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Inhoud ~ de redact_ie--.-J
1 Inhoud en van de redactie

2 Ambt & Heerlijkheid 194, het eerste nummer van 2017, ligt voor u.
A&H begint met een verhaal uit Ellecom over Dalstein van Elis
Duringhof en Nettie Dekker. De aanleiding was een merklap ont-
worpen door C.M. van Rossum-Nieboer. Hierna volgt deel 2 over
de Koningsberg van Ciska van der Genugten.
Jos Leeman laat ons kennis maken met Dr. W.C. van Loekhorst
die geneesheer was in Dieren aan het einde van de 19de eeuw.
Marianne van Delden laat Hendrik Jan van Dijk vertellen over
uitbater Hendrikus Abel Laros van café Laros op Jeruzalem.
John Striker rondt in deel 9 zijn artikel over Bewaring- en Verblijfs-
kamp 'Avegoor' af.
Jan Vredenburg heeft nog een aanvulling op zijn artikel over het
woonhuis Tromplaan 12 in Velp.
Had u altijd al willen weten naar wie de Anna G. Hofkeslaan ver-
noemd is? Fineke Burgers doet het voor u uit de doeken, Anna
Geertruida was een Velpse weldoenster.
Truus Havinga heeft voor u het Duitse boek van Sophie Bentinck
samengevat. Sophie heeft haar jeugd samen met haar zus Isabell
voor een deel op kasteel Middachten doorgebracht.
Eind 2016 vierde de Velpse Sociëteit haar 160 jarig bestaan. Ze
moest dat jaar voor de zoveelste keer verhuizen, wat aanleiding
was voor voorzitter Martin Idema de huisvestingsgeschiedenis van
de Sociëteit op papier te zetten.
We hebben in A&H al verschillende geneesheren de revue zien
passeren. Deze keer verteld Jaap Haag het verhaal over zijn hon-
derdjarige moeder, die doktersvrouw was. Tachtig jaar geleden
waren er nog geen doktersassistentes en de praktijk was gewoon
aan huis. Hij geeft ons een inkijkje in haar interessante leven.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe!

Nelleke den Boer-Pinxter

Een gelukkige tijd op Dalstein
Elis Duringhof-Gerritsen en Nettie Dekker

6 De Koningsberg op Rozendaal deel 2
Ciska van der Genugten

10 Dr. W. C. van Lockhorst
Jos Leeman

15 Café Laros
Marianne van Delden

17 Bewaring- en Verblijfskamp 'Avegoor',
deel 9 - slot
John Striker

20 Tromplaan 12 Velp deel 2
Jan Vredenberg

22 Anna Geertruida Hofkes
Fineke Burgers

29 Sophie Bentinck (samenvatting)
Truus Havinga

34 De huisvesting van de Velpse Sociëteit
Martin Idema

37 Mevrouw Haag
Jaap Haag

43 Mededelingen van het bestuur
Jan Jansen
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De volgende bewoners nemen die schrijfwijze over en
maken er zelfs Dalsteyn van.

EEN GELUKKIGE TIJD OP DALSTEIN
Elis Duringhof-Gerritsen en Nettie Dekker

Inleiding
In het voorjaar van 2016
wordt er bij de secretaris
van de Oudheidkundige
Kring een groot pak be-
zorgd met daarin drie
fotoalbums, een mooi inge-
lijst borduurwerk, drie
boekjes en een stapeltje
papieren. Alles heeft be-
trekking op het voormalige
landgoed Dalstein in Elle-
com. Het is afkomstig van
mevrouw Mollie van Ros-
sum-Nieboer, die van I960
tot 1962 op Dalstein werk-
te en woonde.

