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De leden van onze Kring worden in de gelegenheid gesteld deel te
nemen aan een excursie - g~_~6Iê8Q6§_lQ_~1_1~Z~- naar het
Kasteel Het Nyenhuis te Helno, zetel van de Stichting Hannema-
de Stuers Fundatie.
Te bezichtigen zijn Nederlandse en Italiaanse schilderijen uit de
17de eeuw; moderne schilderijen; oude en moderne tekeningen;
beeldhouwwerken; Chinese keramiek; meubelen. In de Orangerie, waar
een kopje koffie besteld kan worden, is de moderne kunst tentoon-
gesteld. Voor een deskundige toelichting wordt gezorgd.
P_I_g_g_I_~_~_~_~:
13.30 Vertrek van het Naeff-flat, Hoofdstraat, Velp.
13.45 Vertrek van het G.T.W.-busstation te Dieren. Deelnemers uit

tussenliggende plaatsen kunnen op verzoek (zie deelnamestrook)
bij G.T.W.-haltes instappen.

De tocht voert via Zutphen-Deventer-Raalte naar Heino. Terug wordt
gereden via Nijverdal-Holten-Laren-Almen-Vorden-Doesburg.
Terugkomst in Dieren ca. 17.45 uur; in Velp ca. 18 uur.

~~~:~Dä~~6l-i~~ä~~~~ëîK~~-~~~~~~~~~r~Ït~IüR~~n~~~~~Iëà~ng~~~~g r _
~I!~g.Inschrijving voor deelname geschiedt naar volgorde van binnen-
KOmst.
De kosten bedragen f 7,50 per persoon, incl. entree's.
Verteringen zijn voor eigen rekening.
Betaling tijdens de reis aan de reisleider.

Namens het bestuur,
E.J. Kruijswijk Jansen, secr.

(De aanmeldingsstrook vindt U los bijgevoegd elders in dit blad.)
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Tijdens de algemene ledenvergadering op 24 maart 1975 te Velp heeft
het bestuur aan de aftredende voorzitter, dr.JoF. van Oosten Slin-
geland, als eerste, het Lidmaatschap van Verdienste aangeboden.
De reden van deze onderscheiding staat vermeld op een fraaie oorkon-
de, gecalligrafeerd door mevrouw E.MoKalsbeek-Bsse Schinnnelpenninck
van der Oije en versierd met de wapens van Rheden en Rozendaal:

Aan Dr.Ir.Jan Frans van Oosten Slingeland, vanaf de op-
richting in 1954 voorzitter van de Oudheidkundige Kring
"Rheden-Rozendaal", wordt bij de gelegenheid van zijn
aftreden als bestuurslid, wegens zijn activiteiten voor
de Kring ontplooid, het Lidmaatschap van Verdienste aan-
geboden. 24 maart 1975

Mevrouw van Oosten Slingeland-Schoehuizen ontving een boeket bloemeno
Burgemeester Dr.G.W.B.Borrie bood namens het Gemeentebestuur van
Rheden een fraaie oude kaart aan van landerijen bij Schoonhoven uit
1687, waar de scheidende voorzitter een boerderij bezit, die op deze
kaart reeds voorkomt; wethouder A. Peters schonk namens het Gemeen-
tebestuur van Rozendaal het boekwerk "Kabinet van Gelderse Gezichten" 0

Gaarne geven wij Dr.van Oosten Slingeland gelegenheid in ons blad
zijn dank te betuigen:
Aan de leden!
Ook op papier wil ik het bestuur en de leden van de Oudheidkundige
Kring "Rheden-Rozendaal" van gans er harte bedanken voor het mij ver-
leende lidmaatschap van verdienste.
Maandagavond 24 maart 1975 bracht wel de ene verrassing na de andere.
Terugdenkende aan de jaren in het bestuur dringen zich louter aange-
name herinneringen op. Geen moeizame functie, waarvan de zorgen eens
een compensatie moesten hebben. Niets van dat al.
Met een fijn bestuur is er vele jaren prettig gewerkt v:oor een ent-
housiaste kring van historisch gelnteresseerden. Kan het beter? Ik
kan U verzekeren alleen maar te hebben genoten van de vele en veel-
zijdige activiteiten van het bestuur en van de Kring.
