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EEN HOTEL IN VELP
Frank van Heusden

Velp, ruim negentig jaar geleden. Het dorp bezat zijn station,
de stoomtram naar Dieren en de Achterhoek èn de paarden-
tram naar Arnhem. De Hoofdstraat, de Rozendaalse Laan en
een aantal kleinere wegen en lanen, die hun begin vonden bij
de twee grote wegen, bestonden. Aan de bouwstijl van de
meeste huizen in dat gedeelte van het dorp kan men dit duide-
lijk zien.

Maar toch zag wat we nu
Velp-noord noemen er totaal
anders uit. De zeehelden-
buurt bestond bijvoorbeeld
nog niet en in het villapark
waren de huizen gloed-
nieuw. Hier en daar kon
men, zoals bij de enkele eeu-
wen oude Hoge Weg, groep-
jes kleine dorpshuisjes aan-
treffen, wat ook het geval
was met de Biesdelse Laan,
die in de 17e eeuw aange-
legd was. Maar voor de rest
vormde golvend bouwland
het beeld van Velp-noord.
Een wandeling door de zo-
merse akkers naar het bos
van Beekhuizen of de heide
achter de Pinkenberg moet
buitengewoon fraai zijn ge-
weest.

den gasten weten aan te trekken. Sommigen hebben dan ook
met passie over onze streek geschreven. Toen door de aanleg
van de spoorlijn Arnhem-Zutphen (ca 1865) het reizen naar
de dorpen van ambt en heerlijkheid gemakkelijk was gewor-
den, schoten de "moderne" hotels uit de grond.

Het valt dan ook niet te verwonderen dat het dorp destijds een
aantal "geriefelijke" hotels en pensions kende. De voor ons
land unieke situatie van de oostelijke Veluwe zoom met hei,
heuvels tot ruim 100 meter, bossen en een uitzicht over de
Ilsselvallei tot Montferland en Kleef had namelijk al in de
periode van het sensitivisme en de romantiek, dus vanaf ca
1760, voor zulke landschappelijk schoonheid gevoelig gewor-

Hotel Over beek
Eén van deze was "Over-
beek", gelegen aan de hoek
van de Hoofdstraat en de
oostzijde van de Overbeek-
singel, op de plaats waar nu
een appartementengebouw
staat. Aan de westzijde van
de beek, waar tot voor kort
een drassig veldje was, lag
de "lommerrijke" overtuin
met veranda.
Vanaf maart 1910 was
"Overbeek" het eigendom
van de heer J. Kooij, die tot
die tijd de beste oberfunctie
van Amsterdam bekleed
had, namelijk die van ober-
kelner van hotel Polen tus-
sen Rokin en Kalverstraat.

Hij omschreef zijn nieuwe bedrijf in een brochure als een
familiehotel le rang, met een prachtige ligging en een vrij
uitzicht: een juiste karakterisering.
Het hotel was niet alleen voor zomergasten bestemd, maar
was het hele jaar geopend. Het telde een kleine 50 bedden. De
slaapkamers waren ruim en goed gemeubileerd, maar vaste
wastafels bezaten ze nog niet! Op de dubbele losse wastafels
prijkten mooie waskommen met de bijbehorende lampetkan-
nen. Uiteraard waren er wel enkele badkamers en op de bel-
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HOTEL OVERBEEK
Femilie-Hotel 1e Rang.

Prachtige ligging met vrij uitzicbt; het geh~ jaar geopend.

GROOTE LOMMERRIJKE OVERTUIN MET OVERDEKTE WARANDA.

etage bevond zich een fraaie salon, terwijl er een aparte eetzaal
was voor de maaltijden.
In 1910 lag de pensionprijs tussen de 4 en 6 gulden per dag en
in de periode 1914-18 steeg deze tot f 7,50 tot f 10,00. Een
kamer met "dejeuner" werd aangeboden voor f 2,50 tot f 3,00.
Voor een lunch betaalde men f 1,25 tot f 2,50 en voor een
diner f 2,00 tot f 3,50. Om te benadrukken dat Overbeek een
familiehotel was, kende het speciale tarieven voor kinderen
en de dienstboden van de gasten! Het feit dat de dienstbode
meereisde, was in die tijd bij de gegoede kringen heel gewoon,
zij het dan dat de familie in de eerste klas van de trein zat en het
personeel in de derde. Een aantal van degenen die dit lezen, zal
zich misschien nog vacanties in zomerhuisjes in de jaren twin-
tig en dertig
kunnen herin-
neren met de
gedienstige
erbij.

Het eminente belang van de chef-kok springt naar voren!
De lonen waren uiteraard gebaseerd op de omstandigheid dat
de gasten niet karig waren met fooien. In die jaren was het
zelfs zo dat sommige grote en beroemde restaurants hun
kellners niet alleen geen loon gaven maar zelfs lieten betalen
voor het mogen uitoefenen van hun functie!
In dezelfde maand leverden allerlei Velpse leveranciers natuur-
lijk hun soms pittige rekeningen in, zoals:

de poelier Driesse f 148,05
de groenteboer Jansen f 130,395

de vishandelOvermeer f 116,93
Rick papierwaren f 116,50
fa, Roos, een badinstallatie f 121,10

Maar:
Mij. Concordia
voor slaolie f 6,86
melk en room f 9,625

advertentie
Velpsch Nieuwsblad f 3,60
put geledigd f 6,00

Briefhoofd
omstreeks 1910

J. KOOIJ. EIGENAAR
TELEFOON INTERC. 446

A. B. C, Cxlc. 54<EdItie.
1.Utna.I. HOfd.td«JT..t.C<>d •.,....

Zalen voor het ge~n van Diners, Soupers. Enz.

RUIME EN LUCHTIGE KAMERS, MODERN 1NCF..RlCHT.

RADK"""""

DE MAALTIJDEN WORDEN AAN APARTE TAFELS GEmEND.

!iLf!je-~ Iq/I, VELP. ._~__ ::._-:c-191

Bewaard gebleven documenten
Een zoon van de eigenaar van Overbeek, zelf ook hotelier, is
nog in het gelukkige bezit van folders, foto's en kasboeken en
een enkel nachtregister, waardoor wij ons een beeld kunnen
vormen van de bedrijfsvoering van het hotel en de maatschap-
pelijke positie van de gasten. Zo bestond het personeel volgens
een lijst uit de eerste week van augustus 1910 uit:

functie maandloon
de chef-kok f 90
1e kelner f 20
2e kelner f13
3e kelner f 10,60
huisknecht f 15
kamermeisje flO
keukenmeisje f 9,50
een "juffrouw" flO
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Het is uiteraard moeilijk in te schatten hoeveel één
gulden van de gouden standaard in 1910 méér

waard was dan die van 1999. Minstens twintig maal? Zoiets
vereist een aparte studie.

Exploitatie, hotelbezetting ....
In de jaren van de eerste wereldoorlog was het voor de welge-
stelden die vacantie wilden houden, heel moeilijk naar hotels
in het buitenland te gaan en net als in de jaren veertig profi-
teerden de Nederlandse hotels daarvan. Van Overbeek is de
lijst van inkomsten over het jaar 1915 bewaard. Het blijkt dat
het hotel steeds geopend was, maar tot 16 januari logeerde er
niemand, behalve dan éénmaal één gast voor f 3,50.

De totale inkomsten bedroegen over
januari f 169,55
februari f 416,65
maart f 263,18



Tot 21 maart logeerde er meestal maar één gast per nacht!
Een behoorlijke stijging gaf april te zien: f 804,325.
Maar toen kwam het zomerseizoen:

mei
juni
juli
augustus
september

f 2041,325

f 2745,505

f 5471,525

f 6734,625

f 2461,95

De piek van de twee klassieke vacantiemaanden is evident. De
herfst en december kenmerkten zich door rust:

october
november
december

f 714,50
f 75,80
f 605,30

Over het gehele jaar 1915 bedroegen de inkomsten f 23204,24.
Zouden we dit getal vermenigvuldigen met 20, dan komen we
in de buurt van een half miljoen!

.... en de gasten
Omdat enkele gegevens over
de topmaand augustus 1915
bewaard zijn gebleven, weten
we dat er op de 15e van die
maand 46 gasten in het hotel
verbleven, in de volgende
groepen:

1 groep van
1 groep van
1 groep van
1 enkeling

8 personen
6 personen
5 personen

2 groepen van
4 groepen van
3 groepen van

4 personen
3 personen
2 personen

Waarschijnlijk geeft deze ver-
deling aan dat de meeste gas-
ten in familieverband lil

Overbeek logeerden.

f

l~l~llJlr~ lL~ ~_.

