozenhagen.

Situatie in 1878
Een stuk bouwland tussen de weg van Arnhem naar
Velp en de staats spoorweg, ten westen van de weg
naar Het Laar (nu Rozenhagelaan) van 5,65 ha, beter
bekend als "het Bergstuk" behoort toe aan de erven
van Adolph baron van Pallandt van Keppel (overleden
28 januari 1874) en Henriette baronesse Torck van Ro-
sendaal (overleden 30 november 1877).
Volgens een acte van 22 augustus 1878, verleden bij
notaris lN. van der Boon te Doesburg, is dit bouwland
in 6 percelen verdeeld en zal ter veiling worden ver-
kocht. (de verdeling is te zien op een tekening van de
situatie, zoals die aan de aete is toegevoegd) [GA]

~ 't •.."

\

,I I I~ J .J fMM oo

~ ,1()(fJ Ilu. " ••.~ ~.••.' (' ', - '

/) I.'" jo -4tJ/o c •.•.1•• ,-. (, .' /'l. < •••• ,'" ~,~.' ~

.(~ t(, Ó ,,,,,'" _ 4:nll (,0'",",;" t·~ t /,,"'~/tI~/'Ü. t'Q rJ

/ ftl/{ ;,J.- p,;;; / ;:~- (.J ,(,,,,, .s A{~' /

1:/((1..1./' «r, nu•• .,: :;./ {, /i.,v_ ~/. k'(:;2~ h~{' ~'-;.." •...
, I . /' ./______ /_1_ "~ ~

Kadasterkaart 1878

Bij deze veiling zijn de percelen met kadastemum-
mer 4010 van 72,7 are en nummer 4011 van 1639
are, verkocht aan Anna van der Paauw, weduwe van
Comelis Heineken, voor een bedrag van tl.14.657,60.
Deze twee percelen vormen de basis van het te stich-
ten landgoed Rozenhagen.
De familie Heineken (van de bierbrouwerij) heeft veel
bezittingen in het westelijk deel van Velp; zo wordt in
de volksmond de Berg en Heideweg de "Heineken-
weg" genoemd.



Het bouwland bevat ook delen van de vroegere akker
"den Slangenkamp", waar een zonnige helling met
spreng een domein vormde voor ringslangen.[H.Kerk-
kamp, "Verloren Luister; verdwenen landgoederenJ
In de overdrachtsacte is ook een erfdienstbaarheid
opgenomen om de afvoer van het sprengenwater
naar het landgoed Larensteijn te waarborgen. Volgens
een acte van 1 november 1878 verleden bij notaris
MH.Schröder te Velp. [GA: blok 0168 inv.4635J

Familie Duijvené de Wit
De hiervoor genoemdeAnna Geertruida van der Paauw
overlijdt in Velp op 30 oktober 1881, 77 jaar oud.
Uit het kadastrale archief van eigendom (dienstjaar
1882) blijkt dat de eerder genoemde percelen D4010
en D4011 in eigendom komen van haar dochter Anna
Geertruida Cornelia Heineken. Zij is op 30 september
1875 in Rheden gehuwd met Jacobus Johannes Duij-
vené de Wit. [genealogische gegevens verkregen via
www.genlias.nl]
Deze Jacobus Johannes Duijvené de Wit werd op 13
april 1836 in Beemster (De Rijp) geboren als zoon van
Miehiel de Wit en Guillemine Gijsbertha Duijvené.
Hij trouwt (eerste huwelijk) met Wilhelmina Hermina
Anna van Steijn, en er worden in Beemster drie kinde-
ren geboren; met name Johanna Maria op 11 oktober
1867, Jacobus Johannes op 28 september 1870 en Wil-
lem Jan op 19 juni 1872.
Hij vestigt zich op 9 februari 1874 in de gemeente
Rheden, en trouwt daar op 30 september 1875 met
Anna Geertruida Cornelia Heineken (geboren in Am-
sterdam, 7 october 1845).
De gefortuneerde Joeobus Johannes liet plannen ont-
wikkelen voor een groots hotel met park aan de oost-
kant van Velp, ten zuiden van de Ossendaalse laan, als
onderdeel van de landgoederen van Biljoen en Beek-
huizen. Maar de droom wordt geen werkelijkheid.
Hij is een van de vier initiatiefnemers van de "grootsch
opgezette inrichting van de Vogel- en Plantentuin" in

Arnhem, ter plaatse van het huidige Regina Pacis
aan de Velperweg. Deze tuin werd op 5 mei 1883 ge-
opend, waarbij hij aanwezig was. Zelf fokte hij ro-
zekammige en enkelkammige hoenders met goud- en
zilverpeltekening. [B.Mombarg, Houden van kippen,
Uitg. van Gorcum, 2001J

Bebouwing van het landgoed
Uit het kadastrale archief van eigendom (dj 1885)
blijkt dat de percelen bouwland D4010 en 4011 zijn
herverdeeld in D4731 van 3,5 are met een huis en erf,
in D4732 van 0,66 are met een huis, en in D4733 van
232,44 are als terrein van vermaak.

we? van amhem naar zutphen

------ \s~ __ c , ,\
'hem 'IJ -............ ' \

ar Dierc/J ~ • Q\
Kadastrale kaart 1890 " l-..

De villa en het tuinmanshuis zijn dus vermoedelijk
omstreeks 1885 gebouwd. *
In het archief van het Gemeentebestuur van Rheden
1818-1949 zijn aanvragen voor bouwvergunningen
opgenomen van 1885-1917 [GA blok 2503 inv.2140J
Hierbij is geen vergunning te vinden voor de villa
Rozenhagen. Er is wel een andere aanvrage te vinden
[nr133J, n.l. op 6 februari 1890 vraagt de heer lJ.
Duijvené de Wit, wonende op den huize "Rozenha-
gen", een koetshuis met paardenstal te mogen bouwen
op zijn terrein aan de Larensteinsche Laan te Velp.



