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Van Bron van de Zijpenberg tot het topje van de Oude Jan

De eerste A&H van 2009 brengt u weer een zeer geva-
rieerd beeld van onze regionale historie.
De serie over Ellecom is met aflevering 9 aan haar
voorlopige einde gekomen. Mogelijk dat er nog verha-
len volgen maar dan over meer specifieke onderwerpen
uit dit dorp.

Om in te haken op de actualiteit met de onlangs vol-
tooide aankoop van het landgoed Biljoen, een van de
belangrijke parels van de Veluwezoom, wordt de ge-
schiedenis van het kasteel en haar bewoners in meer-
dere afleveringen als een nieuwe serie in ons tijdschrift
opgenomen.

Een prachtig natuurlijke element van het Nationaal Park
Veluwezoom komt naar voren in een bijdrage over de
Bron van de Zijpenberg. Ooit gelegen in de uitgestrekte
heide van de Veluwezoom als schapendrinkplaats en nu
een natuurlijke parel in het eikenhakhoutbos en de na-
tuur van de Zijpenberg in het Nationaal Park Veluwe-
zoom.

Een uitnodigend verhaal over het bijzondere torenuur-
werk van de Oude Jan te Velp verleidt u er misschien
toe om zelf eens de trappen van deze oude kerk te be-
stijgen.

Verder natuurlijk de vele boekbesprekingen die laten
zien dat de regionale historie momenteel een ware op-
leving meemaakt. Om met Bas Heijne te spreken (NRe
HANDELSBLAD d.d. 15 nov. 2008): "Het is dan ook
geen toeval dat de nadruk in de geschiedschrijving de
laatste tijd steeds sterker is komen te liggen op de zo-
genaamde plaatsen van herinnering. Het is, ongeacht
waar je vandaan komt, gemakkelijker je te verplaatsen
in de geschiedenis van een plek waar je jezelf bevindt,
dan in een groot, overkoepelend nationaal verhaal. "

De redactie



deel 9, slot

John Striker

De acht artikelen, zoals die de afgelopen twee jaar in
dit kwartaal orgaan van de OHK van mijn hand zijn ver-
schenen, gaven naast een globaal stukje Ellecomse ge-
schiedenis ook zicht op Ellecom op weg naar economi-
sche bloei zoals deze rond het midden der negentiende
eeuw inzette met de vestiging van vele welgestelde fa-
milies in nieuw gebouwde buitenverblijven en villa's.
Deze nieuwe bewoners zorgden voor een grote vraag
naar werkkrachten zoals dienstboden, huishoudsters en
tuinlieden. De toenemende bouwactiviteiten vroegen
op hun beurt weer om goede ambachtslieden als tim-
merlieden, schilders, smeden en metselaars.
Aan het einde van de lve eeuw begon de toeristische
trek naar de Veluwezoom op gang te komen, zo ook aan
de Oostelijke kant. Velp, De Steeg en Ellecom vorm-
den het voornaamste doel. Talloze panden, ingericht als
woonhuis/pension of alleen als pension, alle rijkelijk
voorzien van serres, verrezen in snel tempo. De pensi-
onhouders stonden in de rij voor vraag naar personeel.
Gezocht waren kamermeisjes en andere hulpkrachten
liefst uit de onmiddellijke omgeving voor hulp in be-
diening en schoonmaak.

De ontwikkeling der middenstand.

Door de stijgende vraag naar de eerste levensbehoeften
trokken middenstanders naar deze omgeving en zo ves-
tigden zich bakkers, kruideniers, slagers, groenteboe-
ren en kolenhandelaren, maar ook herstelwerkers als
schoen- en kleermakers. Inderdaad, alles in het meer-
voud.
De ene, werkende helft van de Ellecomse bevolking
was voor het grootste deel werkzaam bij de andere, on-
dernemende helft van de bevolking in hetzelfde dorp.

Een beeld van lijsten en getallen zegt meer dan alleen
tekst, daarom treft u hierbij een schets van het aantal
logiesverblijven rond het jaar 1910, vier jaar voor het
begin van de le WO en het begin van de grote omme-
keer.

Ellecom kende in 1910 twee hotels te weten, Hotel
Brinkhorst en Hotel Ellichem.

Hotel Brinkhorst

Hotel Ellichem



Op dat moment waren bij benadering de volgende pen-
sions actief. In volgorde van straatnaam:

Pension Buitenlust,
Binnenweg, naast
café Altena

Pension Houwers,
hoek Binnenweg/
Buitensingel

Pension van Leeuwen, Binnenweg, later Drietip
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Pension Rustoord later Pension Nijenhuis op foto Belgische
evacuees in 1917, Binnenweg, nu schildersbedrijfZadelhoff

Pension Addink, Kastanjelaan

Pension Benvenuto, hoek Kastanjelaan/
Zutphensestraatweg



Pension Bella Vista, Zutphensestraatweg, 1e huis na Villa Irene

BEI

Pension Vredehoek,

Pension Beau Sejour,
hoek Zutphensestraatweg/
Pieperslaan

Pension Beukoord, Zutphensestraatweg, naast Bella Vista

Pension Buitenzorg, Zutphensestraatweg, later Ketelaar

Pension Hagenau,
Zutphensestraatweg,
naast Zomerlust



Pension Heuvelzicht, Zutphensestraatweg,
nu tandarts
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Pension Klopman,
begin Zutphensestraatweg (Westhoek)

Pension Sonnevanck,
hoek Zutphensestraatweg/
Pieperslaan

Pension Zomerlust, Zutphensestraatweg

In totaal dus 16 pensions waarvan Addink, Vredehoek,
Benvenuto , Heuvelzicht en Buitenzorg diegenen waren
die tot de meest aansprekenden en soms zelfs landelijke
bekendheid genoten. Bovendien waren daar nog een
tiental particulieren die gemeubileerde kamers aanbo-
den en in het seizoen meesnoepten van de goed gevulde
koek.

Telde het boerengehucht Ellecom rond 1750 nog maar
een kleine 130 inwoners, die in welgeteld 59 wonin-
gen of hoeven woonden, in het midden der Franse tijd
(1800) was het aantal de tweehonderd al gepasseerd
met 240 zielen. Na de start van instroom van nieuwe
welgestelde rustzoekers, bedroeg het aantal in 1840
reeds 323 inwoners.

In 1860 was het inwonertal alweer opgelopen naar 448.
In 1872 naar 547 en in 1890 naar 636 inwoners.
Na de aanwas met pensions, middenstand en nieuwe
arbeidersgezinnen bedroeg in 1923 het aantal inwoners
984 en, tenslotte in 1940, 1076 inwoners.

Ook is het interessant te zien hoe, in de beginjaren van
de 20ste eeuw, vele middenstanders en ambachtslieden
vochten om de gunst van de klant.

(Tussen haakjes het aantal ondernemers per handels- of am-
bachtsgroep; situatie 1910)

Bakker (4), Slager (3), Kruidenier (3), Groenteman (3),
Melkboer (2), Tabak (3), Bloemenkweek (2), Café
(2), Schoenmaker (3), Timmerman (7), Kleermaker (2),
Schilder ( 7), Boer (9), Metselaar (5), Kolenboer (2),
Smid (2)

En dat voor een dorp van ca. 950 zielen !



Kastanjelaan kruidenier Veenstra

Binnenweg winkel W Hofman

Friedhofbakkerij Ruesink 1950

Bakkerij Mosselman 1910 Binnenweg Boekhandel

Binnenweg winkeltje Janssen Binnenweg winkel van Numan

Kastanjelaan kruidenier Bosman Kastanjelaan Hofman sigarenmagazijn

Smederij Schreurs 1910 Lunchroom Troost Lunchroom Eureka



Piepers laan garage en rijtuigverhuur van Hazelaar

Groenteboer met busje

Groenteboer met paard en wagen

Winkeltje Brinkhorst



De bakens verzet.

Toen deze toe stroom van toeristen, mede door de 1e
WO en tien jaar later de economische crisis, die in 1927
werd ingezet, begon terug te lopen, gingen de eigenaren
van de grotere verblijven de bakens verzetten door an-
dere bestemmingen voor hun panden te kiezen.
Er bleek een grote vraag te zijn ontstaan naar medische
zorg, (kinder)herstellingsoorden en kindertehuizen. De
armoede onder gezinnen en de consequenties, met name
voor kinderen en hun gezondheid, kreeg serieuze poli-
tieke aandacht die zich met name richtte voor kinderen
en, meer in het bijzonder, de gezondheid van kinderen.
Er kwam van de overheid financiële steun voor de op-
richting van kinderherstellingsoorden.

