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LEZING MET LICHTBEELDEN

Op woensdag 2 december 1981 houdt mevrouw L.R.N. van
Everdingen~Nei.ier uit Velp in de zaal van de Gerefor-
meerde kerk aan de Parkstraat te Velp een lezing met
lichtbeelden over

PALEIS HET LOO
Aanvang: 20.00 uur
De toegang voor leden is vrij.
Niet-leden f 1,- entree
N.B. Op deze avond is er gelege~~eid, de foto's te
bekijken en te bestellen die gemaakt zijn t.g.v. het
afscheid van de heer H. Kerkkamp op 26 maart 1981.



DE DAG VAN DE GROTE STORM 21
een persoonlijke herinnering

door E.J. Kruijswijk Jansen.
He~_wa~ de dag waarop mijn grootvader stierf. Ik denk dat
ook daardoor deze storm nog altijd in mijn herinnering
voortleeft. Ik was 7 jaar en de gebeurtenissen van die dag
hebben op mijn kinderhart een onuitwisbare indruk gemaakt.
Grootvader Evert Jan Muis (Velp 1861-Velp 1921) was ogen-
schijnlijk een sterke man, die nooit ziek was geweest, die
zelfs waarschijnlijk nooit een dokter nodig had gehad. Maar
op zondagmorgen 6 november 1921 kreeg hij een hersenbloeding
en stierf na enkele minuten. Wij zaten aan het ontbijt toen
de dienstbode van mijn grootouders de ontstellende boodschap
kwam brengen. Van kerkgang kwam uiteraard niets, vader en
moeder gingen direct naar het sterfhuis, lopend, want het
weer was redelijk goed. 's Middags was dat anders. Vader
kwam mijn oudste broer en mij ophalen om naar het huis van
de grootouders in de Tramstraat te gaan. In de storm, want
er was een orkaan opgestoken. Wij woonden in de Emmastraat
en nog zie ik ons drieën de Hoofdstraat oversteken. De
storm loeide, pannen vlogen van de daken en bij Rood, de
slager, op de hoek van de Parkstraat, schoven stukken zink van
het dak en kwamen rammelend op straat terecht. In het Villa-
park braken takken uit de bomen, het water in de grote vijver
kolkte, boomkruinen braken af, ruiten werden ingedrukt en
met veel lawaai verbrijzeld. Een gToot geloei en gedruis
vervulde de lucht. Zo kwamen we bij grootvaders huis. Daar
wachtte ons, jonge kinderen,nog een emotie. Mijn broer en
ik, wij moesten van de gestorven grootvader afscheid nemen.
Maar nu de storm. De weerkundige medewerker van het dagblad
Trouw Hans de Jong heeft daarover in de nummers van 3, 4
en 5 november 1981 geschreven. Aan zijn artikelen ontleen
ik het volgende: Er gebeurde die dag iets anders dan het
weerbericht van het KNMI voor 6 november 1921 had doen
verwachten. Het luidde: "krachtige westelijke tot noord-
westelijke wind, later afnemend en krimpend". Een voor
Nederlandse begrippen normale herfstdag-verwachting. Maar op
die bewuste zondag stak er een noordwester storm op die de
windregistreer-instrumenten verder deed uitslaan dan ooit
tevoren was waargenomen. In Hoek van Holland werd een wind-
stoot van 45 meter per seconde gemeten, overeenkomend met een
snelheid van 162 km per uur. Deze waarde geldt nog altijd
als landelijk record voor de zwaarste uitschieter bij een
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"depressiestorm", de Waddeneilanden niet meegerekend en
eveneens plaatselijke zware windhozen en registraties op
meetpalen buitengaats buiten beschouwing latend. Om twee
uur 's middags is de as van de cycloonachtige depressie
de hoofdstad voorbij. Amsterdam meldt dan noord-noordwest
kracht 10. Hoek van Holland registreert een winddruk van
150 kg per vierkante meter. De uitwerking ervan: een barak-
ken dorp in Amsterdam met duizenden Duitse en Oostenrijkse
kinderen wordt zo goed als geheel verwoest. Het water van
de Noordzee rijst onrustbarend. Een groot deel van de
Rotterdamse binnenstad komt onder water te staan. Bij Schier-
monnikoog strandt het stoomschip "Palmbrauch". In Eemnes
breekt een dijk door en tot in Baarn zijn overstromingen.
Op het kampereiland sloeg het water over de dijken en men
kon de boeren in hun zondagse kleren in de weiden zien rennen
om het vee in veiligheid te brengen. De storm had zo'n zoute
uitwerking op het gras, dat nog in de zomer van 1922 veel
boeren daar hooi moesten bijkopen. En de karpers, zelfs dikke,
kon je in de dagen na de storm zomaar uit de sloten en kanalen
oppakken. Door het bijten van het zout waren ze vrijwel blind
geworden. Van het Haagse Bos werd op meer dan ~~n plaats
over oppervlakten van meer dan een hectare 75 tot 100 procent
van alle aanwezige bomen omgeworpen. De grote vernieling van
de bossen zal vermoedelijk hebben samengehangen met de droge
grond en de late herfst, waardoor de bomen nog een groot
deel van hun bladerdos hadden behouden.De Velpsche Courant
van 9 november 1921 deelt het volgende mee:

