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IN MEMORIAM Mr.J.C. WILHELMY van HASSELT.

Op 7 oktober 1975 overleed plotseling de voorzitter van onze
Kring, Mr.Johan Conrad Wilhelmy van Hasselt, 54 jaar oud.
Zijn heengaan heeft allerwege ontroering gewekt.

Wilhelmy van Hasselt was een man die door zijn manier van op-
treden en zijn grote hulpvaardigheid veel vrienden had.
Groot was zijn belangstelling voor de Gelderse geschiedenis.
Van onze Kring was hij lid vanaf 1963. In 1964 trad hij toe
tot het bestuur en kort daarna nam hij het penningmeesterschap
over van de heer Kerkkamp.
Wat was hij een ijverig en enthousiast bestuurslid!
Het was geen wonder dat hij in maart 1975 gekozen werd als
voorzitter van de Kring, toen Dr. Van Oosten Slingeland deze
functie neerlegde.
Helaas hebben wij hem maar kort in zijn nieuwe functie mogen
meemaken.
Zijn heengaan betekent een groot verlies voor de Kring. Wij
zullen deze "Dader des Woords", zoals Ds.W.C. Metz hem terecht
tijdens de overvolle rouwdienst 1n 't kerkje van Schaarsbergen
typeerde, nog lang missen.
Mevrouw Wilhelmy van Hasselt en de kinderen wensen wij veel
troost en sterkte toe nu zij dagelijks met de lege plaats
geconfronteerd worden.



DE BILJOENSE GRAFKELDER----------------------- door H. Kerkkamp

Wie de begraafplaats aan de Reinaldstraat te Velp betreedt: ziet,
na het grote toegangshek gepasseerd te zijn, recht voor het laan-
tje~ dat op het middenpad toeloopt, de hardstenen kozijnen en
deuren van een grafkelder, (Geplaatst op de Lijst van beschermde
monumentenp red.) Volgens de publieke mening van Biljoen. Hele-
maal juist is dit niet. Men moet hierbij althans niet aan baron
van Spaen denken, maar aan baron van Hardenbroek, die met Justi-
ne van Spaen was gehuwd.
In het midden van het f ronti spi ce-s-Ls het,wapen,Y-flnHarde,nbroek
uitgebeiteld met links daarvan de aiiiantiewape~s-van Hardenbroek-
van Spaen (van laatstgenoemd echtpaar dus). Rechts daarvan een en-
kel wapen, gedekt door een gravenkroon. Daar we dit niet thuis
konden brengen, informeerden we er naar bij een ex-plaatsgenoot,
de heer W,H. Avelingh, aan wie we de volgende uiteenzetting te
danken hebben:
Het wapen is volgens de deskundigen dat van het geslacht Des Tom-
be, en wordt als volgt omschreven:
in goud een blauwe keper, die de schildrand niet raakt, vergezeld
van boven van twee 5-puntige rode sterren en van onder van een
zwarte wassenaar.
In de genealogie van het adellijke geslacht Des Tombe, die in het
Ned. Adelsboek is opgenomen, vond ik geen enkel aanknoping~punt
met de grafkelder. Er zijn daaruit evenwel enkele niet-adellijke
takken gesproten, die zijn vermeld in Ned. Patriciaat 1931/32 en
daarin vind ik op pag, 285 het volgende:
Jean Francois des Tombe, geb. Nijmegen 12 april 1827, + Zutphen
21 mei 1875, tr, Velp (Gem. Rheden) 17 febr. 1859 Albertine Pauli-
ne de Hardenbroek, geb. Parijs lokt. 1837, + k.
Hardenbroek 8 febr, 1889, erk. nat. dr. van Johan Frederik Willem
Carel baron van Hardenbroek, heer'van Biljoen, en Victorine, Louise
Albrie; zij hertr. Gijsbert Carel Duco d'Aumale baron van Harden-
broek.
Uit dit huwelijk:
I, Madeleine Marie des Tombe, geb. h. Klein Biljoen, Velp 15 april

1862.
2, Jeanne Frédérique des Tombe, geb. h. Klein Biljoen, Velp 30 aug.