_ Geschiedenis
1::T,:""ek:""e-n-in-g-v-a-n-V-a-lk-ru-i-d-do-o..JrOver Dalstein is al meer
c.M. Nieboer in 1960 geschreven in dit blad,

namelijk in december 2012
en in maart 2013. Het eerste verhaal begint in 1844, als
Dalstein wordt gebouwd als zomerverblijf voor de fami-
lie Mispelblom Beijer uit Zutphen, het tweede verhaal
eindigt bij de verkoop van het huis in 1924. Daarna komt
mevrouw Guépin-Dronsberg van der Linden op Dalstein
wonen tot 1948. Haar verhaal is te lezen in het boek "Ge-
schiedenis in Verhalen" uitgekomen in 2014 bij Diepen-
maat in Dieren. Vervolgens komt het huis in bezit van de
chirurg dr. L.D. van Hengel uit Arnhem, die er een grote
kunstverzameling aanlegt. Na zijn dood in 1953 worden
de inboedel en de kunstverzameling geveild met 350
nummers, waaronder 82 Perzische tapijten en 85 Schilde-
rijen. Op de catalogus voor de veiling wordt Dalstein
geschreven als Dalsteijn.
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TekeningvanDalsteyn door Rudolf Bremmer in 1955

Herstellingsoord
Het huis wordt in 1954 gekocht door de heer Rudolf
Steinmetz, die er met zijn vrouw een herstellingsoord
vestigt. Mevrouw Louise Steinmetz-Labberton is arts en
directrice. Een advertentie in de krant vermeldt:

Herstel jonge mensen
Onaangepaste, overgevoelige of lichamelijk belem-
merde jonge mensen (vanaf 16 jaar) worden behan-
deld en indvidueel opgevoed in huis "DALSTEYN",

Ellecom (bij Arnhem)
Dir. Louise Steinmetz-Labberton, arts,

telefoon 08330-4558
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Het herstellingsoord functioneert onge eer acht jaar, dan
wordt mevrouw Steinmetz ernstig ziek en overlijdt op
negen februari 1965, nog geen 55 jaar oud. Ze wordt
begraven op de begraafplaats aan de bosrand in Ellecom.
Mevrouw van Rossum-Nieboer werkt van 1960 tot 1962
op Dalsteyn en heeft daar een heerlijke tijd. Ze beschrijft
hoe ze die tijd beleefde. Een deel uit haar brief volgt
hierna: "Jaren later realiseerde ik me het belang van dit
tehuis, dat kort daarna werd afgebroken. Jammer van dit
prachtige historische pand met opzij een grote serre,
bruine houten lambriseringen, hoge vensters met zitban-
ken en binnenluiken, witmarmeren vloer, marmeren bad

en in het souterrain een ouderwetse keuken van waaruit
je een mooi uitzicht op de vijver had. De entree bevatte,
achter de voordeur verscholen(geheirnzinnig achter lui-
ken) geschilderde panelen met een kerkinterieur in de
stijl van Emanuel Witte (1666). De uitgestrekte bloemen-
tuin, moestuin, boomgaard met naast de garage een drui-
venkas en kippenhok zorgden voor een landelijk sfeer.
Hoewel de IJssel een eind achter de tuin stroomde en
soms buiten haar oevers trad is de tuin gelukkig nooit
ondergelopen; van daaruit had je zicht op Doesburg.
Grenzend aan de dijk, aan de andere kant van het huis,
was de tuin lager gelegen, als het ware een dal, waaraan

Merklap door CM. van Rossum-Nieboer, ontworpen in 2002. Te zien zijn Cosmea, Dalkruid, Tilia ( zomerlinde), Wisteria
(Blauwe Regen), Tropaeolum (O.I.Kers), en Lavendel, die in de tuin en tegen het huis groeiden. Maar ook teksten die uit-
drukken welke betekenis Dalsteyn mor de maakster had.
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het huis zijn naam ontleende,
met daarin een vijver, om-
ringd door bomen.
Steeds opnieuw was het een
vreugde om aan het eind van
de Hofstetterlaan tussen de
bomen het witte huis met de
groene luiken te ontwaren,
met opzij de oude bruine

