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ZOMEREXCURSIE

De zomerexcursie vindt plaats op vrijdag 26 augustus 1994 en
heeft als doel Xanten en Anholt.

Xanten
De Romeinen stichtten omstreeks 100 na Christus de
burgerlijke nederzetting Colonia Ulpia Trajana. Onder keizer
Trajanus, die van 98 - 117 regeerde bereikte het Romeinse Rijk
zijn grootste uitbreiding.
De fundamenten van deze stad ,zijn een rijke bron voor
archeologen, omdat het terrein van de nederzetting - en dat is
heel uitzonderlijk - na de ondergang van het Romeinse Rijk
niet werd bebouwd. Het hedendaagse Xanten is namelijk
gebouwd op de begraafplaats van de vroegere Colonia, een
paar honderd meter buiten de stad, aan de weg naar Keulen.

St. Viktordom
Wij brengen onder deskundige leiding van de heer De Heiden
een bezoek aan de uitzonderlijk mooie St.Viktordom. De heer
De Heiden verzorgde op 21 maart een dialezing en noemde bij
die gelegenheid de Viktordom uniek vanwege de pracht en
praal die bewaard gebleven is. Terwijl in ons land geen enkele
kerk aan de beeldenstorm ontsnapte, bleef in Xanten het beeld
van een middeleeuwse kerk bewaard.
In de vierde eeuw werden de heilige Viktor en zijn
metgezellen, die ter wille van het christelijk geloof stierven, als
martelaren vereerd. Zij werden begraven op de begraafplaats
van de Colonia Ulpia Trajana. Later werden op deze
christelijke gedenkplaats een kerk en een klooster gesticht en
kreeg de plaats de naam "bij de heiligen", ad sanctos, Xanten.
Xanten was in de Middeleeuwen een bloeiende stad en als
symbool van haar rijkdom verrees de machtige vijfschepige St.
Viktordom in gotische bouwstijl. De kerk heeft vijftien altaren
en is rijk aan kunstschatten, zoals het hoogaltaar en een
reliekschrijn uit de twaalfde eeuw.

Wasserburg Anholt
Waterkastelen werden in de Middeleeuwen gebouwd op
plaatsen waar water voor bescherming zorgde, bijvoorbeeld op
een doorwaadbare plaats in een rivier. De omgrachte burcht
Anholt lag in het ontoegankelijke moerasgebied aan de heirweg
van Mechelen naar Hameland.

1994
door HRenkema-Homs

De donjon of grote toren is het oudste gedeelte, dat op z'n
laatst in de twaalfde eeuw werd gebouwd. In de loop der
eeuwen hebben diverse bouwwerkzaamheden de oude burcht
tot een prachtig kasteel doen uitgroeien.
De burchtheren van Anholt stammen uit het geslacht Zulen
(Zuylen). Via erfdochters komt de heerlijkheid in handen van
de geslachten Von Gemen, Bronkhorst-Batenburg, zu Salm en
zu Salm-Salm,

Bronnen:
Xanten, uitgave van
Arbeits gemeinsc haft
Freizeit und Frem-
denverkehr Xanten
e.v.
Nicol aus Leopold
Fürst zu Salm-Salm,
Wasserburg Anholt
(1966),

Wasserbug Anholt
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door Mevr. A.I.M. Akkermans-Praagman

DE OPEENVOLGENDE ORGELS IN DE KERK VAN ROZENDAAL

De restauratie van het huidige orgel
Enkele jaren geleden werd duidelijk dat de mankementen die
het orgel vertoonde van zodanige aard waren dat men met de
normale onderhoudswerkzaamheden niet langer kon volstaan.
De kerkvoogdij wendde zich tot de landelijke Orgelcommissie
van de Nederlands Hervormde Kerk om advies. Onderzoek
toonde de noodzaak van een restauratie aan. In verband
hiermee werd toen ook de vraag gesteld of er in historische zin
iets over het orgel bekend was. Alhoewel men over een aantal
gegevens beschikte (I), viel er niet echt veel te vermelden. Een
en ander vormde de aanleiding tot het verrichten van wat nader
onderzoek.

Een orgel uit Deventer
Halverwege de achttiende eeuw verrees in Rozendaal het
gebouw bestaande uit kerk en pastorie(2). Toen de voltooiing
van de kerk naderde kwam de inrichting aan de orde.
Natuurlijk moest er ook een orgel komen.
De stichter van de kerk, Lubbert Adolf Torck, toenmalig heer
van Roscndael, noteerde uitvoerig de kosten die gepaard
gingen met de aanschaf daarvan(3). Uit die gegevens kan het
volgende worden gereconstrueerd.

Om te beginnen reisde "den musicant Vierdeman", op verzoek
van Torck en door bemiddeling van momber van Hasselt(4),
naar Deventer "om een orgel te besien". Blijkbaar bevond zich
daar -in een van de kerken ?- een orgel dat te koop was en in
aanmerking kwam voor de nieuwe kerk in de heerlijkheid.
Vierdeman 's oordeel moet gunstig uitgevallen zijn want Torck
besloot het orgel te kopen.
In maart 1758, kort na Vierdeman 's bezoek, reisden Zeger
Verbeek en Coenraed Schaep naar Deventer om de aankoop
verder te regelen. Coenraed Schaep, uit Arnhem, was bij de
zaak betrokken als toekomstig organist van Rozendaal.
Misschien heeft hij ook moeten toezien op het uit elkaar nemen
van het orgel. Deventer was trouwens geen onbekend terrein
voor Schaep. Voordat hij in 1753 naar Arnhem kwam, woonde
hij daar(5). Mogelijk was hij zelfs bekend met het betreffende
orgel.
In Deventer hadden Verbeek en Schaep te maken met
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W.Beeler, organist van de Grote Kerk(6). Hij was er in
muzikaal opzicht een belangrijk man. Vermoedelijk behartigde
hij de belangen van de eigenaar van het orgel. Wie die eigenaar
was in wiens opdracht Beeler handelde blijft de vraag. Tot nu
toe is geen contract gevonden met betrekking tot de aankoop.
Ook is tot dusverre geen vermelding bekend die erop 'zou
kunnen duiden dat uit een van de Deventer kerken een orgel
werd verkocht.
Zeger Verbeek was door Torck belast met de financiële kant
van de transactie. Hij had "in avant" geld ontvangen "om een
orgel te koopen", Van Verbeek ontvangt Bee1er op 23 maart een
eerste betaling: f.231,-.
Na de demontage werd het orgel in Deventer opgehaald door
"Evert de postillion" en "met de drie wagens en eene kar" naar
Rozendaal vervoerd. Zodra de orgeldelen in Rozendaal
gearriveerd waren, volgde een tweede betaling. Ditmaal zond
Torck Beeler een bedrag van f.l00,-.
In de pasgebouwde kerk kreeg het orgel een plaats ter
linkerzijde van de preekstoel. Vermoedelijk stond het daar op
een verhoging, een balcon. De opmerking bij een betaling aan
Joannes Bistolli "voor 't stukadore onder den orgel in de kerk
op Rosendaal " geeft aanleiding tot een dergelijke
veronderstelling(7).
Eind mei moet de opbouw van het orgel min of meer voltooid
zijn geweest. Bee1er kwam toen persoonlijk, samen met "den
orgelmaker", naar Rozendaal. Als men klaar was met de bouw
van een orgel, volgde een keuring. Eventuele gebreken werden
dan verholpen door de orgelmaker. De komst van Beeler en de
orgelmaker zou op een dergelijke keuring kunnen wijzen. In
ieder geval volgde hierna de derde en laatste betaling. Op 1
juni noteerde Torck dat hij Beeler een bedrag van f.215,- ter
hand had gesteld. In totaal was er toen f.546,- voor het orgel
betaald. Voor het uit elkaar nemen en weer opbouwen van het
orgel vermeldde Torck geen aparte betalingen. Misschien was
dit bij de koopsom inbegrepen.

Het orgel kon nu in gebruik worden genomen. Per 1 juni kwam
Coenraed Schaep in dienst als organist van de kerk in
Rozendaal tegen een halfjaarlijks traktement van f.31,50 (8).
Naast Schaep werd Frederik Snitger aangesteld voor het



"treede der blaasbalken en eenemaal luyden der klok by yder
Godsdienst"(9).
De officiële ingebruikname van de kerk en van het orgel vond
plaats op zondag 9 juli 1758. Een maand tevoren, op 8 juni,
was dat al officieus gebeurd toen Torck's neef en erfgenaam
Assueer Jan Torck in Rozendaal trouwde met Eusebia Johanna
de Rode van Heeckeren.

dispositie betrekking heeft gehad op het orgel van de N.H.kerk
te Roosendaal (N.Br.). In ieder geval lijkt het erop dat de bij
Hess vermelde 15-stemmige dispositie te omvangrijk is
geweest voor het toch vrij kleine Rozendaalse orgel. We zijn
namelijk in staat ongeveer na te gaan hoe groot dit orgel is
geweest. Ook al is het inwendige verdwenen, het uitwendige,de
kas, is bewaard gebleven. Deze eikehouten kas werd ruim

honderdtwintig jaar later gebruikt bij de bouw van
een nieuw orgel.

Orgel met gedeelte interieur van de kerk in Rozendaal.
(eigen opname van de auteur).

Hoe het orgel die dag geklonken heeft weten we niet, want
jammer genoeg is de dispositie, het geheel aan registers, niet
bekend.
In het verleden is wel gedacht dat de dispositie die Hess (10)
vermeldt van het orgel in "Rosendal" op dit orgel van
toepassing geweest zou zijn. Ook Broekhuyzen (11) is daar in
zijn handschrift van uitgegaan. Hij beschrijft dezelfde
dispositie als behorend bij het orgel in "Rozendaal, Provintie
Gelderland". Frans Jespers(12) meent echter dat bedoelde

Het door Leichel gebouwde orgel
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw blijkt het
Deventer orgel niet langer te voldoen. Mr.
R.J.C.baron van Pallandt, heer van Rosendael en
eigenaar van de kerk, neemt contact op met de
Duitse orgelbouwer Ehrenfried Leichel.
Leichel, in die tijd nog woonachtig te Duisburg, was
in de regio geen onbekende. Zo had hij bijvoorbeeld
al orgels gebouwd voor de N.H.kerk in Dieren
(1865), de N.H.kerk in Ellecom(1874) en de
Doopsgezinde kerk in Arnhem(1870)(13).

Waarschijnlijk is Leichel in maart 1880 met de
bouw van het nieuwe orgel begonnen. Na eerst het
oude, uit Deventer afkomstige orgel, te hebben
afgebroken, bouwde hij een vrijwel geheel nieuw
orgel, daarbij gebruikmakend van de
achttiendeeeuwse orgelkas. Omdat het nieuwe
instrument qua afmeting groter was dan het oude,
moest de bestaande kas worden uitgebreid met twee
zijvelden (met daarin houten imitatiepijpen).
Tegelijkertijd zou het orgel zich zo, ook wat grootte
betreft, beter verhouden tot de achterwand van de
kerk. Het nieuwe, "grote" (14) orgel kreeg namelijk
tevens een nieuwe plaats en wel achterin de kerk,

midden op de galerij boven de herenbanken. Tot dan toe was
deze galerij niet toegankelijk geweest. Vandaar dat er in de
oostmuur, tegen de meest noordelijke steunbeer, een opgang
werd gemaakt. De orgelgalerij is zodoende alleen van buitenaf,
via een steile trap, te bereiken.