Jacobus Johannes (Jr) Duijvené de Wit, wordt op 28
september 1870 in Beemster geboren en trouwt op 16
juli 1902 in Rheden met Gijsberta Wilhelmina Boot.
Het echtpaar vertrekt naar Utrecht.
Op 28 september 1908 komt de familie Duijvené de
Wit - Boot met drie kinderen vanuit Utrecht naar
Velp, waar nog drie kinderen geboren worden, waar-
onder Jacobus Johannes in 1909.
In het archief van het Gemeente Bestuur van Rheden
is een aanvraag voor een bouwvergunning te vinden
van de heer J.J. Duijvené de Wit Jr. voor het bouwen
van een schuur in de tuin van den Buitenplaats Ro-
zenhagen te Velp, dienstig voor bergplaats en kippen-
hokken. Op 25 februari 1909 bericht de gemeenteop-
zichter dat er hiertegen geen bezwaar bestaat mits het
schuurtje met onbrandbare stoffen wordt gedekt en er
niet in wordt gestookt. Op 20 augustus 1928 vertrekt
Jacobus Johannes (jr) naar Ermelo, en overlijdt op la-
tere leeftijd in Nijmegen op 22 mei 1935. Zijn echt-
genote Gijsberta Wilhelmina Boot is een jaar eerder
overleden op 21 juli 1934 in Velp.

~

De aanvrage wordt toegestaan "zodat er een einde
komt aan de vuile rommel die daar telkens wordt
waargenomen" .
Het huis wordt op een ophoging gebouwd met riant
uitzicht op de tuin en vergezicht over de spoorbaan
naar de landgoederen van Larenstein.
De tuin met daarin een sprengenvijver wordt aange-
legd in de Engelse landschapsstij I met wandelpaden
rond de vijver en door de hele tuin; vermoedelijk door
tuinarchitect Henri Copijn uit Groenekan.

Landgoed met landhuis 1900

Landgoed tot 1934
Over de bewoning van het landgoed is niet veel be-
kend. Uit het kadastrale archief van eigendom blijkt
dat in 1897 het landgoed is verkocht aan Cornelia
Adriana Heineken (geboren in 1840 in 's-Gravenhage
en overleden in Velp op 1maart 1923), zuster van Anna
Geertruida Comelia Heineken. In 1904 wordt het land-
goed geschonken aan Willem Jan, Marie en Jacobus
Johannes Ur) Duijvené de Wit, zijnde de kinderen van
Jacobus Johannes Sr. uit zijn eerste huwelijk. In 1907
komt het in eigendom van Jacobus Johannes (jr) Duij-
vené de Wit, directeur der Utrechtsche Beetwortelsui-
kerfabriek.

Jacobus Johannes (Sr) overlijdt op 18 december 1911
in Velp op de leeftijd van 75 jaar. Zijn echtgenote
Anna Geertruida Comelia was al eerder op 21 april
1903 in Velp overleden, 57 jaar oud.

Oude villa 1920



Volgens een acte van levering van 28 december 1934
verleden bij notaris Putman Cramer te Velp, wordt
een woonhuis met ondergrond, Laarweg 2, de "tuin-
manswoning", verkocht aan Gerrit Jan Gradus van den
Bosch; anno 2008 is dat Rozenhagelaan 18. 0

Verkaveling rond 1935
De nog niet verkavelde situatie rond 1930 is weerge-
geven op de topografische kaart van Arnhem en om-

Tuinmanswoning 1920

De verkaveling van het landgoed gaat verder, en op
20 juni 1936 (Volgens een acte van levering van verle-
den bij notaris Putman Cramer te Velp) wordt een stuk
bouwgrond langs de Laarweg verkocht aan de heren
Rehbijn en Tromp; het huidige Rozenhagelaan 6 t/m
16. In 1937 wordt een stuk van de parktuin met vijver,
in delen verkocht aan Jhr. Mr. Johan Jacob Eliza van
den Brandeler, die aan de overzijde van de Arnhemse-
straatweg in villa "Saesveldt" woonde; dit perceel is
nu Rozenhagelaan 18a.
Tenslotte wordt op 26 oktober 1937 (Volgens een acte
van levering van verleden bij notaris Putman Cramer
te Velp) door de erven Duijvené de Wit, de Villa Ro-
zenhage ** en het landgoed (ged.) verkocht aan Ir. Jan
Willem Boeseken voor ft 25.000,-.

Verkaveling percelen D40 10 en 4011 Schaal 1: I000

Herverkaveling percelen

Bewoning van Villa Rozenhage 1938-1954
In 1938 laat Jan Willem Boeseken de villa afbreken
en op dezelfde fundamenten een nieuw huis bouwen.
Het programma voor de architect W.A.N. van der Ven
luidde een ruime zonnige villa te bouwen voor een



Op 23 juli 1939 overlijdt Jan Willem Boeseken. Zijn
weduwe Gerritje Kleian blijft op Rozenhage wonen.

familie die lange tijd in Nederlands Indië vertoefd
had. Het zeer fraaie uitzicht naar het zuiden en wes-
ten brachten de architect tot het maken van enorme
glas oppervlakken, welke des zomers en zelfs reeds in
het vóór- en najaar gedeeltelijk opengeschoven kun-
nen worden. In deze glaswanden werd een volière
voor tropische vogeltjes ondergebracht, welke vanuit
de woonkamer, de hall en de eetkamer kan worden
gezien. De glas-in-lood ramen in de hal, met afbeel-
dingen die de vier jaargetijden voorstellen, werden
ontworpen 'en uitgevoerd door Henk Schilling, glaze-
nier te Arnhem. De bestaande tuin met zijn volgroeide
bomen werd aangelegd door de tuinarchitect Copijn te
Groenekan. (Artikel in Het Landhuis- op de hoogte,
februari 1941).