De heer Evert Dikker Hupkes van Pension Buitenzorg
was de eerste die hierop inspeelde. Toen hij in 1928
moest vaststellen dat exploitatie van zijn pension niet
langer haalbaar was besloot hij als eerste te stoppen
met zijn pensionactiviteiten en het pand te verkopen.
Het Chr. Centraal Genootschap uit Amsterdam kocht
het huis in 1929 en vormde het om tot kinderherstel-
lingsoord genaamd "De Veluwezoom". Enige jaren
later, in 1936, verkreeg het huis haar erenaam van de
grote politieke voorvechter en penningmeester van het
Genootschap, de heer Theodore Matthieu Ketelaar
t 1935.

Het reeds jaren leegstaande Avegoor werd in 1928, na-
dat de gemeente Rheden korte tijd eigenaar was geweest
(men werd teruggefloten toen bekend werd dat men het
gemeentehuis hierheen wilde verplaatsen), doorver-
kocht aan de Ned. Bond van Personeel in Overheids-
dienst. Zij maakten er een vakantie- en congrescentrum
voor haar leden van.

In 1996 werd het een (snel vermaard) hotel dat in 2008
in handen kwam van de Golden Tulip groep. Het is het
enige, nog resterende, hotel in Ellecom.

Men zou denken dat het aantal pensions zou afnemen in
die magere jaren tussen 1925 en 1940. Geheel tegen de
verwachting in blijkt het tegendeel het geval. Door het
tegenzittende economische tij dacht menig particulier
nog een graantje mee te moeten pikken van de, voor
hen blijkbaar niet goed zichtbare, maar wel degelijk
teruglopende toeristenstroom. Nog steeds ontstonden
nieuwe pensions of men ging kamers verhuren, maar
nu kleinschaliger, in vaak omgebouwde woningen.
De nog aanwezige vraag naar onderdak werd meer en
meer versnipperd. Aan deze onverstandige marktwer-
king maakte de oorlog een einde.

Nieuwe pensions in die periode waren onder meer:
Pension ter Linden - Rijksweg
Pension H. Hueting sr. - Buitensingel
Pension Wed. van Zadelhof - Hofstetterlaan
Pension A. van der Burg - Binnenweg
Pension A. Bongers - Laan van Avegoor
Pension Sj. Veenstra - Kastanjelaan 21
Pension Middenhof - Kastanjelaan 13
H. Klopman - Binnenweg 41
M. Latté - Friedhof
Pension W. van Schellen - Laan van Avegoor 11
Pension C. ter Linden-Colewijn - Rijksstraatweg
Home Sweet Home - Binnenweg

Menig ouder pension probeerde het aanbod te verleg-
gen naar een medische of andere zorgfunctie maar werd
vooral gebruikt voor bejaardenopvang.

De positie na de Tweede Wereldoorlog.

De huizen waarvoor geen, of te laat, een andere be-
stemming werd gevonden, verloren in de ogen van ei-
genaars en van latere projectontwikkelaars geheel hun
bestaansrecht en werden successievelijk door de jaren
heen afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
Voorbeelden daarvan zijn Kastanjeoord, Benvenuto,
Hotel Brinkhorst, Dalstein en laatstelijk in 2000, Huize
Ketelaar.



Enige jaren na de oorlog (1952) zou ook familieho-
tel Ellinchem haar deuren sluiten en werd het over-
genomen door de St. Humanitas groep, die hierin een
Kinderopvanghuis vestigde. Deze bestemming heeft
het nog altijd, met dien verstande dat men het nodig
vond ook dit pand af te breken en te vervangen door
een in de Kastanjelaan slecht passend nieuw gebouw
met een gelijke bestemming. Met name het flatgebouw
dat in 1966 haaks op de laan achter op het terrein werd
neergezet, pal naast het daarnaast gelegen perceel en
dit overschaduwde, bleek een grote bestuurlijke fout.
De heer H. J. Beuker, directeur van Ellinchem en op
dat moment fractievoorzitter van de PVDA, was tevens
wethouder in Rheden. De bewoonster van het huis op
het belendende perceel was naaister op Ellinchem. Een
verdenking van ongepaste dwang of manipulatie rust
sindsdien op dit deel van Ellinchem.

Benvenuto mocht nog lang na de oorlog als familiepen-
sion dienst doen, waarna het functionerend als bejaar-
dentehuis het einde zag naderen. Dit fraaie pand werd
tenslotte gesloopt in 1982.

Hotel Dalstein werd na de oorlog een buitenkliniek en
in de jaren zestig onder leiding van de heer van de Walle
enige jaren een jongensinternaat. Omdat na het faillis-
sement van de laatste eigenaar in 1953 ook dit gebouw
in verval raakte werd het uiteindelijk in 1972 afgebro-

Herstellingsoord Dalstein

ken. Eind jaren tachtig werd gestart met de bouw van
enige woningen op de grond van Dalstein: "De Fried-
hof'. Weer later, eind jaren negentig, werd aangrenzend
aan de Friedhof nog een kleinschalige wijk "Dalstein"
neergezet. De enige herinnering aan de ooit zo illustere
tuin is de diepliggende en nu droogstaande vijver.

Klein Avegoor werd, vijf jaar na de oorlog, een jeugd-
herberg en stond, zoals al werd vermeld, bekend onder
de naam Jeugdland. In 1986 brandde het af, na een fase
als asielopvangtehuis voor Tamils.

Klein Bergstein veranderde ook pas na de oorlog haar
bestemming; eerst in 1950 als hotel. Vreemd genoeg
zeer goed in trek, in tegenstelling tot het gevestigde
Hotel Brinkhorst dat wegkwijnde aan de Zutphense-
straatweg. Na verkoop in 1973 kwam het pand in in-
dustriële handen, tot 2003 werden er gehoorapparaten
geproduceerd.

Pension Villa Vredehoek tenslotte lijkt als enig pension
uit de negentiende eeuw de stormen der tijd te hebben
kunnen overleven. Na een grondige renovatie in 1987,
waarbij verdwenen elementen van het huis door de
nieuwe eigenaars weer werden teruggeplaatst, kreeg
het pand in de jaren negentig weer geheel haar bestem-
ming als pension terug. En met doorslaand succes.

Toerisme in de Gemeente Rheden na de oorlog: een
ondergeschoven kindje?

Na de oorlog lagen er lange tijd andere prioriteiten dan
het promoten van de nog steeds onveranderlijk prach-
tige Veluwezoom (de er jammerlijk bijliggende Mid-
dachterallee even buiten beschouwing gelaten). Be-
grijpelijk, er moest puin geruimd worden, schade aan
huizen worden hersteld, woonruimte gerealiseerd.
Echter ook na de periode van opbouw kreeg het toeris-
tische aspect niet meer de aandacht die het, gezien het
succes van voor de oorlog, zou moeten krijgen.



Rond 1970 waren er weinig of geen toeristen meer te
bekennen die hier twee weken of zelfs maar één week
vertoefden of kónden vertoeven, want alle toeristische
faciliteiten waren op een paar na, immers opgedoekt.

Ook sociaal-economisch veranderde Nederland tien tot
vijftien jaar na de oorlog sterk.
Er werd opeens meer geld verdiend, we werden rijker,
dus een vakantie op de Posbank was niet meer "in".
Men kon zich een verre vakantie in het buitenland per-
mitteren.

Kleine neringdoenden verdwenen door de opkomst van
de winkelketens en de supermarkten. Ambachtelijke
bakkerijen verdwenen door het fabrieksbrood. Maar ....
deze laatste groep keerde afgeslankt weer terug. De
consument koos toch weer voor het handgemaakte, am-
bachtelijke brood.
Toen de laatste hotels in de gemeente Rheden o.a.
Brinkman in De Steeg (na 1961 afgebrand), De Engel
in De Steeg (1977) en Brinkhorst Ellecom (1979) hun
deuren sloten betekende dat een definitieve stilte en een
fatale terugloop in toeristische verblijfsaccommodatie.