HORS 0' oauvne \'ARIE.

PO'rAOI! CR!.\{E ne MWICI$.

ru.era oe SOLE.5 á l.A NORMANDE.

SJ:>R~"~ DE OOI!UP f: 1.1. BOURQUII'NOt-'\:e.

RIS OE VI!.AU à LA PRlSCESS"_

FA'SA'" Of! B(.H~MEJ:6TI.

COMPÓTE CQMPUQUÊE.

BOMSI! DA~\E BLAI'>CIIE.

WELSH RARf>BtT".

FRUITS.

DESseRT,

--.ot>GOG)<3>---

VILLA CASA CARA I
HOTEl. OV~RBEEK i VI!LP LE 2 f.éVRIf!R 191L

Bij hen komen namen voor als Alberdinck Thijm, Caland en
Cokart. De laatste familie betaalde aan logies f 240,825 en aan
thee, victoriawater en wijn f 240,-!

We kunnen meer te weten komen over de maatschappelijke po-
sitie van de gasten uit het nachtregister over de maanden juli en
augustus 1916. Dit bevat steeds de naam, de woonplaats en het
beroep van elk. Het blijkt dat Den Haag het meest voorkomt
met negen personen, daarna Amsterdam met zeven en Rotter-
dam met vijf. De andere plaatsen van herkomst zijn over het
gehele land verspreid.

Hoe stond het met de beroe-
pen? Het valt op dat er vier
officieren logeerden, maar
het was dan ook mobilisatie-
tijd. Ook bezochten vier
"kooplieden" het hotel. Nu
zouden die heren zich mis-
schien "ondernemer" heb-
ben genoemd. Zij waren
geen industriëlen, want de
vier heren met dat beroep
noemden zich fabrikant.
Daarnaast dertien dames
waaronder één douairière en
verder nog:

I makelaar
1 architect
1 ingenieur
1 schoolopziener
2 juristen
1 oud-burgemeester
1 cargadoor
enige particulieren.

DEjEUNER-DINATOIRE
à L'OCCA510N ou MAmAoE

de Mtmsicltf

il. ~. ~. ~ob;"
et Mademol~elle

te 3 F6vrltr a9n.

CAKAPlis rjANCUOIS.

COl\"SO.\1Me. à LA BERQue.

TROITE .\ LA CH"MooRD.

EN'rnECÖTe à LA DUCH!SSf!.

POULARDE OP. BRUXELLES ROTIE..

COM?ÖnVARIa.

P1>UDINQ CHIPOLATA.

gee MARASQUIN.

FRUlTS.
DfliS!RT.

VILLA CASA CARA I
H6TEL OVERBEEK VeLP.

Bij de laatsten bevonden zich twee jonkheren, geparenteerd aan
families die kastelen of buitenplaatsen in de omgeving bewoon-
den. De gegoede standen, al of niet uit het rode of blauwe boekje,
namen ook in dit hotel de centrale plaats in.

3



Het laatste belangrijke gegeven dat we bezitten, is de exploitatie-
rekening uit 1917. De inkomsten bedroegen f 25355 en de winst
bereikte het bedrag van f 8831,33 zodat we rustig kunnen spre-
ken van een fraai inkomen, dat geen kleinigheid was.

Het gebouw stond te boek voor f 38675 en de inventaris voor
f 20982. Er rustte een hypotheek op het hotel, want er was een
rente van f 1848 betaald. In dezelfde rekening worden de vol-
gende bedragen vermeld voor levensmiddelen en dergelijke (we
moeten wel rekening houden met de omstandigheid dat 1917
een oorlogsjaar was met schaarste en distributie):

Wijnen en
gedistilleerd f 1628
bier f 217
vlees en vis f 3711
brood enz. f 2008
groenten f 1172
was f 332
water f 73,95
verlichting f 173
brandstoffen f 399
belasting f 457

Wijnvoorraad op
31 december 1917:
Médoc

51 1/1 flessen
44 1/2 flessen

St. Julien
16 1/1 flessen
53 1/2 flessen

Niersteiner
35 1/1 flessen
32 1/2 flessen

Liebfraumilch
6 1/1 flessen
13 1/2 flessen.

f1ENU
•.MrSw<foeuvr4 vartë.
!Potage d la tortue .
.:1Jarq,tette JVanfllo.

9i.lefs de -Sotes à la oJ?,f{)rmandie,

!l?is de à I' .Jlrchiduc,
pdits PO;$,

..9lsperJJe$ a' .JIrgtntt'uU all beurre-
.:J>rrdrèQUX rótis-

eom~te compliqule.,

<Salad, .:ï1mericalne.
~ !l'tJtJJlbrg !Reine de (JasfiJle,

sauce &lxzyvn.
!&mbe ChaUaubriand.

:lJelicés de !Reine.

ehester Cakes.

!!rujt~.
'lJcsseri.

HolclOvtTbeek Velp. 16 HOVEMUS

Een zeer bescheiden hoeveelheid, maar import uit Duitsland
was destijds natuurlijk moeilijk en uit Frankrijk practisch on-
mogelijk door de oorlog.

f 10,00
f 30,05
f 9,39
f 6,34
f 15,45
f 45,20
f 6,65
f 2,20
f 3,70

De waarde van de wijnen bedroeg f 920.
Aan gedistilleerd was er voor f 147 in voorraad.
Er stonden kleine rekeningen open van:

poelier Driesse
vleeshouwer Blad
varkensslager Rood
varkensslager Westerveld
vishandel
loodgieter Vunderink
waterleiding
telefoon
advertentie in de Courant

Het aantal oud-Velpse namen bij de leveranciers valt natuurlijk
op, terwijl het verschil tussen een vleeshouwer en een varkens-
slager nu verdwenen is. Misschien was er meer rund- dan var-
kensvlees besteld, maar het kan ook zijn dat de oorlogs-
omstandigheden debet waren aan de hoge prijs voor het eerste
soort.
De telefoonaansluiting
was niet uniek voor een
Velps hotel: ook Hotel
Beekhuizen en Hotel
Naeff waren daarvan
voorzien.
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DINER
t.., ~l., •• ~.ld v.ft ol, v~ du

v_Bitl ••••• B~''i1•••••• "tf.~·

I•••••••••• OntlUo ••• ~••• ~."'~

HotelOVERBEEKVELF'

JV\ENU
HORS D'OEUVRE VARIt.

POT AOE CReME f'A VOfUTE.

SOLa 8NJÏLl.IE, seuce PERS1L,

POMMF.S NOUVELLES.

cëre DE BOWl' I"llOlD! à LA OANTQISE.

SAUCE RAVIOOTIL

RIS DE VEAU i LA PRiNCESSE.

POINTES D·ASP~es.

POULET DI! OUII'( ROn,

COMPÖTE. vAR'Iê.

BAVAROIS POMPAOOU~.

DESSERT.



In april 1921 verkocht de heer Kooij bedrijf. Alleen de
inventaris bracht al f 10195 op. Hij verhuisde naar het westen,
exploiteerde er jarenlang het Oranje-hotel op Scheveningen
en vanaf 1937 was hij de eigenaar van
hotel Vreewijk in Oosterbeek. Hij over-
leed helaas al op ó l-jarige leeftijd op
10 december 1948.

Er valt veel meer te behandelen over
hotelOverbeek, maar het ging me hier
om het geven van een beeld van een
Velps hotel tussen 1910 en 1920 met
betrekking tot zijn gasten en zijn ex-
ploitatie. Dit was mogelijk doordat al-
lerlei stukken erover door de familie
Kooij bewaard zijn. Zonder geschre-
ven bronnen moet de geschiedschrij-
ving in archeologie veranderen en dat
houdt zeer veel beperkingen in.

Op de lokatie van hotelOverbeek is in de jaren tachtig het
appartementengebouw Overbeek gerealiseerd.
De balkons op de hoeken van het gebouw hebben met hun
tentvormige dakbeeindiging een duidelijke verwijzing naar
de hoekkamers met torenachtige opbouw van het hotel.