Detail uit de merklap van beuk, waaronder we vaak
C. M. van Rossum-Nie- koffie dronken, geflankeerd
boer. My home is my castle door een antieke lantaarn en

op de achtergrond het silhouet
van de statige linde aan de rand van het gazon.
Ook de sfeer in huis was prettig met uitstekende lichame-
lijke en geestelijke verzorging. Muziek, kunst, en de
omgang met allerlei dieren zoals drie honden, drie scha-
pen, een poes, Japanse zijdehoenders en twee konijnen
zorgden voor de nodige afleiding. Toen ik uiteindelijk
besefte hoe waardevol en rijk deze werkplek indertijd ,
niet alleen voor mij, maar vooral voor de tijdelijke be-
woners die hier herstel en rust vonden, was geweest,
legde ik dit vast op een zelfontworpen merklap en enkele
gedichten. "

Koffiepauze in de serre op 10 april 1961, tweede van rechts mevrouw
Mollie Nieboer
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Echtpaar Steinmeiz-Lobberton in de serre, 10 april 1960

Jongensinternaat
Opnieuw wordt Dalstein verkocht, nu aan de aannemer
J.Th. Drijver te De Steeg. Deze verhuurt het huis aan
J.H. van de Walle, die er van 1965 tot 1971 een Jongens-
internaat voert met de naam "Jan Amos Kamensky"
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Reclamefolder van herstellingsoord
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Dalsteyn, de benedentuin in het voorjaar van 1961 met op de
achtergrond het witte boerderijtje van H. lansen de kolenboer
aan de Binnenweg, hoek Hofstetterlaan. Foto C.M. Nieboer

Zoon Edu van de Walle woont met zijn ouders in die tijd
op Dalsteyn en beschrijft hieronder hoe hij dat beleefde:
"Als zoontje van de directeur heb ik het voorrecht gehad
van mijn zesde tot mijn twaalfde jaar te wonen op het
landgoed en in het dorpje Ellecom. U kunt zich voorstel-
len dat er geen mooier plek te bedenken valt voor een
jongen van die leeftijd.
Ik zal U kort wat vertellen: Het internaat was een studie
internaat. De jongens bezochten de MULO, de HBS of
het Gymnasium in Eerbeek, Velp of Arnhem. Na school
kregen de studenten intensieve huiswerkbegeleiding.
Tevens werden ze getraind in vechtsporten, paardrijden
en handvaardigheden, zoals pottenbakken, kanobouwen,
maskers maken en dergelijke. Ook maakten ze kennis
met musea, kleinkunst en de internationale keuken. Het
internaat telde zo'n 25 jongens, veelal uit ondernemer
gezinnen. Het was een bijzondere plaats." De handvaar-
digheden worden gegeven door de kunstenaar Jos Span-
broek, die in die tijd in Ellecom woont en later De Spele-
rij in Dieren zal realiseren.
Het doek valt voor de Buitenplaats Dalstein. In 1971
wordt Dalstein verkocht aan Ingenieursbureau Bouwnij-
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Een laatste ansichtkaart van Dalstein, uit-gegeven door H.
Bosman te Ellecom

verheid-Kondorgroep te Den Haag, die het pand een jaar
later laat afbreken om er woningen te kunnen bouwen.
Daarmee is een einde gekomen aan de geschiedenis van
het Huis Dalstein in Ellecom. Het huis is er niet meer,
maar wel is er nog de benedentuin met een restant van de
vijver en hoge bomen, alles erg verwaarloosd. Op het
hele terrein is een wijk verrezen waar meerdere mensen
nu mooi kunnen wonen. Het ware te wensen dat zij in de
toekomst zullen instemmen met het mooie plan van de
Gemeente om nog één huis te bouwen met de verplich-
ting aan de bewoner om de benedentuin te onderhouden.
Op die manier zou er weer iets te zien zijn van de glorie
van weleer.