Vakantieparadijs
Rheden

Met slechts één hotel in
Velp voor de hele regio,
gaf het in de jaren tach-
tig nog maar een mager
beeld van de ooit zo druk
bezochte Oostelijke Ve-
luwezoom.
Vanuit VVV's ofambte-
lijk Rheden bleef het stil.
Geen wervende teksten
of campagnes meer als
"Parel van de Veluwe",
"Lustwarande aan de
Veluwezoom", of: "Kom

en geniet van onze heidevelden en onafzienbare bos-
sen". Genoegzaam falend of het hoofd in de schoot?
Wie zal het zeggen. Men liet de reislustige toerist echter
toch wel erg gemakkelijk gaan door niet op de eigen
alternatieven te wijzen, geen bressen te schieten in het
overaanbod aan Spanjereizen of in actie te komen met
het dicht bij huis liggende aanbod van ruimte, rust en
verpozmg.
Ook stuitten nieuwe initiatieven om hotel/pensions of
B&B 's te stichten op de steeds strengere vestigings-
eisen van wetgever of gemeentelijke instanties zoals
brandweer en welstand.

Heden ten dage floreren er echter weer drie hotels in
onze gemeente waaronder één in Ellecom. Gezien de
hoge overnachtingskosten bestaat het overgrote deel
der bezoekers jammer genoeg uit zakenmensen en niet
uit doorsnee vakantiegangers. Niet onverdienstelijk
noemden we al de doorstart van Pension Villa Vrede-
hoek aan de Kastanjelaan. Opgeknapt naar de moderne
eisen voor gastenopvang, staat het pension als Bed and
Breakfast Vredehoek sinds 1998 weer op de kaart.
De laatste grutter in Ellecom, Vic Brinkhorst aan de
Zutphensestraatweg, sloot eind mei 1992 zijn deuren.
Gelukkig werd de bakkerij op de Friedhof door de nieu-
we eigenaar, komend uit Winterswijk, Bakker Samberg,
wel nieuw leven in geblazen en het is sinds die tijd de
enig overgebleven winkel in Ellecom.
Conclusie: één hotel, één pension, één café, één kruide-
nierlbakker. Dat is wat Ellecom de toerist te momenteel
te bieden heeft.

Anno 2009 zou toerisme het commerciële toverwoord
moeten zijn, net zoals dat in 1910 het geval was. De
gemeente Rheden bevindt zich net als 100 jaar geleden
wat dat betreft nog steeds op een goudmijn. De pran-
gende vraag voor onze bestuurders en ondernemers is
hoe deze rijkdom het beste opnieuw aangeboord kan
worden. Wat dat aangaat zou een kleine speurtocht door
nog niet geheel weggestopte archieven, waarin men de



glorietijd van de gemeente Rheden als toeristenoord be-
schreven vindt (ik heb er zelf voor mijn columns prach-
tig in kunnen bladeren), een leerzame en ideeënrijke
ervaring kunnen worden.

Als auteur hoop ik er in geslaagd te zijn met dit, en
de acht voorgaande artikelen, de belangstellende lezer
een terugblik te hebben kunnen geven op Ellecom in de
tijd van trams, koetsen en paarden; met flanerende gas-
ten langs een stoffige (want nog niet bestraatte) Rijks-
straatweg. Dat beeld zal niet weer terugkomen, maar
laten we hopen dat er meer en meer gasten naar de
Veluwezoom zullen komen om te genieten van de prach-
tige omgeving waarin wij mogen wonen.

Hotel Brinkhorst voorzijde, 1910

Hotel Brinkhorst conversatiezaal

Hotel Brinkhorst slaapkamer

Hugen poserend voor de krant, 1965

Hotel Brinkhorst, luchtfoto 1973
Opening Peerdestal1967



De bron van de Zijpenberg te Rheden
Wa/ter de Wit

Tijdens de, in 2008 uitgevoerde, asfalteringswerkzaam-
heden aan de Beekhuizenseweg, ter hoogte van parkeer-
plaats De Bocht is, door het nieuwe en verhoogde weg-
dek, een waterstagnatie ontstaan op de parkeerplaats en
de directe omgeving. De kraanmachinist die ter plaatse
bezig was om een soort dijk aan te leggen, dacht dat
hij dat moest doen om het regenwater achter te kunnen
bergen. Op die dag regende het echter niet en er kwam
toch ergens water van een hoger gelegen niveau af. Pas
nadat ik hem de Bron van De Zijpenberg, op 200 meter
van de parkeerplaats had laten zien, begreep hij waar
het water vandaan kwam en dat het water, met een een-
voudig dijkje van zand, niet tegen te houden was. Dit
voorval was de aanleiding om iets over de Bron van De
Zijpenberg te schrijven.

Nergens in ons land hebben zoveel watermolens ge-
draaid als in het kwartier van de Veluwe.
De meeste watermolens zijn echter verdwenen en al-
leen de beken en sprengen zijn vaak nog overgebleven,
als ze al niet eerder door de wateronttrekking of door
het dichtgroeien, aan het oog ontrokken zijn.
De vele beken aan de rand en op de Veluwe worden
meestal gevoed doordat ergens een spreng of sprengen-
stelsel gegraven is, die het aanwezige
water in de diepere ondergrond
aansnijdt en in een
gegraven beek
geleidt.

Tekening grondwatersysteem met spreng

Het grootste gedeelte van de gegraven sprengen en
sprengenbeken stamt reeds uit de 17e eeuw, maar ge-
zien de vele vermeldingen in oude geschriften uit nog
vroegere tijden, is het geheel en al het werk van men-
sen.
Onder de goederen van Graaf Balderik, op de Veluwe
en elders in Gelderland gelegen gronden, behoorden
in 1025 (Sloet No 152) ook "molendinis". Zeer waar-
schijnlijk waren dit watermolens, die in 1076 onder
Bruoche (Biljoen bij Velp) vermeld worden.
Tot diep in de 1ge eeuw is men doorgegaan met het gra-
ven van sprengen en sprengenbeken, o.a. de sprengen
en beken t.b.v. het Badhuis Bethesda te Laag-Soeren,
die pas in de 1ge eeuw aangelegd werden.

Het lijkt zeer aannemelijk dat de Bron van de Zijpen-
berg een natuurlijke bron is die nooit in een rechtstreek-
se of belangrijke verbinding gestaan heeft, met enig
gegraven beeksysteem op het landgoed Beekhuizen.
Daarvoor is het watervoerend vermogen ook te gering
en zijn de grotere hoeveelheden water, bij het overlopen
van het ondergronds reservoir, te incidenteel.
Het regenwater dat terecht komt op de hogere gronden
van de Veluwe en het ontstaan van venen, plassen en
waterrijke plaatsen wordt veroorzaakt doordat het wa-
ter niet weg kan zakken door ondoorlatende lagen in de
ondergrond. Zo'n ondoorlatende laag kan een ijzerhou-
dende oerbank zijn, een dichtopeengepakte veenlaag,
een dikke leemlaag of een anderszins stagnerend pak-
ket in de ondergrond.
Het water uit de Bron van de Zijpenberg zou ook nooit
benut kunnen worden voor het voeden van een spren-
genbeek, ondanks dat er wel een continu kleine stroom
water loopt. De grotere hoeveelheden water, die in
onregelmatige intervallen naar buiten stroomt bij het
overlopen van de bron, geven niet de gewenste en per-
manent lopende hoeveelheid water die nodig is, om de
watermolens die op de beek stonden, van voldoende
energie te kunnen voorzien.



Natuurlijke en gegraven beek

De oude papiermakers die de meeste van de Veluwse
sprengen gegraven hebben noemde deze sprengen ook
wel "bronnen". Beide namen zijn in zoverre mislei-
dend, dat ze doen denken aan een natuurlijke wijze van
opborrelen of ontspringen. In het zuidelijk deel der Ve-
luwe, ongeveer tot aan Loenen, was en is nog de naam
zijpe (ziep) meer gebruikelijk, die duidelijk aangeeft
dat daar het water uit de grond sijpelt.
Het is helder dat de naamgeving "Bron van de Zijpen-
berg" met deze oorspronkelijk naamgeving en het be-
grip (z)sijpelen, siepelen te maken heeft, vergelijkbaar
met Zijpendaal in Arnhem.

De eerste vermeldingen van de Bron van de Zijpenberg
komt men reeds tegen in de 18e eeuw op een kaart van
1722 uit het kaartboek Rozendaal.
Uitgaande van het feit dat het een natuurlijke bron is die
dagelijks door de schaapherders uit de regio bezocht
werd, verschijnt de bron ook regelmatig op prentbrief-
kaarten uit het begin van de 20e eeuw.