Nu de geschiedenis eenmaal deze loop genomen heeft mag ik U wel be-
kennen zeer verblijd en vereerd te zijn met het nieuwe lidmaatschap
en de door de Gemeentebesturen van Rheden en Rozendaal aangeboden
cadeauxo Ik hoop nog lang in onze Kring mee te werken en aldus een
lid van activiteit te blijven. J FOt SI' 1 d

o .van os en lnge an e
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GOUVERNEUR-GENERAAL VAA HOORN en DE BEDRIEGERTJES--------------------~---~-----~~------~---~--~~~-
door Dr.H.J. de Graaf

Slechts weinigen zullen beseffen, dat er tussen de fraaie versier-
ingen van de Cascade, de Schelpengalerij en de "Bedriegertjes", met
hun onverwachts opspuitende waterstraaltjes te Rozendaal, en ons
Oost-Indië,zeker verband heeft bestaan. Dat zijn de heren en dames
verrassende fonteintjes, die men trouwens ook elders in Europa
aantreft, een echt 18e eeuws grapje, maar de fraaie Indische schel-
pen, waarmee het marmer versierd is.
Deze natuurproducten moeten wel van een gouverneur-generaal afkom-
stig zijn. Dat is ook zo, niet een der allergrootste, maar wel een
zeer verdienstelijke, Johan van Hoorn.
Hij werd in 1653 geboren te Amsterdam als zoon van Pieter van Hoorn,
een buskrui tfabrikant, en Sara Wessels, beiden van zêêr goede fami-
lie. Doch reeds tien jaar later vertrok de buskruitmaker met zijn
gehele gezin naar de Oost, niet vrijwillig, doch uit geldnood 0 Dank
zij goede relaties was hij bestemd om in Batavia direct het ambt van
Raad-extraordinair te bekleden, dus: buitengewoon lid van de Raad
van Indië, die bij afwezigheid van een gewoon lid, diende in te val-
leno Zijn zoon werd meteen ook onder-assistent, ofschoon hij pas 10
jaar oud was. Doch destijds bestond er nog geen wet op de kinder-
arbeide
Wat de knaap in dit ambt feitelijk uitvoerde, bleef onbekend, doch
in de jaren 1666-1668 vergezelde hij zijn vader op een gezantschaps~
reis naar China, die niets anders oplevérde, dan een dik boek met
een uitvoerige beschrijving en prachtige platen van China's land en
volk. Daar 4al het jongmens heel wat hebben gezien en opgemerkt,
want men was zelfs gekomen tot in het hart van de Verboden Stad en
had het aangezicht van de Zoon des Hemels mogen aanschouweno
Zonder Batavia ooit te verlaten klom de jonge Compagnies dienaar op
tot assistent en onderkoopman.
Op 25 februari 1678 werd hij Secretaris der Hoge Regering en hield
ooao het lijvige Dagregister van dat jaar bij, een soort journaal
dus, dat inderdaad uitblinkt door uitvoerigheid en duidelijkheid.
Het was juist een jaar, waarin heel wat gebeurde, nlo de grote
veldtocht in Java's binnenland tegen de grote Madoerese rebel Radên
Troena-Djaja, die zich in het ommuurde Kadiri verschanst had,
Er viel dus heel wat te beschrijven, Bovendien werd Johanis belang-
stelling voor deze expeditie vergroot, doordat zijn broer Pieter
als vaandrig ook van de partij was. Deze onderscheidde zich op deze
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zware tocht bijzonder,
In 1682 werd Johan raad-extraordinair, een zelfde post dus, waarmede
zijn vader 19 jaar geleden begonnen was; drie jaar later werd hij
gewoon raadslid en had regelmatig zitting in dit hoogste College,
Intussen was de jonge Van Hoorn voor de eerste maal getroillvd,en wel
met Anna Struyso Haar vader, als zeeman uitgekomen, behoorde tot de
rijkste burgers van Bataváa, Hier zij opgemerkt, dat alle drie hu-
welijken van onze Johan financieel zeer gelukkig waren,
Of zij dit ook in ander opzicht waren, onttrekt zich helaas aan onze
;,w.e~tgierigheid. Zijn Anna stierf in 1691, doch haar plaats werd in