Noten: Jan Amos Kamensky, (gelatiniseerd als Comenius)
werd geboren in Moravië in 1592 en overleed in Amsterdam in
1670. Hij was theoloog, filosoof, hervormer en pedagoog. Hij
pleitte voor onderwijs voor iedereen, zowel voor jongens als
voor meisjes en van alle standen. Zijn leermethode had als
beginsel "leren door te doen."

De brief van Edu van de Walle kreeg ik in 2010 toegestuurd
door Jergen Mispelblom Beijer uit Leusden.
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Pallandt van Westervoort
droeg in ieder geval in 1870
twee obligaties over aan de
Firma van Heek2

. Hier ligt
dus mogelijk een connectie
tussen de familie van Pal-
landt en Twente, waar ze
kennis konden maken met
het werk van Wattez.

1JeXoningsberg oy Rosendaei deei :
Ciska van der Genugten

Inleiding
In 2016 ging een lang ge-
koesterde wens van Gel-
dersch Landschap & Kas-
teelen in vervulling: herstel
van het park rond de Ko-
ningsberg, In 2 artikelen
wordt de geschiedenis van de
Koningsberg beschreven en
op het herstel van het park in
gegaan. Deel 1 ging over de
geschiedenis als jachtbos.

Dirk Wattez ontwierp parken
in landschapsstijl, met slin-
gerende paden met flauwe,
langgerekte bochten. Langs
de slingerende paden stond
vaak laanbeplanting en Wat-
tez maakt ook gebruik van
zichtassen. Gazons werden
begrensd door of afgewisseld
met dicht beplante bos ge-
deelten. De beplanting van
Wattez parken was gevari-
eerd' met vaak bijzondere
bomen (Wattez was boom-
kweker):'.
In het ontwerp voor de Ko-
ningsberg liet hij sommige
van de oorspronkelijke 17e

eeuw se lanen intact, andere
m"fHïtrrHnTH"l vormde hij om tot zichtlij-
iHH11+al'f'lltHlfrr nen. Door de bosvakken

Parkbos
In 1874 krijgt Dirk Wattez
van Reinhard J.c. baron van
Pallandt opdracht voor een
ontwerp voor de Konings-
berg. Dirk Wattez (1833-
1906) werkte bijna uitslui-
tend in Twente, voor textiel-
fabrikanten als van Heek,
Blijdenstein, Jannink en ter
Kuilel. In 1872-74 had Wat-
tez het Volkspark in Ensche-
de ontworpen. Dit park werd
betaald uit een legaat van
Hendrik Jan van Heek
(1814-1872), een van de
oprichters van de firma van
Heek en Co (1859). Moge-
lijk kende van Pallandt deze
firma en had er wellicht zelfs
in geïnvesteerd. Zijn neef Dirk Waffez (toegeschreven). ontwerp mor de Koningsberg.
Elbert Carsilius baron van ca 1874. Part. bezit
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kwamen cirkelvormige en
druppelvormige paden.
Er kwam meer afwisseling in
de vakken tussen de lanen en
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paden; gazons met daarin losse bomen werden afgewis-
seld met dicht en minder dicht bos.

In 1874 was de beplanting van de Koningsberg in slechte
staat. Het noordelijke gedeelte werd in 1875 geveld en
verkocht, daarna werd de bodem bewerkt en opnieuw
ingeplant. In 1876 volgde het zuidelijke gedeelte. Daarna
werden de tussen de bospercelen gelegen open vlakken
geëgaliseerd en ingezaaid en werden wandelpaden en
zoden banden gelegd".

Uit de rekeningen blijkt welke bomen en struiken Wattez
o.a. leverde: Kastanje, Prunus lusitanica, Taxus baccata,
wilde rozen, klimop en andere klimplanten, eik, beuk,
Amerikaanse eik, zilverden, Acacia, Robinia pseudo-
acacia, Suikeresdoorn, Prunus mahaleb, Prunus virgini-
ana en abeel". Wat opvalt is de afwisseling: bomen en
struiken die bloeien (o.a. Prunus, kastanje, roos, Robi-
nia), bomen met een herfstkleur (o.a. Amerikaanse eik,
suikeresdoorn), wintergroene bomen en struiken (Taxus,
zilverden, klimop), bomen met een witte bladachterkant
(abeel, zilverden).