~

Bij bronnen zoals die van de Zijpenberg spreken we van
een hevelbron. Het bekken met de niet waterdoorlaten-
de laag in de ondergrond loopt langzaam vol totdat de
waterspiegel zodanig bol gaat staan dat slechts de toe-
voer van een geringe hoeveelheid extra water de bron
plotseling laat overstromen (overhevelen) en het water
blijft lopen totdat de waterspiegel weer enigszins hol
is komen staan. Afhankelijk van de hoeveelheid neer-
slag en de grootte van het ondergrondse bekken kan dit
meerdere malen per jaar gebeuren. Het kan daarop wel
enige weken blijven stromen, totdat het ondergrondse
bekken zodanig leeggelopen is dat de wateruitloop
stagneert. Deze waterspiegel in de ondergrond heet
het freatisch vlak en de bollig, respectievelijke holling
van het freatisch vlak hangt samen met de hoeveelheid
doorzijgend regenwater per tijdseenheid.

Overstromend water van de bron, oktober 2008

Duidelijk is dat de vroegere sprengengravers een grote
deskundigheid hebben ontwikkeld in het vinden van
watervoerende lagen die een permanente waterstroom
naar de watermolens konden garanderen. Meestal wer-
den die dan ook ver van de molens in het veld opge-
zocht zodat er voldoende verval ontstond om een wa-
terrad permanent te laten draaien.

Om een extra garantie van wateraanvoer voor de mo-
lens, bij langdurige droogteperioden te kunnen over-
bruggen, werd vaak ook nog een molenvijver (wijer)
aangelegd die het sprengwater kon bufferen en een ga-
rantie vormde voor voldoende wateraanvoer voor de
molens.

::.-::::t



Hoewel de huidige situatie daar geen enkel zicht meer
op geeft lag de bron in 1920 nog volledig in een open
heideveld.

Herder met schapen bij de bron ca. 1922

Het omliggende eikenhakhoutbos, later omgevormd
tot spaarteigenbos (een eikenloot per stoof' afgehakte
onderstam', heeft men laten staan en is uitgegroeid tot
een boom), is dus van later datum, hoewel de eikenhak-
houtcultuur voor de leerlooierijen en brandhoutvoor-
ziening in het begin van de vorige eeuw al bijna op haar
retour was.

Het beukenbos aan de oostzijde van de bron is in het
oorspronkelijke heidegebied een nogal vreemd bosele-
ment in een overigens overwegend open heidegebied.
Mogelijk heeft dit bos iets te maken met een nederzet-
ting die ooit op de Zijpenberg gestaan zou hebben.

In het boekje: Handleiding bij de aardrijkskundige
wandplaten van Nederland XXVI. De zuidoostrand der
Veluwe (De Zijpenberg), beschrijven E. Heimans en R.
Schuiling de omgeving van de bron in 1921 als volgt:

Al deze omstandigheden maken de Veluwezoom tot een
onzer schoonsten en meest onderhoudende landschap-
pen, dat trouwens nog veel mooier kon zijn, indien het
naar waarde werd geacht en behandeld. Het minst ge-
stoord is nog het gedeelte tussen Velp en Dieren, of-

schoon ook daar in de laatste tien jaren groote schade
en schennis is te betreuren. Reeds op de Zijpenberg zelf
worden we zeer onaangenaam getroffen door den ont-
redderde toestand van den wegzoom, vervuild door de
wandelaars, en het gedéclasseerde van het brongebied.
Indien er iets aan te merken valt op de schoonheid van
dat stuk Veluwe, dan is het juist het gemis aan water.
Haast nergens vinden we bronnen ofbeekjes. Maarjuist
aan de zuidoosthelling van den Zijpenberg ontspringen
enige bronnen die zelfs in de droge zomer van 1921 nog
water gaven. De ligging van het brongebied is uiterma-
te schilderachtig. Een breedgetakte beuk geeft er scha-
duw. Hier zou een talrijke en bonte vogelbevolking kun-
nen huizen, want al die zangers houden van water en in
de schemering zouden we kunnen beloeren, hoe hier de
groote herten komen drinken of hoe vos en mater er het
eekhorentje belagen, dat ook nogal een nathals is.
Ja, indien wij wilden, zou zo iets moois hier te genieten
zijn en 't zou niet deren, als een wandelaar eens een
enkel oogenblik verpoosde in dit heerlijk oord. Maar nu
heeft men er een groote rijweg vlak langs geleid en er
een bank gezet. Nu ligt het er vol met chocoladepapier
en chinaasappel- of bananenschillen. Nu is de helling
vertreden en de oevers der sprengen zijn gekneed door
honderden scherpe schapenhoejjes. Nu is het er lelijk
en armoedig. Maar als wij wilden, zou het er binnen
zes jaar alweer behoorlijk en in vijfentwintig jaar weer
wondermooi zijn.
Het wordt door welwillende grondbezitters en onderne-
mende gemeentebesturen niet altijd voldoende beseft,
welke betreurenswaardige gevolgen de aanleg van we-
gen kan hebben op plaatsen, waar ze niet nodig zijn
en juist onze mooie Veluwezoom begint hier te lijden
aan een overvloed van wegen. De oorlog heeft daar
ook de schuld aan. Men neemt namelijk, dat grond-en
graafwerk een goede vorm van werkverschaffing is en
dat ongeschoolde arbeiders daar nog altijd wat van
terecht kunnen brengen. Zoo is dan ook de gemeente
Rheden aan het werk getogen en heeft de mooie heide



en een jammerlijke insnijding gemaakt door een der
schoonste hellingen van het gebied van den Rouwen-
berg. Dat alles is dan nog wel bekroond door de wel
wat onooglijke Pos-bank. Het lijkt wel, of ons volk geen
zin heeft voor natuurschoon.

Tot zover de beschrijving van het gebied. De schrijvers
geven geen verklaring voor het beukenbos dat naast de
bron gelegen is. Zij noemen wel de breedgetakte beu-
ken, dus moet het bos toch al enige ouderdom gehad
hebben.

Bron van de Zijpenberg omgeven door bos ca. 1935

In de navolgende jaren ziet men, in de chronologie van
de datering achter op de prentbriefkaarten, het omlig-
gende heidegebied langzaam dichtgroeien totdat het,
zoals het er nu bijligt, bijna volledig omsloten is door
opgaand bos van eik, berk en beuk.

Brongebied 1996 met ca. Sû-jarig bos

Het brongebied zelf is door vrijwilligers van een
ANWB-kamp, in opdracht van Natuurmonumenten in
de negentiger jaren geschoond van opslag en tevens
zijn er toen grote elzen en berken omgezaagd, die het
brongebied bijna volledig aan het oog onttrokken.

Het periodiek uitstromend water gaf in de periode dat
de Beekhuizenseweg nog een echte Veluwse zandweg
was, niet echt veel overlast. Toen deze weg geasfalteerd
werd, heeft men voor de opvang, van het een paar maal
per jaar overstromende water, aan de rechter en linker-
zijde van de weg dalafwaarts, opvangputten aangelegd
die met elkaar in verbinding stonden. Uiteindelijk liep
het overtollige water, als extra toevoer, daarna in het
brongebied van de Beekhuizense beek bij de plaats,
waar nu de modderige parkeerplaats "het Kleigat" ligt.
De opvangputten links en rechts van de Beekhuizen-
seweg zijn in zuidwaartse richting vernieuwd, waarbij
niet duidelijk is waar het water van de bron uiteindelijk
verdwijnt.