De "Eerste steen gelegd door Maurits Cornelis en
Willem van Hall op 2 mrt. 1938 ", de kinderen van
Jan Charles van Hall, directeur van de NHM bank te
Velp, en zaakwaarnemer en schoonzoon van de heer
en mevrouw Boeseken. Jan van Hall was getrouwd
met dochter Jeane Boeseken, en zij woonden aan de
Biesdelselaan.

De (nieuwe) villa gezien vanaf de Rozenhagelaan 1990

De andere dochter Gerharda (1907) was getrouwd
met Cornelis Eliza Graswinckel, glazenier en kunst-
schilder; zij woonden in Wapenveld. Twee van hun
zonen, Piet (1938) en Willem (1939) waren recent op
bezoek bij de huidige bewoners en haalden herinne-
nngen op:
In de oorlog wordt het huis gevorderd door de bezet-
ters, en gaat oma Boeseken naar haar dochter aan de
Biesdelselaan. Het huis werd gebruikt door een Duit-
se generaal. Bij de bevrijdingsacties kwam het huis
onder vuur te liggen van de Canadezen aan de andere
kant van de zandbedding van de aan te leggen A12,
hoewel de Duitsers inmiddels al weg waren en de kel-
der als schuilplaats voor omwonenden werd gebruikt.
Veel ruiten werden vernield en er ging een granaat
door het dak. Na de bevrijding werd het huis door de
Canadezen gebruikt, maar mevr. Boeseken ging toch
weer terug naar haar huis. Later kwamen er ook nog
gezinnen inwonen vanwege de woningnood direct na
de oorlog.

Als kinderen kwamen Piet en Willem bij oma logeren,
en werd er in de tuin gespeeld. Ook in de aanliggende
parktuin met vijver van v.d. Brandeler werd door hen
gebruikt, waar ze konden zwemmen, schaatsen en
spelen op de tennisbaan. Het uitzicht op de prachtige
parktuin werd door vader Graswinckel vastgelegd op
een schilderij.

Mevr. Boeseken ging met de bus naar Arnhem, en gaf
de buschauffeur vijf cent fooi! De chauffeurs stopten
dan zodanig dat zij als eerste kon instappen. In 1953
verhuisde zij naar de "Parkflat", waar zij vanwege de
veelheid aan meubelen die ze bezat, twee fiats naast
elkaar had.



Bewoning van Villa Rozenhage van 1953 tot 1980
Volgens een acte van levering van 1mei 1953 verleden
bij notaris Scheurleer te Velp, wordt de villa Rozen-
hage, Laarweg 2g voor ft 67.000,- verkocht aan Ir. A.
J. Engel, directeur van AKU. Ir. Antonie Jacobus En-
gel was geboren in 1896. Hij studeerde werktuigbouw-
kunde in Delft en ging daarna werken bij de Staatsmij-
nen en later bij de AKU waar hij van 1948 tot 1954
directeur was. Van 1954 tot 1962 was hij president
directeur van AKU. Naast zijn werk waarvoor hij veel
op reis was, waren zijn hobby's onder meer fotografie
en de tuin, ook was hij actief bij de Rotary en op soci-
aal gebied. Hij is overleden in 1975.
Mevr. Petronella Cornelia Engel - Goudswaard was
een gemoedelijk vrouw die veel in huis organiseerde,
zoals diners voor relaties en vrienden. Ze was goed
voor het personeel. Ze hield van winkelen, wat ze deed
met stijl, ze wist wat ze wilde. In 1978 verhuisde ze
naar de Ringallee, hoek Rozendaalselaan.
Rond de villa wordt het een en ander veranderd: de
hellingbaan naar het terras aan de tuinzijde verdween,
er komt een scherm rond het tuinterras in verband met
de gevoelige ogen van mevrouw voor de wind en bij
de herenkamer wordt het terras bij de kamer getrokken
door het kozij n te verp laatsen. In 1955 wordt het noor-
delijk deel van het perceel, hoek Arnhemsestraatweg /
Rozenhagelaan (nu huisnr.2) verkocht aan Ir. Arie van
Halewijn. De jongste zoon Han Engel haalt samen met
zijn echtgenote Ada tijdens een recent bezoek aan, en
weerzien met de villa, herinneringen op. Hun huwe-
lijksfeest in 1959 werd gevierd in de tuin van de villa
Rozenhage. Vanuit de villa was er een prachtig uitzicht
op de natuurtuin. Behalve vele soorten zangvogels
waaronder de appelvink had een ijsvogel zijn nest(hol)
aan de rand van de vijver. In de tuin waren ook twee
pauwen die soms jongen hadden, die als ze groot ge-
noeg waren, naar Burgers Dierenpark gebracht wer-
den. Er is ook een wielewaal gespot. In huis hield de
familie een waakhond die ook een grote kennel in de

tuin had. In de hal herkenden zij de originele Palem-
bangse tempellamp, het bellen bord dat er vroeger
hing was echter verdwenen. Er waren altijd 2 dienst-
meisjes in huis. Verder was er een tuinman, die altijd
precies op tijd koffie wilde drinken, en een naaister
die in de linnenkamer werkte, en nog indianenpak-
ken voor de jongens heeft gemaakt. Een butler en een
kookster kwamen voor de diners voor gasten in huis.
De groenten uit de tuin werden ingemaakt, en de wek-
flessen stonden in de kelder. Bij een inbraak werden
een keer alle wekflessen vernield (en Han mocht de
troep opruimen). Na het vertrek van de weduwe En-
gel in 1978 is de villa te koop gezet. Door de slechte
markt in die periode en de verslechterde conditie van
het huis heeft het twee jaar geduurd totdat de familie
Dekker de nieuwe eigenaar werd.