Illustraties:
Pagina 1: Collectie archief Gemeente Rheden
Pagina 5: P.I.A. Kamper sr
Alle overigen uit de collectie van de familie Kooi} Velp

5



boekBESPREKING

Frank van Heusden

Uit het archief van de
Hervormde Kerk te Rozendaal1757 - 1997

Dit met zorg en vakkennis
uitgegeven boekje heeft een wat
merkwaardige verhouding tussen
titel en inhoud. Men verwacht
een bloemlezing van archief-
stukken, maar dan blijkt men een
verzameling artikelen op basis
van die archivalia in handen te
hebben!
De op Rozendaal wonende
historicus Bosch schreef er in de
afgelopen jaren 57 van voor het
Kerkblad van Hervormd en
Gereformeerd Velp en Rozen-
daal. Door deze bundeling

bezitten we de reeks nu in boekvorm. De auteur heeft hierin
eigenlijk praktisch de gehele geschiedenis van de Rozendaalse
kerk van haar begin in 1757 af tot aan 1997 beschreven. Het is
wèl zo dat de lezers door deze vorm geen chronologisch en
systematisch opgebouwd verhaal te lezen krijgen, maar de serie
is een zeer belangrijke bron voor de kennis over het ontstaan en
bestaan van de kerkelijke gemeente van Rozendaal is geworden.

Het bijzondere daarvan is dat ze is opgericht (dus in 1757),
door de toenmalige heer van Rozendaal, L.A. Torck, omdat hij
een eigen gemeente naast die van Velp wenste, want daar viel
Rozendaal kerkelijk onder. Door zijn zeer invloedrijke positie
in Gelderland lukte hem dat. De kerk werd een zogenaamde
collatie-kerk, wat inhield dat de heren van Rozendaal het recht
hadden de predikant aan te wijzen, wat voor het laatst in 1921
gebeurde. De grondwetswijziging van 1922 maakte een

voortzetting van het collatierecht onmogelijk. Daardoor hebben
het bestuur en tenslotte het eigendom van de kerk een heel ander
karakter gekregen.
Bosch heeft interessante gegevens over alle Rozendaalse
dominees weten te vinden. Onder hen bevinden zich bijzondere
bedienaren, zoals Ds. Van den Ende ca 1795, later nauw
betrokken bij de eerste lager Onderwijswet van 1806, Dr.
Bierens de Haan, die veel heeft gepubliceerd op wijsgerig
gebied en uiteraard Ds. W. Barnard.
Bijzonder practisch zijn de lijsten van predikanten, ouderlingen,
notabelen en andere ambtsdragers. Kortom, Rozendaal bezit
een boek dat tot ver in de komende eeuw onmisbaar zal zijn.
Alleen: In artikel 5 ontmoet de schrijver, boodschappen doende
"in de lawaaierige winkelstraat van het dorp", een kennis. Zo'n
locatie bestaat bij mijn weten niet in Rozendaal.
Met welk dorp identificeert hij zijn Heerlijkheid onbewust?

Titel:
Uit het archief van de
Hervormde kerk te Rozendaal 1757 - 1997
Uitgever: De Pijperpers Rozendaal 1998
Uitvoering: 92 pagina's, h x b 23 x 15 cm
ISBN nummer 90-804470-1-2
Besteladres: Boekhandel lansen en De Feijter
Emmastraat Velp
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EXPOSITIE OVER DE SPECIALE TROEPEN IN INDIË 1945-'50

Museum Bronbeek in Arnhem presenteert
van 20 december 1998 t/m 27 juni 1999 de expositie

HARD TEGEN HARD
De speciale troepen in Nederlands-Indië

1945 - 1950

Speciale eenheden speelden een opvallende rol in
de laatste fase van de koloniale periode van
Nederlands-Indië tussen 1945 en 1950.
Aanleiding voor de tentoonstelling is onder meer
het feit dat vijftig jaar geleden op 19 december
1948 de tweede politionele actie begon.

De tentoonstelling Hard tegen Hard toont de
geschiedenis en het optreden van de speciale een-
heden in breed perspectief aan de hand van uni-
formen en uitrustingsstukken, foto's en documen-
ten. Ze besteedt eveneens aandacht aan de figuur
van kapitein Westerling, één van de bekendste
commandanten van het Korps Speciale Troepen.

Hard tegen Hard is geopend dinsdag t/m zondag
11.00 - 17.00 uur. Ze is te zien in de expositie-
ruimte in de Kumpulan, Landgoed Bronbeek, Vel-
perweg 147, Arnhem.
Inlichtingen (026) 3840840.

Eén van de bekendste commandanten van het KST was kapi-
tein Raymond Westerling. Zijn optreden wordt door velen be-
wonderd, maar in de ogen van anderen geldt hij als een oor-
logsmisdadiger. Wegens zijn omstreden reputatie moest hij in
1948 de dienst verlaten. In januari 1950 ondernam hij een po-

ging tot staatsgreep in de kersverse republiek van
Soekarno. Deze zogenoemde APRA-coup mis-
lukte en Westerling moest Indonesië spoorslags
verlaten. Hij overleed in 1987 in Nederland.
De tentoonstelling Hard tegen Hard kwam tot
stand met medewerking van de Leidse historicus
lA. Moor, die begin 1999 op dit onderwerp hoopt
te promoveren. Een gedeelte van de tentoon-
gestelde voorwerpen komt uit de eigen collectie
van Bronbeek. De meeste objecten zijn afkom-
stig uit de particuliere collectie Smulders.

Toelichting
Direct na de capitulatie van Japan in augustus 1945
grepen Indonesische nationalisten de kans om hun
land te bevrijden van het koloniale regime. In de
zogeheten Bersiap-periode (augustus-december
1945) ontwikkelde zich een gewapende strijd. Die
zette zich later verhevigd voort in de zogenaamde
politionele acties in 1947 en 1948/49. De Indonesische tegen-
stander koos voor een guerrilla-tactiek, hierbij ondersteund door
een groot deel van de inheemse bevolking.

De Nederlandse troepen moesten een contra-guerrilla voeren.
Specialisten in deze vorm van oorlogsvoering waren de para-
commando's van de l e Paracompagnie en de commando's van
het Korps Speciale Troepen (KST). Ook deze eenheden kon-
den niet zonder de hulp van de bevolking. Tegen onwilligen
traden zij soms hard op.

Kapitein van het Korps Speciale Troepen J 946-1948
Foto:
Louk Heimans bv Arnhem
Collectie Museum Bronbeek Arnhem

MUSEUM BRONBEEK TOONT
INDISCHE BETAALMIDDELEN

Museum Bronbeek in Arnhem toont
vanaf 20 maart 1999 de expositie

Oeang - Ruil- en betaalmiddelen in Indië

Oeang is het Maleise woord voor "Geld". De tentoonstelling
geeft een overzicht van de ruil- en betaalmiddelen, die in Ne-
derlands-Indië door de eeuwen heen in gebruik zijn geweest"
schelpen, bonken, munten, biljetten, kampgeld enzovoort. De
expositie komt tot stand in samenwerking met de Numismatische
Kring Oost-Nederland t.g.v. het 35 jarig bestaan van deze vere-
niging.

De tentoonstelling Ruil- en betaalmiddelen in Indië is van 20
maart t/m 20 juni 1999 in het hoofdgebouw van Museum Bron-
beek, Velperweg 147 Arnhem. Het museum is open van dins-
dag t/m zondag van 9.00 tot 17.00 uur.
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Sporen uit de ijstijd
Verbaasden we ons in dat gebied
nu nog gave werken uit het laat-
ste kwartaal van de vorige eeuw
te ontdekken, dan zullen we ons
aan de oostelijke zijde van dat
werk kunnen verlustigen in nog
veel oudere sporen.

WANDELEN OP ROZENDAAL LANGS SPOREN UIT HET VERLEDEN
(XVI)

Jolle Baltjes

Reeds vroeger meldden we een
typische bijzonderheid van de

locale begrenzing van het landijs van het Saliën - het z.g. derde
ijstijdperk - dat in zijn algemeenheid tot in het huidige Rijndal
reikte.
Binnen de totaliteit van het door landijs bedekte gebied was
echter een niet onbelangrijk deel vrij van ijsbedekking geble-
ven. Dit deel bevindt zich tussen de stuwwallen van Arnhem
(de Zuidelijke Veluwestuwwal), die van Ede en van Oud-
Reemst en het zuidelijke deel van de Oostelijke Veluwestuw-
wal. Dit komt goed tot uitdrukking op het Zweefvliegcentrum
Terlet. Het restaurant "De Termiekbel" staat nog juist op de
door solifluctie afgegleden rand van de Oostelijke Veluwestuw-
wal en naar het zuiden heeft men uitzicht over het weliswaar
iets hellend, maar toch tamelijk vlak terrein, dat vrij van ijs
bleef.