1863.
3. Albertine Pauline Jeanne Françoise des Tombe, geb. Velp 27 okt.

1864,+ald. 6 juli 1869.
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4, Francoise Marie des Tombe, geb. Velp 17 okt. 1866, + aId.
12 juni 1869, Etc. Etc.

Daar de wapens van de adellijke en de niet-adellijke takken pre-
cies gelijk zijn (behoudens eventuele kleurverschillen) vermoed
ik dat een of meer leden van de bovengenoemde tak in de grafkel-
der zijn begraven en dat de kroon bij wijze van heraldieke hoffe-
lijkheid op het wapen is geplaatst.

~_~_~_~_~ __ Q_~ __~_!_~_~_~_f_g_!_~_~~_1_~_2_2·
Arnhemsche Courant, 56ste jaargang, No. 4863
Dingsdag 2 November 1869.

De gemeente Rheden vierde gisteren feest. De oudste zoon der gra-
vin van Middachten, Hendrik Karel Adolph Frederik Willem graaf
Bentinck, vierde zijn 23sten geboortedag en werd dus meerderjarig.
Reeds vroeg wapperden vlaggen en wimpels uit bijna alle woningen
en waren Steeg en Ellekom in feestgewaad gedost.
Vóór den middag werd de jubilaris door een eerewacht van ruim veer-
tig personen van het station Steeg afgehaald en langs een aantal
eerebogen en guirlandes naar het oude kerkgebouw te Ellekom geleid,
waar ds. Clement (Boudewijn G.C. Clement, 1865-1887 predikant te
Ellecom. Red.) eene indrukwekkende toespraak hield.
Op Middachten teruggekeerd, ontving de jubilaris een deputatie van
arbeiders, de schooljeugd van Steeg en Ellekom, de leden der eere-
wacht, enz, enz.
Den ganschen dag weêrgalmden muziek en zang door bosschen en heuve-
len, Des avonds werd de feestviering door een schitterend vuurwerk
besloten.

HERINNERING AAN BEEKHUIZEN.

opgedragen aan mijne zuster
door Jacob van Eeghen.

Gij weet het, 'k ben nog jong, en 't kan mij niet gelukken,
Mij op gepaste wijs en krachtvol uit te drukken;

Verschoon de fouten dan, die ge in dit versje vindt,
En denk, als gij dit leest:"Mijn broêr is nog een kind!"

Ik durf het echter niet te wagen,
Mijn zwakke zangen op te dragen,

Dan aan mijn' Zuster, die zowel de stem van 't bloed,
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Als tedere zustermin me op ft zeerst beminnen doet.
Wil dan, dit bid ik u, mijn zwakken zang verschoonen,
En u toegefelijk omtrent uw' broeder toonen,

En hoor naar 't geen ik u verhaal
Van 't buiten dicht bij Roozendaal,

Van 't fraai Beekhuizen en zijn dreven,
Dat u zo dikwijls vreugde heeft gegeven.

Ik weet zeer wel~ dat zulks aan u bekend reeds is,
Maar 'k geef het u alleen als een gedachtenis
Aan die vergoodde plaats, waar, aan der heuvelen zoomen

De blanke beekjes golvend stroomen,
Ën waar, in 't lommer van de boomen,

Men de aarde en zijn bestaan, als 't ware, kan verdroomen.

"t Is waar, men vindt bij de Italianen
Een prachtiger, een trotscher land.
Men vindt, 't is waar, veel schooner lanen
Op 't woeste Zweedsche en Noordsche strand.
'k Beken ·1 t~ men v i.nd t in Zwitsers streken
Veel hooger bergen nog dan hier,
En in de plaats van kleine beeken,
Een hevig stroomende rivier.
't Is waar, aan Seines vruchtbre boorden
Ziet men oneindig schooner oorden;
Maar 'k vond daar niet die stille vreugd,
Die 'k in B~ekhuizen kan genieten,
Wanneer ik wandel langs de vlieten,
Of als ik kinderlijk verheugd,
De heuvels op en neêr ga hollen,
Of mij van boven af laat rollen!