Vervolg
In een vervolgartikel zal ik ingaan op de huidige be-
woning en het gebruik van het vroegere landgoed. De
villa is nu rijksmonument, de parktuin is nog aanwe-
zig, het tuinmanshuis is gerenoveerd en is gemeente-
lijk monument, en een strook langs de Rozenhagel-
aan is bebouwd. Hierbij wil ik graag gebruik maken
van informatie die nog bij diverse mensen aanwezig
is. Mijn emailadres is: theovanderhoeven@hotmail.
com. Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt van de
gegevens die mevr. Lucie Dekker heeft verzameld in
het kadastrale archief, waarvoor mijn hartelijke dank

* In het boek van H. Kerkkamp, "Verloren luister; verdwe-
nen landgoederen" staat in het stuk over "Rozenhagen" dat
met de bouw van het huis in de strenge winter van 1890 een
aanvang is gemaakt.
Hier is vermoedelijk een vergissing gemaakt met de bouw-
aanvrage uit 1890 voor een koetshuis met paardenstal.
Overigens wordt het jaartal 1890 voor de bouw van de villa
in allerlei volgende publicaties overgenomen!

** In deze acte wordt voor het eerst Rozenhage zonder n
geschreven.



Een bijzondere Romeinse nederzetting te Velp

Eddy van de Beek

Bij de voorbereidende graafwerkzaamheden voor het
bouwplan Elsweide werd een bijzondere vondst ge-
daan. In de bodem werden door de archeoloog Floris
van Oosterhout de contouren ontdekt van een grote
Romeinse nederzetting die samen met de resten van
Meinerswijk bij Arnhem gelegen hebben aan de uiter-
ste noordgrens van het Romeinse rijk.

Floris van Ooster-
hout is lichtelijk
opgewonden en
praat vol vuur over
de archeologische
vondsten in Velp-
Zuid. Toegegeven,
in Nederland zijn
meer resten van
boerderijen uit de
Romeinse tijd ge-
vonden, maar het
uit kort na de jaar- Van Oosterhout en zijn collega's slaan alle uit de bo-
telling stammende dem vrijgekomen informatie digitaal op en maken op
woon- en werk- die manier een zeer complete en uitvoerig gedocu-

huis in bouwplan Elsweiden is wel degelijk bijzonder. menteerde beschrijving van de vondsten. De arche-
"Met name de grootte van de boerderij is verrassend", ologische vondst wordt gekoesterd en zorgvuldig in
aldus de enthousiaste archeoloog. "Het bouwwerk had kaart gebracht zodat niets van de verkregen informatie
toentertijd een lengte van 26 meter ...--.....••_~~-------....., verloren gaat. "Tja, en daarna zitten
en een breedte van 10 meter. Dat er voor ons geen archeologische ge-
is voor deze streek heel bijzonder. heimen meer in de bodem en kan er
We hebben aardewerk gevonden, gebouwd worden."
bodemverkleuringen ontdekt en Wethouder Jan Jansen toonde zich
paalresten blootgelegd. De boer- bij al deze werkzaamheden bij de
derij heeft hoogstwaarschijnlijk afgraving een geïnteresseerd man
een groot rieten dak gehad. We en noemde zich zelfs wethouder van
kunnen heel duidelijk zien waar Romeinse potscherven archeologie. "Als overheid hebben

Noordgrens van het Romeinse rijk

de stallen en de woongedeelten zich bevinden."
De resten van de andere twee aangetroffen (kleinere)
boerderijen boeien Floris van Oosterhout eveneens.
"Die sporen dateren uit de Middeleeuwen. De water-
putten, grachten en wandgreppels zijn nog goed waar
te nemen."

Archeologische sporen op Elsweide



we geld in dit onderzoek gestoken en dan is het mooi
om te ervaren dat er zulke verrassend mooie dingen
bloot komen te liggen. Misschien kunnen we naar aan-
leiding van de bevindingen van de archeologen wel
een maquette van die Romeinse boerderij laten maken
en die aan de bevolking tonen."

Munt Keizer Caesar

Vanaf juni is het nieuwe wijkcentrum De Poort en de
Brede School met de naam Het Kasteel operationeel
geworden. De samenwerkende, openbare basisschool
Elsweiden heeft de naam Kameleon gekregen. Voor
het afgegraven terrein naast De Poort in Velp-Zuid
zijn 86 appartementen voorzien. Het complex telt al-
leen huurwoningen in de 'betaalbare sector'. Dit als
compensatie voor de relatief dure huizen die in het
bouwplan Velpsche Veste verschijnen.
Het zou mooi zijn als de ideeën van de wethouder
daadwerkelijk tot realisatie komen en de bewoners
van deze regio, ergens in een oudheidkamer te Rheden
of Rozendaal zo'n illustratieve maquette van een Ro-
meinse nederzetting kunnen bewonderen.

Villapark Overbeek 1929

*************
Rectificatie:
In Ambt en Heerlijkheid nummer 160 stond
Jojo Sjaggum dit had moeten zijn Jojo Saggum.



wordt gebruikt. Langs de Zutphensestraatweg staat
de herberg 'de Luchte', op een locatie waar al zeker
vanaf de zeventiende eeuw een uitspanning staat. Ook
de aan de weg gelegen boerderij 'de Gumster' kent
een lange geschiedenis, tot in de middeleeuwen. Wie
op de weg tussen de herberg en de boerderij een on-
opvallende afslag in oostelijke richting neemt, komt
op een statige eikenlaan die - vanwege zijn ligging in
de uiterwaarden van de IJssel- in de wintermaanden
herhaaldelijk onder water staat. De laan is onderdeel
van een landgoed, dat door zijn hoge geboomte opvalt
in de overwegend vlakke bouw- en graslanden van de
uiterwaarden. De eikenlaan onthult gaandeweg steeds
meer van het voornaamste huis van Spankeren. Bij
het voorplein staat een bordje met de tekst:

'De Geldersche Toren
Oorspronkelijk 12e eeuwse wachttoren

van de Graven van Zutphen, later van Gelre.
Sinds 1535 woontoren.