"De Storm".
Wat zullen w~J van den geweldigen storm van jl. Zondag nog
vertellen? Ieder heeft hem gehoord, ieder heeft hem gevreesd
en niemand zal hem ooit vergeten. Maar er is reden tot dank-
baarheid, dat wij 't er hier zoo goed afgebracht hebben.
Niet, dat er op vele plaatsen groote schade aangericht is,
maar hier en daar toch w~l. Bijna overal heeft het onheil
zich bepaald tot het vellen van boomen, het afrukken van
pannen, het indrukken van ruiten en het wegslingeren van
stukken zink. In de Middachterlaan versperden tal van takken
en een twintigtal omgewaaide boomen het verkeer. Ook op den
dijk tusschen Dieren en Doesburg vielen een paar boomen om.
Het tramverkeer tusschen Velp en Arnhem stond van 3 tot 9 stil
omdat nabij Daalhuizen de electrische draden geknapt waren
door een vallenden boom. Van Arnhem tot de Huijgenslaan
was de dienst nog al spoedig hersteld". Grootvader werd op
Heiderust begraven. Hij was de eerste van mijn grootvaders,
die overleed.
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Zodoende heb ik er het een en ander van onthouden.
Mogelijk interresseert dat ook mijn lezers. E.J. Muis was
timmerman-aannemer. Zijn werkplaats is er nog: achter het
huis, waar hij woonde, Tramstraat 58.
Het hoorde niet dat de knechts de doodkist maakten voor hun
overleden baas, dat deed de timmerman Chr. Jansen uit de
Oranjestraat. De kisten werden toen nog op maat gemaakt
en de timmerman met een knecht kwamen 's avonds de kist bren-
gen en de overledene kisten. Het werd een grote begrafenis,
want grootvader was een vooraanstaand Velpernaar en lid
van de gemeenteraad. Toendertijd gingen de vrouwen niet
mee naar de begraafplaats, mijn vader en de ooms reden mee
in de stoet. Toen vader 's avonds thuis kwam - wij mochten
die dag niet naar school, de winkel was dicht en de rol-
gordijnen waren neergelaten - vertelde hij met trots dat er
op Heiderust wel 80 hoge hoeden geteld waren. Ook dat heb
ik onthouden.

HET RAADSEL OP DE OUJ)EBEGRAAFPLAATS TE VELP.

Naar aanleiding van het artikel "Een raadsel op de oude
begraafplaats te Velp" in het vorige nummer had ik contact
met de heer W.E. Peppinck te Arnhem. Ook met de heer P. Slie~
drecht, die namens de kerkvoogdij der Ned. Hervormde gemeente
van Velp, de belangen van de begraafplaats behartigt.
Conclusie: Jan Peppinck is in 1924 begraven in het "eChte"
graf, dat in het noord-oostelijke gedeelte van de begraaf-
plaats ligt. Elisabeth Hovestadt is begraven in 1912 in het
andere graf, dat in het midden-oostelijke gedeelte ligt.
Hartelijk dank aan beide heren voor hun nasporingen.