Begin september was Leichel klaar met de bouw van het orgel.
Op 9 september 1880 ontving hij een eerste betaling van
f.400,- "in mindering voor de levering van het orgel".
Enkele weken later, op 25 september, volgde een tweede
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betaling van f.2000,- "voor het maken en leveren van een
nieuw orgel in de kerk te Rosendaal"(15). In totaal was er toen
een bedrag van f.2400.- betaald. De tweede en definitieve
betaling vond plaats na de officiele ingebruikname van het
orgel. Over die ingebruikname, op zondag 19 september, stond
de woensdag eraan voorafgaand het volgende in de
Arnhemsche Courant:

"Aanstaanden Zondag, des voormiddags 10 uur
zal het geheel vernieuwde orgel in het
kerkgebouw te Rozendaal plegtig worden
ingewijd. Dit thans zeer veel vergroote en bijna
geheel nieuwe orgel, was vroeger geplaatst in
een hoek der kerk, waar het door de bekrompen
ruimte zich nietig voordeed. Thans is het
verplaatst tegenover den kansel, op eene brede
galerij, boven het gestoelte der Heerlijkheid. De
eenvoudig schoone antieke kast van bruin
eikenhout in haar geheel behouden, en met een
paar zijvleugels vergroot, vertoont zich thans in
al hare schoonheid. Volgens deskundigen die in
de gelegenheid waren het orgel reeds te hooren,
moet het ook als speeltuig zeer voldoen, en den
maker tot eer verstrekken".

Deze keer weten we wel hoe het orgel die zondag geklonken
heeft. Sinds 1880 is er namelijk aan de dispositie van het orgel
niets meer veranderd. Zij luidt:

Prinzipal 8'
Bourdon 16'
Viola di Gamba 8'
Hohlflöte 8'
Oktav 4'
Flöte 4'
Oktav 2'
Ventil
Het manuaal loopt van C tot f3 en het aangehangen pedaal van
C tot g.
(Het is de bedoeling dat hierin bij de restauratie geen
wijzigingen wordt aangebracht).

Een authentiek Leichel-orgel, een zeldzaamheid?
Het Rozendaalse orgel, sinds kort een Rijksmonument,
verkeert dus nog in de originele staat. We kunnen spreken van
een authentiek Leichel-orgel. Wie was Leichel?
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Ehrenfried Leichel
geb. 18jan. 1828 te Emmerich, overl. 14 nov. 1905 te Arnhem.

Ehrenfried Leichel behoorde tot de kleinere industriële
orgelbouwers uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In
1828 in Emmerich geboren, verhuisde hij al jong naar Keulen.
Van daaruit ging Leichel op "Wanderschaft" en werkte kortere
of langere tijd in steden als Wenen, Praag, Berlijn, Dresden,
Leipzig etc. Opgeleid als orgelbouwer ontwikkelde hij zich in
die jaren ook tot pianobouwer. Deze deskundigheid stelde hem
in staat om Frans Liszt drie jaar lang als concertstemmer te
vergezellen. In 1854 vestigde hij zich tenslotte in Duisburg.
Veel werk verrichtte hij in het Rijnland, maar ook steeds meer
in Nederland. Aanvankelijk reisde hij vanuit Duisburg naar
Nederland en verbleef dan voor de duur van het werk ter
plaatse. Dit was ook het geval bij de bouw van het orgel in
Rozendaal. Of hij in Rozendaal zelf verbleef is niet duidelijk.
Wel is bekend dat hij naast de betaling voor het orgel nog een
bedrag van f.l02,- ontving als "tegemoetkoming in de kosten
van huisvesting".

Langzamerhand moet Leichel hier in de regio steeds meer werk
hebben gekregen. In 1885 besluit hij, mede op instigatie van
baron van Pallandt, zijn bedrijf naar Arnhem te verplaatsen
(16). Het is niet bekend waar hij in het begin in Arnhem heeft
gewoond. In 1894 was de firma "Leichel & Zonen (E.) orgel-
en pianofabrikanten" gevestigd hoek Weerdjesstraat en
Vossen straat 31. Later verhuisde Leichel naar de Boekhors-



tstraat, nr. 32, en vervolgens naar Steenstraat 28. Als hij op 14
november 1905 op 78-jarige leeftijd overlijdt woont hij in de
Dullertstraat (17).
Na Leichel's dood zetten zijn zonen Heinrich en Friedrich
Ehrenfried het bedrijf voort onder de oude firmanaam. Nog
geen jaar na de dood van zijn vader overlijdt Heinrich
plotseling tijdens het werk. Friedrich Ehrenfried gaat dan
alleen verder(18).

Zoals gezegd verrichtte Ehrenfried Leichel veel werk in het
Gelderse. Niet alleen bouwde hij nieuwe orgels, er zijn er ook
nogal wat door hem verbouwd, zoals bijvoorbeeld dat van de
N.H.kerk te Elspeet(1878) (19). Daarnaast repareerde hij veel.
Zo waren de uitgebreide herstelwerkzaamheden, in 1895, aan
het orgel van de Grote of Eusebiuskerk te Arnhem van zijn
hand (20).

Veel van Leichel's werk is teniet gedaan. Sommige van zijn
orgels werden op hun beurt verbouwd of gewijzigd, andere
werden afgebroken. Men kan zich afvragen hoeveel van de
door Leichel gebouwde orgels zich nog in authentieke staat
bevinden. In hoeverre is een orgel als dat van Rozendaal een
zeldzaamheid? Een inventarisatie van zijn werk zou een
antwoord op die vraag kunnen geven. Toekomstmuziek?

NOTEN

1. De gegevens, betrekking hebbend op het orgel uit Deventer,
dank ik grotendeels aan J.C.Bierens de Haan. Door tevens te
wijzen op het voorkomen ervan in Torck's Journaal, zette hij
mij van meet af aan op het goede spoor.

2. Voor meer informatie over de kerk ,zie:
Akkermans-Praagman, A.I.M., De kerk te Rozendaal. Een
herenkerk uit de 18e eeuw. Stichting Vrienden van de kerk te
Rozendaal, Rozendaal1987.
Bierens de Haan, J.c., Rosendael, Groen Hemelt jen op Aerd,
Zutphen 1994,p.141-145.

3. De kosten betreffende de aankoop zijn vermeld in Terek's
Journaal(inv.512) en Cassastaat(inv.1965) gedurende de
maanden maart -juni 1758. Beide treft men aan in het Archief
van het huis Rosendael (AHR) dat zich in het Rijksarchief van
Gelderland (RAG) te Arnhem bevindt.

4. J.D.Copes van Hasselt, richter van de heerlijkheid
Rosendael en sinds 1747 momber van het Vorstendom Gelre en
Graafschap Zutphen.

5. Gemeentearchief Arnhem (GAA), Oud Archief N.H.kerk
Arnhem, "Naemlijst der Ledematen van de Gereformeerde
Kerk te Arnhem", inv.70. Begin 1753 komt Schaep met
attestatie uit Deventer. Een latere toevoeging, gedateerd 27
dec.l758, vermeldt dat hij naar Rozendaal is vertrokken. In
Rozendaal wordt hij op 31 okt.(?) 1758 ingeschreven in het
"Kerkenboek der Heerlijkheijdt Roosendaal", Kerkelijk
Archief Rozendaal(KAR), niet geinvent.

6. Beeler's officiële naam was Joseph Wilhelm Ernst Böhler.
Meestal komt men hem tegen als Beeler, Beier of Be hIer.
De uit Hidburghausen (Dtsld.) afkomstige Beeler was in 1732
door de stad Deventer aangesteld als organist en klokkenist
tegen een jaarsalaris vanf450,-.
Gemeentelijke Archiefdienst Deventer (GAD), Res.B., 10-3-
1732.

7. RAG. AHR inv.l965.12-11-1758

8. RAG,AHR inv.513, 2-3-1759. Schaep verdiende dus jaarlijks
f63,-. Een heel verschil met een man als Beeler die alleen al
voor het spelen bij de installatie van de Rector Magnificus op
6 november 1758,f25,- ontving. GAD, Cameraar 1758.

9. RAG, AHR inv.513, 22-6-1760. Snitger ontvangt dan een
jaar salaris. Dat betekent dat hij op 1 juni 1759 in dienst was.
Ik ga er van uit dat Snitger, alhoewel er geen betaling over het
eerste jaar vermeld wordt, vanaf het begin als orgeltrapper
werkzaam is geweest. Zonder een orgeltrapper kon een
organist niet spelen. Daar Snitger en zijn vrouw, komend uit
Velp, tegelijk met Schaep worden ingeschreven in het
"Kerkenboek" van de heerlijkheid (KAR, niet genvent.) neem
ik aan dat Snitger, net als Schaep, op 1 juni 1758 in dienst is
getreden.
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10. Hess, J., Dispositiën der merkwaardigste Kerkorgelen,
welken in den zeven Vereenigde Provincien als mede in
Duytsland en elders aangetroffen worden, Gouda 1774.

11. Broekhuyzen Sr., G.H., Orgelbeschrijvingen, handschrift.
Uitgave verzorgd door Gierveld, A.J., Bouwstenen 4 DU, Zeist
1986.
12. Jespers, F., Repertorium van orgels en orgelmakers in
Noord-Brabant tot omstreeks 1900, 's-Hertogenbosch 1983.

13. Seijbel, M., Zes Eeuwen Veluwse Orgels, Zaltbommel1975.
14. In Rozendaal werd, met betrekking tot het oude en het
nieuwe orgel, nog lang gesproken over het kleine en het grote
orgel.

15. RAG, AHR inv. 583.

16. Portheine jr., H., "Orgels, orgelbouwers, orgelgebruik en
organisten in de voormalige St. Martin us- en in de
tegenwoordige St.Eusebius- of Groote Kerk te Arnhem",
BuliNOB, 2e serie 5.1912, p.201-202.
Zeitschrift für Instrumentenbau, Leipzig, 1880, p.294.

17. GAA, Adresboeken Arnhem 1894,1900,1904,1905.

18. Bron van verwarring is soms hetfeit dat er naast de firma
E. Leichel ook nog een firma Friedricb Leichel en Zn.,
orgelbouwers, bestond. Oorspronkelijk gevestigd te
Düsseldorf verhuisde ook dit bedrijf naar Gelderland en wel
naar Lochem.

19. zie noot 13.

20. GAA, Oud ArchiefN.H.kerk Arnhem inv. 76.
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(vervolg van blz 8).
Hier in de buurt wordt ook naarstig onder auspiciën van de
Organisation Todt aan de Usselstelling gegraven. Meestal door
inboorlingen, echter ook door anderen, die meestal in scholen
in Arnhem ingekwartierd zijn. We spraken vele van deze
lieden, daar wij vrij langen tijd als hun apotheek fungeerden;
zij hebben het daar, de omstandigheden in aanmerking
genomen, vrij goed. Dit ter geruststelling van degenen onder U,
die hier familieleden of kennissen als graver hebben. Een zeer
onaangenaam concentratiekamp schijnt in Rees (Dtschl.) te
zijn; velen komen gebroken daarvandaan terug en moeten dan
in een doorgangsnoodziekenhuis te Doetinchem worden
opgenomen. Verscheidenen verlaten dit noodziekenhuis echter
nimmer meer.....

Wanneer U daartoe in de gelegenheid bent, meldt ons dan ook
Uw belevenissen van het afgelopen half jaar; op deze wijze
kunnen wij ons ook zonder dagbladen en met trage
postverbindingen nog eenigszins een beeld vormen van de
toestand in andere delen van het bezette gedeelte van ons land.