Kelder +/- 12e eeuw Parterre 1535 Bovenbouw 1868
PRIVÉTERREIN GEEN TOEGANG'

Korte samenvatting van het boek door de auteur:

Martijn Andela

Langs de Gelderse IJssel ligt het esdorp Spankeren, enigs-
zins terzijde van de Zutphensestraatweg, de doorgaande
weg tussen Arnhem en Zutphen. Het plaatsje telt een dui-
zendtal inwoners. De geringe grootte zou de indruk kun-
nen wekken dat het dorpje weinig te bieden heeft, maar
schijn bedriegt; Spankeren heeft een lange geschiedenis en
enkele monumentale gebouwen. Het oudste gebouw is de
kerk, waarvan de onderste twee tufstenen geledingen van
de toren uit de twaalfde eeuw dateren.

In de middeleeuwen maakte het dorp deel uit van het
graafschap - later hertogdom - Gelre, dat in de twaalfde
eeuw werd verenigd met het graafschap Zutphen. Het ge-
bied van de Gelderse landsheren was bestuurlijk verdeeld
in vier kwartieren. Spankeren lag in het kwartier van Ve-
luwe. Dit kwartier was onderverdeeld in kleinere rechts-
gebieden, waarvan het drostambt van Veluwe en
het richterambt van Arnhem en Veluwezoom de
belangrijkste waren. Spankeren behoorde tot
het laatstgenoemde gebied, in het schoutambt
Rheden. In het dorp lag de 'Hof te Loo', een
hof van de landsheer. Op deze hof dienden
de boeren uit de omgeving de belastingen te
voldoen. De naam van de hof leeft nog voort
in de naam van een boerderij in het
dorp.
Spankeren kent diverse
plekken die historische
namen dragen. Zo be-
vindt zich hier de voor-
malige havezate 'de
Bockhorst' , waarvan
de naam al zeker sinds
de vijftiende eeuw

In een paar rake bewoordingen wordt de
geschiedenis van dit huis geschetst, maar

het is de vraag of het verleden wel
zo overzichtelijk is als het bord ons
wil doen geloven. Zo wordt er be-
weerd dat de toren uit de twaalfde
eeuw stamt, maar er zijn geen his-
torische bronnen bekend van vóór

1535. In feite is het he-
lemaal niet bekend
wat de oorspronkelijke
functie van de Gelderse
Toren was, en hoe oud
het kasteel precies is.
De professor kastelen-
kunde, Hans Janssen,
maakte mij zo 'n zes

Tekening Geldersche Toren door 1. de Beyer 1743



jaar geleden attent op dit probleem, toen ik zocht naar een
onderwerp voor mijn doctoraalscriptie. Het kasteel was op
dat moment al enkele keren het onderwerp van onderzoek
geweest.

De cavalerieofficier Hendrik Martinus Werner (1846-
1930) heeft een bijzonder verdienstelijke rol gespeeld bij
het schrijven van de geschiedenis van de Gelderse Toren.
Deze in Breda geboren en opgeleide militair kwam voor
zijn werk naar Gelderland, waar Zutphen langere tijd zijn
standplaats was. Nadat Werner in 1889 op non-actief was
gezet, bleef hij in de omgeving wonen, ondermeer op het
- nabij de toren gelegen - huis 'de Rees' bij Brummen.
Een gestage stroom van publicaties lijkt er op te wijzen,
dat Werners belangstelling voor de Gelderse geschiedenis
aan het begin van de jaren 1880 gewekt was. Eén van zijn
eerste bijdragen betrof een onderzoek naar de Gelderse
Toren, geschreven in 1879 en verschenen in de Gelder-
sche Volksalmanak in 1881. Dit kasteel was bepaald niet
het enige voorname huis dat deze veelschrijver onder de
loep nam. Gedurende ruim vier decennia schreef hij in
verschillende periodieken, waarbij zijn onderwerp veelal
een kasteel was. Werners studies werden verzameld in zijn
magnum opus Geldersche Kasteelen: twee kloeke banden
die in 1906 en 1908 het licht zagen. Ook het verbeterde en
aangevulde artikel over de Gelderse Toren werd opgeno-
men in het verzamelwerk.
Het onderzoek van Werner kende ook zijn beperkingen.
De historicus Haak schreef daarover in het 'levensbericht'
na het overlijden van de oud-majoor:

'een (, ..) bezwaar (, ..) is dat niet de geschiedenis der kas-
teelen, maar die van hun bewoners overheerscht. Aan alle
verhandelingen zijn genealogische uiteenzettingen toege-
voegd, die de geslachten, welke de huizen achtereenvol-
gens bewoond hebben behandelen (, ..). Ondergaat het
huis weinig lotgevallen, dan verneemt men alleen die van
de eigenaars. En wanneer deze geen personen van beteek-
enis zijn, dan hoort men alleen, wie achtereenvolgens het
kasteel bewoond hebben. r

Het onderzoek naar de Gelderse Toren is hierop geen
uitzondering. In omvang besteedde Werner de meeste
bladzijden aan drie bijlagen, die de afstamming van
Karel van Gelre en genealogie van de geslachten Van
Broeckhuysen en Van Rhemen bevatten. De ruimtelij-
ke ontwikkeling van het huis en de tuin komen amper
aan bod. Latere publicaties borduurden voort op het
werk van Werner en beperkten zich voornamelijk tot
de eigendomsgeschiedenis.
Werner heeft voor zijn onderzoek gebruik kunnen
maken van het ongedeelde archief van de familie Van
Rhemen, dat zich op de Gelderse Toren bevond. Aan
het einde van de negentiende eeuw werd het deel dat
betrekking had op het beheer van het landgoed van
de rest van het archief afgesplitst. Dit afgescheiden
beheerarchiefwerd bekend als het 'Gelderse Torenar-
chief' . In het eerste hoofdstuk wordt hier nader op
mgegaan.