In de daaropvolgende eeuw stegen de kosten van onder-
houd van Rosendael en namen de inkomsten af. Investe-
ringen en beheer richtten zich op het gebied direct rond
het huis. De Koningsberg werd langzamerhand een 'ge-
woon' bos. De hoofdpaden, zoals de 17e eeuwse lanen,
bleven wel intact, maar zonder laanbomen. Een deel van
de detaillering, zoals de rondgaande paden, verdween
geleidelijk en zichtlijnen groeiden dicht. Ook verdwenen
de door Wattez geplantte bomen en struiken en werden
vervangen door bomen met een betere bosbouwkundige
waarde.

In 1978 werd Rosendael overgedragen aan Geldersch
Landschap & Kasteelen (GLK). Deze stichting begon
met het herstel van het kasteel en kasteel park. De Ko-
ningsberg bleef een openbaar wandelbos.
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Herstelplan Koningsberg
In 1999 werd in opdracht van GLK door Lucia Albers
een beheersvisie opgesteld voor Rosendael. Daarbij werd
ook een grondige analyse van de geschiedenis van het
park uitgevoerd en bleek dat er van de aanleg op de Ko-
ningsberg meer over was dan aanvankelijk gedacht. Toen
ontstond ook het plan om de aanleg van Wattez te her-
stellen, het moest weer een park van allure worden, on-
derdeel van 300 jaar tuinkunst op Rosendael.

Bedrijfskaart uit 1946 van de Koningsberg. collo GLK.
Ter voorbereiding van het herstelplan werd opnieuw een
historische analyse uitgevoerd, nu meer in detail en dit-
maal door GLK zelf. Het ontwerp van Wattez bleek gro-
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tendeels uitgevoerd zoals op tekening, maar niet hele-
maal. Bij herstel van een park wordt doorgaans uitgegaan
van wat er daadwerkelijk is aangelegd, niet van de teke-
ning. Het is daarom van belang zo precies mogelijk te
weten te komen hoe de daadwerkelijke aanleg was. Alle
kaarten, tekeningen, (lucht)foto's en dergelijke van de
Koningsberg werden nog eens bij elkaar gelegd en in het
veld nagelopen of er nog iets van de aanleg van Wattez
terug te vinden was. Dat leverde ten opzichte van 1999
nog enkele nieuwe bronnen op, zoals een luchtfoto uit
1944 en een bedrijfskaart uit ca 1946, die opdook uit het
archief. Op het Actueel Hoogtebestand van Nederland,
dat in 1999 nog niet beschikbaar was bleken historische
padenstructuren goed te zien. Dit alles resulteerde in een
schets van hoe het ontwerp van Wattez waarschijnlijk
ooit was uitgevoerd en wat daar nog van over was.

Als je weet hoe het ooit is aangelegd wil dat nog niet
zeggen dat je dat 1 op 1 weer terug kunt brengen. We
leven nu in een heel andere tijd, het gebruik van het park
is anders en de manier van onderhoud ook. In de 1ge

eeuw kwamen alleen de kasteelheer en zijn gasten op de
Koningsberg en kwamen ze doorgaans uit de richting van
het kasteel. Nu wandelen er dagelijks vele mensen, die
op allerlei plekken de Koningsberg op komen, en wordt
er ook gefietst. Voor onderhoud hadden ze destijds nog
geen machines, maar wel een heleboel tuinlieden.
Dat betekent dat je het oorspronkelijke ontwerp van Wat-
tez moet aanpassen. Adagium daarbij is: waarde toevoe-
gen mag, waarde weghalen niet. Bij aanpassingen pro-
beer je zoveel mogelijk in de geest van de oorspronkelij-
ke ontwerper te denken: als hij hetzelfde probleem had
gehad, hoe zou hij het dan in zijn ontwerp verwerkt heb-
ben?
De huidige recreatiedruk gecombineerd met de steile
hellingen creëren een erosieprobleem. Hoe kun je een
pad dan zo verleggen dat er minder erosiegevaar i en het
toch blijft passen in het park van Wattez? Doordat er
geen hakhout meer is, is het uitzicht anaf de Koning -