Naschrift van de Redactie
In het kader van onze oproep "Vijftig jaar later" ontvingen wij
van mevrouw Jonkers- Wallaart afschriften van brieven.
Mevrouw Jonkers woont in huize "Tusculurn" aan de
Zutphensestraatweg in Velp. Deze brieven werden door de
toenmalige bewoners van dit huis (tot 1980), de heer en
mevrouw Van Buren-Bakker in het laatste oorlogsjaar
geschreven om vrienden elders in Nederland woonachtig op de
hoogte te houden van het reilen en zeilen in Velp en omgeving,
in het bijzonder wat de laatste helft van dat jaar betreft.
De verslagen geven een beeld van de woon- leef- en
werkomstandigheden in die tijd, Vanaf oktober 1944 is in het
bewuste huis de nood-apotheek van Velp gevestigd geweest,
Een stapel etiketten en wat medicijnflesjes zijn daarvan
bewaard gebleven.
De eerste brief hebben wij hierbij afgedrukt, de tweede
plaatsen we in een volgend nummer. De derde - in het Engels
gesteld - kan worden beschouwd als een samenvatting van de

beide andere en zal
daarom niet worden
geplaatst.
Met deze brieven wordt
ons een treffend tijdsbeeld
voorgelegd.

NOOD APOTHEEK
"T US CU L U M"

UI TWENDIG
ZutpheDscheslraaiweq 28. VELP



BERICHT UIT VELP (I)

Velp, 8 Maart 1945
Als navolgenswaardig voorbeeld van een onzer
Amsterdamsche vrienden volgt hier een verslag om U op de
hoogte te stellen van de gebeurtenissen, die zich in Velp in de
laatste zes maanden hebben afgespeeld.

Het begon op den eersten Zondag in September, des middags
om half zes; en wel met een geweldig bombardement van het
vliegveld Deelen, 8 km hemelsbreed van Velp. Blijkbaar
werden tijdbommen geworpen, of voorraden munitie
ontploften, tenminste, wij namen, aanvankelijk om het
kwartier, later met langer tussenpoozen, tot den volgenden
middag enorme explosies waar. Ongeveer tegelijk daarmee
begonnen de Duitsehers met een geros en gerij over den
grooten weg Arnhem-Zutphen, dat veertien dagen duurde, en
toen langzamerhand minder werd. 17 September werd Arnhem
gebombardeerd en op 23 Sept. begon de algeheele evacuatie
van deze stad; dagenlang trok hier een diep droeve stoet van
evacué's, met allerlei onmogelijke, volbeladen vehikkels,
voorbij. Wij herbergden gedurende ongeveer een week 33
evacué's, maar in Velp is de toestand met ca 35000
Arnhemmers erbij al spoedig onhoudbaar, zoodat het grootste
gedeelte vertrekken moest; ongeveer 4000 evacué's bleven hier
hangen.

Begin October werd in ons laboratorium (waar wij wonen) een
noodapotheek geopend, waaraan wij beiden aanvankelijk
medewerkten. Na Kerstmis beëindigde Mieke deze
werkzaamheden, daar het voor haar te vermoeiend was. Op 4
October voerden geallieerde jachtbommenwerpers (de
Duitsehers noemen deze apparaten "jabo's", welke afkorting
hier verder gebruikt zal worden) hun eerste aanval op Velp uit;
doel niet bekend, waarschijnlijk op eenige groote Duitsche
tanks, die juist het dorp gepasseerd waren. Resultaat 17dooden
(Nederlanders), w.o. vrouwen kind van 4 maanden van een
onzer collegae, door een voltreffer op hun huis. Ik was juist op
weg naar den barbier en op 2 minuten van ons huis verwijderd
kwam een raketbom op 2 m achter mij terecht; resultaat een
langzaam beterend doof oor. Den volgenden dag, 5 October,
herhaling; we gingen boodschappen doen in het dorp, het
centrum ervan kreeg nu de volle laag. Veel huizen kapot, veel

Drs HJ. van Buren
Zutphensche Straat 28. VELP (G)

glasschade; aantal slachtoffers weet ik niet. Wel weten wij, wat
de angst voor zoo'n aanval beteekent . - Op 13 October, des
namiddags om 5 uur, wederom een schietpartij met de
boordkanonnen, gevolgd door bommen in onze onmiddellijke
omgeving, o.a. 6 bommen in het weitje vlak voor ons huis, 2
stuks op het voetpad, en enkele op het Parkhotel naast ons.
Vrijwel alle ruiten gesprongen. In onze huiskamer hadden we
nog één ruit, in de keuken niets meer, in de slaapkamer de
helft. Laboratorium en apotheek dienovereenkomstig. Mieke
bevond zich op de keldertrap, ik was bezig in de stal de
konijnen te voeren. Weer een hoogst onaangename
gewaarwording. -Nadien bleef het onrustig in de lucht, steeds
weer schietende en patrouilleerende geallieerde jagers,
nagenoeg geen Duitsche vliegtuigen, wel luchtdoelartillerie;
verder schietpartijen van Britse artillerie, o.a. in Velp-Zuid.

Een en ander werd opgeluisterd door razzia's, zooals dat bijna
in het geheele land het geval is. De vrouwen deden de
boodschappen en de mannen bleven thuis en waschten de vaat
en schilden aardappels. In November ging dit alles zoo'n beetje
door.

Het begin van December was vrij rustig; toen begon het
gevlieg van de V-I, maar dit was aanvankelijk niet
verontrustend; enkele van deze apparaten kwamen dagelijks of
des nachts over. - Op 22 December tracteerden de Engelsehen
ons als Kerstverrassing op artillerievuur, dat in onze
onmiddellijke nabijheid lag en ca vier uur achtereen aanhield.
Links en rechts om ons heen granaatinslagen, ongeveer 60
stuks,o.a. het huis naast ons, in de naar ons toegekeerde muur,
een voltreffer. Wij hebben samen uren in de kelder
doorgebracht, in doodsangst in een kleine nis. Alle ruiten
waren gesprongen, nu radicaal, ook die welke medio
November vervangen waren na de aanval der "jabo's", Overal
granaatscherven, putten in de muren, gaten in de plafonds enz.
enz. Op dezen dag begon het juist te vriezen; zoodat wij de
Kerstdagen in hoofdzaak doorbrachten met het zo goed
mogelijk dichtmaken van het huis. Daarbij komt nog, dat wij in
ons huis gasverwarming hebben; we stookten dus gas, van
11.00 - 12.30 en van 6.00 - 8.00, hetgeen beslist onvoldoende
was; het gas was 1 Januari afgeloopen, zoodat we toen met de
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kachel zijn gaan werken, hetgeen aanvankelijk allerminst een
succes was; later bleek, dat de schoorsteen niet in orde was.
Sedert 22 December slapen we in den kelder, hetgeen rustiger
(en minder koud dan onze slaapkamer).

Nu begint zoo langzamerhand het aantal V-I's toe te nemen,
alsook het percentage, dat zijn doel niet bereikt, en in de
omgeving terecht komt, daarbij enorme ravage's veroorzakend.
De tuinman spreekt V-3; Voor Vriend en Vijand. Het zij
lugubere dingen, die een zenuwslopend geluid maken;
sommige menschen kunnen er niet meer van slapen; soms
komen er, vooral in de nanacht, eenige honderden over, en
hoort men ze dan bij tientallen neervallen.

Eind Januari ging Mieke fourageren in Doetinchem. De
moeilijkheid van het fourageren in den Achterhoek is, om den
IJssel over te komen. Sedert 1 Maart jl is dat nu zelfs officieel
verboden. Mieke wandelde in een dikke sneeuwlaag naar
Doetinchem, via een mooie omweg (Olburgensche veer), van
45 km. Was daar 's avonds om half zeven. Eenige dagen later,
met sleetje terug via Zutphen, Doetinchem-Zutphen per auto,
onder de voortdurende bedreiging van jabo's, van Zutphen af
wandelende; haalde "s avonds Dieren en sliep daar bij
vreemden, den volgenden dag weer naar Velp terug, met
volgeladen slede, bekaf.

Februari begon met het neerploffen van een V-I bij Kasteel
Biljoen (2/2); weer eenige ruiten vernield. 's Morgens om
kwart voor acht een geweldige knal en glasgerinkel. Het
gevlieg van deze dingen houdt een mensch voortdurend in
spanning; hoort men er één aankomen dan blijft men luisteren
of hij soms ook stil blijft staan; soms is dat het geval en dan
maar wachten op de knal. Ongeveer 14 dagen geleden vielen er
hier in de omgeving niet minder dan 19 stuks; o.a.is Kasteel
Rosendaal door een V-I beschadigd.

Bij het begin van het geallieerde offensief bij Kleef genoten we
24 uur van een ononderbroken trommelvuur, waarbij alles
daverde en trilde; de bedoeling ervan was toen nog niet
bekend, dus wederom angstige dagen.

Op 4 Maart, verleden Zondag, 's middags om kwart voor drie
opeens weer een gierende granaat en inslag in de onmiddellijke
omgeving; gevolgd door drie andere. Weer geruimen tijd in den
kelder gezeten. Gelukkig bleef het daarbij. Doel onbekend. Om
half een 's nachts viel vlakbij een bom, om 1 uur een V-I.
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Verder weer den geheelen nacht V-I 's en zo gaat het maar door.
Wat onze voedselpositie betreft: 1400 g brood per week, na
eenigen tijd 1000 g te zijn geweest, 100 g kaas per 14 dagen,
250 g vleesch per 14 dagen. Geen suiker, geen jam, geen boter,
geen melk. Na eind November thans voor het eerst weer 2 kg
aardappelen en nu 3 kg suikerbieten. Voorts 80 à 1()() g olie per
maand (blijkens het verzeepingsgetal voor de helft uit
paraffinum liquidum bestaande!! I). Gelukkig kunnen de
ouders van Mieke van Doetinchem uit deze rantsoenen wat
bijwerken. Het bereiden van het eten is uiteraard ook een
probleem; alles op een klein potkacheltje in de huiskamer,
waarop maar één pan kan staan. gelukkig hebben we nog wat
hout; men krijgt een toewijzing van een halve M3, die men zelf
uit de bosschen moet halen en zelf zagen en kloven (zodat men
driemaal warmte heeft van dezelfde hoeveelheid hout, zoals
Mieke laatst opmerkte).

Dank zij laboratorium en apotheek hebben we nog electrische
stroom, één van de zeer weinigen, thans van 's middags 1 uur
tot de volgende morgen 7.15. Geleverd door de centrale van de
A.K.U. Soms sluit de eene Duitseher je 's morgens af en de
andere dan 's avonds weer aan. Het aantal storingen is legio,
hoewel den laatsten tijd, nadat door strenger toezicht de
centrale niet meer overbelast is, wat minder. Daardoor werkt de
waterleiding ook nog.

De geruchten omtrent de evacuatie van Velp waren ontelbaar;
telkens weer steken ze hun kop op. Sedert het begin van het
jaar hebben we hier een Sonderausweis, geldig tot 31 Maart.
Hopelijk alsdan verlengd of niet meer noodig. De
Ortskommandantur was van plan de geheele gemeente Rheden
à 20.000 inwoners met 3 man personeel van Sonderausweisen
te voorzien. Ondanks het Duitsche organisatievermogen is deze
opzet evenwel mislukt en duurde het weken.