Ter afwisseling onderbraken wij onze wandeling langs de gren-
zen van Rozendaal om wat extra aandacht te vestigen op de
vroegere nederzetting Terlet. Daarnaast raakte door de aanleg
van een nieuwe woonwijk de Kapellenberg in de actualiteit. We
vonden het derhalve passend - alvorens de wandeling langs de
grens voort te zetten - ook de historie van het Kapellenberg-
gebied te belichten.
Het gebied, dat in de ijstijd niet met ijs is bedekt, is op het schets-
kaartje gestippeld aangegeven. Deze aflevering gaat met name
over het gebied, dat rechts hiervan gelegen is.

Maar nu nemen we de draad
weer op, op het punt waar we in
het Rozendaalseveld een wind-
singel signaleerden (A en H no
116, blz.24), die daar in het laat-
ste kwart van de negentiende
eeuw door de Geërfden van Velp
werd aangelegd. Niet helemaal
vrijwillig overigens, want zij
werden door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland gemaand de ~ stuww.llen met strekkingslijnen

zandverstuiving te beteugelen, '--------------------------'
waartoe deze windsingel moest
dienen. We constateerden dat die singel thans nog vrijwel ge-
heel intact is.
Dat is niet meer het geval met het hekje op het pad dat van
Velp-Rozendaal, ongeveer noord-oostwaarts, liep (en overigens
nog loopt) en waarvoor de singel was onderbroken. Het was
een hekje van latten, zoals dat ook in vele tuinen werd aange-
troffen, goed afgewerkt en onderhouden en scharnierend aan
een paal aan de ene en gegrendeld aan een paal aan de andere
zijde. Zomaar een element van een tuin in dit ongecultiveerde
natuurgebied! Ongetwijfeld heeft dit hekje - samen met de be-
groeiing op de singel - moeten voorkomen dat de op de
Rozendaalse heide grazende schapen zouden overlopen naar de
zandverstuiving en daar met hun pootjes het al enigszins gesta-
biliseerde zand weer los zouden trappen.
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Op een hier bijgevoegde schematische afbeelding is dit terrein
gestippeld aangegeven. Slechts de oostelijke uitloop van dat
gebied ligt dus in de vorm van een punt in de gemeente Rozen-
daal en in deze punt bevinden we ons hier. Het uiterste ooste-
lijke puntje ligt daar zelfs nog overheen, in de gemeente
Rheden.

De Flesch
in het Rozendaalseveld zomer 1994

Foto van de auteur

Met betrekking tot vorm en omvang van die in onze omgeving
ijsvrij gebleven punt kunnen we stellen dat zijn breedte ter
hoogte van de Apeldoornseweg reikt ongeveer vanaf de hui-
dige kruising van die weg met de A12 aan de zuidzijde tot aan
de helling bij Terlet aan de noordzijde. Ook het dal tussen de
brandtoren en de Zijpenberg, in de kern waarvan we ons nu
bevinden, tot dat gebied. Nog hoger op wordt al spoedig het
punt bereikt, waar de Oostelijke en de Zuidelijke Veluwestuw-
wallen elkaar overlappen.

Hoogtelijnen
Om een indruk te krijgen van de wijze, waarop deze stuw-
wallen elkaar naderen maakten we gebruik van de topografi-
sche kaart van dit gebied. Daarop zijn allerlei gedetailleerde
bijzonderheden vermeld, o.a. de hoogtelijnen. Dit zijn lijnen,
die dezelfde terreinhoogten - gemeten ten opzichte van N.A.P. -
met elkaar verbinden en onderlinge hoogteverschillen aange-

ven van 25 meter. De aard van deze lijnen - kronkeling, onder-
linge afstand enzovoort -geeft al een beeld van de geaardheid
van het terrein.

Met het gegeven, dat we ons hier bevinden tussen twee heuvel-
ruggen - de stuwwallen - , hebben we gezocht naar de ontmoe-
tingspunten van de lijnen van dezelfde hoogte vanuit de beide
richtingen. Aan de zuidzijde zijn deze lijnen West-Oost georiën-
teerd, met de stijgende opeenvolging naar het zuiden en oosten.
Aan de noordzijde is dat, zij het minder extreem, ook het geval.
Beginnend bij de 45 meter hoogtelijn nabij de snelweg A50
werden de ontmoetingspunten van een kruisje voorzien. Zo
doorgaande, telkens 5 meter hoger, ontstond een serie kruis-
jes, die met elkaar werden verbonden. Aldus werd de kern van
het dal, of zo men wil van de plooi, gevonden. Het verras-
sende was dat deze vrijwel liniaalrecht liep, vanaf ver in het
Arnhemse gebied tot nabij het punt waar de Burgemeester
Bloemersweg en de Beekhuizenseweg aaneensluiten. Het bo-
venste deel wordt uiteraard gekenmerkt door de samenvloeiing
van de beide stuwwallen. We hebben de provisorische lijn langs
de kruisjes vervangen door een streepjeslijn en deze ingetekend
op de topografische kaart van dit gebied. Een fragment daar-
van is hierbij afgebeeld.
Hiermee is het eigenlijk wel duidelijk, dat het naams deel "del"
van Plagdel niet alleen van toepassing is op het gedeelte, waar
vroeger een huis stond, maar voor een langgerekt west-oost
lopend gebied, ter weerszijden daarvan.

Vochtig karakter
Een opeenvolging van een aantal natte winters (december 1993,
januari 1995) verbreedde ons inzicht in het karakter van het
terrein, dat wij reeds in onze wandeling naar de Plagdel be-
schreven (zie A. en H. no 110. blz 10 - 13). Het is een gebied,
ongeveer 25 km ten noorden van Rozendaal, achter de Zuide-
lijke- en met op afstand aan de noord- en de noord-oostzijde
de Oostelijke Veluwestuwwal. Aan het einde van het derde
ijstijdperk was aanvankelijk, de afvoer van het dooiwater, door
het daar nog aanwezige ijs, in noord-oostelijke richting ge-
stremd. Daardoor heeft de afvoer ervan tijdelijk langs de ach-
terzijde van de Zuidelijke Veluwestuwwal in zuidwestelijk rich-
ting plaatsgevonden. De stroming was krachtig genoeg om veel
zand mee te nemen, doch het grint dat zich ook in de bodem
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bevond is blijven liggen zodat, in het bijzonder tussen de Plag-
del en de Koningsweg, nu nog veel grint in de bovenste grond-
lagen voor komt (zie kader). De geul welke door het ijssmelt-
water werd uitgespoeld is onder andere door opstuiving plaat-
selijk weer opgevuld, maar daardoor werd de essentie van de
terreinopbouw niet aangetast. Later, ten tijde van en na het vierde
ijstijdperk, heeft hier nog afvoer van sneeuwsmeltwater plaats
gevonden, waardoor zogenaamde secondaire insnijdingen (geu-
len in een geul) zijn opgetreden.

Natte plaatsen
Wij volgden die geul in oostelijke richting en vonden, als aan-
wijzing van een lage ligging, op verschillende plaatsen een stag-
nerende waterafvoer.
Door maatregelen van "beheerskundige" aard is het helaas niet
mogelijk deze interessante plooi in het landschap over zijn ge-
hele lengte te volgen. Maar gelukkig kunnen we op verschil-
lende punten wel een ontmoeting arrangeren.

Ter ondersteuning van de oriëntatie hebben we op het bijge-
voegde fragment van de topografische kaart de bedoelde plaat-
sen aangeduid met cijfers, die corresponderen met die, vermeld
bij de tekst.

CD Beginnend aan de benedenstroomse zijde, attendeerden we
reeds op de ondertunneling van de ASOdie in deze plooi is aan-
gelegd.

~ Voorts komen we dwars door die plooi, wanneer we langs
de parallelweg van de Apeldoornseweg gaan, terzijde van de
golfbanen op Valkenhuizen. Die weg loopt duidelijk door een
dal, met op het diepste gedeelte als exponenten links de
verkeerstunnel en rechts een duidelijk verdiept gedeelte in het
naastliggende bos. Even daarboven, aan de zuidzijde van het
dal dus, vinden we de restanten van een laan, die zowel in het
Arnhemse als in het Rozendaalse zijn voortzetting kent. Voor

de aanleg van de ASO sloten die delen aaneen waaruit mag-
worden geconcludeerd dat die laan vroeger dus ongetwijfeld
van enige lokale betekenis moet zijn geweest.