8

berg totaal anders dan toen de lanen en uitzichten werden
aangelegd, hoe gaje daar mee om?
Het huidige bosbeheer gebeurt met machines, de paden
moeten dus een minimale breedte hebben. Dat betekent
dat 2 paadjes vlak naast elkaar mekaar bijna gaan nade-
ren en je er beter 1 kunt weglaten. De bomen en struiken
die Wattez gebruikte zouden het in de huidige tijd (o.a.
klimaat) en met het huidige beheer niet goed doen, ze
zijn niet voor niets binnen 100 jaar verdwenen.
Al dat soort overwegingen maken dat het plan aangepast
moet. Voor GLK waren er voor het herstel een aantal
belangrijke uitgangspunten:

de berg en de 17e eeuw se lanen vormen de rug-
gengraat van het park,
de Koningsberg moet weer echt een focuspunt
worden, het hart van het park,
de lanen en zichtlijnen moeten weer duidelijk
aanwezig zijn,
rechte paden moeten weer recht worden en ge-
bogen paden weer strakke (cirkel)bogen,
meer kleur, zoals bloei of bladkleur, indien mo-
gelijk uit het door Wattez gebruikte sortiment,
er moeten meerdere ommetjes mogelijk zijn
vanuit de ingangen rondom het park,
fietsers en wandelaars zo veel mogelijk scheiden,
duurzaam en onderhoudsarm

Het is altijd even schrikken als een park hersteld wordt,
want een park restaureren is de zaag hanteren. Eerst moet
de opslag van bomen gekapt, zodat er weer licht, lucht en
doorzicht is. Dit is vergelijkbaar met onkruid wieden in
een tuin met achterstallig onderhoud. Daarna kan aan de
slag gegaan worden met herstel van de hoofdstructuren
van het park.
De Koningsberg werd met materiaal dat naar beneden
gerold was weer opgehoogd. Bovenop de berg kwam een
cirkelvormig plat vlak. Wattez had hier een solitaire
boom getekend. Ook GLK vind dat er iets op die plek
moet komen als bekroning van de berg, maar momenteel
is nog niet bekend wat dat zou kunnen worden.
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Rondom de berg kwam een cirkel van bomen met een
zuilvormige kroon (Metasequoia glyptostroboides, wa-
tercypres), zodat er ook in de toekomst uitzicht blijft
vanaf de berg. De lanen werden weer strak aangelegd en
beplant met bomen met een meer brede en ronde kroon
en mooie herfstkleur (Quercus coccinia 'Splendens "
Scharlaken eik). De zichtlijnen werden opengekapt en
ook rond de Koningsberg werd meer ruimte gemaakt.
Daarin kwamen enkele losse bomen (Acer saccharinum,
suikeresdoorn), zoals Wattez ook open ruimtes met losse
bomen in zijn ontwerp verwerkt had. De boog ormige en
cirkelvormige paden van Wattez werden weer strak ge-
legd en enkele verdwenen paden heraangelegd. Vanaf de
parkeerplaats bij het dorp werd een nieuw pad aangelegd
dat met cirkelbogen aansloot op de padenstructuur van
Wattez. Op de parkeerplaats kwamen nieuwe bomen
(Sophora japonica, honingboom). Tenslotte werd er een
nieuw fietspad aangelegd, zodat fietsverkeer van en naar
de school niet meer over de wandelpaden en dwars door
het bos hoeft.