We zijn blij dat we nog leven. We hopen het einde van dezen
afschuwelijken oorlog spoedig te beleven in het bezit van onze
normale geestvermogens, lijf en leden en van onze spullen.
Behalve aan etenszorgen staan we hier continu bloot aan
allerlei andere verrassingen; Engelsche jagers, V-I 's en
Engelsch granaatvuur, en wat de belligerenten nog verder voor
ons in petto hebben. Tegen de typhus, die hier vrij plotseling de
kop opstak, zijn we schielijk ingeënt, dus hopelijk geeft dat
geen zorgen.

(voor vervolg zie blz 6).



HERINNERINGEN AAN MIJN VERBLIJF ALS EVACUÉ IN HET DORP
RHEDEN

Periode september 1944 tot juni/juli 1945

Inleiding
Alvorens in te gaan op de herinneringen, is het een goede zaak
enige informatie vooraf te geven.
Tijdens de Duitse inval, in mei 1940, diende Rheden, of in
ieder geval een deel van het dorp, ontruimd te worden. Rheden
behoorde tot de IJssellinie. De verdreven bewoners kwamen
voor een deel naar Arnhem. Mijn vader diende als
dienstplichtig wachtmeester bij de veldartillerie en was
gelegerd net achter de Grebbelinie. Mijn moeder bood
onderdak aan de weduwe Bennink met haar dochters Reina en
Sientje en zoon Gerrit met zijn hond Nora.
Door de vrij snelle capitulatie van het Nederlandse leger
duurde hun verblijf in Arnhem slechts enkele dagen.
Tijdens de oorlog bleef het kontakt met de Benninks bestaan.
Wij reisden met de Gelderse Bus van halte Bronbeek naar halte
Pinkelseweg. Fietsen en kinderwagens werden op het dak van
de bus vervoerd en een conductrice verkocht en knipte de
kaartjes. Vanaf de bushalte liepen we de Pinkelseweg af, de
spoorbaan over, langs Staalindustrie Hermes naar nummer 12.
Aan huis was een bouwbedrijf, gedreven door de broers Karel
en Gerrit. Er was en timmerwinkel, een grote houtloods, een
stal met varkens en twee tomen kippen. Bovendien veel
konijnen. Tegenover de woning was een prieel gebouwd,
aansluitend een kennel voor Nora en een kippenhok met ren.
Achter de stal en de houtloods waren de bongerd en de
moestuin met een tweede, stenen, kippenhok.
Meer herinneringen uit die jaren heb ik niet.

September 1944
Luchtlandingen en gevechten in en rond Arnhem.
Communicatiemogelijkheden waren beperkt, er staken
geruchten de kop op dat Arnhem ontruimd moest worden. Bij
ons thuis kwam iemand (een verpleegster?) met een bericht van
Oma Bennink: wanneer wij Arnhem moesten verlaten waren
wij welkom op de Pinkelseweg 12.
Mijn vader fietste naar Rheden en kwam terug met het bericht,
dat wij drieën alsmede ome buren Jo en Dora Looten met hun

door Rob Pogge

dochters Thea en Hannie konden komen. Voor de schoonouders
van Jo Looten, opa en oma Rodermans, was onderdak bij van
Wijngaarden, in een vrijstaand huis, schuin tegenover na 12.
Rein Pogge (mijn vader) en Jo Looten fietsten diverse malen
heen en weer om kleding, beddegoed e.d. naar Rheden te
brengen.
Arnhem moest ontruimd worden!
De vluchtelingen-stroom kwam op gang, ik meen dat de routes
naar Apeldoorn en Zutphen het meest belast werden.
Zoals gezegd, wij trokken naar Rheden, mee in de karavaan
van mensen met koffers en pakken, zwaar beladen fietsen en
kinderwagens, eigen gemaakte karretjes met af en toe een
bespannen wagen ertussen. Velen hadden reeds onderdak,
anderen waren op zoek naar een tijdelijk verblijf.

De Benninks
De familie voerde een aannemersbedrijf. Grootvader Bennink
bouwde o.m. de befaamde Posbank, ik heb hem nooit ontmoet
en denk dat hij voor 1940 al overleden was.
Grootmoeder Bennink was voor mij toen Oma Bennink.
Hoofd van de huishouding, alle touwtjes goed in handen, altijd
aan het werk. Het huis, de was de maaltijden, de kippen, de
moestuin en de bongerd. Haar meisjesnaam was Kimmels.
Oudste dochter woonde in Brummen en was gehuwd met de
manufacturier Meijerink. Toen één dochter, later twee.
Willem. Bewoonde met zijn vrouw Annie het Veerhuis aan de
IJssel, dreef de overzetpont, deed wat aan veefokken, had in
het Veerhuis een horeca-bedrijf, verzorgde hier en daar een
stukje land met bieten, maïs en tarwe,
Reina. Ongehuwd, assisteerde oma op alle terreinen in en om
het huis.
Mientje. Woonde in Ellecom, gehuwd met Jo Latté, eigenaar
van een schildersbedrijf, twee dochters (en een zoon?).
Sientje. Gehuwd met Gerrit Hillebrink, dreven samen een
zuivelwinkel aan de Veerweg, vlakbij de Kerkstraat. De ouders
van Gerrit dreven pension Heiderijk, op de hoek
Veerweg/Groenestraat. Gerrit is tragisch om het leven gekomen
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door een ongeval op de onbewaakte spoorweg overgang te
Worth Rheden. Zij hadden twee zonen.
Gerrit. De metselaar van het bedrijf. Later gehuwd met Leida,
die van de Nordlaan te Velp kwam. Gerrit fokte konijnen
(Vlaamse Reuzen?) en zorgde dat zij hond Nora
(Groenendaler) goed afgericht bleef.
Karel. De timmerman, gehuwd en naar ik meen drie kinderen,
woonde in de Kerkstraat, bijna op de hoek van de Dorpsstraat.

De couleur locale .....
Ik herinner mij een groot woonhuis, beneden de "mooie
kamer", de woonkeuken, een kantoortje en nog een klein
kamertje. Boven een aantal slaapkamers. Zeer luxe voor die
tijd was de WC boven, net als beneden geen watercloset, maar
valpotten.
In de woonkeuken een kolenfornuis met oven, Na het uitvallen
van de elektriciteitsvoorziening werd er in de keuken een pijp
geplaatst met gaskousje, om toch nog licht te hebben.
Aansluitend aan de woonkeuken was een deel, hier werd
clandestien geslacht, graan gedorst (met vlegels).
Tussen de deel en de stal was een soort waskeuken. Daar
werden ook aardappelen gekookt voor de varkens. Daarvoor
een hoge waterpomp met koperen pijp en een zware zwengel,
verder een droge waterput.
In de stal varkenskotten en de konijnenhokken van Gerrit, ook
een hooizolder. Onder de stal een kalkkelder.

Het voormalige Rhedens Veerhuis, waarvan in deze bijdrage
meermalen sprake is. (Fotoarcief Oudheidkundige Kring).
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Op de linkerzijde van het terrein de timmerwinkel met
zaagtafel, lintzaag, enkele werkbanken en alle vrije
wandruimte gebruikt voor het ophangen van gereedschap.
Daarachter een opslagschuurtje en dan de indrukwekkende
tochtige houtloods met opslag op twee lagen.
Op het achterste stuk grond stonden fruitbomen, een kippenhok
en was de moestuin.

Als 7 à 8 jarige beleef je zo'n periode toch heel anders dan een
volwassene, je hebt geen besef van de zorgen die er leven,
bovendien is er voor een stadsjochie zoveel op een dorp te
beleven. Ik zag voor het eerst konijntjes geboren worden en
hondjes, reed mee op een paard en wagen om graan of bieten te
halen. Zag op de Smidsweg, die toen zijn naam nog eer aan
deed, het ijzer smeden, hoefijzers maken en paarden beslaan,
mocht daar ook aan de blaasbalg trekken om het vuur aan te
wakkeren.De betreffende smid was Kimmels, een neef van
grootmoeder Bennink. Ging naar het Veerhuis om bij Willem
stenen te bikken, de kalveren te helpen voeren. Stond bij de
Coöperatie te kijken naar het malen van het graan en het vullen
van de zakken met meel. Speelde met Pim Salemink van de
Veerweg en Tjep(?) van Wijngaarden.

....en het dagelijks leven
Een dagelijkse gebeurtenis was de avondwandeling met vader
en moeder naar "baas" en "vrouw" Veldhoen, die een
pachtboerderij van de Benninks bewoonden aan de Veerweg,
vlakbij het Veerhuis. Daarnaast lag de boerderij van Zweers,
bijgenaamd Jan Pin, zijn zoon werd Wim van Jan Pin genoemd.

Veldhoen is eigenlijk een verhaaltje apart. Deze twee mensen,
met een hart van goud, dreven hun bedoening met hart en ziel.
Verzorgden en molken 6 of 7 koeien, hadden een groentetuin
voor het huis en naar ik meen ook nog een stuk land voor graan
en bieten.
Die dagelijkse wandeling moest 's avonds plaats vinden, vader
was arbeidsplichtig maar onttrok zich, was dus eigenlijk
onderduiker. Wij haalden daar iedere dag 2 liter melk voor oma
Bennink. Dronken daar thee en kregen steevast een boterham
met spek. Vrouw Veldhoen zette een brood tegen haar
omvangrijke boezem, sneed de plakken af, viste een zij spek uit
de schouwen belegde het brood, wat eerst gesmeerd was met
eigen gekamde boter.
Toch voelde je ook wel wat van de zorgen, die er in die periode
leefden, er was weinig of niets te koop. Gelukkig was voeding



voor ons niet zo'n probleem. Wel liet het gebrek aan textiel en
schoeisel zich duidelijk voelen. Mijn moeder had punten
(textielbonnen) voor zes zakdoeken en een aantal knotten
breiwol. Wij gingen naar het textielwinkeltje van Rusink, op de
Veerweg en kochten daar zakdoeken van de rol, je moest ze
zelf omzomen, en wol. De oogst werd naar huis gebracht en we
gingen op stap naar een andere winkel, elders in het dorp, om
dezelfde aankopen, met dezelfde punten, nog eens te doen.
Wellicht was dat mijn eerste kennismaking met de z.g. zwarte
handel.
Voor schoeisel lag de zaak minder eenvoudig, je moest in Velp
een aankoopvergunning gaan halen. Te voet dus naar Velp, op
mijn enige paar schoenen. Achter de later afgebrande kerk in
de Parkstraat werden de schoenen' verwisseld voor een paar,
met klompenband en oud rubber opgelapte, klompen. Zo
verder naar de betreffende instantie, die we uiteindelijk
verlieten met een klompen- én een schoenenbon.

Mijn verjaardag en Sinterklaas werden sober gevierd, toch
waren er kadootjes. Anneke Hofman, zij woonde met haar
ouders ook aan de Pinkelseweg, naast het pad naar het
toenmalige voetbalveld van Rheden, kwam al regelmatig vóór
de evacuatie bij mijn moeder in Arnhem om kleding te maken
en verstelwerk te doen. Zij had van wat restjes stof zakjes
gemaakt. Gevuld met tarwe vervoerde ik deze op mijn enige
speelgoed-vrachtwagen. Verder maakte zij toen nog een
jongensblouse en een broek voor mij.