Q) Die laan (hier zonder bomen) voert ook langs de vroegere
huisstee op de Plagdel. Aan de noordzij daarvan ligt een heide-
veldje. Tijdens één van die natte perioden hadden we de stout-
moedigheid dat heideveldje in te lopen, maar al bij de eerste
stap liep ons het water ruimschoots over de schoenen. De kern
van het dal loopt in de lengterichting ongeveer midden door dit
veldje en is te herkennen aan een afwijkende vegetatie.

® Wanneer we vanaf Rozendaal de Terletseweg oplopen, dus
in noordelijke richting, komen we na enige tijd terecht in een
sterk opgestoven bosperceel met hoog opgaand geboomte. Op
de plaats waar dit landschapspatroon plotseling ophoudt vin-
den we weer een vochtige plek: het dal dat we zochten. Op een
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Fragment van de topografische kaart, waarop met cijfers de in de tekst gernoemde plaatsen zijn aangeduid

perceel dennenbos ter rechter zijde werd vroeger boekweit ver-
bouwd, ongetwijfeld bij de gratie van een grotere lokale voch-
tigheid.

(2) Tijdens de beide, reeds genoemde, natte winters was er echt
sprake van wateroverlast bij het kruispunt van het Rozendaalse
Kerk- en Schoolpad met het tussen de ANWB-paddestoelen
21066 (einde Kluizenaarsweg) en 21059 (Koningsweg) liggende
fietspad, nabij het heideven "De Flesch". Om de waterafvoer te
geleiden werd hier toen, evenals in oktober 1998, zelfs enig
provisorisch graafwerk verricht om de waterafvoer in goede
banen te leiden.
Ook op genoemd kruispunt bevinden we ons nog steeds op het
gebied dat ijsvrij is gebleven, echter wel met de beide lokale
stuwwallen zeer nabij.

® Een fraai overzicht over het dal tussen de beide stuwwallen
krijgen we, wanneer we aan het einde van de Kluizenaarsweg
nog ongeveer 200 meter het fietspad richting brandtoren op-
lopen. Het dal vertoont zich dan in al zijn schoonheid links voor
ons.

Uitspoeling
Op 90 meter hoogte nabij Bloemersweg en Posbank is het moei-
lijk uit te maken, welk deel bij de Oostelijke en welk deel bij de
Zuidelijke Veluwestuwwal hoort. Het moet wel duidelijk zijn,
dat in het gebied tussen Zijpenberg en Posbank geweldige krach-
ten tegen elkaar zijn opgebotst. De globale grenslijn tussen beide
delen, waar ook de krachtigste botsingen plaats vonden, loopt
in zuidelijke richting en dan is het frappant dat juist in dat deel
- tussen Zijpenberg en Posbank - een enorme uitspoeling heeft
plaats gevonden. Het uitgespoelde materiaal vormde de puin-
waaier, waarop later het dorp Rheden ontstond.
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De weg die dat materiaal koos tekent zich duidelijk af aan de
westzijde van de Schietbergseweg. Ook de dorpen Velp en De
Steeg vonden hun oorsprong op puinwaaiers, echter van klei-
nere omvang.

De autotunnel in de snelweg A50, waardoor het voor
Arnhem bestemde, uit het noorden komende, verkeer
wordt geleid. Hij ligt precies in de kern van het dal tussen
de Oostelijke- en de Zuidelijke Veluwestuwwal.
Foto van de auteur

De eerste bewoners vestigden zich op plaatsen, waarvan de er-
varing had geleerd, dat zij juist vrij van overstroming door de
grote rivieren bleven, maar waar ze wel konden profiteren van
het vruchtbaarheid brengende slib van die overstromingen. De
betreffende uitspoelingen en vorming van puinwaaiers vonden
in hoofdzaak plaats in het laatste of vierde ijstijdperk. Maar de
oudere Rhedenaren weten nog te vertellen van een zeer zware
zomerregen in de jaren 20, toen wederom grote zandmassa's
uitspoelden en in Rheden veel schade aanbrachten. De toenma-
lige inwoners hebben daartegen maatregelen genomen in de
vorm van afdamming van dalen, in de hoop, dat die dammen bij
herhaling van een calamiteuze regenval het water, en dus ook
het zand, zouden keren.

Zij hebben zich daarbij ongetwijfeld mede kunnen baseren op
vroegere - zij het mis chien overgeleverde - ervaringen, want
in een desbetreffend verslag lezen we:

In de maand Juli des jaars 1818 kwam na een heel
zwaar onweder een ontzettende waterstroom van
het gebergte achter Heuven aan, voerde het ter
velde staande gewas met zich voort, bedekte alle
landerijen met zand, deed zware steenen en groote
geweldige boomen wegdrijven en deed de wegen
gedurende verscheidene weken onbruikbaar zijn.
Een levend vischje, een zeelt, ter lengte van onge-
veer 5 duim, met het water het gebergte afgeko-
men, maakt het waarschijnlijk dat ook deze stort-
vloed door een zich op de bergen ontlast hebbende
waterhoos veroorzaakt zij, want meermalen had
dit verschijnsel in mindere mate plaats.

Het was dus niet voor de eerste keer was, dat men poogde zich
achter dergelijke dammen te beschermen. Wie de
Snippendaalseweg op loopt stuit dan ook al direct na de zij-
weg naar De Heurne op een ophoging van die weg. En wie het
gebied binnen loopt, vindt daar voor verschillende dalen dam-
men aangelegd. met de plaatsen, waar het materiaal daarvoor
is weggegraven. Wij hadden al de indruk, dat zij uit verschil-
lende tijden dateren en die indruk wordt dus door het boven-
staande bevestigd. Wij missen echter het vertrouwen, dat al
deze werken in raat zijn de schade te beperken, wanneer een
dergelijke bui zich weer zou voor doen. Want wie bekommert
zich nu nog over iets dat zegge zeventig jaar of langer geleden
voorviel en daarna niet meer? Maar die regenbui was wel een
onderdeel van de geologische processen, die sedert het laatste
ijstijdperk bijdroegen tot onze huidige landschapsvormen. En
wat zijn, geprojecteerd op zo'n periode, 70 of 100 jaren?

Nog even de puinwaaier. Toen de IJssel zich vormde heeft hij
zich netjes aan de wetten van de natuur gehouden en is om de
puinwaaier heen gaan lopen. En als Drusus inderdaad de
Drususgracht door die puinwaaier heeft gegraven - de Hank en
de Laak worden wel als zodanig genoemd - dan is deze
onbedijkte waterweg in tijden van grote wateraanvoer buiten
zijn oevers getreden en heeft die eigenwijze IJssel toch zijn
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eigen wetten gevolgd en is door de laagste plaatsen gaan stro-
men.
Pas in de jaren '60 van onze (20ste) eeuw is de daardoor ge-
vormde bocht weer recht getrokken.

(j) De Koningsweg was toen
nog niet afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. Een 40
à 50 cm diepe greppel moest
dienen ter beteugeling van het
onweerstaanbare enthou-
siasme van gemotoriseerde
passanten, die hun recreatie-
genoegens meenden te moe-
ten maximaliseren door met
auto of motor door de heide
of bossen te crossen.
Welnu, de wanden van deze greppel gaven een feilloos inzicht
in de opbouw van de bovenste grondlaag. Rustend op een laag
zand lag een vloer grint die na de afvoer van het ijssmeltwater
was achtergebleven. En daar bovenop de na de grintafzetting
gevormde humuslaag: de door de vegetatie zelf voortgebrachte
bestaansvoorwaarde! Honderden eeuwen voor de vorming van
zo'n dun vegetatielaagje! Hoe kwetsbaar en hoe zuinig moe-
ten we daar dan wel mee omgaan?

Ons verlangen, eens te mogen

zien hoe dit gebied er uit zag

kort nadat het laatste

ijssmeltwater was afgevoerd,

ging op de meest onverwachte

en verrassende wijze in

vervulling.

Literatuur
Provincie Gelderland
Rapport: Onderzoek naar de wenselijkheid van opname van
de gehele provincie Gelderland in waterschapsverband.
Rijks Geologische Dienst Emmen
Geologische overzichtskaart van Nederland, kaartblad 40;
uitgave 1975.
Stichting Bodemkartering Wageningen
Geomorfologische kaart van Nederland, kaartblad 40, uit-
gave 1980/85
Kadastrale Atlas van Gelderland 1832
Kadastrale gemeente Rozendaal en gemeente Velp
Stichting werkgroep kadastrale Atlas Gelderland
Barend Elshof
Kaart van de limieten van de heerlijkheid Rosendael, 1724

BESTUURSmededei ingen

JAARVERSLAG 1998
Het jaar 1998 was het vierenveertigste verenigingsjaar
in de geschiedenis van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal.