Kr.J.

KLAASJE ZEVENSTER OP ROSENDAEL?
door E.J. Kruijswijk Jansen
In het kader van de cursus voor amateurhistorici, in de win-
ter 1980-1981 georganiseerd door de Stichting Gelders Oud-
heidkundig Contact, hield de heer R.B.F.M. Chamuleau uit
Oosterbeek een voordracht over "Literatuur in 19de-eeuws
Gelderland". Na afloop had ik als cursist een gesprekje
met de docent. Het ging over het verblijf van Jacob van
Lennep in hotel De Engel te De Steeg. Hij schreef daar aan
zijn zedenroman Klaasje Zevenster en wij vroegen ons af, of
er in het boek ook Gelderse plaatsen te localiseren zouden
zijn. Ik heb nu de moeite genomen Klaasje Zevenster door
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te lezen 1), een heel karwei, want het boek is bepaald
langdradig.
Ziehier het resultaat van mlJn arbeid:
Allereerst citeer ik drs. e.O.A. baron Schimmelpenninck
van der Oije, die in zijn boekje "De Engel op Steeg" het
volgende vel~eldt: Een van de talrijke gasten - de meesten
zullen hun dagboeken niet hebben gepubliceerd zo deze nog
bestaan - was Jacob van Lennep. Over hem schrijft N.D. Doedes
"Was in 1866, te Rhedersteeg, waar wij eenige weken in het-
zelfde huis logeerden, waarin hij ettelijke zomers had
doorgebracht en zijn Klaasje Zevenster heeft geschreven.
Elke morgen, reeds om zes uur zat hij bij een der boven-
vensters te werken; verder op de dag ging hij wandelen en
kon men hem af en toe met jeugdige vlugheid over hekken
zien springen of in den statige Mîddachterlaan luchtige
pirouettes om zijn bejaarde gade zien maken". 2)
Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat Van Lennep het hele
boek in De Engel heeft geschreven. Zelf deelt hij in mijn
editie op blz. 247 het volgende mee: "En waarom zou men nu
van mij moeten aannemen, dat ik evenzeer, bij 't schrijven
van een werk, waaraan ik gedurende twintig jaren van mijn
leven met herhaalde tusschenpoozen mijn tijd heb besteed,
en dat ik tallooze malen herzien en overgewerkt heb, mijn
pen alleen zou hebben laten besturen door den luim van 't
oogenblik, zonder daarbij te denken aan 't goed of kwaad,
dat ik met mijn geschrijf kon stichten? " Tussen haakjes:
Van Lennep verdedigde zich in een apart hoofdstuk, hij was
aangevallen over dit boek, dat voor die tijd nogal ont-
hullend genoemd mag worden, er speelt zich b.v. het een
en ander in een bordeel af! Maar nu de Gelderse aspecten.
Eén van de zeven studenten, die zich het lot van de vonde-
linge Klaasje Zevenster aantrekken, is Louis, graaf van
Eylar. Hij trouwt een freule van Redichem; dat is de oude
naam van Renkum. Het dorpje Hardestein zou wel Renkum kun-
nen zijn, maar bij de beschrijving van het huis Hardestein
denken we toch wel aan kasteel Rosendael: "Het Huis te
Hardestein, hoezeer sedert eeuwen in de geschiedenis bekend,
had in het verloop der tijden zoovele veranderingen onder-
gaan, dat uit de afbeeldingen, welke de teekenaars uit onze
dagen er van in 't licht gegeven hebben, bij geen mogelijk-
heid iets is op te maken aangaande zijn vroegere gedaante.
Het schip Argo, waar de oude schrijvers van gewagen, had
wel, nu eens een nieuwen voorstreven, dan een nieuwe