het volgende jaar reeds ingenomen door Agneta van Outshoorn,dochter
van.de latere G.G. Van Outshoorn. Zij schonk hem twee dochters,doch
ontviel hem in 1703. Onversaagd stapte onze Johan voor de derde maal
in het hillVelijksbootje met Joanna Maria van Riebeeck, ook de dochter
van een a.s. G.G,
Kort na zijn eerste hillVelijkwerd Johan van Hoorn eerste Raad van
Indië en Directeur-Generaal, zodat de allerhoogsten in den lande toen
schoonvader en schoonzoon waren, echt een familieregering,
Niet slechts bloeide in die jaren de handel der Compagnie, doch ook
Van Hoorn's eigen zaken floreerden, Hij verwierf verschillende land-
goede'Ten, o.a. Struyswijk, genoemd naar zijn eerste schoonvader,
Daar werd o.a. de eerste Arabische koffie geplant, die later zo veel
tot de welvaart van Java zou bijdragen, Zo werd hij de grootste grond~
bezitter van Batavia. Ook bezat hij het eilandje Edam in de baai van
Batavia. Bovendien zou, gelijk men zegt, Van Hoornis fortuin, behalve
door zijn "gelukkige" huwelijken, sterk vergroot zal zijn door zijn
relaties met Chinezen. Het viel sommige Europeanen zwaar voor de
deur van Zijne Edele te moeten wachten, wanneer deze met de een of
andere rijke en voorname Chinees in conferentie was, waarbij het heus
niet alleen over de zaken der Compagnie ging.
Ook met de inlander, gelijk men toen zeide, kon hij best opschieten,
Van Hoorn wordt ons nl, beschreven als een vriendelijk man van middel-
matig postuur, gezet, maar niet zwaarlijvig, meestal opgewekt lachende,
met een hoge stem.
Hij was vroeg vergrijsd en liep wat gebogen, hetgeen aan zijn zittend
leven achter de schrijftafel werd geweten, Steeds poogde hij zijn be-
zoekers te helpen, waar hij kon, en bleef voorkomend, ook als hem dit
helpen onmogelijk was. Darentegen was hij enigszins schuchter en trad
niet steeds even krachtig op. Ee~s zou hij uit de Raad van Indië weg-
gelopen zijn, omdat hij niet tegen de oppositie aldaar op kon,
Overigens was hij een harde werker en een voortreffelijk administra=
teur. Zo bracht hij belangrijke verbeteringen aan in de administratie
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der Compagnie, die ,gelijk bekend, een zeer groot lichaam was 0

De combinatie van schoonvader GoG, en schoonzoon Directeur Generaal
in Holland kon Heren XVII slechts matig behageno
Zij zouden daarom de oudste, Outshoorn hebben teruggeroepen ende
schoonzoon in diens plaats hebben gesteld. Toch is de ta-jarige
oude heer niet gerepatrieerd, daar hij tegen het gure Hollandse
klimaat opzag. Ofschoon Heren XVII niet graag een oud-GoGo in In~
dië zagen plakken, is hem toch toegestaan te blijven, waarna hij
nog 16 jaar op Java bleef om pas in 1720 op ruim 85-jarige leeftijd
te overlijden.
Hij overleefde niet slechts zijn schoonzoon, doch ook twee zijner
opvolgers.
Johan van Hoorn, die erg tegen de zwarigheden van het hoge ambt op-
zag, aanvaardde dit na lang aarzelen pas een kleine drie jaar,
nadat hij de benoeming had ontvangen, op 15 augustus~17040
Als gouverneur-generaal zette Johan van Hoorn zijn werk gestadig
voort. Hij is het geweest, die na de proefnemingen op zijn landgoed
Struyswijk aan de regenten in de Preanger koffiebonen uitdeelde,
met de opdracht de vrucht der daaruit ontsproten bomen bij wijze van
belasting in te leveren.
Het Preanger-stelsel was geboren, dat het ruim twee eeuwen zou uit-
houden. Hiermede was de Compagnie niet enkel zeevaarder en koopman,
doch ook landbezitter en -ontginner geworden 0 De cultures zouden
eens Java tot een hoogtepunt van welvaart brengen, waarop de bevol-
king al te uitsluitend door vermenigvuldiging zou reageren.