Leden en bestuur

Het aantal leden per 31 december 1998 bedroeg 481,
in 1997 waren er 479 leden.
De Kring telt twee donateurs, de gemeenten Rheden en
Rozendaal en twee leden van verdienste, de heren
drJ.F.van Oosten Slingeland en A. Kolkman.

De samenstelling van het bestuur was:

W.J.Meijerink voorzitter
PJ.den Boer-Pinxter secretaris
G.L.I.Krikhaar penningmeester
J.de Bruijn
J.B.J.M.de Bekker

vice- voorzitter
lid

H.van Dijk-Abbink lid
A. Seleski-Bolte lid

Het bestuur vergaderde 8 maal.

Lezingen en excursies in 1998
De eerste lezing werd op woensdag 28 januari 1998 gehouden
in 'Ons Huis' in Rheden. De spreker was drs D.W. Staat, die als
hoofdconservator aan Bronbeek is verbonden. De geanimeerde
lezing ging over het Koninklijk Tehuis voor oud-militairen en
Museum Bronbeek en was tevens een inleiding op de
winterexcursie. De excursie werd wegens grote belangstelling
op 28 februari en 14 maart gehouden.
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BESTUURSmededelingen
VERVOLG

Beide dagen lieten ruim 80 personen zich rondleiden door het
vernieuwde museum en de tuin van Bronbeek. De meeste
gasten genoten na afloop van het heerlijke Indische buffet in
de Kumpulan.

De algemene ledenvergadering werd op 31 maart gehouden
en voorafgegaan door een interessante lezing met dia's, door
rnr dr P.G. Aalbers over "een verborgen Gelderse cultuur-
schat".

De zomerexcursie op vrijdag 28 augustus naar de Baarnse
Lusthoven was een groot succes en de bus was stampvol.
Helaas is de geplande fietsexcursie van de Kring op 19
september niet doorgegaan omdat er zich te weinig mensen
hadden aangemeld.

De lezing over Prins Hendrik, die op 8 oktober in Dieren
gehouden werd door de heer G. Maassen, was uitgekozen
omdat het honderd jaar geleden was dat prinses Wilhelmina
tot koningin gekroond werd en er over haar echtgenoot
weinig bekend is. Dankzij de heer Maassen hebben we een
genuanceerd beeld gekregen over de prins.

De laatste lezing van dit jaar werd gehouden op woensdag
18 november in de kerk in Ellecom.
De heer dr.ir A.C. Zeven vertelde over heraldiek en
familiewapens. Na de pauze vertelde hij iets over de wapens,
die in de kerk aanwezig zijn, aangevuld door Graaf zu
Ortenburg die bij de lezing aanwezig was. Tijdens de pauze
kon de grafkelder bekeken worden.

Acties van de Kring
Het bestuur heeft de Kring vertegenwoordigd bij
verschillende presentaties, recepties, vergaderingen,
openingen van tentoonstellingen, onthullingen van
monumenten, jubilea enzovoort.

De herdenking van Daum op 14 september was
georganiseerd door de werkgroep Indi eh-I ederlandse
Letterkunde in samenwerking met de Kring en is stijlvol
verlopen. De heer Meijerink heeft hierbij o.a. een lezing
gehouden over de badinrichting Bethe da te Laag Soeren.

De heer E.J. Muis Wzn ertegenwoordigde de Kring in de
Gemeentelijke Monumentencommissie en deed daarvan
twee maal verslag aan het bestuur.

Me rouw H. Renkema was namens de kring lid van de
Culturele Commissie Rozendaal, Deze commissie heeft haar
werk hervat. Mevrouw Renkema hield het bestuur
schriftelijk op de hoogte van belangrijke zaken.

De Raad van de gemeente Rheden heeft unaniem, ons
verzoek om Bethe da voor te dragen voor de
Rijksmonumentenlijst, overgenomen.

Verder was het be tuur vertegenwoordigd op een lunch,
georganiseerd door het bestuur van Soeria, om eens een open
gesprek te hebben met alle belanghebbenden over de
toekomst van Soeria.

Het bestuur heeft meegedaan aan de Koninginnemarkt in
Velp en de P.R.-groep was vertegenwoordigd op het
schaapsscheerdersfee t in Rheden.
Beide acties waren uccesvol.

Ambt en Heerlijkheid
Van Ambt en Heerlijkheid verschenen de nummers 120, 121
en 122.
In 1999 zal Ambt en Heerlijkheid vier maal verschijnen en
wel in de maanden maart, juni, september en december.
De heer H. Bosland. die zich vanaf 1991 verdienstelijk heeft
gemaakt in de reda tie van Ambt en Heerlijkheid, is eind
1998 gestopt met zijn werk. Het bestuur heeft hem als dank
namens alle leden een bloemetje en een cadeaubon
aangeboden.
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Werkgroepen
De Kring heeft momenteel de volgende zes werkgroepen:
archeologie, Industrieel Erfgoed, cultuur, fotografie, P.R. en
Ad Hoc.

Deze werkgroepen worden begeleid door onze bestuursleden
Mevrouw A. Seleski-Bolte en Mevrouw H. van Dijk-
Abbink, waar geïnteresseerden zich ook op kunnen geven.
Een uitgebreid verslag van deze werkgroepen staat in
A. & H. no 121.

Nieuw is de werkgroep Hoofdstraat Velp, die wordt begeleid
door de heer J. de Bruijn. Deze werkgroep probeert gegevens
te verzamelen over de geschiedenis van de Hoofdstraat om
er een boekje van te maken.

Verder zijn leden van de Kring de gemeentearchivaris
behulpzaam bij het klapperen van de oude
bevolkingsregisters en het maken van gezinsreconstructies
vanuit de Registers van de Burgerlijke Stand.

Aanwinsten bibliotheek
De bibliotheek werd uitgebreid met de volgende titels:

Melody in F
G. van Dieren
Geschenk van de heer F. Nas, 1998

Kent u ze nog ... de Velpenaren
H. Kerkkamp

Handelé: Een greep uit de geschiedenis
van een Veluwse familie
J.M. Handelé

Mensen om nooit te vergeten;
Verhalen en tekeningen van George de Bruin
H. Rijnbende

Reeks Arnhemse Monumenten deel 3
Honderdvijftig jaar scholen in Arnhem
P Dijkerman

Inventaris van het archief van B.V. De Meteoor te Rheden
1906-1997
A.G.B. Koster

Souvenir Beekhuizen 1870,1998
F. Haverschmidt en l. lansen van Galen

Nieuwe leden
De kring heeft het afgelopen jaar de volgende nieuwe leden
kunnen begroeten, die wij van harte welkom heten:

MiddachteniDe Steeg
Dieren
Velp
Velp
Ellecom
Rozendaal
Velp
Ellecom
Ellecom
Velp
Velp

De heer A. Elzebroek
De heer R.G.Bieleman
Mevrouw H.P. Bergsma-Boot
De heer en mevrouw Van Duijghuijzen-Jans
De heer en mevrouw J.A. Hendrikx
Mevrouw A. de Jongh
Mevrouw M.F. Kamp
Mevrouw D.I.M. Lodewijk
De heer en mevrouw Meijneke
Mevrouw J. Pelgrom- Von Motz
Mevrouw A.M. Vertin-Houwen
Boekhandel Jansen & De Feijter
Mevrouw C. van Dijkhuizen
De Hooggeboren Heer
A. Graf zu Ortenburg
De heer J.A.C. Pelle
De heer en mevrouw E.J.A. Wiersum
Mevrouw L. Zijderveld
De heer en mevrouw J.H.I.M. Tumrners
De heer C. Schilt
Mevrouw A.I. Spaargaren
De heer en mevrouw J. Striker
Stichting Twickel (dhr. Blom)
De heer J.A. de Vos
De heer en mevrouw H. Okkinga
De heer G. Slijkhuis
Mevrouw S.A. Honig

Namens het bestuur
P.I. den Boer-Pinxter, secretaris

Spankeren
Laag Soeren
Dieren
Velp
Rozendaal
Velp
Velp
Rheden
Velp
Velp
Rozendaal
Velp
Leusden

Dieren
Dieren
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François HaverSchmidt (1835-1894) is vooral
bekend gebleven door zijn "Snikken en grimlachjes", die hij
in 1867 publiceerde onder zijn pseudoniem Piet Paalt jens. Deze
aanduiding strekte verder dan een schuilnaam. Zij geldt ook
als een "dichterlijke afsplitsing" van HaverSchmidt, een soort
"tweelingbroeder", die in werkelijkheid niet bestond, als ver-
tegenwoordiger van vooral het speelse aspect van de dichter
die zelf verder een diepe melancholicus was. François
HaverSchmidt maakte - naar bekend mag worden veronder-
steld - in Schiedam in 1894 in depressieve toestand zelf een
einde aan zijn leven.