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verschansing, later een nieuwe kiel, enz. gekregen,
zoodat er ten slotte geen plank meer overbleef van het
oorspronkelijke vaartuig; maar ieder deel had den ouden
vorm behouden: zoodat Argus, indien hij eenige eeuwen na
zijn dood weder had kunnen opstaan, het schip, dat hij ge-
bouwd had, terstond uit duizenden zou hebben herkend.
Doch van het Huis te Hardestein waren niet slechts de
materialen vernieuwd, maar ook de gedaante bestendig
veranderd, zoodat het thans bestaande gebouw met het oude
slot geen andere overeenkomst heeft dan dat het, en nog
wel maar voor een gedeelte, op dezelfde plaats staat. In
den krijg, tusschen de zonen van Reinout gevoerd, was de
burcht door brand geteisterd geworden: in de dagen van
Karel van Egmond was er op last van Maximiliaan een der
torens van weggebroken: gedurende de Spaansche troebelen
was een gedeelte van het corps de logis, dat bouwvallig
stond, gesloopt: ten tijde van het stadhouderschap Willem
111 was er een vleugel bij aangebouwd, doch ook weder een
zijgang weggebroken. Eindelijk had, in de 18de eeuw, de
oude Peter van Eylar een grooter deel van zijn vermogen
dan wel met een gezonde huishoudkunde overeenkwam, besteed,
om het kasteel in modernen stijl te herbouwen, en nu n~d
onlangs zijn schoondochter, de tegenwoordige bewoonster
(de moeder van graaf Louis van franse afkomst, wier groot-
vader zijn fortuin in de West had vergaard. Kr.J.) er
nieuwe verfraaiingen aangebracht: zoodat van het oude ge-
vaarte niets meer in wezen was, buiten enkele grondslagen
en een oude ronde toren". Van Lennep geeft dan nog meer
bijzonderheden, die ik, eerlijk gezegd, niet met Rosendael
in verband kan brengen. Wel de volgende vermelding: "Een
tweede, smaller brug geleidde binnen het kasteel, welks
deftige, ofschoon alles behalve antieke gevel zich in het
water spiegelde, even gelijk zulks ook de geheel moderne
westergevel deed en de oude met klimop begroeide toren aan
den zuidwestelijken uithoek. Met de beide andere gevels was
zulk niet het geval.
Immers het huis stond niet niet rondom in het water, gelijk
veelal dergelijke gebouwen doen, maar de beek, die door het
park vloeide, naderde het kasteel aan den hoek, waar zich
de oude toren bevond, en vulde daar de breede gracht, zoowel
als die welke om het voorplein heenliep, terwijl zij ver-
volgens, zich aan de oostzijde versmallende, zich door het
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bosch verwijderde om de verder gelegen weilanden te be-
vochtigen en een papiermolen aan den gang te brengen".
Klaasje Zevenster, logerend bij haar pleegvader ds. Gerlof
Bol, predikant te Hardestein, bezoekt het kasteel enige
malen, vandaar de titel van dit stuk. Het huis Doornwijck,
niet ver van kasteel Hardestein gelegen, kan ik niet
thuisbrengen. Ten slotte, nog ~~n Gelders aspect: op blz.
121 komt een jonker van Valteren voor, eigenaar van het
jachtgebied "de Ongenadige Grind".
Wie zou bij die benaming niet denken aan de Onzalige bos-
sen, te meer daar dit bezit in de streek lag waarop kasteel
Hardestein te vinden was.
1) Mr. J. van Lennep, Romantische Werken, vierde deel,