'k Kom bij den kleinen waterval,
Of bij den vijver, in het dal
Des keijenbergs gelegen:
'k Ga voort, en ik zie overal
De kleine bronnen zonder tal;
Ja, was ik niet verlegen

Omtrent de zaken van het geld,
Dan wierde aan mij ten toon gesteld,
Hoe fraai de groote spuiten springen,
En hoe mén dan, ';bij a;]:r-die'dingen,
Op. ~t Zwitsersch brugj en, in I t verschiet,
Het groot verval van water ziet.
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'k Wil geen beschrijving u van al de bergen geven;
Men heeft het fraaist gezigt op Elten en op Kleve,

Op Arnhem, Huissen, Zevenaar: -
Maar 't Kamerdal, daar is het, waar

'k Zoo dikwijls uren heb gezeten,
Daar kon ik 't etensuur vergeten!

Zoek, reiziger~ zoek overal,
Nooit vindt ge een tweede Kamerdal!

Heel achter aan vindt men een bosch,
Het meest versierd met sparrendosch:
Daar, in die heerelijke dreven,
Begin ik als op nieuw te leven,
Daar roep ik vrolijk in het rond:
"Niets schooner dan Beekhuizens grond!"

Augustus 1830.

Jacob van Eeghen (1818-1834), wonend op huize Woudoord aan de
Stationsstraat (toen nog Kerkweg) te Velp (later Bureau van Poli-
tie, thans afgebroken), maakte dit gedicht op 117jarige leeftijd.
Het staat in "Een Keuze uit nagelaten Gedichtjes", uitgegeven te
Amsterdam in 1835.
Curiositeitshalve wordt het de lezers van de Mededelingen aange-
boden. Red.

Mv. J.J. Bogaard-van Krimpen, De Steeg
C.A. van der Bijl, De Steeg
B.P. Carrière, Winterswijk
E.H. Dikker, De Steeg
Mv. P.M. Hamer-van der Weijden, De Steeg
Mv. P.C. Hoekstra-van Dommelen, Arnhem
Mv. M.J, Kampinga-van Dommelen, Arnhem
Mv. H. Liernur, Velp
Mv. H.A, Loo-Siebelinkp Dieren.

HER H A A L D E A A N BIE DIN G.--------------------------------------
Nog is er gelegenheid in te tekenen op de bundel met de korte ge-
schiedenis van Velp, Rheden, De Steeg, El1ecom, Dieren, Spankeren-
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Laag Soeren en Rozendaal, met daarbij gevoegd de tekst van de dia-
reeks "Vier eeuwen Schoutambt en Gemeente Rheden" (1573-1973) voor
slechts! 6,50 (plus verzendkosten buiten de gemeenten Rheden en
Rozendaal). Na verschijnen kost het boek! 7,50.
Te bestellen bij de secretaris, Hogestraat 7, Dieren, tel. 08330-
4692. Tegelijk te betalen door storting van het bedrag op postre-
kening 1.16.42.91 t.n.v. de penningmeester van de Oudheidkundige
Kring te Ellecom.

--------------------------~------~-----------------------------~----------------------------------------------------------------
~_~_~_~_~_Q met lichtbeelden op ~2~Q_~~_~2Y~_12Z2

om 20 uur in het gebouw Eltheto, Diepesteeg
over het ~poor rechts (bushalte Brantsen-
park) te,De Steeg.

~~~~~~~ de heer F.M.No Hattink te Buurmalsen.
ONDERWERP: M 0 N U M È N tEN in GELDERLAND.--------- '. \.

Entree voor leden: v r {jo Niet-leden:! 1,- entree.

De heer Hattink heeft al eerder voor onze Kring gesproken~ -
nl. over 'De verdwijnende ~etuwe'o
Wie toen zijn boeiende voordracht, opgeluisterd met bij-
zonder fraaie dia's, bijwoonde zal op 24 november onge-
twijfeld aanwezig willen zijn.
Onze leden wordt met nadruk op deze gelegenheid gewezen
kennis te maken met vele onbekende monumenten, vertoond
in het kader van het M 0 N U MEN TEN J A A R 1975.

Het bestuur •

. .