Vroeger dan hij gedacht en gehoopt had, kwam ook voor Johan van Hoorn
het uur van scheiden. Ook hem riepen Heren XVII terug en hij vertrok
op-de Sandenburg als hoofd van de retcurvl.oot . Veel nam hij mee:. zijn
gezin, vier djongossen en twee baboes, doch ook een Chinesearts, dok-
ter Tsjoebittia, die hem reeds enige jaren behandeld hado
Verder ging in zijn scheepskisten een bedrag van f 4720217 en 12 cen-
ten aan wissels mee, zo ook een grote hoeveelheid Compagniespapieren,
die in 1867 bij een Haagse antiquariaat terechtkwamen, dat ze aan het
Kon 0 Instituut, toenmaals in Den Haag, verkocht.
Men vindt er o,ao een verzoekschrift van 30 zijner Chinese vrienden,
die hem plechtig en dringend verzochten, niet af te treden, doch.te
blijveno Tot zijn spijt was dit onmogelijk. Zijn schoonvader,Abraham
van Riebeeck, zoon van de stichter van Kaapstad, volgde hem op,
Eèn bijzonder onderdeel zijner bagage vormden een grote collectie
schelpen en horentjes, afkomstig uit de Indische zeeën, die destijds
door vele aristocraten met ijver en hartstocht werden verzameld.
Onderweg hield de pennelikker natuurlijk een dik journaal aan, dat
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nog. in de bibliotheek van het Kon. Instituut wordt bewaard.
In oktober 1710 kwam de retourvloot behouden in patria aan en de
oud-Gouverneur-Generaal bracht verslag uit over de staat, waarin
hij Indië had achtergelaten. Heren XVII uitten hun waardering
door het schenken van een gouden ketting met penning, ter waarde
van f 1.500,-- bij wijze van "lintje". In Amsterdam betrok Van
Hoorn een fraai huis aan de Herengracht.
Daar overleed hij reeds op 21 februari 1711, ruim 57 jaar oud.
Hij werd in alle stilte, zonder enige statie met lantarens be-
graven in de Nieuwe Kerk (thans in restauratie) te Amsterdam in
een graf dat hij juist een paar weken tevoren had uitgekozen.
Van Hoorn's tweede vrouw schonk hem twee dochters: Elisabeth
Sara, die reeds in 1705 overleed, en Petronella Wilhelmina, gebo-
ren in 1693, die te Batavia de eerste steen legde voor het nieuwe
Stadhuis (1707) en in ons land tweemaal huwde. De eerste keer met
de secretaris van Amsterdam, Mr. Jan Trip, iemand van zéér goede
familiee Men denke slechts aan de majestueuze Trippenhuizen aan de
Kloveniersburgwal te Amsterdam, waar vóór 1885 het hele Rijksmu-
seum onderdak kon vinden.
Na diens overlijden werd dit Indische goudvisje aan de haak gesla-
gen door Lubbert Adolf Torck, vrijheer van Roosendaal, die zes jaar
ouder was dan zij en nog tal van andere titels, ambten en waardig-
heden bezat. Zijn deels nog Middeleeuws slot, eertijds bezit der
Hertogen van Gelderland, liet Torck grondig verbouwen, hetgeen hem
met de bruidschat zijner gade zeker mogelijk was. Van het deels uit
de 14de eeuw daterende kasteel bleef slechts de wat verlaagde don-
jon over. Het daarbij aansluitende woonhuis is echter een creatie
van het echtpaar Torck-Van Hoorn en is in statige Lodewijk XIV-
stijl gebouwd, dat wel van na hun huwelijkssluiting zal dateren.
Bovendien werd de omliggende, sterk geaccidenteerde tuin verfraaid,
niet alleen met bomen en planten, doch ook met aardige sierbouwsels,
b.v. de Z.ge Schelpengalerij met grot en fonteinwerken aan weersij-
den van een cascade, en vooral de alom befaamde BEDRIEGERTJES. Het
marmer dezer bouwsels werd verlevendigd door een groot aantal In-
dische schelpen.
Voor deze mooie schelpen valt geen betere herkomst te bedenken dan
de verzameling van de vader van de bruid, Z. Edele Johan van Hoorn,
G.G. van Nederlandsch-Indië. Zij vormen dus een blijvende herinne-
ring aan diens gelukkige Indische loopbaan.