In 1870 logeert HaverSchmidt van 17 juni tot 29
juli met familie en vrienden in het voormalige hotel Beek-
huizen nabij Velp. Hiervan is overgebleven een tot dusver
onuitgegeven bundeltje reisherinneringen "Souvenir Beek-
huizen". Dit bundeltje, verlucht met enkele tekeningen van de
auteur, is onlangs - in welverzorgde vormgeving, met aan de
binnenzijde van de dubbele voor- en omslagzijde de atbeel-

dingen van hotel Beekhuizen
in zijn gloriedagen - uitgeko-
men als nieuw (15de) deeltje
in de fraaie reeks Gelderse
Cahiers van de Stichting voor
Kunst en Cultuur Gelderland.
De schrijver John Jansen van
Galen - Velpenaar van ge-
boorte - volgde de dichter op
zijn tochten in de omgeving
van Velp en heeft dat in een
plezierig leesbaar relaas ach-
ter de berijmde impressies van
HaverSchmidt weergelegd.

Op 22 november 1998 heeft
mevrouw Patricia van Ballegooyen, directeur van genoemde
stichting, het eerste exemplaar aan John Jansen van Galen aan-
geboden. Dit geschiedde tijdens een drukbezochte bijeenkomst
in de passende locatie van het Theehuis van het voormalige
hotel Beekhuizen, waarvan de herbouwplannen er helaas nog
mistig uitzien.
Mevrouw Marita Mathijsen, bekend door haar gefingeerde
gesprekken met 19de-eeuwse ederlandse letterkundigen, le-
verde deze middag een boeiend exposé van de figuur François
HaverSchmidt. Willem Mooyman droeg zorg voor opvrolij-
kende intermezzi door het voordragen van enkele bekende ge-
dichten uit "Snikken en grimlachjes".
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Zoals John Jansen van Galen aanhaalt, wees Rob
Nieuwenhuis erop dat, blijkens het in Beekhuizen weer opne-
men van de dichterspen, HaverSchrnidt een periode van wel-
bevinden doormaakte toen hij "Souvenir Beekhuizen" schreef.
Men zie in het bundeltje geen hooggestemde poëzie, maar eer-
der in lichte toon berijmde reisnotities, zoals:

Wat heden nu te doen,
Komaan, maar naar 't Biljoen.
't Is wel de moeite waard,
zoveel oudheên bijeenvergaard.
Ik gaf nog menige cent
stond ik in 's mans testament.
Vandaar naar Velp bij Naaf,
"Weet je wat" zei Nico, ik laaf
Me met aardappelen, biefstuk en sla;
Daarna gezellig aan 't muizen,
En dan terug naar Beekhuijzen,
Henri en Nico vertrokken per trein,
Die moesten in Arnhem nog zijn.

(11 juli - Biljoen kan dan nog worden bezichtigd; kwam dat maar
weerom! Naeff, zij het hier wat anders gespeld, is er al. In de tekst
moet men de leestekens er even bij denken.)

En dan is het woord aan Jansen van Galen.
Na een korte levensschets van François HaverSchmidt beschrijft
hij hoe hij het zich indenkt dat het bezoek van HaverSchmidt
en zijn gezelschap verlopen is. Alsof hij er bij was. Hier en
daar steunt hij op rijmen van de dichter. Afwisselend biedt hij
verder, in (m.i. soms wat te vlotte) stijl, rondwandelend, een
beeld van Velp en omgeving. Totdat dit, over een aantal jaren,
zélf weer geschiedenis zal zijn.

En dan weer zien we Velp door de ogen van het
kleine jongentje John, in enkele oorlogsherinneringen. De laat-
ste pagina's van John Jansen van Galens aandeel in het boekje

H.B. Bosland

worden gedomineerd door zijn relaas over de trieste vermissing
en dood van de zoon van de familie Kant en de vertraging keer
op keer die de ambtelijke tredmolen èn de alsmaar zich bekla-
gende omgeving voor de wederopbouwplannen van Hotel
Beekhuizen veroorzaken. Een werkelijke tragedie die bij Jan-
sen van Galen verbonden wordt met het droeve eind van
François HaverSchmidts leven.

Op de bijeenkomst van 22 november in het thee-
huis heeft John Jansen van Galen terecht nog eens luid en dui-
delijk zijn afkeuring en afschuw over de gang van zaken rond
Beekhuizen uitgesproken. Moge dit doorklinken te bevoegder
plaatse en ertoe bijdragen dat er nu althans versnelling in de
realisering der bouwplannen komt.

Het boekje "Souvenir Beekhuizen", in de han-
del gebracht door de uitgeverij Jan Mets, is voor f 27,50 bij de
boekhandel verkrijgbaar. Ik wijs daarbij ook op de onlangs
verschenen fris uitziende herdruk van "Snikken en
grimlachjes", door Rob Nieuwenhuis bezorgd en van aanteke-
ningen voorzien. (Em Querido's Uitgeverij BV 1998, f 17,50)
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versiering van het schild i ontstaan. Om het als herkennings-
middel te gebruiken waren kentekenen nodig en in naijver
ontwikkelden deze zich in zeer onderscheidene versieringen.
De eenmaal als wapen aangenomen versiering werd op het
nageslacht over gedragen, vaak met een (geringe) wijziging
om de generatie van het betreffende geslacht te kunnen her-
kennen.
Toen de vuurwapens hun intrede deden verloor het schild zijn
beschermende functie. Die kwam terug in de toernooien, spor-
tief bedoelde maar niettemin wrede' en bedreigende
behendigheidswedstrijden, waarbij de ene ridder de andere met
zijn vervaarlijke lans uit het zadel trachtte te stoten. Daarbij
verscheen ook de heraut ten tonele, die in het algemeen belast
was met het ceremonieel aan de hoven, Bij de toernooien had
hij dezelfde taak, maar dan moest hij er vooral op letten dat er
geen infiltranten op het speel eld kwamen. De herauten moes-
ten van adellijke geboorte zijn en over een goed onderschei-
dend vermogen beschikken om alles wat het ceremonieel kon
schaden snel te onderkennen. Dat vereiste een uitgebreide ken-
nis van de adeldom en de opbouw van de verschillende adel-
lijke geslachten. Zij gaven beslissingen in kwesties van adel-
dom en waren belast met het bijhouden van kronieken en
wapenboeken.

ONTSTAAN VAN DE HERALDIEK

Lezing door de heer Dr Ir A. C. Zeven
plaats: St Nicolaaskerk Ellecom
18 november 1998
Verslag: Jolle Baltjes

Vrij massaal waren de leden van de Oudheidkundige Kring-
Rheden Rozendaal toegestroomd naar de fraaie Sint
Nicolaaskerk aan het Friedhof te Ellecom. In deze wat onge-
bruikelijke ambiance boeide de heer Dr Ir A.C. Zeven uit
Wageningen zijn gehoor met een lezing over het ontstaan van
de heraldiek. Daarbij gaat het over wapens: als onderscheidings-
tekens wel te verstaan. Niet alleen van naties of van gebieden
als provincies, gemeenten, waterschappen, polders enzovoort
maar van adellijke geslachten en vooral over familiewapens.

Dat de Kring een uiterst deskundig kenner van de heraldiek
had aangetrokken, blijkt uit de omstandigheid dat de heer Zeven
al op 17-jarige leeftijd gefascineerd raakte door de heraldiek,
de wetenschap die het ontstaan en de ontwikkeling van het
familiewapen bestudeert. Zijn familie heeft geen wapen, al-
thans hij heeft nog geen gevonden, maar niettemin heeft hij
heel wat oudere heraldische wapens gezien en bestudeerd. Hij
stelde onder andere het Wapenboek van de Vereniging Veluwse
Geslachten samen. Belangstellenden konden dit boek inkij-
ken. Mogelijk dat zij daarin hun eigen familiewapen zien staan.
En zelfs is het niet uitgesloten, dat zij - onbekend met het
bestaan - hun eigen familiewapen zullen ontdekken, maar de
kans daarop is erg klein.