IS Gravenhage, Leiden, Arnhem, 1869. Daarin "De Lot-
gevallen van Klaasje Zevenster".

2) Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, De
Engel op Steeg, Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal,
1971.

RECTIFICATIE
In aansluiting op zlJn artikel in het vorige nummer
" De lotgevallen van twee portretstukken" verzocht de
heer H. Kerkkamp om opname van het volgende:
Rectificatie. De heer S. was zo vriendelijk ons opmerk-
zaam te maken op een fout in " De lotgevallen van twee
portretstukken". De naam van de schilder was niet Gijs-
bert Buitendijk Kuijl, maar Gijsbert Buijtendijk Kuijk.
De heer S. bezit een-portret van een voorouder door -
dezelfde kunstenaar. Overigens hadden we het zelf ook
opgemerkt. -K.
VERMAKELIJK ROSENDAEL
De Stichting ter bevordering van de uitgave van atlas en
handboek "Nederlandse buitenplaatsen en historische land-
schappen" heeft in samenwerking met uitgeverij Canaletto
te Alphen aid Rijn op de markt gebracht een serie herdruk-
ken van vogelvluchtgezichten van Nederlandse buitenplaatsen
met bijbehorende prenten van huis en plaats.
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De eerste in deze serie is Vogelvlucht Rosendael, waarvan
de grote gravure naar een tekening van Barend Elshof is
ontleend aan Wegwi.iser door de heerli,jkheid Roosendaal
ofte Roosendaalsche vermakelijkheden, door J. 'Outrein
(3e druk, 1718). De 16 losse prenten zijn van P. Schenck,
1702. De vogelvlucht en de randprenten zijn alle in oor-
spronkelijke afmetingen gereproduceerd. Bovendien is er
een korte, geïllustreerde inleiding van de hand van Jonk-
heer dr. H.W.M. van der Wyck aan toegevoegd. Hierbij
afgebeeld 2 van de 16 prenten.
Het is mogelijk zelf het vogelvluchtgezicht van Rosendael
met de 16 prenten daar omheen te monteren naar voorbeeld
van het exemplaar dat in het kasteel zelf hangt. De volg-
orde van de montage is aangegeven op de omslag. Leden van
de Kring kunnen de fraaie facsimileuitgave voor de specia-
le prijs van f 20,- kopen bij de heer W.J. Meijerink in
het gemeentehuis in De Steeg.
BOEKENNIEUWS
Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen, door S.Reynders.
Uitg. N.V. Middenstandsdrukkerij en uit. Velpsche Courant
te Velp (G) 1928 95 blz.,ill.
Van dit reeds lang uitverkochte boekje verscheen een foto-
grafische herdruk bij boekhandel Arends te Rheden. Het was
in 1928 de eerste publicatie, waarin de historie van beide
gemeenten werd behandeld. De stof betreft die over Velp
en Rozendaal gaat, werd veel uitvoeriger beschreven door
H. Kerkkamp in zijn boek "Historie van Velp en Rozendaal".
De rest kan nog steeds met vrucht worden geraadpleegd.
Het boekje kost f 17,50; verkrijgbaar in de boekhandel.

KOM OVER EN HELP ONS!, door dr. I.H. Enklaar. Uitg. Boeken-
centrum B.V., Den Haag, 1981, 173 blz.,ill. f 24,90.
Ons medelid, oud-rector van het Zendingscentrum te Oegst-
geest, geeft in deze bundel een aantal boeiende schetsen
over de zending. Daarbij het artikel dat hij in no. 61
van de Mededelingen van onze Kring (maart 1977) publiceerde
"De Christelijk Nationale Zendingsfeesten op Middachten
(1868-1937), zij het in wat gewijzigde vorm en uitgebreider.
Een interessant boek met aardige illustraties, smaakvol
uitgegeven.
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NIEUWE LEDEN OUDHEIDKUNTIIGE KRING RHEDEN-ROZENDAAL
Marcel Blok, Dieren.
De heer en mevrouw De Bos-Saaltink, Velp.
Centraal Bureau voor Genealogie, 's Gravenhage.
Ir.-B. Cox, Velp.
Mevr. L.M. Jansen-Wilhelm, Velp.
De Heer H.A. Kramer, Velp.
De heer en mevrouw Scholten-Geerlings, Dieren.
Mevrouw M. Veldhuizen-van Deventer, Velp.

W.B. BARENDREGT OVERLEDEN
Te Velp overleed plotseling op 27 oktober 1981 de heer
W.B. Barendregt bijna 85 jaar oud, vanaf de oprichting
lid van onze Kring. Wij zullen de heer Barendregt missen,
want hij was een bijzonder trouw lid, dat vrijwel nooit
ontbrak op de bijeenkomsten en bij de excursies.

DE lSTE SECRETARIS VERHUISDE
De lste secretaris van onze Kring, de heer P.G.J. Breukink,
verhuisde naar Deventerweg 96, 7203 AN Zutphen. Het tele-
foonnummer bleef onveranderd 05750-17869.

[

CONTRIBUTIE 1982
De penningmeester verzoekt de leden de contributie voor
1982 (afzonderlijke personen f 15,- ; echtparen f 20,-)
thans nog ~ te betalen.
Men wachte de acceptgirokaart af.
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