Weliswaar zijn de schelpenversieringen in de loop van de tijd
enigszins achteruitgegaan, zowel door de onweerstaanbare tand des
tijds als de baldadigheid of gaplust der talloze bezoekers. Het zal
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bij restauratie niet gemakkelijk vallen, ontbrekende of beschadig-
de schelpen op passende wijze te vervangen, want daarvoor.zal men
helemaal naar de Grote Oost moeten gaan.
Doch er is meer. Na haar vaders dood erfde PetronelIa Wilhelmina
Van Hoorn in 1711 diens nalatenschap. Daartoe behoorden verschil-
lende Oosterse kunstvoorwerpen en merkwaardigheden. Door haar hu-
welijk met Torck in 1723 kwamen deze schatten in de familie Torck,
en toen deze door de familie Van Pallandt op het kasteel Rozendaal
werd opgevolgd, aan dit geslacht.
Geen wonder dus dat mevr. de Loos-Haaxman bij haar onderzoek naar
de Landvoogdsportretten kort voor de oorlog op het kasteel Rozen-
daal een statieportret van G.G. Van Hoorn aantrof.
Daar was zelfs nog een portret van Van Hoorn's schoonvader, G.Go
Van Outhoorn, Doch bovendien bevinden zich bij mevrouw CoEoLo
Zimmerman-geb. baronesse van Pallandt te Velp nog vele fraaie za-
ken.
Toen de Stichting C.N.O. (CUltuurgeschiedenis van Nederland Over-
zee) in 1963-1964 in het Tropenmuseum te Amsterdam een tentoonstel~
ling van kunstvoorwerpen, tekeningen, schilderijen enz. van onze
overzeese gewesten organiseerde onder de naam van 'wonen in de
wijde wereld", had genoemde dame ook verschillende voorwerpen uit
haar oud familiebezit ingezonden 0 Daartoe behoorden ook enige din-
gen, die tot het bezit van GoG. Van Outhoorn hadden behoord, boVo
een bord van Japans lakwerk met zijn familiewapen en een dglo bord
met het monogram van de G.Go en zijn vrouw, zo mede een paar houten
klompschoenen, die er wel de~elijk, doch weinig elegant uitzien,
Van Johan Van Hoorn was er meer aanwezig boV. een prachtige schrijf=
cassette van wortelhout met koperbeslago Er bevindt zich nog een
zilveren inktpot in, die ZoEd, bij het schrijven van zijn scheeps-
journaal zal gebruikt hebben.
Ve~der nog een bord van Japans lakwerk met het wapen van de GoGo
en zelfs een lampetkan met schotel, eveneens van Japans lakwerk,
waarop Van Hoorn onder de kan een merkje heeft aangebracht met het
opschrift "van Pietemelletje". Een persoonlijke herinnering dus
aan PetronelIa Torck-Van Hoorn. Eveneens herinneren aan deze hoge
vrouwe een paar zoutvaatjes van serpentijnsteen meteen gouden
eierdopje, voorzien van de geëmailleerde wapens van Torcken Van
Hoorn.
Bovendien vindt men in het Invaliden-tehuis Bronbeek onder Arnhem
ook een portret van GoG. Van Outhoorn.
In Gelderland worden dus nog tal van herinneringen aan ons koloni-
aal verleden aangetrotfen en zorgvuldig bewaard.
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Wo M U ISo ver led e n.-----------------------------

I

Te Velp overleed plotseling op 30 december 1974 ons medelid, de heer
WILLEM MUIS op de leeftijd van 81 jaar.
De heer Muis, vanaf het begin lid van onze Kring, beschikte over een
uitstekend geheugen, waardoor hij dikwijls interessante bijzonderhe-
den uit de historie van zijn geboorteplaats Velp, met name uit zijn
jeugd, wist mede te delen. Wij zullen hem missen, die zo'n trouwe
bezoeker was van onze bijeenkomsten.
BOE KB ESP REK ING.---------------------------
ELISABETH MARIA POST (1755-1812), een bio-bibliografisch onderzoek,
door A.N. Paasman.
Uitgave Thespa, Koninginneweg 164, Amsterdam, in de reeks' Amsterdam-
se smaldelen, deel 2; pocketformaat, 188 pag., illustraties. f 7~90o
Drs. Bert Paasman heeft met deze grondige studie de belangstellenden
in de historie van Velp een dienst bewezen.