Met de Kerst kwam "een mevrouw van de kerk" met een appel,
verpakt in crêpe-papier, een getypt kerstverhaal en een prentje.
Dit alles lijkt zo simpel, toch waren het gebeurtenissen! Het
kerstdiner bestond uit Gevulde Loopeend (Gans), oma en
Reina waren daar druk mee. Trouwens net zo met de
traditionele Hetebliksem op Nieuwjaarsdag. (Stamppot,
aardappelen, uien, zoete appels en vlees).
Mijn vader bracht zijn dagen door met allerlei karweitjes, pelde
maïs, reeg tabaksbladeren (eigen teelt) aan draden om te
drogen te hangen, sneed dit later tot tabak en maakte de stal
schoon. Deed ook wel eens wat voor Willem Bennink.
Zo herinner ik mij het maken van muntrolletjes. Willem
bewaarde al het ontvangen overzetgeld van de pont
ongesorteerd in grote trommels. Vader sorteerde dit en maakte
van halve en hele centen, halve stuivers en vierkante stuivers,
dubbeltjes en kwartjes rolletjes. Het was best spannend, zoveel
geld te zien.

Oorlogsgeweld
Ook het oorlogsgeweld ging Rheden niet voorbij, aan de
Arnhemsestraatweg, ter hoogte van het Rozenbos, werd een
vila getroffen door een bom, waarbij de bewoners omkwamen.
Verder maakte ik van dichtbij de beschieting mee van de
munitie-trein, tussen De Steeg en Ellecom. Ik was met Oma
Bennink op weg naar Mientje, een redelijk mooie zondag en
een beste wandeling. Net voor Ellecom hoorden wij de trein en
de vliegtuigen, oma sleurde mij mee het dorp in en wij
schuilden voor de explosies in één of andere woning. Die was
leeg ,de bewoners waren al eerder gevlucht
Ook Thomassen werd in het voorjaar '45 door twee bommen
getroffen.

Razzia's, toen een bekend woord, werden af en toe ook in
Rheden uitgevoerd. Duitsers of Landwachten stroopten het
dorp af op zoek naar onderduikers. Ze hadden mannen nodig
voor het aanleggen van stellingen en ander civieloorlogswerk.
Mijn vader wist daar steeds aan te ontkomen, behalve die ene
keer. Hij koos de verkeerde schuilplaats en werd op weg daar
naar toe betrapt. Na bestudering van het persoonsbewijs vroeg
de Landwachter hem: "Heb jij in Amsterdam in de Kerkstraat
gewoond?" Dit klopte! De houding van de man veranderde, hij
gaf het persoonsbewijs terug en zei: "Ik heb je niet gezien,
maar ga je morgen wel melden, je werd verraden". Hij vertelde,
de verkeerde kant gekozen te hebben en nu niet meer te weten
wat te doen. Nooit is gebleken wie hij was, een vroegere
buurjongen, een schoolgenoot?

Na deze ervaring kwam het advies, eens naar Job Zeilmaker
aan de Schoolweg te gaan (Rijwiel- , Motor en Autohersteller).
Job wist hem te vertellen dat er op het vliegveld Deelen een
administratieve functie vrij was. Ga er morgen naar toe! Op
zondag? Ja! 's Maandags werd met het werk begonnen,
daarover later meer.

Sociale kontakten
Goede vrienden van mijn ouders hadden onderdak gevonden
bij de koster van de kerk te Laag Soeren. Eens in de zoveel
weken gingen wij of zij bij elkaar op bezoek. Wandelingen om
nooit te vergeten!
Andere buren woonden bij hun familielid De Haan, die een
tuinderij had aan de Havelandseweg. Regelmatig ontmoette je
Arnhemmers, bekenden of minder bekenden.
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Steenkool was er niet, stookhout slechts moeilijk verkrijgbaar,
toch mocht er ineens gekapt worden, op Heuven ? ,op de
Posbank ?, waar weet ik niet meer. Ik begreep ook niet,
waarom Karel en Gerrit Bennink de houtvesters, die de te
kappen bomen aangaven,een hand gaven. We gingen wel met
veel bomen terug. Eerst later besefte ik, dat er wat in die
handen gezeten zal hebben.

Slachten mocht alleen met een vergunning en de daarbij
behorende afdrachtplicht. Niet verwonderlijk dus, dat veel
clandestien geslacht werd, omgeven met de nodige
geheimzinnigheid. Ik mocht daar nooit bij zijn, maar ontdekte
de volgende ochtend tegen de muur van de waskeuken een
ladder waarop een opengeklapt varken hing uit te dampen.
Oma en Reina waren druk met de verwerking van organen,
kopvlees en ingewanden. Darmen werden gespoeld voor de
worst. Ik mocht het zien maar zwijgplicht!

Naast Bennink woonde de familie Rijkenberg, vader, moeder
en zoon Gerrit. Vader was de "baas" van de Coöperatie, een
maalderij en opslagplaats voor granen en meel. Voor het pand
een weegbrug.

Ondanks de vele ritten per fiets, zo rond 20 september" waren
er nog vele nuttige en vooral bruikbare zaken in onze woning
op de Paas berg te Arnhem achtergebleven. Mijn moeder is nog
enkele keren binnendoor via de Del en het Hazepad (nu A12)
naar huis terug geweest. Haalde goederen op en deponeerde
deze in De Del bij een boer, familie van Bennink. Later kwam
dat per paard en kar naar Rheden.
Daarna lukte het mijn vader, dankzij zijn werk op Deelen,
vergunningen te krijgen voor de Arnhemmers, die daar
werkten, om hun eigen (!) goederen op te mogen halen uit het
"Sperrgebiet"
Na het verzoek gedaan te hebben mocht hij de vergunningen
zelf maken en kreeg de benodigde stempels in handen. Ook
niet op Deelen werkenden profiteerden daarvan. Velen konden
op die wijze kleding en beddegoed, voor zo ver nog niet
geroofd, veilig stellen.
Op dezelfde vergunning is hij nog een keer gegaan, nu met de
oude heer Berger. De zoons van Berger exploiteerden het
Paviljoen op de Posbank. Met twee handkarren, de laadruimte
vergroot d.m.V. ladders werd nog veel uit de woning gehaald.
Rugdekking werd gegeven door een Duits militair, Gefreiter
Robert.... die bij Willem Bennink gelegerd was om de pont te
beschermen. Deze Duitser bleek omkoopbaar.
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"V" wapens
Hiervoor sprak ik over het oorlogsgeweld, bewust is daar
overgeslagen het neerstorten van een "VI", temeer, omdat dit
in mijn herinnering een omslag was in mijn verblijf in Rheden,
eigenlijk een verhaal apart en min of meer aanleiding om mijn
herinneringen vast te leggen.
Alhoewel ik nooit iets gemerkt heb van ruzies, werden de
kontakten tussen mijn ouders en de Benninks wat gespannener.
De families Looten en Roderrnans waren inmiddels vertrokken,
ik meen naar Eerbeek. De hele situatie in die maanden zal daar
wel schuldig aan zijn geweest. Er was weinig vertier, geen
radio, geen clubs of andere ontspanning. Er was schaarste aan
alles en vooral veel onzekerheid. Hoe zou het verder verlopen,
hoe lang zou de oorlog nog duren? Bovendien ging na een
aantal maanden het verschil "stads en dorpsrnensen"
meespreken. Mijn ouders waren beiden opgegroeid in
Amsterdam en kenden het dorpsleven beslist niet anders dan
uit boeken.
Vader had inmiddels, door zijn gedwongen werk op Deelen,
een inkomen, er werd besloten, dat zij een zitkamer en een
slaapkamer van oma Bennink zouden huren, met gebruik van
keuken. De zitkamer beneden, achter de "mooie kamer", de
slaapkamer boven. Kort na deze interne verandering stortte bij
de woning een "VI" neer.

Wellicht een goede zaak, even iets te schrijven over dit "V"-
wapen, overigens kennis die ik eerst veel later opdeed.
Aan het einde van de oorlog bracht Adolf Hitler zijn geheime
"V"-wapens in de toch al verloren strijd. Deze raketwapens
waren o.m. ontwikkeld door Wemer von Braun, die later in het
Amerikaanse ruimtevaartprogramma een belangrijke stem had.
De "V 1", misschien wel het eerste raketwapen, werd
gelanceerd vanuit oostelijk Nederland en vanaf plaatsen net op
Duits gebied. Deze met explosieven geladen raketten waren
gericht op doelen in Engeland, o.m. op Londen, en stegen via
een geleidelijk stijgende lijn omhoog.
De "V 2", een verdere ontwikkeling van de raket, steeg eerst
omhoog en boog daarna horizontaal in westelijke richting, ook
richting Engeland.
De letter "V" stond voor "Vergeltungswaffen". Hitler beloofde
daarmee de Duitse bevolking alsnog de "Endsieg".
Noodgedwongen bracht hij deze wapens te vroeg in actie. Er
mislukte nog wel eens wat!



Ravage
Rheden lag op de vliegroute van een lanceerbasis naar
Engeland. Regelmatig kwamen met veel geraas de "V 1's" over
het dorp.
Op een middag, vroeg in het jaar 1945, zat ik met mijn moeder
aan de broodmaaltijd. De gebruikelijke "V 1" naderde, het leek
echter dat hij lager vloog en meer lawaai maakte dan andere.
Plotseling stokte en stopte de raketmotor, moeder riep
"bukken" en we doken onder de tafel. Een ontploffing volgde,
ruiten versplinterden, het huis schudde, toen stilte. Wij
vluchtten naar buiten, de stilte was veranderd in paniek.
Rondrennende mensen, sommige met bloed op hun gezichten,
verder vooral schrik en verbijstering. Het bleek, dat de "V 1"
terecht gekomen was in de "hof", de moestuin van oma
Bennink, gelegen achter de stal en de houtloods. Van het stenen
kippenhok was weinig over, de golfplaten van het dak werden
teruggevonden op een stuk land tussen de Pinkelseweg en de
Groenestraat, verfrommeld! Een deel van de houtloods was
verwoest. palen van 15 x 15 cm op betonvoet totaal verdwenen.
Verder rondom veel glasschade.
Ik herinner mij een grote krater, (bedenk, ik was toen 8 jaar oud
en het is nu bijna 50 jaar geleden!). In en rond die krater
metaalresten en twee grote bollen, welke er uit zagen als
spoelen van een electromotor.
Zeer recent vernam ik, dat die bollen de zuurstof tanks van de
raketmotor waren (Explosieven Opruimings Dienst) en dat de
"V 1" eerst de kleuterschool raakte en daarna over de panden
van Bennink schoot, alvorens in de "hof' te landen (de heer .....
Jansen)

Duitse militairen verschenen, dreven iedereen op afstand en
bewaakten de krater en de resten. Dezelfde, of misschien wel
de volgende dag arriveerden andere Duitse militairen
(officieren?). Ik kan mij niet herinneren of één van hen de
krater inging, hun voorzichtigheid was wellicht angst voor dit
geheime wapen. Er werd toestemming of opdracht gegeven de
krater te dichten. Er arriveerde minstens één kiepkar
(mestwagen) met puin, welke daar leeggestort werd en met
aarde werd de zaak afgedekt.
Dr Beumer uit de Dorpsstraat verleende eerste hulp, hij
verrichtte zijn taak vanuit de restanten van de toenmalige
kleuterschool, voorzover ik mij herinner viel het aantal
gewonden erg mee, hoofdzakelijk glas- en snijwonden. Van
ernstige schade aan woningen kan ik mij niets herinneren.

De resten van onze maaltijd, brood boter en kaas, waren
onbruikbaar geworden, doorzeefd met glas splinters. In die tijd
een kleine ramp. Toch waren wij blij dat wij, net als de
Benninks en de naaste buren, er wonderwel vanaf gekomen
waren.