Wapen op het schild
In zijn oorsprong diende het wapen om de geharnaste ridder te
herkennen en de herkenningstekens waren op zijn schild aan-
gebracht. In feite zijn het wapen als schild en het wapen als
strijdmiddel beide bestemd voor het krijgsbedrijf: het eerste
als bescherming en tweede als middel voor de aanval of verde-
diging. Het Nederlands hanteert hiervoor hetzelfde woord. In
het Duits spreekt men respectievelijk van Wappen en Waffe.
De heraldiek heeft zich ontwikkeld doordat vanuit de functie
van herkenningsmiddel een vaak uitgebreide en uiteenlopende

Kleuren
Essentieel in de heraldiek is het gebruik van kleuren. Spreker
rekende af met het gebruik van de heraldische kleurennamen
(keel voor rood, azuur voor blauw, sabel voor zwart enzovoort),
die verre van duidelijk zijn, Een natuurlijke kleurweergave
betrekt ook de niet-deskundige meer in de interesse.
Familiewapens kunnen ook op andere wijze zijn ontstaan. Als
boeren of anderen in de zeventiende eeuw land, huizen of goe-
deren verkochten moest dat met een akte van overdracht wor-
den bezegeld. Veel mensen gingen toen een lakzegel maken.
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De plaats waar de lezing werd gehou-
den gaf de inleider tenslotte de moge-
lijkheid de daar hangende rouwborden
te bespreken. De vroegere manier van
begraven van de doden in de kerk gaf
zeer beperkte mogelijkheden om op de
voor afdekking gebruikte zerken toevoegingen aan te brengen
omtrent later in hetzelfde graf bijgezette doden. Daardoor ont-
stond het gebruik van rouwborden tegen de muur aan de bin-
nenkant van de kerk, die het aanbrengen van aanvullingen wel
mogelijk maakten.

De afbeeldingen daarop werden later de
familiewapens.
Tegenwoordig kan men nog steeds fa-
miliewapens laten maken. Dat moet ech-
ter wel volgens bepaalde regels gebeu-
ren. Het voeren van een familiewapen
is voor iedereen vrij, echter wel met en-
kele uitzonderingen. Zo is het bijvoor-
beeld verboden het wapen van het ko-
ninklijk huis of van een overheidsin-
stelling te gebruiken. De inleider gaf het
advies om niet te snel in te gaan op aan-
biedingen van allerlei bureaus. Het is
van belang eerst na te gaan of een voor-
ouder of familielid ooit gezegeld heeft.
In het Rijksarchief van de provincie Gel-
derland in Arnhem kunnen belang-
stellenden er wel vijf tienduizend vinden.

Rouwborden

Rouwbord in de St Nicolaaskerk te Ellecom

In Ellecom hangen een aantal zeer fraaie
exemplaren. Gedurende de revolutio-
naire jaren in het laatst van de achttiende
en het begin van de negentiende eeuw
moesten dergelijke borden onder het
mom van gelijkheid en broederschap
worden verwijderd. Zij werden verbrand
of op zijn gunstigst gebruikt voor de
bouw of verbouw van huis, schuur of
stal. Van deze exemplaren konden later
tenminste nog enkele worden terugge-
vonden en gerestaureerd. De borden in
de kerk van Ellecom zijn alle origineel,
met uitzondering van dat aan de noord-
muur uit 1860. Het eert de nagedachte-
nis aan Godart Adriaan baron van Reede
heer van Herveld, overleden 2 mei 1730,
van zijn zuster Jonkvrouwe Reinera ba-
ronesse van Reede tot Leversdaal, over-
leden 6 juli 1747 en van Godart Adriaan
van Reede, heer van Herveld, zoon van
de eerst genoemde Godart Adriaan en
overleden in 1764. De onderste lijst ver-
meldt: De Drie bestaan hebbende mo-
numenten ter nagedachtenis van boven-
genoemde personen opgerigt, waarvan
twee door ouderdom gedeeltelijk ver-
gaan waren, in deze zaamgevoegd anno
1860

Uiteraard heeft de voorzitter de spreker hartelijk bedankt voor
hetgeen hij bracht. Maar ook verdienen de dames van het Kring-
bestuur hulde voor de wijze waarop zij in deze lokaliteit met
zijn beperkte mogelijkheden de catering hebben verzorgd.
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Soms lopen de dingen je tegen.
Vol vertrouwen meldden we in een
vorige aflevering van "Wandelen op
Rozendaal.: ", op gezag van Kerkkamp
(Historie van Velp en Rozendaal
blz 489), het overlijden van hertog
Reinoud IV in de Terletse dreven in
1453 en van de omstandigheden
waarop dat plaats vond.

In de voorzomer van het vorige jaar
organiseerde "Natuurmonumenten" in
haar bezoekerscentrum "De Heurne"
een tentoonstelling van historische
kaarten van de Veluwe. Uiteraard
hebben we die niet onbezocht voorbij
laten gaan. Het waren kaarten uit de
Atlas van Gelderse Buitenplaatsen op
de Veluwe, van dr H. W.M. van der
ltYck, in 1988 uitgegeven door
Canaletto in Alphen aan de Rijn.
Zeer interessant, maar voor een betere
en gedetailleerde bestudering hadden
we een andere ambiance nodig.
We wisten, dat we die zouden vinden
bij het Gelders Documentatie Centrum
in Arnhem, waarover dr P.G. Aalbers
ons, op 31 maart j.l. voorafgaande
aan de jaarvergadering van onze
Kring, had geïnformeerd.
Daar konden we met behulp van
optische middelen beter tot de essentie
van de kaarten doordringen.

Even een misser rechtzetten

In het bijzonder de kaart van de
Veluwe uit 1557, gemaakt door
Chr. 's Grooten, in opdracht van
Filips II, trok onze belangstelling.
Daarop troffen we voor onze omgeving
interessante namen aan als Duivels
Koel (=Duivelskuilen], de latere
Imbosch. Ook Terlet komt er
uitgebreid op voor, met o.a. op een
hoge berg de galg getekend, de
Galgenberg dus. Voorts is daar een
kruis getekend, ter nagedachtenis aan
de omgekomen hertog, maar de schrik
beving ons, toen we daarbij het
jaartal 1423 vonden vermeld.
Wij raadpleegden onze bron en
inderdaad, die sprak van 1453.
Verder gezocht bij Bieren de Haan,
in "Rosendael, Groen Hemeltjen op
Aerd". Deze auteur doet (op bl: 13)
een ander licht schijnen op de door
zijn wijze van overlijden wat
geridiculiseerde hertog. Bierens de
Haan beschrijft hem als een actieve
bouwheer onder wiens regering
Rosendael grote bloei beleefde.
In verband met de tolheffing op de
IJssel bouwde Reinoud (of Reinald)
een nieuw kasteel te Hattem. Bierens
de Haan meldt het overlijden van de
hertog op 23 juni 1423 op Terlet
zonder vermelding van
bijzonderheden.

Een kwart eeuw na zijn "Historie van
Velp en Rozendaal" schreef Kerkkamp
rijn "Rozendaal een Heerlijkheid".
Ook daarin wordt (blz.29) het
overlijden van de hertog beschreven,
nu niet op jacht zijnde, maar op
doorreis van Hattem naar Rozendaal.
Hij vermeldt daarbij ook al het door
ons gesignaleerde kruis en geeft tevens
opheldering over een onduidelijkheid
in de erbij geplaatste omschrijving. Op
de kaart staat namelijk vermeld "Cruys
hertough Reynold der 5 van Gelre
1423". Dat is: de vijfde hertog, maar
de vierde van' die naam.

Wij zouden dus bij een wat
uitgebreidere literatuurraadpleging de
foutieve vermelding in de dertiende
aflevering van "Wandelen op
Rozendaal.... " hebben kunnen
voorkomen. Wij hopen echter de lezers
met deze correctie - die we tevens
gebmikten als aanvullende informatie -
recht te hebben gedaan.
Een vergroot fragment van de kaart
van Chr.~ Grooten hebben we af laten
drukken op het binnen-achterblad van
het omslag van dit boekje.

folle Baltjes

afbeelding>
fragment van een kaart van de Veluwe, gemaakt door Chr. 's Grooten in 1557

uit: "Atlas Gelders buitenplaatsen op de Veluw". RW.M. van der Wyck Alphen aan de Rijn 1988
geraadpleegd in Gelders Documentatie Centrum te Arnhem,
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