Nieuwe opvang putten, oktober 2008

Laten we hopen dat de wegwerkzaarnheden verder geen
invloed hebben op het natuurlijk verloop van het water
uit zo'n uniek brongebied als dat van de Zijpenberg.
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Kasteel Biljoen
De oudste vermelding van Biljoen (curtis Bruoche)
stamt uit 1076. De Hof werd toen door Rooms-Koning
(titel van de drager van de regeringsmacht in het Duitse
rijk vóór hij tot keizer gekroond was) Hendrik IV ge-

mE)

Nelleke den Boer-Pinxter

Biljoen

Het Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
koopt in 2009 landgoed Biljoen in Velp met provinci-
ale financiële ondersteuning na een openbare aanbe-
steding. Door deze aankoop van ruim elf miljoen blijft
het 162 hectare grote landgoed als eenheid behouden.
Het is van onschatbare natuurlijke en cultuurhistorische
waarde. Het landgoed werd na het overlijden van de
laatste eigenaar Mr. J. Lüps op de markt gebracht via
inschrijving.
Zowel Geldersch Landschap als de provincie Gelder-
land zijn erg tevreden dat de aankoop is geslaagd.
Hierbij een beknopte geschiedenis van het kasteel, dat
tot voor kort particulier is bewoond en waar weinig
personen binnen zijn geweest. In een volgende reeks
artikelen wil ik de geschiedenis vertellen van de familie
Van Spaen, die van 1661 tot 1848 het kasteel in bezit
had.

schonken aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht, tot
herstel van de kerk " ... die door de schuld der onzen
is verbrand ... ", met alles dat daartoe behoorde. Te we-
ten, de horigen van beiderlei kunne, velden, gebouwen,
weide, bebouwde en onbebouwde grond, wegen en wil-
dernis, bossen, jacht, water en waterlopen, molens, de
maalplaatsen, visserij, uitgangen en opbrengsten, enz.
Daarvoor was het blijkbaar een rijksgoed. Het scheen
echter dat de Stichtse bisschoppen de inkomsten van
deze renthoeve in eigen zak staken en daarom werd in
1155 het goed door bisschop Herman van Utrecht aan
het kapittel teruggegeven, nadat zijn voorgangers het
onrechtmatig gebruikt hadden. Zijn opvolger G. van
Rhenen, scheen weinig waarde aan die verbintenis te
hechten; hij hield toch stilzwijgend het landgoed in
handen. In 1178 stelde bisschop Godefrides het goed
weer ter beschikking van het kapittel en drie en een
halve eeuw had het Kapitel nu ongestoord 'Broicher-
hof'in bezit. Tot het hof behoorde het veerrecht te Mal-
burgen bij Arnhem. In 1528 kreeg Hendrick de Groeff,
erfvoogd van Erkelens en landmeester van hertog Karel
van Gelre, het van het Kapittel gedeeltelijk door aan-
koop, gedeeltelijk door geweld in bezit. De koorbis-
schop, Thomas van Nijkerk, had het namelijk van het
Kapittel in lijfpacht. Hendrik moest het deze bisschop
met geweld afhandig maken. Hij verkocht het twee jaar
later, in 1530, voor 3000 gouden guldens aan Karel van
Gelre. Nu kreeg het huis de naam "Bouillon"; daarvoor
was de naam o.a. geweest "Broekerhof'. Op de grond-
veste van het hof werd in 1531 het kasteel gebouwd.
Het ernaast gelegen slot "Overhagen", dat Karel ver-
overd had op zijn vijand de bannerheer van Wisch en
had verwoest, gebruikt hij bij de opbouw van zijn kas-
teel. Karel bouwde echter geen kastelen om er zelf in te
wonen. Hij leidde een onrustig leven en voerde menige
oorlog. Op 1juni 1535 werd dit kasteel "Bouillon" later
Biljoen geheten, met de heerlijkheid en rechten die van
oudsher tot de hofstede Broekerhofbehoorde, verkocht
aan zijn raadsman en hofmeester Roelof van Lennep,



drost van Middelaar. Een jaar later schonk hij hem
de konijnenwarande op de Keijenberg. Biljoen werd
hierdoor de zetelplaats van een oud adellijk geslacht.
Roelof liet het kasteel aan het einde van de 16de eeuw
verbouwen. Roelof was een dapper krijgsman, aan wie
Karel veel verplichtingen had.

Alexander des H.R. Rijksvrijheer van Spaen,
1661-1692 heer van Biljoen.

In 1661 werd Biljoen door George Johan van Weede
heer tot Walenburg, weduwnaar van Johanna van Len-
nep, verkocht aan rijksvrijheer Alexander van Spaen. Zo
kwam Biljoen in bezit van het oude adellijke geslacht
van Spaen uit het Duitse Kleef. Alexander had al via
zijn vrouw Hendrina van Arnhem het ernaast gelegen,
door een gracht omgeven, edelmanshuis Nederhagen in
zijn bezit. Een jaar later verwerft hij kasteel Moyland
bij Kleef, waar hij voornamelijk woonde. Alexander
heeft kasteel Biljoen grondig verbouwd, in de Hol-
landse classicistische stijl, streng en ongedecoreerd.
Hij liet de poorttorens afbreken en vervangen door een
naar voren springend middenrisaliet met timpaan. Hij
liet de buitenmuren en de torens opnieuw optrekken
of van een klamplaag voorzien. De uitkragingen bij de
torens verdwenen en de puntdaken werden vervangen
door daken met een klokvormige helmbekroning met
windvanen. De schoorstenen zijn voorzien van mooie
kappen. Het gebouw kreeg voor die tijd een moderne
drie-beukige plattegrond met een centrale hal en terzij-
de een bordestrap. In twee zalen van Biljoen bevinden
zich nog 17de eeuwse Vlaamse wandtapijten met het
wapen van Van Spaen die waarschijnlijk eerst in kasteel
Moyland gehangen hebben.

Uit de zeventiende eeuw zijn geen gegevens bekend
over de tuin of parkaanleg bij Biljoen. In de loop van
de 18de en 19de eeuw beleeft Biljoen de grootste glorie
door de voortdurende zorg van de achtereenvolgende
bezitters en door aankoop van aanzienlijke aangren-

Wandkleed Biljoen

zende havenzaten en landerijen. Weldra is het een van
de schoonste, rijkste en fraaiste landgoederen van Gel-
derland.

Alexander Bernhard 11, des H.R. Rijksvrijheer van
Spaen, 1692-1696 heer van Biljoen

Alexander Bernhard II,
rijksvrijheer van Spaen,
heer van Ringenberg,
Hamminkeln en Biljoen
werd geboren op 24 de-
cember 1669 te Kleef en
was een van de eerste
ridders van de Zwarte
Adelaarsorde. Aan hem
hebben de van Spaens
de zwarte adelaar op hun
wapen te danken. met
links het wapen van Van
Spaen Hij was comman-
dant van Wintersheim en

in 1706 drost van Goch en Gennep. Hij bracht het tot
Pruisisch generaal-majoor. Hij is maar kort heer van
Biljoen geweest, want na vier jaar verkoopt hij zijn
bezit in 1696 aan zijn oudere broer Frederik Wilhelm.

~

Haardplaat Biljoen



Frederik Wilhelm des H.R. Rij ksvrij heer van Spaen,
1696-1735 heer van Biljoen

Frederik Wilhelm van
Spaen wordt in 1696
door de keurvorst ge-
dwongen zijn bezittin-
gen Till en Moyland
aan hem te verkopen.
Hij was hierdoor zo
ontstemd dat hij ont-
slag nam uit Branden-
burgse dienst en het
Kleefse gebied zijn
rug toekeerde en zich
op Biljoen vestigde.

Met hem begint de tak Biljoen van de van Spaens.

Frederik Wilhelm van Spaen

In 1696 had hij Biljoen gekocht van zijn broer, met de
helft van de daartoe en tot Nederhagen behorende goe-
deren en rechten. Hij voegde Rosande in 1698 en het
aan Biljoen grenzende Overhagen in 1708 toe aan zijn
goederen. Zo werd hij een van de voornaamste groot-
grondbezitters van de Veluwe. In het rampjaar 1672,

::~
waarin Franse troepen vele kastelen in de Nederlanden .'.
hebben verwoest, nam Lodewijk XIV met zijn gene-
raals, waaronder Turenne, zijn intrek
in kasteel Biljoen. Waarschijnlijk
heeft Biljoen het aan deze omstan-
digheden te danken dat het in dat
jaar niet ten prooi viel aan de vlam-
men. Frederik Willem kocht van
de geërfden in de Veluwezoom 2
hoeven hout in de Bruil achter
Beekhuizen om het r"",;;;.:;,;;~.,,..

bij zijn landgoed Bil-
joen te voegen. Hij
overleed 14 februari
1735 op Biljoen en is
in Velp begraven.

Alexander Diederik des H.R. Rijksvrijheer van
Spaen, 1735-1764 heer van Bilj oen

Alexander Diederik van Spaen kocht in 1760 van de
geërfden van Velp de Keyenberg met zijn omgeving.
In 1762 koopt hij een huis in Arnhem aan de Grote
Markt, waar hij waarschijnlijk in de winter woonde.
Ook breidde hij het landgoed Biljoen uit door verschil-
lende aankopen in de buurt, zo kocht hij behalve grond
o.a. twee woningen en de Steenwaard met het veerrecht
over de IJssel. Hij sterft op Biljoen in 1764.

Johan Frederik Willem baron van Spaen 1764-1827
heer van Biljoen

Zijn oudste zoon
was Johan Frederik
Willem van Spaen,
deze heeft van zijn
grootvader de liefde
voor de natuur ge-
erfd. Sinds 1780
koopt hij regelmatig Stucwerk Biljoen
stukken land om zijn
landgoed uit te breiden.