Het beheerarchief werd niet overgedragen bij de ver-
koop van het landgoed in 1979. Buitenplaatsenspeci-
alist Henri Wolter Matteus van der Wijck (1927-2001)

Geldersche Toren 1956



Het hoofdthema van dit boek is de ruimtelijke ontwik-
keling van het landgoed in de periode 1535-1921, in
de ruimste zin van het woord. Er is gekozen voor het
genoemde tijdvak, omdat er geen bronnen van voor
1535 bekend zijn en de toren na 1921 in niet-adellijke
handen overging. Hiermee werd het beheerarchief
afgesloten. Met behulp van schriftelijke en visuele
bronnen, een analyse van de tuin, en een onderzoek
in de Gelderse Toren zelf, heb ik getracht de trans-
formatie van de toren en de tuinaanleg in de voorbije
eeuwen te reconstrueren.

Aangezien veranderingen tot stand worden gebracht
door mensen, die worden gevormd door hun ervarin-
gen, is in het eerste hoofdstuk aandacht besteed aan
de eigenaren van de Gelderse Toren, en de historische
bronnen die ze ons hebben nagelaten. De korte bio-
grafieën zijn voornamelijk gebaseerd op literatuuron-
derzoek, omdat een onderzoeker ook zijn beperkin-
gen moet kennen en het accent van mijn onderzoek
op de transformatie van het landgoed lag. Helaas is er
weinig bekend over de persoonlijke belevingswereld
van de eigenaren, waardoor het hoofdstuk soms wat
'feitelijk' is. In het eerste hoofdstuk wordt gelijk dui-
delijk dat de grenzen van het gekozen tijdvak niet al te
strikt gehanteerd zijn; waar dat wenselijk is, worden
ze overschreden. In dit hoofdstuk wordt ook kort in-
gegaan op de periode tussen 1921 en 1979.

Het tweede hoofdstuk schetst de ontwikkeling van
het kasteel en is zo opgebouwd, dat het terug gaat in
de tijd. Dit heeft het voordeel dat jongere bronnen
eenvoudig kunnen worden gebruikt bij het verkla-
ren van eerdere situaties, omdat ze al zijn behandeld
in de voorafgaande tekst. Het hoofdstuk begint met
de omvangrijke restauratie van de Gelderse Toren in
1868-' 69, waarvan het resultaat tegenwoordig nog te
bewonderen is. Aan het eind van het hoofdstuk doe ik
enkele suggesties ten aanzien van de vroegere vorm
en functie van het kasteel.

is, naar het zich laat aanzien, de laatste onderzoeker die
toegang had tot het archief. Hij heeft nog enkele nieuwe
elementen toegevoegd aan het onderzoek van Werner. Dat
Van der Wijck het archief heeft gebruikt voor zijn promo-
tieonderzoek, wordt duidelijk uit een negentiende-eeuwse
ontwerptekening, die in zijn proefschrift is opgenomen.
Hij is de eerste die opmerkte dat het landschapspark van
het landgoed werd aangelegd door Hendrik van Lunteren
en zijn zoon. Bovendien nam Van der Wijck een achttien-
de-eeuwse manuscriptkaart uit het Gelderse Torenarchief
op in zijn Atlas Gelderse Buitenplaatsen. De Veluwe.

Mogelijk was Van der Wijck ook degene, die de kastelen-
auteur Jan Harenberg (1932) wees op het bestaan van een
plattegrond van de Gelderse Toren, die de toestand van
vóór de (op het bordje genoemde) restauratie van 1868
voorstelt. De plattegrond is opgenomen in het boek Mid-
deleeuwse kastelen van Gelderland (1984), waarvan Ha-
renberg één van de auteurs is. Dit was de laatste nieuwe
bron die boven tafel kwam, en die - na recent onderzoek
van de schrijver dezes - uit de collectie van architect Eber-
son blijkt te komen; een verzameling waar Van der Wijck
goed in thuis moet zijn geweest.

Na 1984 werd het stil rondom de Gelderse Toren. Bij de
start van mijn scriptieonderzoek in 2002 bleek de kennis
rond het bestaan van het beheerarchiefverloren te zijn ge-
gaan. Ik richtte mij bij mijn onderzoek op de middeleeuw-
se vorm en functie van de toren. Het was een complete
verassing toen ik de in de Verenigde Staten woonachtige
Ludo Wurfbain benaderde, en hij mij de inventaris van het
beheerarchief toestuurde. Die gegevens kon ik niet meer
behandelen in mijn scriptie, en pas na het afstuderen mocht
ik de euforie ervaren van een onderzoeker die voor de eer-
ste keer een verloren gewaand archief doorneemt. Het was
me snel duidelijk dat ik iets met deze vondst zou moeten
doen, en ik besloot een monografie aan de verschillende
aspecten van deze buitenplaats te wijden.



Gelderse Toren, jota Han van Goal

De rust en de prachtige natuur maken het een genot om te
wandelen op het landgoed. Het dierenleven is rijk en hier
ligt één van de weinige buitendijkse hardhoutooibossen.
In het hoofdstuk over de tuinaanleg zullen nochtans niet
de natuurwaarden, maar de cultuurhistorische waarden
centraal staan. Met behulp van kaartbeelden, historische
foto's en rekeningen heb ik de transformatie van de tuin
geschetst, van een eiland in de IJssel tot de landschappe-
lijke aanleg van tegenwoordig. In de bijlagen zijn rekenin-
gen van de tuinaanleg uit 1846 en 1848 opgenomen.
Ook na het verschijnen van deze publicatie zal het land-
goed voortdurend blijven veranderen. Het is mijn overtui-
ging dat de historische informatie die nu ontsloten is, een
toegevoegde waarde zal hebben bij de besluitvorming in
de toekomst.