Veranderingen
Bij bouwbedrijf Bennink werd het plotseling drukker dan ik
daarvoor gewend was. Karel en Gerrit waren met hulpkrachten
druk in de weer om in ieder geval de eerste schade te
herstellen. Naar ik aanneem zal dit wegens materiaal schaarste
wel vakkundig, echter ook provisorisch gebeurd zijn.
Het neerstorten van de "V 1" veranderde veel aan mijn verblijf
in Rheden. Enkele dagen na die gebeurtenis verhuisden wij
naar de Arnhemsestraatweg. Wij betrokken twee kamers bij
mevrouw van der Veer. Haar man, directeur van de gasfabriek
te Velp, was enige maanden daarvoor bij een luchtaanval op die
fabriek om het leven gekomen. Zij bewoonde met haar zoon
Ab en diens vrouw Jo het huis, gelukkig was daar plaats over
voor ons. Een groot huis met vooral een grote tuin er achter,
waarin een vijvertje en een broeikas, achter de tuin de
spoorlijn. Een strook NS-grond en een z.g. spoorsloot vormden
de scheiding. De strook grond werd door mij clandestien
gebruikt als groentetuin(tje), in de spoorsloot werden tijdens
vorderingsakties de fietsen verborgen onder de braamstruiken.
Het huis ernaast, onder dezelfde kap, werd bewoond door
mevrouw Van Sminia van Hoboken, eigenaresse van het
landgoed de Valkenberg, waar zij door de bezetter verjaagd
was. Zij voerde haar huishouding met een echtpaar met dochter
als personeel. Iets van de adellijke stand werd toch
gehandhaafd, mevrouw Van Sminia was vriendelijk maar wel
afstandelijk.
Daarnaast "Oompje" Schut en zijn echtgenote, joviale mensen.
Hij een verwoede tuinier, die zijn bessenstruiken koesterde.
Rode en witte aalbessen, zwarte bessen, groene en witte
kruisbessen. Bij hen boven woonden Arnhemse kennissen van
mijn ouders, Hette en Miep de Groot met hun zoon Ruurd en
dochter Ans, die laatste was in Arnhem een klasgenoot van mij.
Aan de andere zijde (west) in een oudere vila woonde familie
Te Winkel,man, vrouwen dochter Joep. Ook daar evacuées.
Een mevrouw uit De Haag met haar zoon Piet en een
Arnhemse artsenfamilie Schoe(n)maker.

Aan beide zijden van de Arnhemsestraatweg stonden grote
beukebomen, bijna net zo groot als toen ook aan de
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Middagterallee stonden. Stak je die weg en het betegelde
fietspad over, van een parallelweg was toen nog geen sprake,
kwam je bij de woning van Brüger. Vader, moeder en zoon
Wim bewoonden de westelijke helft, aan de andere zijde
wederom een familie uit Arnhem. Bij de Brügers was een
waterput, een echte met deksel, lier en een putemmer. Wij
mochten daar putten, hoe vaak ik dat gedaan heb weet ik me
niet meer te herinneren.

Af en toe werd de spoorbaan geïnspecteerd door enkele
mannen op een met de hand voortbewogen lorrie, aan de
wielen zaten uitsteeksels en met een hierop geplaatste stok met
oog werd de lorrie voortbewogen. Deze mannen namen ook
post mee en gaven die aan anderen verder. In één geval is mij
bekend, dat de brief in Bussum arriveerde en na verloop van
tijd net zo beantwoord werd.
Stoken en koken werd door de afwezigheid van de normale
energievoorziening een steeds groter probleem. Sprokkelen
zonder vergunning was verboden en andere
stookmogelijkheden waren eigenlijk niet te koop. Mijn vader
hoorde dat mevrouw Van Sminia sprokkelvergunningen voor
haar bezit De Valkenberg afgaf. Via haar huisknecht, die in een
wit/rood gestreept jasje zijn werk deed, werd om een
onderhoud gevraagd en verkregen. Na dit gesprek kwam vader
terug met originele, handgeschreven vergunning, maar hij was
eigenlijk nog meer verheugd dat mevrouw van Sminia hem
royaal ontvangen had, met een "blauwbandje ", een
vooroorlogse sigaar met blauwe banderol, en een echte Bols uit
de kruik! Hoe lang zou het geleden zijn, dat hij die beide
genotmiddelen mocht waarderen?
Later hoorden wij dat mevrouw Van Sminia nooit meer De
Valkenberg heeft betrokken, maar is gaan wonen in de vila
naast de westelijke oprit.

Het einde naderde
Voor mij verliep die tijd zorgeloos, ik
amuseerde me best met alle mogelijke
bezigheden. Toch drong af en toe de ernst
van de oorlog tot mij door, ik zag
gewonde Duitsers op rijdende brancards
naar het noodhospitaal Avegoor gaan,
voortgeduwd door minder zwaar
gewonde collegae. Zag ook vluchtende
Duitse militairen met uitgebouwde fietsen
met daarop "oorlogsbuit" oostwaarts
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gaan. Zag andere in Duitse dienst zijnde militairen, (Sudeten,
Russen, Tsjechen?) hun waardeloze geld weggeven, ik heb nog
zo'n "Rentenbankschein",

Sommige gebeurtenissen kan ik helaas niet meer dateren, ik
weet alleen dat ze plaats vonden in de periode dat wij bij
mevrouw Van der Veer woonden. De bevrijding naderde
volgens de geruchten en de illegale krantjes, die ik niet mocht
zien. Vader werkte nog op Deelen en kwam met verhalen, dat
ook daar de Duitse officieren hun zaak slecht inzagen. Hun
houding veranderde, zij werden soepeler bij afwezigheid van
(dwang)arbeiders en gaven hun noodrantsoenen aan de werkers
op het vliegveld. Ik herinner mij niet te kauwen koeken, die na
oplossing in warme melk wel voedzaam bleken.
Op een dag (eind april '45?) gaf vaders directe baas, civiel
ingenieur Blumer, hem een pak geld mee, in Duitsland gedrukt
Nederlands geld, met de opdracht morgen thuis te blijven, de
bereikbare medewerkers tot op de dag van de Duitse overgave
uit te betalen en de rest van het geld te bewaren. Blumer zou
het na de oorlog wel op komen halen. Ik herinner mij mensen
die bij ons hun loon kwamen halen.
Na de capitulatie echter heeft vader het geld met de
verantwoording ingeleverd op het nood-politiebureau te Velp
(Rotterdamse Bank gebouw?). Tot zelfs in 1950 werd hij
"overvallen" met een verhoor over dit vijandig kapitaal.
In 1952 is Blumer inderdaad in Arnhem geweest om der rest
van het geld op te halen, was echter teleurgesteld dat vader het
afgegeven had. Later, Blumer woonde toen in Wiesbaden, heb
ik gehoord dat hij in armoedige omstandigheden leefde.
Terug naar het verhaal, de oorlog liep op zijn laatste benen zei
men en het was ook merkbaar. Artillerievuur was steeds

Handgeschreven sprokkelvergunning voor de familie Pogge.



dichterbij te horen en uit voorzorg werd geslapen in de
verstevigde kelder onder het huis van mevrouw Van der Veer.
Behalve de bewoners (zie voor) sliepen daar ook de dochter
van mevr. Van der Veer met haar echtgenoot Van der Sande
(gemeentefunctionaris?) en hun dochters lneke en Anja. Twee,
vier of vijf nachten? Ik weet het niet meer, wel herinner ik me
dat we soms in het donker via de buitenuitgang van die kelder
in de tuin naar het "schieten" stonden te luisteren.
Op een ochtend, na weer zo'n nacht, zag mijn vader ineens
vanaf de Schietbergseweg een rij figuren naderen. Er was toen
nog een vrije doorkijk op de weg vanuit het huis. Het bleken
Engelsen, ik werd meegesleurd en zag voor het eerst in mijn
leven een Engelse soldaat. Vader kreeg sigaretten, ik kreeg
koek! Op de hoek van de Schietbergseweg tegenover Strijland
werd een Brencarrier opgesteld en de inmiddels toegestroomde
mensen gevraagd weg te gaan, er kon immers een tegenaanval
komen, maar gelukkig bleef die uit. Later arriveerde een
veldkeuken, waar ieder soep en brood kon krijgen. Er waren
militairen die hun laatste sigaretten uitdeelden.
In de middag ging ik met vader het dorp in. Juist op die dag
hadden wij voor het eerst in de oorlog geen brood.
Bij de zoon van levensmiddelenhandelaar en schoenhersteller
Hagen (bijnaam Otje Fiern) stond een op zijn kop staande fiets,
met een op het achterwiel gemonteerde dynamo. Bij toerbeurt
draaiden mensen aan de pedalen om stroom op te wekken en
uit een daarop aangesloten radio kwam geluid, wat,.. ..., ik weet
het niet. Het maakte wel indruk anders was ik dat nu, 49 jaar
later, wel vergeten!

Epiloog
Mijn verblijf in Rheden leek teneinde te lopen, enkele dagen
later was de capitulatie een feit. Vader was al een keer in
Arnhem teug geweest en voorbereidingen werden getroffen
voor de terugkeer.
Wij zijn nog wel in Rheden terug geweest, vooral de eerste
jaren, doch tijden veranderden en kontakten verwaterden. Er
schijnt toch iets gebeurd te zijn dat tot gevolg had om niet meer
bij de Benninks te komen, alhoewel mij dit nooit verboden is!
Mevrouw Van der Veer werd nog wel bezocht, bij boer
Veldhoen heb ik nog een aantal keren "voor een dubbeltje" een
zak stro gehaald voor mijn konijn. Mijn ouders hebben nog
lang kontakt gehad met Job en Aaltje Zeilmaker, vader heeft
zijn auto daar lang in onderhoud gehad en later heb ik bij zoon
Ab nog wel eens een "Opeltje" gehuurd.
Gerrit Rijkenberg, lneke van der Sande, Jacq Zeilmaker

ontmoette ik weer op school, resp. in Arnhem en in Velp. Wim
Brüger zag ik als dienstplichtig soldaat in Arnhem marcheren.
Alie Zeilmaker zag ik, negen jaar geleden, op een trouwerij.
Toch zijn er nooit redenen geweest om deze ontmoetingen uit
te diepen. Het was een andere tijd, een ander leven.

Aanleiding om dit alles vaste te leggen is eigenlijk de
opgraving van de resten van "V 1" raketten te Voorst en
Leesten. Dit bracht mij de gebeurtenis in het voorjaar van 1945
weer voor de geest, die "V 1" op de Pinkelseweg. Daarom ben
ik weer opnieuw gaan nadenken over mijn tijd in Rheden, heb
mij ongerust gemaakt over het eventuele gevaar, dat die resten
konden opleveren. Daarom heb ik de Gemeente Rheden attent
gemaakt op,de aanwezigheid van die resten. Er is, in
samenwerking met de Explosieven Opruimings Dienst, een
onderzoek geweest, waarbij ik Gerrit Bennink Jr, de zoon van
Gerrit van de Groenendaler en de konijnen, ontmoette. Als
baby had ik hem éénmaal gezien, maar ja, we verschillen tien
jaar in leeftijd!
Het schrijven, en daardoor weer opnieuw beleven, van
"Herinneringen aan Rheden" heeft mij, wellicht beïnvloed
vanwege mijn leeftijd, wijsheid komt met de jaren!, een heel
andere kijk gegeven op die periode.
Eerst nu,bijna 50 jaar later, besef ik welke belasting de
toenmalige bevolking van Rheden op zich nam, door al die
mensen uit Arnhem op te nemen.Een bevolking, die misschien
wel bijna verdubbelde en dat in een tijd van schaarste, onrust
en onzekerheid. Het verschil tussen dorps- en stadsmensen, (
de oude vete "Reje" / "Vitês"). Dat geldt ook voor Velp,
Dieren, De Steeg, Ellecom en Spankeren, maar buiten de
gemeente Rheden ook veel andere dorpen.
Veel mensen, die in 44/45 in Rheden leefden zijn niet meer
onder ons.Maar gelukkig zijn er ook nog mensen die kennis
kunnen nemen van mijn verhaal en de feiten kunnen
bevestigen, ook herinneringen hebben aan die tijd en die de
fouten en leemtes in dit verhaal kunnen staven of corrigeren.