Huis Biljoen 1744

Na 1827 gaat zijn vrouw door
met dit beleid. Tussen 1780-1782
bouwde en decoreerde hij de gro-
te zaal in het kasteel. Hij liet de
hele zaal in stuc uitvoeren naar
ontwerp van G.B.Piranesi. Drie
stukadoors onder leiding van stu-
kadoor Hermann Bader zijn meer
dan een jaar met de zaal bezig
geweest en nog een jaar met de

«1<;1(-#<'"'' afwerking. Deze zaal heeft ook
een prachtige rijk ingelegde par-
ketvloer, de eerste in zijn soort in
Nederland.



In 1784 begint hij als een van de eerste met de aanleg
van een park in Engelse landschapsstijl, naar ontwerp
van J. G. Michael, met vijvers, fonteinen, watervallen
en folies waaronder een Chinese tempel en een hermi-
tage op het landgoed Biljoen en Beekhuizen. Het uit-
gestrekte en sterk geaccidenteerde heuvelgebied van
Beekhuizen was tot dan toe voornamelijk met heide en
wat hakhout bedekt en er werden schapen geweid.
Bovendien werd het voor de jacht gebruikt. Johan Fre-
derik Willem heeft hier veel naaldhout gepland ten be-
hoeve van de houtproductie, maar waarschijnlijk ook
om een Zwitserse sfeer te scheppen. Toen in 1890 deze
aanleg voor het grootste deel klaar was stelde hij het
open voor het publiek. De wandelaar kon na een tocht
langs al dit moois, voorzien van poëtische gedichten op
tekstbordjes, genieten van een versnapering in een een-
voudige in rustiek-Dorische stijl opgetrokken herberg.
Vanuit de herberg had men een prachtig uitzicht op een
waterval van ongeveer 12 meter die van de rotsen stort-
te en een fontein met 21 stralen en een hermitage.

La Grande Cascade Biljoen

Rond 1800 liet hij de Keyenberg, Ossenberg en Ka-
merdalschen berg aanleggen en bebossen. Tussen 1810
en 1822 volgde een reorganisatie naar plannen van de
schoonzoon en kleinzoon van Michael, J.D.Zocher sr.
en jr. In het park bevindt zich een schijngraf voor Van
Spaen. In 1823 ontwierp Jan David Zocher jr. voor Bil-
joen een zeer geslaagd plan, waarbij de vijver rond het
huis werd verbonden met de vijver die hier ten westen
van lag. Verder handhaafde hij grotendeels de aanleg
van zijn grootvader en vader. Vanuit het huis werd zo in
westelijke richting een prachtig uitzicht over het water
gerealiseerd dat eindigde op het tot grafeiland vergra-
ven schiereiland. In het park bevindt zich een ijskelder
en verschillende 18de-eeuwse tuinvazen en tuinhek-
ken.

Tuinvaas Biljoen



In 1827 sterft Johan Frederik Willem en een jaar later
zijn vrouw.

Alexander Jacob baron van Spaen,
1828-1848 heer van Biljoen

Hun zoon Alexander Jacob van Spaen erft in 1828 Bil-
joen, trouwt twee maal maar sterft in 1848 kinderloos
waardoor deze tak van de familie uitsterft. Hij liet op
Beekhuizen een groot logement bouwen in chaletstijl,
maar had verder niet veel aandacht voor Biljoen.

Hotel Beekhuizen, ca. 1900

Biljoen gaat nu naar de zoon van zijn zus Justina van
Hardebroek, baronesse van Spaen.

Johan Frederik Willem Karel baron van Harden-
broek, 1848-1871 heer van Biljoen

Johan Frederik Willem Karel baron van Hardenbroek
erft in 1848 Biljoen met alles wat er bij hoorde. Hij stel-
de het huis open voor publiek als Museum van Oudhe-
den en Merkwaardigheden. De baron woonde in Parijs
en gebruikte Biljoen als buitenverblijf.
Een van de bekendste bewoners van kasteel Biljoen was
de weduwe van Koning Willem Il, Anna Paulowna, die
er in de jaren 1849-1850 heeft gewoond.
Baron van Hardenbroek liet L.H. Eberson plannen ma-
ken voor de decoratie van de ingangspartij in late renais-
sancestijl en de brug met siervazen, die tussen 1853 en

1865 werden uitgevoerd. Op deze brug is het wapen te
vinden van Anna Paulowna uitgevoerd in natuursteen.
Tevens werd het wapen van Van Spaens kleinzoon, Van
Hardenbroek in de geveltop aangebracht.

Fronton
met wapen

In 1853 had Eberson verschillende ontwerpen voor de
verbouwing van het bouwhuis, waarin zich o.a. de stal-
len bevinden gemaakt na een brand. Een van deze ont-
werpen zou mooier bij het kasteel gepast hebben dan
het forse neoclassicistische bouwhuis - ook ontworpen
door Eberson - dat rond 1860 aan de noordzijde van het
door een gracht omgeven voorplein is neergezet. Het
uurwerk in het bouwhuis dateert uit 1792.
Ook maakt Eberson ontwerpen voor het interieur van
het kasteel, zoals voor een schouw.

Schouw Biljoen
door Eberson



Deze woorden vonden toen algemene bijval, de ene
praatte de ander na en niemand gaf zich de moeite om
er eens goed over na te denken. De industrieel Lüps die
Biljoen verwierf, kocht tevens voor een ton goud aan
bomen die kaprijp waren of al op hun bederf stonden
te wachten. Dat wil zeggen dat ze elk jaar in waarde
achteruit gingen, terwijl ze de plaats in namen van
jonge bomen die nieuw kapitaal konden vormen. Men
kon toch niet van een praktisch ingestelde industrieel
verwachten dat hij al dat hout zou laten staan voor het
genoegen van de wandelaar. De edelman uit vorige eeu-
wen genoot erg veel inkomsten uit zijn heerlijke rechten
en daarbij droeg hij een fooi bij in de algemene lasten,
zodat hij zich zulke weelde kon veroorloven.
Bovendien wordt er in bovenstaande spotdicht rijkelijk
overdreven! Men zou denken dat er geen boom bleef
staan. Het was wel zo dat het kasteel als je het uit de
verte bekeek, er kaal en naakt uitzag en dat de lanen
gekapt waren, maar je zag de nieuw geplante bomen
weer langzaam uit de grond verijzen. Als je goed keek
zag je dat er met overleg gekapt was en dat er honder-
den zware bomen gespaard waren. De heer Lüps beging
echter een fout door een Duits gebruik toe te passen
en de zware eiken en sierlijke beuken door pruimen en
kersen- boompjes te vervangen. Helaas de vruchtbomen
groeiden slecht alsof ze zich er voor schaamden om in
de nabijheid te staan van het slot dat op hen neer keek.
Bovendien misten de kinderen in Velp de discipline

~

Bijzonder op het voorplein is een hondenverblijfuit het
eind van de 19de eeuw met drie liggende wijnvaten als
hondenhokken.
Door een slecht beheer van zijn vermogen was baron
van Hardenbroek genoodzaakt om in 1867 grote de-
len van Biljoen en Beekhuizen te verkopen aan Johann
Heinrich Wilhelm Lüps uit het Duitse Rijnland. Hij
overlijdt in 1871.

Meerdere leden van de familie Spaen, voor zover ze in
Velp begraven zijn, liggen in een mooi familiegraf op
de begraafplaats aan de Reinaldstraat.

Johann Heinrich Wilhelm Lüps, 1872-1879 heer van
Biljoen

In het voorjaar van 1872, na de dood van Hardenbroek,
kocht Johann Lüps kasteel Biljoen met nog ongeveer
70 hectaren land. Zodat het gehele landgoed, ongeveer
800 hectaren, weer verenigd was. De heer Lüps begon
meteen met het achterstallig onderhoud en het kappen
van de nodige grote bomen, om het bestand te verjon-
gen. De meeste mensen waren het hier niet mee eens,
zoals blijkt uit het onderstaande gedicht uit die tijd.

Wat geest van Wandalisme is uit den nacht der jaren
Herrezen en op nieuw U in de borst gevaren?

Gij trekt de bosschen door en rukt de boomen om,
Gelijk een Genserik aan 't hoofd van zijn barbaren

Elk beeld verguisde in paleis en heiligdom!
Wat deert U d' ondergang dier hemelhooge schachten,

Waaraan wij, rustend' aan hun voet,
Bij 't opwaarts staren, meen 'gen groet
Van eerbied en bewondering brachten?