Van de dichteres Elisabeth Maria Post, waarover we te hooi en te gras
wel eens werden ingelicht, heeft hij een goede levensbeschrijving
samengesteld, zodat een duidelijk beeld van deze, in haar tijd beken-
de, vrouw naar voren kwam. .
Elisabeth Post, geboren in 1755 te Utrecht, woonde met h~r zuster
Adriana Maria in 1793 en 1794 in Velp aan de Hoofdstraat tussen Oran-
jestraat en de Ommerhofselaan, in het huis waarin tHans de groente=
en fruitzaak is gevestigd van de heer JoJoL. Kuster.
Vader Post, die in Utrecht een belangrijke functie had vervuld in het
openbare leven, raakte in financiële moeilijkheden en het gezin ver-
huisde naar Jutfaas, later naar Amerongen en Arnhem. Na het overlijden
van de ouders kochten de zusters het reeds vermelde huis te Velp.
Daar schreef de dichteres een van haar belangrijke werken, de "Gezan-
gen der liefde", de poëtische neerslag van haar Velper land- en liefde-
leven, zoals de auteur het uitdrukt.
Dat liefdeleven heeft te maken met haar in 1794 gesloten huwelijk met
de predikant JoL. Overdorp. Zij volgde haar bruidegom naar de pastorie
van Noordwijk-Binnen, maar kreeg daar te kampen.met heimwee naar het
geliefde Velp.
Toen ds.Overdorp in 1807 een beroep aannam naar Epe verbeterde haar
aan de kust kwijnende gezondheid aalli~erkelijk,maar toch overleed zij
daar al in 1812 op de vrij jonge leeftijd van 56 jaar.
Elisabeth Maria Post heeft zich in Velp buitengewoon op haar plaats
gevoeld. Na het wonen binnen de muren van Arnhem was het rustige leven
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aan de toen nog zo stille -hoofdweg een verademing; veel wandelde
zij in de Beekhuizer bossen. Ook waren de dame~ Post bevriend met.
bewoonsters van adellijke huizen bij het dorp.
Lezing van dit interessante boekje kan ik aanbevelen. He~ verscheen
met financiële ste~ van het Prins Bernhard Fonds en de Provincie
Gelderland. Het is prettig dat zowel de publicaties van de Velpse
historicus, de heer H.Kerkkamp, als de uitgaven van onze Kring
bouwsteentjes voor de studie van de heer Paasman hebben opgeleverde
Overigens wordt de Kring op blzo 127 als "Rhenen-Rozendaal" beti-
teld en op blz. 155 als "Velp-Rozendaal", maar dat is bij een her-
druk gemakkelijk te verbeteren, evenals het foutief gezette jaartal
1917 (geboortedatum van Evert Post), dat 1719 moet zijn. K Jr 0 0

~J~kIQ9~Hlé_y~_H!_~~!~~__i~~p1~~~~!_YI:~P!i1_1~Z~1·
Een vondeling (te Velp, 1797)9 Biesdelbode, 4de jrgo nr.11,nov. '74.
De kerk voor stalling (Oude Jan ,Velp) ,Biesdelbode,4de jrgonr12.12-'74o
De Fransen uit Velp verdreven, Mededelingen Oudheidkundige Kring
Rheden-Rozendaal, nr. 55, dec. 1974.
Een vrome ziel (Velp, 1876),Biesdelbode,Sde jrg. nr.', jan. 1975.
~L!JL~L~J;;__k_é_!?_~_~:
CL Alberts, Arnhem
Hr. en Mv. Cambier van Nooten-Jippes, Velp
Jhr.Dr. J.N, van der Does, Arnhem
J.W. Eijkenboom, Velp
Het Internationale Kastelen Instituut, Rozendaal
Ir.M.GeP,L. Spruit, Arnhem
Hr. en Mv. Stegink-Kuit, De Steeg
G.W. van Stein Callenfels, Laag-Soeren
Mv.M.H.A. Uilenreef, Ellecom.
CON TRI BUT 1 E 1 975------------------------------
In dit nummer van de MEDEDELINGEN vindt de lezer een accept-giro-"
kaart, bestemd voor de betaling der contributie over 19750
Zoals bekend bedraagt die f 7,50 ~~!_P~!~22gminimaal.
Betaling van een groter bedrag wordt bijzonder op prijs gesteld!

00000
o 0 0 0 0