Mag ik afsluiten met een simpel "bedankt" aan al die
"Rejenaren" van toen, meer daarover schrijven kan alleen maar
afbreuk doen aan dit verhaal.
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door J. Baltjes

WANDELEN OP ROZENDAAL (11)

Even terug in de tijd
Omdat hetgeen wij in het veld zien dikwijls een projectie van
het verleden op het heden is, hebben wij onze wandelingen niet
beperkt tot omzwervingen in de ruimtelijke zin, maar we
hebben ook getracht hier en daar in het verleden door te
dringen. En op zo'n tocht vonden wij eens in de Rozendaalse
taveerne "Het Leijenhuys" - op die plaats staat nu het huis "De
Hut" - de schout van Rozendaal Egbert Leerrnolen, samen met
Floris Vos. Zij hadden daar, onder het genot van een pul bier,
een gezellige kout. En zie, daar verschenen plotseling op de
Arnhemseweg - die heet tegenwoordig: Kerklaan - hertog
Karel, heer van Rosendael met Geryt van Scherpenzeel en zij
voegden zich genoeglijk bij de eerder genoemde heren.
Wanneer dat voorviel weten we niet precies, maar als we de
heren - in het bijzonder de beide laatst genoemden - het
doopceel lichten komen we daar wel achter.
Onze Karel, Karel van Egmond, was in 1492, na vijf jaren
Franse gevangenschap, uitgeroepen tot hertog van Gelre. Hij
zag het als zijn taak, Gelre's zelfstandigheid te verdedigen
tegen de opdringende macht van Maximilliaan van Habsburg
en daarna tegen Philips de Schoone en diens zoon Karel V.
Geryt van Scherpenzeel was een zeer gewaardeerde
legeraanvoerder van Karel van Gelre, die hem reeds in 1504
naar Elburg zond om dat te beveiligen. In 1516 was Geryt al
onderdrost van de Veluwe en wegens zijn vele en trouwe
diensten verpandde Karel toen zijn huis en burcht te Rozendaal
aan hem. De burcht verkeerde in een zeer slechte staat, maar
dat scheen geen bezwaar te zijn. Integendeel, Geryt verplichtte
zich voor herstel zorg te dragen.
Het lijkt er veel op, dat de hertog in 1536 het toppunt van zijn
macht reeds is gepasseerd. Zijn materiële zaken lijken dan
weinig glorieus. Onder het motief van bewezen goede diensten,
door de vader vervuld, ruilt hij het kasteel te Rozendaal met het
huis van Geryt's zoon WiJlem van Scherpenzeel te
Coldenhove. Dit huis was reeds eerder in het bezit van de
hertog geweest en sinds de verkoop aan de Van Scherpenzeels
hadden die het helemaal opgeknapt.
We krijgen even de indruk van een hertog die, verblind door
machtsdrift, zich te veel offers heeft getroost om zijn zaken
goed bij elkaar te houden en van een ondergeschikte, die goed
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van wanten weet en de zwakte van zijn superieur weet uit te
buiten. Want het was niet zomaar een ruil! Willem kreeg
namelijk niet alleen het kasteel te Rozendaal als leen, maar ook
de hoge heerlijkheid, met alles wat daarop en daaraan
behoorde. Dat wil dus zeggen dat hij erfelijk in het bezit werd
gesteld van overheidsgezag, met zowel de lage als de hoge
jurisdictie.
Onder jurisdictie verstond men oudtijds regeermaeht, dus
bestuur, wetgeving en rechtspraak. In zaken van bestuur liet de
heer zich meestal vertegenwoordigen door een schout -
enigszins te vergelijken met een tegenwoordige burgemeester.
Was die heer in het bezit van de hoge jurisdictie, dan sprak men
van een hoge- of hals heerlijkheid. Tot de halsheerlijke rechten
behoorde de berechting van halsmisdaden: feiten, die met
doodstraf of verminking gestraft konden worden.
In een poging het gesprek in het Leyenhuis te dateren kunnen
we stellen, dat dit in ieder geval op zijn laatst in 1538 kan
hebben plaats gevonden. In dat jaar werd aan Karel van Gelre,
wegens onenigheid over zijn opvolging, zijn politieke macht
ontnomen, waarna hij nog in hetzelfde jaar overleed.
Ongetwijfeld is het eerder geweest. Hoewel speculerend, zou
het in 1536 kunnen hebben plaats gevonden en moeten we het
zien als een gesprek, waarin de overdracht van Rosendael aan
Willem van Scherpenzeel werd voorbereid of geregeld.

Rozendaal's zuidgrens
In 1549 was er vermoedelijk een geschil over de grenzen
tussen Velp en Rozendaal. Uit dat jaar dateert namelijk een
brief met een getuigenis van Floris Vos en Egbert Leermolen.
Onder verwijzing naar bovengenoemd gesprek wordt daarin
verklaard dat - op verlangen van Van Scherpenzeel -
Leermolen die grenzen heeft aangewezen: de weg langs
Leermolen eekmolen, tot aan de Bonte Wetering.
Wij vinden hierin steun voor onze veronderstelling. Het gaat
om een overdracht. Geryt van Scherpenzeel, behalve drost van
de Veluwe ook de vader van de begunstigde, wil weten waar de
grenzen liggen. Egbert Leerrnolen, reeds met het ambt van
schout belast onder de hertog en dus goed op de hoogte van
locale omstandigheden en ongetwijfeld ook van de historische
ontwikkelingen, wordt om informatie gevraagd en geeft deze.
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Afbeelding 2.1
Fragment van kadastrale kaart van Rozendaal met toevoeging van enkele lokale namen.

Maar wij kijken wel wat vreemd op als een officiële verklaring
wordt afgegeven aan de hand van een gesprek, dat dertien jaar
geleden heeft plaat gevonden.

Toestand vóór 1953
Als eindpunt van de gemeenschappelijke grens tussen Velp en
Rozendaal noemt de brief uit 1549 de Bonte Wetering. Ook dit
punt laat zich nog wel opsporen, omdat de plaatsen, waar deze
grens tot 1953 heeft gelegen in het terrein nog goed zijn terug
te vinden. In dat jaar heeft een grenswijziging plaats gevonden.
Door de aanleg van de A12 werd een stuk van 44 ha van
Rozendaal afgesneden, dat beter bij Arnhem aansluit dan bij
Rozendaal. De huidige grens ligt dan ook langs de oostzijde
van de A12. Het vroegere Rozendaalse deel van de Paasberg,
de Bonte Wetering en aanhorigheden, alsmede van de
Geitenkamp, zijn geheel tot Arnhem gaan behoren. Arnhem
had in dit gedeelte direct na de oorlog, onder de hevige druk
van woningnood en bouwmaterialenschaarste, van het puin uit
de binnenstad, al noodwoningen laten bouwen. '
Het tracé van de A12 was door voorbereidende, maar later door
de oorlog afgebroken werkzaamheden zeer duidelijk in het

En dan nu de huidige situatie, want we willen natuurlijk de
aangegeven herkenningspunten vertaald zien naar wat thans
nog waarneembaar is.
Het eerst genoemde punt uit de getuigenis van 1549, dus niet
het punt waar die gemeenschappelijke grens begon, maar het
punt waar die langs liep, is heel goed te traceren. Dat is het
punt, waar de Rozendaalsebeek en de Ringallee elkaar kruisen.
Daar stond één van de oudste Rozendaalse molens die alle
andere heeft overleefd. Reeds in 1504 is sprake van een molen
op die plaats en uit transacties uit die tijd kennen we ook de
naam van Egbert Leerrnolen. We moeten ons goed realiseren,
dat de molenaars tot de notabelen van het dorp werden
gerekend en dat de combinatie van de ambten van
burgemeester en molenaar geen maatschappelijke tegenstelling
ontmoette. Maar, hoewel de persoon uit de akten van 1504best
dezelfde kan zijn als die genoemd in 1549, willen we de relatie
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landschap afgebakend, toen in 1953 de officiële grenswijziging
plaats vond.
De voormalige grenslijn kruiste het nu in de gemeente Arnhem
liggende gedeelte van de Arnhemse Allee - nu Rozendaalse
weg -op de plaats, waar aan de ene kant de Bronbeeklaan naar
beneden en aan de andere kant de Larikshof omhoog gaat. De
naam Bonte Wetering is blijven voort bestaan in een straatnaam
daar in de buurt. Het zou mooier zijn geweest, wanneer die
naam zou zijn toegekend aan wat nu Larikshof heet. Hij zou
dan precies de juiste plaats innemen. Aan die straat is echter
pas veel later gebouwd en wij veronderstellen, dat de straat die
thans Bonte Wetering heet, die naam toen al enkele tientallen
jaren droeg.
Het verlengde van de Larikshof heet Grensweg, dus ook een
herinnering aan de vroegere toestand. Met een knik in
noordelijke richting geeft de Dennenweg de plaats aan, waar
vroeger de grens liep, om dan in het verlengde van de
Dennenweg, na de kruising van de A12 met de Schelmseweg
weer aan te sluiten bij de ongewijzigde grenslijn. Vanaf de knik
Grensweg-Dennenweg liep en loopt de grenslijn vrijwel
kaarsrecht naar Terlet. Geheel aan de noordkant van de
Geitenkamp heeft men de herinnering aan die grens levendig
gehouden door een daar gebouwd buurthuis "Grenspost" te
noemen.

Doorbraak van de A12
Wie nu in westelijke richting op de weg achter Daalhuizen
gaat, heeft nauwelijks het gevoel op de oostelijke helling van
de Paasberg te lopen. Er is veel verbeeldingskracht voor nodig
om te beseffen, dat Paas berg en Kapellenberg met hun half-
heilige namen tot één en dezelfde heuvelrug behoren en dat de
Kapellcnberg, nog afgezien van dat typische solitaire heuveltje,
hoger is dan de Paasberg. Wie dit wil ervaren raden wij aan,
eens lang het paadje langs de A 12 in de richting van het
viaduct over de Arnhemse Allee te lopen. Dan is duidelijk te
zien, dat het profiel van de heuvels aan weerskanten van de
autoweg - met enige faseverschuiving - gelijk op loopt. En dan
is ook duidelijk welk een brok van die heuvelrug moest worden
verwijderd om aan die weg doorgang te verlenen.