Boekbespreking:

PANNEKOEKH UlS "STRJjLAN 0"

Rond 1880 behoorde alles ten oosten van de Groe-
nestraat, de "Rhedensche Enk" bij de Rheder Enk en
ten westen viel alles onder "Worth-Rheden. De om-
geving van Café "Zomerzorg", op de hoek van de
Groenestraat en de Arnhemsestraatweg, was prachtig.
Men had uitzicht over de goudgele korenvelden en de
heidevelden, van wat tegenwoordig de Posbank heet,
waren vlakbij. Als in 1886 de spoorlijn verdubbeld
wordt en het "locaaltje" vele malen per dag bij "Halte
Rheden" stopt is het niet zo verwonderlijk dat het idee
naar voren komt om een wachtkamer annex station
te bouwen. Wanneer het jaar daarop de Geldersche
Stoomtram Doetinchem-Dieren wordt uitgebreid met
de lijn Dieren-Velp geeft dat de doorslag. In nauwe-
lijks een maand is het baanvak klaar en rijden 24 keer
per dag de stoomtrammetjes langs de kleine dorpjes
verscholen in het groen. Op 30 juli 1887 wordt met
een versierde feesttram de lijn geopend en in augustus
vervoert men al meer dan 27.000 bezoekers.

Stoomtram met dame en personeel



In 1888 begint men met de bouw van Café, wacht-
kamer en pension "Zomerzorg". Een in Reeuwijk
wonende timmerman gaat in Rheden in de kost. Zijn
naam is Hermanus Strijland. 's Avonds maakt Herma-
nus wel eens een praatje met boer Lamers, eigenaar
van de grond en al gauw bemerkt onze timmerman dat
er voor zijn vrouwen acht kinderen meer brood zal
zitten in een goed lopend pension dan in zijn vak van
timmerman.

In 1889 is het huis klaar en komt Hermanus met zijn
vrouw Ibeltje Dompeling en hun kroost van acht kin-
deren naar Rheden. Door hard werken van Hermanus
en later zijn dochter Nel die in 1933 het café-pension
voortzet, wordt Zomerzorg in de wijde omgeving be-
kend.

In 1958 nemen Hennie en Joop Westdijk, ouders van
Hans en Peter, het pensioncafé over. Er was het no-
dige aan te doen en er moest veel verbouwd worden.
Zij zetten "Strijland", want zo zijn zij het café gaan
noemen, in korte tijd weer op de kaart. Negen jaar la-
ter starten zij het nu alom bekende pannenkoekhuis
"Strijland" en al gauw werd het door veel bekende

Pension Zomerzorg ca. 1910

Pannekoekhuis Strijland 1967

Nederlanders bezocht, zoals Daan Modderman, Wim
Kan, Jasperina de Jong, Minister Luns en premier
Balkenende, die daar genoten van een heerlijke pan-
nenkoek.
In 1981 werd het bedrijf voortgezet door hun zonen,
de broers Hans en Peter Westdijk en vanaf 1991 is het
Hans die er nog steeds de scepter zwaait.

._~~
..-------- Er is in de loop der tijd veel veranderd aan

het gebouw dat in 1888 het levenslicht zag.
Halte "Strijland" is al weer jaren verleden
tijd, maar Hans en zijn personeel gaan door
om datgene, waar zijn ouders mee zijn ge-
start, in ere te houden.

Bron: boek Jubileum Strijland
Auteur: Hans Rijnbende



Boekbespreking van Nelleke den Boer-Pinxter
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Auteur: Jan Meijer
Vormgever: Peter Kamper sr

tijd indelen. Zijn moeder, Trijntje Eefting, deed het
huishouden. Zijn broer Eildert was gedurende de oor-
log ondergedoken op de boerderij van de familie Van
Binsbergen vlak bij de Oude Jan.-

"Jongens achter de frontlijn" is
een bijzonder boek dat geschreven
is door Jan Meijer. Hij woonde tij-
dens de 2de Wereldoorlog in Velp
aan de Wildbaan 29. Aan het be-
gin van de oorlog was hij 10 jaar.
Eind jaren zestig van de vorige
eeuw, dus bijna 25 jaar na de oor-
log, heeft hij zijn jeugdherinnerin-
gen opgeschreven aan de hand van
pamfletten en andere documenten
die hij bewaard had en nu in 2008,
63 jaar na de oorlog, is zijn boek
eindelijk uitgegeven.

Het is verbazingwekkend dat Jan Meijer 25 jaar na de
oorlog nog zoveel details weet van de gebeurtenissen
uit die tijd. De oorlog moet erg veel indruk op hem
hebben gemaakt. Om het boek niet te laten bestaan
uit een verzameling van losse anekdotes heeft hij zijn
verhaal in een historische context geplaatst. Voor de
duidelijkheid is deze context cursief gedrukt en beslist
een waardevolle aanvulling.

Jan was de jongste van een gezin met zes kinderen.
Zijn vader, Geert Meijer, was belastingambtenaar, wat
gedurende de oorlog voordelen opleverde. Zo kregen
ze elke dag een liter melk van een paar boeren en als
het nodig was hout van de heer de Roo van landgoed
Daalhuizen. Hij werkte van huis uit en kon zijn eigen

Het verhaal speelt zich voornamelijk af
in Velp, Rozendaal, Arnhem en de di-
recte omgeving van deze plaatsen. De
gevechten aan het begin van de oorlog
waren kort en werden gevolgd door de
capitulatie. Hierna kwam een langdu-
rige bezetting. Al gauw begon er een te
kort te komen aan verschillende levens-
middelen, tabak, brandstof, schoeisel
en kleding. Het duurde niet lang of Jan
Meijer had nog maar één paar schoe-
nen. Wel baalden hij en zijn vrienden
dat de Duitsers hun spel inperkten. Zo
werd vliegeren per verordening verbo-
den. Maar hiervoor in de plaats kwamen
nieuwe gevaarlijker spelletjes, zoals het
bespieden van de Duitse soldaten en het
ontvreemden van hun spullen.