Wat deert het U, of hier een paradijs verzwond,
Dat - weelde en trots der voorgeslachten! -

Twee eeuwen lang te bloeien stonden?
Ontrejbaar als ge zijt voor vloek en jammerklachten,

Aanschouwt ge zonder boezemwee
D 'ontworteling van die boschallée,

Maar sleept g 'uw geld bij karrevrachten

Met d'omgehaalde boomstam mêe!
Waar gij den reuzigen eik ziet zinken

Hoort gij de zilveren daalders klinken,
En bij den klank van dit metaal,

Wat haalt daarbij 't gefluit van vinken
Of 't orglen van den nachtengaal?

Gij hakt en houwt naar lust, gij scheert de heuvels kaal,
En ware 't in uw magt ook 't vergezicht te koopen,

Niet lang zou 't voor onze ogen staan;
Gij zoudt ook 'tKleefsch gebergte sloopen,

En d'Eltenberg tot centen slaan!



om er langs te lopen en alleen de gevallen vruchten op
te rapen. Dit alles bracht de nieuwe eigenaar er toe om
ze weer te vervangen door beuken en Amerikaanse ei-
ken. De eiken zijn er nu slecht aan toe. De oprijlaan
vertoont hiaten en regelmatig valt er een eik om.
Het uitzicht van het dak wordt aan het begin van de
20ste eeuw door H.M.Wemer in zijn boek Gelderse
Kasteelen Deel II als volgt omschreven: "Het uitzicht
is verrukkelijk van het platte zinken dak van het kasteel
tussen de vier kolossale oude schoorstenen, door een
wit geschilderde balustrade verbonden en gedekt door
hoge spitse fraai gesmede ijzeren kappen, die hen het
aanzien van kleine torentjes geven. Statig ziet men de
IJssel kronkelen tussen de welige beemden van Graaf-
schap en Veluwezoom met de bossen en heuvels van
de Veluwe op de achtergrond, waartussen zich aan de
ene zijde de hoge Doesburgse kerktoren, aan de andere
kant de torenspitsen van Arnhem verheffen. Stuit in het
noorden de blik al spoedig tegen de begroeide heuvels
van Beekhuizen, in het zuiden wordt het uitzicht slechts
zeer in de verte begrensd door de Hettenheuvel en het
Montferland, door de Elterberg en de heuvels en torens
van het bevallig gelegen Kleef".

Johann Heinrich Lüps, 1879-1926 en Goswin Edu-
ard Lüps, 1926-1984 heren van Biljoen

De verschillende generaties
van de familie Lüps onder-
hielden het landgoed en kas-
teel zorgvuldig en het aantal
veranderingen is miniem. De
meubels die tegenwoordig in
de stuczaal staan stammen uit
1879. Het wit vergulde Lode-
wijk XVI-stijl ameublement '
moet in opdracht van Johann
Heinrich zijn gemaakt door de
firma De Bruijn uit Arnhem.

Piranesi-zaal van Biljoen

Kroonluchter Biljoen

Mr. Johan Hendrik Willem Lüps,
1984-2006 heer van Biljoen

Mr. Johan Hendrik Willem Lüps en zijn vrouw jonk-
vrouw Albertine Marie Isabelle Jeanne de Blocq van

Scheltinga woonden tot hun
overlijden op kasteel Biljoen.
Het landgoed was overdag toe-
gankelijk, het kasteel bleef al die
jaren dicht voor pottenkijkers.
Alleen wie binnen werd genood,
kwam bij de familie Lüps over
de vloer. De huisarts bij ziekte,
en de schilderij-eigenaren die
hun bezit lieten restaureren in
het atelier van mevrouw Lüps.
Op 29 november 2006 overleed
de achterkleinzoon van de eerste



Lüps die kasteelheer was, Johan Lüps. In het voorjaar
van 2006 was zijn vrouw overleden. Het paar had geen
kinderen. Johan Lüps had bepaald dat het kasteel ge-
veild moest worden, omdat het ook op die manier in de
familie gekomen was, en dat het bewoond moest blij-
ven. Aan de eerste voorwaarde is voldaan. Of het ook
bewoond blijft moet de toekomst uitwijzen.

De familie Lüps heeft een eigen met gaas afgezette
begraafplaats aan de Ossendaalselaan in het bos van
Beekhuizen. Het is niet bekend wie van de familie
Lüps aldaar zijn begraven.

Sage over Biljoen

Er is een sage over Biljoen bekend, die gaat over de
dochter van de heer van Velp, mooi An. Zij had een
verhouding met de jonker van Biljoen en werd door
hem ontvoerd, maar door één of andere omstandigheid
raakte mooi An in de vijver van Biljoen en verdronk.
Sinds die gebeurtenis verschijnt mooi An van tijd tot
tijd op feestjes en klampt willige mannen aan om hen
hetzelfde lot te laten ondergaan dat haar zelf was over-
komen.

Vijver aan de oostzijde van Biljoen

De literatuurlijst komt na afloop van de reeks artikelen over
de familie Van Spaen



Het uurwerk van de Oude Jan.

Theo van Kempen

Oude Jan ca. 1900

Detail uurwerk met
Bolsward en jaartal

In de toren van de oude Jan, één verdie-
ping lager dan de wijzers aan de buitenzij-
de doen vermoeden, staat het mechanische
uurwerk. Dit Duitse uurwerk, gemaakt
door B. Vortmann, dateert uit 1925 en is
geplaatst door Y Kramer uit Bolsward.
Wilt u het zien? Loop dan maar met me
mee. Wacht, ik doe eerst even het licht aan
in de toren. Ziet u dat touw hangen, waar
de klok mee geluid kan worden? Dat gaan
we volgen. Zo, deur open en dan de smalle
stenen wenteltrap op naar de eerste ver-
dieping. U ziet hoe het luidtouw vanuit de
vloer naar het plafond loopt. Hier moeten we een ladder
beklimmen. Bovenaan de ladder is een luik dat ik even
voor u zal opendoen. Op deze verdieping bevindt zich
de ingang naar de zolder van de kerk. Ook hier zien we
het luidtouw weer en we zien twee gaten in de vloer.
In de loop van de week zakken de gewichten van de
klok daar doorheen. Maar we gaan nog een verdieping
hoger. Weer een ladder op.

Op deze verdieping kunnen we door een houten
deurtje open te doen even van het uitzicht genie-
ten. Hier zijn we ook gearriveerd bij de kamer
waar het uurwerk staat. Deur open en voilà, hier is
de "Vortmann" en ook het luidtouw zien we weer
vanuit de vloer naar het plafond lopen.

Wat valt er te zeggen over het uurwerk? Het is een
niet veel in Nederland voorkomend uurwerk, met
een zwaartekracht gang. Het wordt aangedreven
door twee zware gewichten. Eén voor het wij-
zerwerk en één voor het slagwerk. We gaan maar
meteen het uurwerk opdraaien. Met een hele grote
kruksleutel draaien we eerst het gaande werk op.
Ruim drieëndertig rondjes met de sleutel. Dan is

het slagwerk aan de beurt. Ook drieëndertig
rondjes. Een zwaar werkje! Voel zelf maar.
Als we het uurwerk hebben bekeken, kun-
nen we nog een verdieping hoger gaan,
weer een ladder op en dan kunn we de grote
luid- en slagklok te bekijken. Nu kunje ook
goed zien hoe zo'n luidtouw nu eigenlijk
werkt. De gewichten van het uurwerk van
de Oude Jan worden één maal in de week,
meestal op zaterdagmorgen tussen half ne-
gen en half tien, opgedraaid.

Heeft u belangstelling
om dit uurwerk te be-
zichtigen of het op-
draaien bij te wonen
of er bij te helpen, dan
kunt u contact opnemen
met Theo van Kempen
van Van Kempen Klok-
ken in Velp Telefoon
026 3644326.