Grensvisitaties
Nu willen wij nog even naar de Bonte Wetering. Over zijn
plaats en functie in de topografie schrijven wij later nog wel
eens. Eerst begeven wij ons naar een visitatie van de grenzen,
die in 1694 door Johan van Arnhem, als heer van Rozendaal,
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bij Veluwe was aangevraagd. Er moeten dan klaarblijkelijk
dingen glad worden gestreken, die in het verleden fout liepen.
Gezaghebbende vertegenwoordigers van de onderhavige
belangen treffen elkaar aan het einde van het bosje "genoemt
de Geytenkamp in een dal genoemt Duyveltjensdal bij het
beekje de Bonte Wetering". Daar was, toen 10 jaar geleden, een
paal opgericht met de wapens van Arnhem en Rosendael. Wij
krijgen niet de indruk, dat daar iets mis was. Dat was wel het
geval op de Paasberg. Hoewel het bericht daaromtrent niet heel
duidelijk is, hebben wij de indruk, dat de heer van Rosendael
de staak met het rad die daar stond moest verklaren. De berg
werd daarnaar de Radstaakberg genoemd. Hoe hij dat gedaan
heeft weten wij niet, maar we kunnen het ons wel een beetje
voorstellen. De heer had de vrije beschikking over een groot
aantal materiële en immateriële zaken, hij genoot een grote
zelfstandigheid, maar hij was wel verplicht, de regels en
voorschriften van de hertog, later de Staten, te eerbiedigen en
de handhaving en uitvoering daarvan te verzekeren. Galg en
rad waren echter niet alleen onderdelen van die
rechtshandhaving, maar ook een teken van halsheerlijke
waardigheid. Werd voorheen voor berechting naar Arnhem
uitgeweken - Daalhuizen was belast met het leveren van de kar
voor het vervoer van de veroordeelde - vanaf 1601 kon
Rozendaal daarin zelf voorzien.
Radbraken was één van de zwaarste vormen van doodstraf. In
het algemeen werden hiermee zeer zware, met list gepleegde
misdaden, zoals moord en vergiftiging gestraft. De
veroordeelde werden de ledematen stuk geslagen, waarop
gewoonlijk een de dood veroorzakende genadeslag volgde.
Daarna werden de ledematen door de spaken van een rad
gestoken en het geheel op een galg of staak gehesen.
Met betrekking tot de grenzen moest op de Paasberg één en
ander worden gewijzigd. In een eerder stadium was door
burgemeester Van Dans een wal opgeworpen. die later door
Velp en Rosendael weer werd geslecht. De heer van Rosendael
stelde voor, die grens te wijzigen. Hij zag af van de Danskamp
- waarschijnlijk het door Van Dans "geannexeerde" gedeelte -
en een strook grond. Daarvoor zou Rosendael een stuk grond
tussen de nieuw beplante Ringallee en de Leermolensenk terug
krijgen. De buitenste rij bomen aan de Velpse zijde zou de
grens worden.
Ook een in 1818 opgesteld proces-verbaal over de
grensbepaling van het grondgebied van de gemeente Rozendaal
verstrekt nog enige informatie. Naar verluid "volgt de
grenslinie altijd den Ringallee van Rosendaal op een afstand



van drie Rijlandsche voeten van de buitenste rei boomen in
onderscheidene wendingen tot aan eene sloot, die de scheiding
maakt tusschen de heide aan het dorp Velp behorende en die
van de Gemeente Arnhem, alwaar een steenen paal staat."

Grenspalen op de Paasberg
Het aldus aangeduide punt vinden we op de Paasberg. De paal
staat er nog, maar de "sloot" is verdwenen. We vinden de paal,
wanneer we ons opstellen in het verlengde van de buitenste rij
bomen van de Ringallee, aan de overkant van de A12. Die
historische naam is daar overigens - helaas ook voor veel
Rozendalers - onbekend. Dat komt doordat in de tweede helft
van de jaren zestig, toen de wijk "De Del" werd gebouwd, de
toenmalige magistraat van Rozendaal in zijn opperste wijsheid
heeft besloten die laan zijn eeuwenoude en functionele naam te
ontnemen en hem "De Del" te noemen. Een ander stuk, reeds
van zijn bomenluister ontdaan, werd Mr. Van Hasseltlaan
genoemd.
Vroeger werden markante punten van een grenslijn, zoals
hoekpunten en aansluitingen van een grens van een andere
gemeente, aangegeven met aardhopen, ook wel pollen
genoemd, al of niet voorzien van een paal of een boom. Tot
onze verrassing constateerden we (1994), dat de paal aan de
onderzijde van een heuveltje stond waaraan, door verkleuring
en houtresten, nog de standplaats van een boom was te
herkennen.
Een andere paal staat, ongeveer met de A12 gelijk oplopend,
100 meter verder, midden op een heuveltje. Deze is van beton,
dus van jongere daturn en een beschadiging geeft duidelijk
zicht op zijn ijzeren geraamte. Toen hij werd gemaakt had men
in zijn gietmal voorzieningen aangebracht om zeer duidelijk
aan te geven dat hij van de GEMEENTE ARNHEM is.
Weliswaar zijn de beide grenspollen van bescheiden omvang,
minder in elk geval dan die welke wij elders aantroffen, maar
samen met de palen zijn zij onmiskenbare grensaanduidingen.
De lijn tussen beide grenspalen ligt in het verlengde van de
oude grenslijn tussen Arnhem en Velp, zodat de grenslijn
tussen Velp en Rozendaal daarop onder een hoek van 90 graden
aansluit.
Wanneer we de aanduidingen uit de getuigenis van 1549 en die
van de kadastrale opmeting uit 1818 met elkaar vergelijken dan
leidt dit tot de conclusie, dat in die tussentijd een
grenswijziging tussen Arnhem en Velp moet hebben plaats
gevonden. Ook willen we even stil staan bij de naamgeving.
Wij hebben boven al gezien, dat wat wij Paasberg plegen te

noemen vroeger de Radstaakberg was. Maar in het proces-
verbaal van de kadastrale opmetingen spreekt men van Jan
Mannetjesberg. Maar ja, wie zich verdiept in het hoe en
wanneer en in het wat en wie, die vindt beslist een aantal
antwoorden, maar hij blijft onvermijdelijk met een aantal
vraagtekens zitten.
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Afbeelding 2.2 Opname van één van de grenspalen op de
Paasberg. (Eigen opname).
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Sigaren uit Dieren
Frans Nas, de auteur van het boek "Sigaren uit Dieren" heeft
ontdekt dat bijna 250 jaar geleden in de omgeving van Dieren
ook tabak werd geteeld. Maar nog veel andere
wetenswaardigheden heeft hij verkregen uit de vele interviews
die hij heeft afgenomen en daarnaast ook door zijn jarenlange
speurtocht in archieven op diverse locaties in ons land.
Zijn bevindingen heeft hij verwerkt in een aantrekkelijk boek
met bovenstaande titel. Na lezing moet je concluderen dat het
boek veel meer geeft dan in de aanhef wordt beloofd.
Natuurlijk wordt er uitvoerig ingegaan op het ontstaan van de
sigarenindustrie in het dorp Dieren; de ontwikkeling van kleine
en grote sigarenfabrieken die tussen 1866 en 1959 in Dieren
hebben bestaan en aan velen werk verschaften. Tegelijkertijd
wordt de ontwikkeling van het dorp belicht, de sociale
(mis)toestanden en hoe die langzamerhand verbeterden.
Gedetailleerd wordt ingegaan op de situatie van de
sigarenmakers en hun vakbonden, de strijd die de leden en de
bestuurders voerden voor een rechtvaardige beloning en
verbetering van de arbeidsomstandigheden. Aardig is het te
zien hoe de patroons zich verschillend opstelden tegenover de
vakbonden en haar leden. En dan te weten dat deze tak van
werknemers zich landelijk als tweede groep, na de typografen,
hebben georganiseerd. Voer voor sociologen.
Voor geïnteresseerden nodigt het verhaal uit, wandelend door
het oude dorp, de locaties te ontdekken waar de
sigarenfabrieken zich hebben bevonden; het stratenplan op
bladzijde 30 van het boek kan hierbij als gids fungeren.
De vele illustraties, de kadertjes met saillante details en een
uitgebreid notenregister getuigen van een gedegen studie over
het onderwerp.
In een drietal bijlagen wordt een beeld van de beroepsopbouw
in de gemeente Rheden in het midden van de vorige eeuw
getoond, zijn de namen vermeld van 102 sigarenmakers die
zich in de gemeente Rheden in de jaren 1866 - 1868 vestigden
en een namenlijst van personen die tussen 1866 en 1959 in de
Dierense sigaren makerijen hebben gewerkt.
"Sigaren uit Dieren" is een boeiend lees- en kijkboek dat naast
locale historie een schat aan wetenswaardigheden bevat.
Het boek bevat 174 bladzijden en 3 bijlagen. De prijs bedraagt
f29,50 en het is verkrijgbaar in de locale boekhandel.

BOEKENNIEUWS

Rosendael, groen hemelt jen op aerd
Op 24 maart promoveerde de kunsthistoricus J.e. Bierens de
Haan. De promovendus is conservator van de Stichting
"Vrienden der Gelderse kastelen". Hij heeft leiding gegeven
aan de restauratie werkzaamheden van het kasteel Rosendael
en als zodanig is hij dus uitstekend op de hoogte van de
bouwgeschiedenis van dat kasteel. Uiteraard zijn tijdens de
restauratiewerkzaamheden nog verschillende ontdekkingen
gedaan. Deze kennis en de resultaten van een studie over de
bewoners van het kasteel zijn bijeen gebracht in zijn dissertatie,
die de titel kreeg "Rosendael, groen hemelt jen op aerd", Het
was Constantijn Huygens, die deze uitspraak deed bij een
bezoek aan Rosendael in 1678. Als ondertitel kreeg het boek
nog mee:"Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579.
Het bock is uitgegeven bij de Walburg Pers in Zutphen. Het
bevat 352 pagina's en geïllustreerd in kleur en zwart-wit. De
prijs bedraagt f 79.- en het is verkrijgbaar in de boekhandel.

Herinneringen aan de Middachter Allee
Op 24 maart j.l. ontving op Kasteel Middachten Gravin LA.
Ortenburg-Bentmek uit handen van loco-burgemeester van
Rhcdcn, mevr. E.van Hout-Notcrmanns het eerste exemplaar
van het door Hans Rijnbende geschreven boek met
bovenstaande titel. De gravin toonde zich zeer verheugd dat er
altijd weer mensen zijn, die zich interesseren voor de
geschiedenis van het gebied rondom kasteel Middachten. Nog
meer verheugde zij zich, steeds weer mensen tegen te komen,
die zich willen inspannen die geschiedenis te beschrijven.
Uit de wijze waarop het Steegs Koor aan deze boekuitreiking
luister bijzette bleek o.a. het grote belang van de laan als
schakel tussen de steden Arnhem en Zutphen in het algemeen
en tussen de dorpen De Steeg en Ellecom in het bijzonder.
De in 1770 door Frederick Christiaan Reinhard van Reede.heer
van Mlddachten met beuken beplante heerweg bereikte in de
eerste helft van de twintigste eeuw zijn grootste luister. In het
laatste oorlogsjaar bliezen de Duitsers een groot aantal bomen
op. Later moesten de nog overgebleven bomen worden gekapt
om volledig herstel mogelijk te maken. Dit alles en nog veel
meer vindt u, verlucht met veel afbeeldingen waarvan sommige
in kleur in:
Herinneringen aan de Middachter Allee. Hans Rijnbende.
Virg. Den Boef, Dieren. 124 bladzijden. Prijsf29.95.
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Opname van de leden, aanwezig op de op 30 maart 1994 gehouden jaarvergadering van de Oudheikundige Kring RhedenRozendaal.
Deze opname werd gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Kring. Belangstellende kunnen deze foto (29 x 15 cm.)
bestellen bij J. de Bruijn, Hogeweg 14 B te Velp. (postcode 6881 EC, telefoon 085-640330). De prijs bedraagt f 6,00 per stuk. (Foto
Luuk v.d.Lee, Velp.