Gezin Meijer met Jan en zijn drie broers en 2 zussen



Jan is een echte waaghals die het liefst met zijn vrien-
den in een hoge boom zit op de Koningsberg in Ro-
zendaal, vanwaar ze een prachtig uitzicht hadden over
Velp en aan het eind van de oorlog over het frontge-
bied.

Jan krijgt ook te maken met mensen uit zijn omgeving
die worden gearresteerd en weggevoerd, zoals de heer
Den Hartog van wie hij les had op de Mulo. Hij heeft
een uitgebreid verhaal over een Joodse vrouw, die la-
ter ook wordt opgehaald, maar waarvan hij niet zeker
weet of zij Katz heette. Ook vallen er in zijn omgeving
doden, vooral aan het eind van de oorlog, zoals een
goede vriend van zijn vader, Eltjo Haselhoff ,die vlak
voor de bevrijding door een granaatscherf omkwam.
Zijn vader vertelde het hem huilend en kon het verlies
moeilijk verwerken.

Na de evacuatie van Arnhem krijgt het gezin Meijer
voor een tijdje 7 personen extra in huis,
vanaf september 1944 bovendien regelmatig inkwar-
tiering van Duitse soldaten. Soms leverde dat wat
voordeel op, omdat ze voedsel ofvetpotjes meenamen.
Ook krijgt Jan van Wemer Muller en Hans Umau als
ze vertrekken een (gestolen?) fiets cadeau, die ze niet
konden meenemen. Op een gegeven moment zegt een
van deze soldaten tegen Jans ouders: "Ja, u hebt nog
een zoon!" "Die is niet thuis. Die zit op de boerderij ".
Toch blijft zijn broer Eildert oP. hetzelfde onderduik-
adres zitten. De schrijver geeft hiervoor geen verkla-
ring. Op een avond komen twee soldaten aan de deur
om zijn broer Harm op te halen. Die is er niet en daar-
om willen ze zijn vader meenemen. Door tussenkomst
van de ingekwartierde soldaten wordt dat voorkomen,
tot opluchting van Jan.

Tegen het eind van het boek, als Velp in de frontlinies
ligt, wordt het steeds spannender. Jan boft dat hij tegen
die tijd niet meer naar school kan en zo niets hoeft te
missen. Maar zijn ouders heeft hij beslist grijze haren

bezorgd. De oorlogstijd was volgens Jan een avontuur-
lijke en spannende tijd om nooit te vergeten.

De lay-out van het boek en de vele mooie foto's en af-
beeldingen, van allerlei zaken die met de oorlog te ma-
ken hadden, zijn prachtig. De oude foto's uit de oor-
logstijd, komen goed uit de verf, en worden aangevuld
met eigen relevante opnames van Peter Kamper sr. De
plaatjes zijn een onmisbare aanvulling op de tekst, ze-
ker voor mensen die de oorlog zelf niet meegemaakt
hebben. Het is heel prettig dat de afbeeldingen meestal
vlak bij de bijbehorende tekst staan en zo nodig van
duidelijke onderschriften zijn voorzien.

Het is een zeer informatief en makkelijk leesbaar
boek voor jong en oud. Mensen die de omgeving
waar de gebeurtenissen plaatsvinden kennen, zullen
extra plezier aan dit boek beleven.

Opgroeien in oorlogstijd
is uitgegeven door

Boekhandel Jansen &de
Feijter, november 2008.
ISBN 978-90-804188-6-8.
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Boom op de Koningsberg met Jan Meijer
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Dit is alweer de laat te Ambt en Heerlijkheid van 2008 die voor u ligt.
Het was een vruchtbaar jaar, de vereniging blijft groeien! We hebben nu 550 leden!

We krijgen regelmatig schenkingen voor ons archief. Onlangs nog ontvingen we het archief van
de ereniging van Huisvrouwen afdeling Velp die enkele jaren geleden is opgeheven. We zijn blij
met deze chenkingen. Voordat ze worden opgeborgen in het archief wordt alles geordend en in
de computer inge oerd zodat het goed terug te vinden is.

Geschiedenis staat in de belangstelling getuige de grote opkomst bij de historische wandelingen
door de 8 dorpen en het aantal bezoekers van de lezingen en excursies.
Dit jaar alleen al zijn 6 nieuwe publicaties verschenen over de geschiedenis van de gemeenten
Rheden en Rozendaal. Aan enkele heeft de Oudheidkundig Kring steun verleend door een finan-
cièle bijdrage of door de afname van een aantal boeken te garanderen.

Volgend jaar zal aandacht worden besteed aan de archeologische opgraving in Elsweiden, Velp.
In samenwerking met de Archeologische Werkgroep Nederland, afdeling Arnhem zal een lezing
worden georganiseerd over de bevindingen bij deze bijzondere vondst. Nadere informatie hier-
over volgt later.

De wandelingen door de verschillende dorpen gaan volgend jaar weer van start, elke eerste zon-
dag van de maand en elke keer in een andere plaats. Informatie hierover vindt u op de website:
www.oudheidkundigekring.nl en in de plaatselijke pers in de week voorafgaande aan de wande-
ling.

Het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal heet de nieuwe leden van harte
welkom en wenst u allen een mooie december maand en

een heel goed 2009!

Elise Olde Rikkert, voorzitter

http://www.oudheidkundigekring.nl