Klokkenstoel met torenklok



BOEK bespreking
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Boekbespreking door Wa/ter de Wit

De Velperweg in kaart gebracht 1600-1795
Eigenaren en eigenaardigheden

Auteur: Menno Potjer

In 2008 is een boek verschenen met de voor Velpenaren
enigszins verwarrende titel die er op zou kunnen wijzen
dat het over hun Velperweg zou gaan. Niets is minder
waar want het boek gaat echt over de Velperweg in Arn-
hem en wel tot strak aan de grens van Velp in de ge-
meente Rheden, ter hoogte van huis Het Lange Water,
dat voorheen eigendom was van het spijker Presikhaaf.
Het buitengebied van Arnhem in de 16e en 17e eeuw
is nooit uitvoerig onderzocht. Dit boek neemt vooral
het oostelijke schependom onder de loep, met name
het gedeelte dat in de nabijheid lag van de Velperweg.
In dit gebied - gevormd door de Mussenberg, de Geyl-
hom (bij het latere Molenbeke), Monnikhuizen en Ren-
nenenk-Bethanië - is vooral de totstandkoming van de
landgoederen Klarenbeek, Angerenstein en Plattenburg
van belang.
Doordat hier veel gebied is ontgonnen treffen we er ei-
genaren en pachters aan, en zijn er schriftelijke bronnen
die antwoord geven op de vragen: wie woonden er aan
de Velperweg, wat voor mensen waren dat, hoe groot
was hun bezit etc. en wat veranderde er in die twee eeu-
wen?
Er wordt in het boek niet alleen aandacht geschonken
aan mensen uit de rijke bovenlaag, die zich een land-
goed of landhuis konden veroorloven, maar zeker ook
aan de leefomstandig-heden van boeren als landpach-
ters, knechten en schaapherders.
Het boek is opgezet in drie delen waarvan het eerste

deel de meer anekdotische getinte verhalen weergeeft
met een overzicht van bijna alle eigenaren en hun perce-
len in het eerste helft van de 17e eeuw. Deel twee geeft
verhalen rond enkele belangrijke Arnhemse families,
o.a. Huygens en van Dans. Deel 3 biedt geografisch ge-
ordende informatie over elk perceel afzonderlijk in de
Geylhom en de Monnikhuizer Tiend. Hierbij is tevens
een systematische analyse opgenomen van drie gede-
tailleerde kaarten van Nic. Van Geelkercken (1643), G.
Verbeek (1749) en F. Beijerinck (1767) gekoppeld aan
fiscale gegevens omtrent de eigenaren en pachters van
de landgoederen en akkers.
Deze studie in eigendomsgeschiedenis is zoveel moge-
lijk verlevendigd met allerhande historisch materiaal,
zoals fascinerende kaarten, waarvan vele in kleur.
Door de gevarieerde opzet geeft het boek een goed
beeld van bijna twee eeuwen geschiedenis van de Oost-
Arnhemse landgoederen en haar bewoners. Ook voor
genealogisch geïnteresseerden is het boek een rijke
bron van informatie.

De auteur, Menno Potjer (1942), was docent geschie-
denis in Kisangani (Congo), Arnhem en Nijmegen. Hij
publiceerde de Historische Atlas van Arnhem (2006) en
vele artikelen over de geschiedenis van de stad.

Het boek is geproduceerd door Uitgeverij van Gruting
te Utrecht en bevat 256 pagina's en vele illustraties.
ISBN 97890-75879-452
Prijs € 38,-

Gezicht op Arnhem vanaf 'hoogte tachtig'
door A. Couwenberg ± 1835



Boekbespreking door Jetje ten Holte-Oerlemans

HETHillSMETDEWARANDA
Over een huis aan de Zuid er Parallelweg te Dieren

en zijn bewoners in de tweede wereldoorlog
Auteur: Harry Mulder

"Het huis met de waranda" gelegen aan de Zuider Pa-
rallelweg nr. 13 in Dieren is het ouderlijk huis van Harry
Mulder (1929), waar hij vanaf zijn derde jaar woonde,
samen met zijn ouders en broers Henk (1919) en Gerard
(1921), en zijn zus Bets (1923). Daar het huis te groot
was voor het gezin Mulder alleen, werd vanaf 1936 een
gedeelte verhuurd aan het jonge echtpaar Schaart met
twee kinderen (het worden er 9!). De herinneringen van
Harry aan de bezettingstijd zijn het uitgangspunt van
dit boekje.

Na zijn pensionering vatte Harry Mulder het plan op
om zijn herinneringen aan de oorlogsjaren op papier te
zetten. In eerste instantie deed hij dat omdat hij vond
dat zijn kinderen moesten weten hoezeer hun jeugd
verschilde van de zijne. Hij schreef kleine persoonlijke
verhalen van dat kind van "40-45", die hij bij de open
haard voorlas. Uiteindelijk besloot hij zijn verhaal in
boekvorm uit te geven, temeer daar zijn broer Henk: bij
een zolderopruiming "het evacuatiekoffertje" had ge-
vonden waarin zich oorspronkelijk alle waardepapieren
bevonden die je bij een evacuatie mee moest nemen en
dat dus meeging bij de eerste evacuatie in 1940 naar
Beekbergen/Loenen (Dieren lag aan de IJssellinie, in
geval van oorlog moest Dieren worden geëvacueerd)
en bij de tweede evacuatie in 1944 naar de Lagestraat
(Dieren).
In het door Henk gevonden evacuatiekoffertje bleken
veel documenten en papieren uit de oorlog te zitten. Ook
bevatte het een soort dagboek dat zijn zus Bets tijdens
de laatste oorlogswinter had bijgehouden en de brieven
die zijn broer Gerard geschreven had vanuit Duitsland
in het kader van de "Arbeitseinsatz" en vanuit Heerlen
waar hij later zat ondergedoken.

De brieven van Gerard en andere familieleden en het
dagboek van Bets vinden hun plaats tussen de verhalen
van de auteur zelf.
Door deze opzet is dit boek enerzijds een heel persoon-
lijk verslag van een jonge tiener die zonder opsmuk de
oorlogsgebeurtenissen beschrijft in zijn nabije omge-
ving. Het zijn vaak ontroerende verhalen over alledaag-
se praktische problemen, grappige incidenten, kleine
"verzetsdaden", de onmogelijkheid om - gezien het
grote aantal kinderen in huis - joodse vrienden te ver-
bergen, verhalen over evacuatie en bombardementen,
over angst, het verlies van dierbaren, dood en - soms
door toeval - ontsnappen aan de dood, over spanning,
avontuur en de vreugde rond de bevrijding.
Anderzijds biedt "het huis met de Waranda", met name
door de authentieke brieven van Gerard, o.a. een blik
op de wereld van de in Duitsland tewerkgestelden die
hun familie vaak zo verschrikkelijk misten. Toen Ge-
rard niet, zoals gehoopt, met Kerst met verlof naar huis
kon komen, verwoordde hij het in zijn brief van
4-12-"43 als volgt: "Hopelijk laat het Nieuwe Jaar al-
len weer naar hun vaderland terugkeren: de Pool, de
Rus de Serviër de Oekraïner de Fransman, Belg of Hol-
lander, of wie het ook zij. Allen hebben toch recht op
een beter leven dan het ongelukkige bestaan, waarin ze
zich voortslepen. Geve God in deze warboel een oplos-
sing."
Voor Gerard, die na een kort verlof onderdook in Heer-
len, kwam de bevrijding in september 1944. Dieren
werd op 16 april 1945 bevrijd. In februari 1945 begint
Bets aan een lange brief aan Gerard die nooit is verzon-
den daar er geen postverkeer meer mogelijk was met
de andere kant van de frontlijn. Zij schrijft over de hec-
tische en gruwelijke maanden vlak voor en in de laat-
ste oorlogswinter: de roes van Dolle Dinsdag, gevolgd
door de spoorwegstaking en de steeds terugkerende
bombardementen van de geallieerden op de spoorlijn
en het leven van het gezin Mulder. Eerst in het R.K. Pa-
rochiehuis en daarna in de Kegelbaan aan 't Veer, waar



ze tijdelijk verbleven om te ontkomen aan de bombar-
dementen die meerdere huizen aan de Zuider Paral-
lelweg hadden weggevaagd en hun huis zwaar hadden
beschadigd.

Niet alleen voor diegenen die in Dieren de oorlog van
nabij hebben meegemaakt vormen de persoonlijke her-
inneringen en brieven van familieleden een waardevol
document. Door de gekozen opzet geeft het boek een
tijdsbeeld dat veelleeftijdsgenoten van de auteur of
van zijn oudere broers en zuster zullen herkennen en
dat anderen meer inzicht zal geven in het leven in oor-
logstijd.

"Het huis met de waranda" is o.a. te verkrijgen bij boek-
handel Bruna in Dieren. ISBN: 978-90-813366-1-l.
Van ieder verkocht boek gaat € 0,50 naar de stichting
War Child Nederland.
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