Zicht op dorp voor en na herstel

Het park oogt nu nog wat kaal, maar er is al zichtbaar dat
doordat er meer licht is er een meer diverse ondergroei
ontstaat. Dit zorgt niet alleen voor meer afwisseling in
het park, maar is ook voor planten en dieren van belang.
Zij profiteren van de toegenomen diversiteit aan habitats.
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De Koningsberg is weer het centrum van het park en
trekt al vanaf het begin van het herstel een gestage
stroom bezoekers die vanaf de top de doorzichten door
de lanen en zichtlijnen bewonderen.

I Zijlstra, B, 1987. Nederlandse tuinarchitectuur Il, tussen 1850 en
1940. blz. 23
2 Historisch Centrum Overijssel, Archief Firma Van Heek & Co. te
Enschede en de N.V. Boekelosche Stoombleekerij : Onderhandse akte
van verkoop en overdracht door E.e. Baron van PalJandt van Harsse-
veldt aan de Firma van twee obligaties, 1870.
3 Zijlstra, blz. 25.
4 Bierens de Haan, J.e., 1994. Rosendael, Groen Hemeltjen op Aerd.
blZ.237.
5 Bierens de Haan, blz. 237.
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aan Universiteiten, aan Klinische Scholen (ten behoeve
van de opleiding van heelmeesters, heelmeesters ten
plattelande, vroedmeesters en vroedvrouwen) en aan
Kweekscholen voor Militaire Geneeskundigen. Met de
wetgeving van Thorbecke in 1865, kwam een einde aan
deze situatie. De wet erkende slechts een soort arts, als
zodanig bevoegd om de gehele genees-, heel-, en verlos-
kunde uit te oefenen en dat niet eerder dan na het afleg-
gen van een wettelijk voorgeschreven examen. In de tijd
waarin Wouterus leefde, hadden de kweekscholen een
uitstekende naam als opleiding voor geneesheer. De op-
leiding tot Officier van Gezondheid 3e klasse duurde vier
jaar. De aanvang sleef tijd van de kwekelingen was 16-17
jaar, een toelatingsexamen was vereist.
Bij aanvang van de opleiding kon men kiezen om Offi-
cier van Gezondheid voor de landmacht, de marine of
voor dienst in Oost-Indië te worden. De laatste mogelijk-
heid werd beloond met een toelage van 400 gulden per
jaar. Een opleiding, inclusief huisvesting en voeding,
kostte 600 gulden per jaar. De regel was dat men onge-
veer driemaal de opleidingstijd, ook daadwerkelijk in het
leger diende. Na het afsluitend examen van de kweek-
school kon men door verdere studie en diensttijd promo-
veren bijvoorbeeld tot Officier van Gezondheid 2e en 1e
klasse.
Wouterus Cornelis van Loekhorst ging als 16 jarige, in
1845 naar de Kweekschool voor Militaire Geneeskundi-
gen in Utrecht, koos voor de Oost-Indië opleidingsmoge-
lijkheid met toelage en werd in 1849 Officier van Ge-
zondheid 3e klasse. Zijn geneeskundige carrière begon.
De familie Van Loekhorst kende een militaire traditie.
De vader van Wouterus Cornelis, Adrianus van Loek-
horst, was Officier van Gezondheid 2e klasse. Vader
Adrianus was in 1928 en 1929 in dienst bij de Derde
afdeling Infanterie in het garnizoen van Bergen (Mons),

DR. W. C. VAN LOCKHORST
Geneesheer in Dieren (1862-1900)

Jos Leeman
Wie was dokter Van Lockhorst?
Dr. W.c. van Loekhorst was geneesheer in Dieren. Hij
werd in 1829 geboren in Bergen/Mons (B) en overleed
in 1900 in Dieren.
Op zaterdag 29 juli 1899 verscheen in de Arnhemsche
Courant een artikel over het 50 jarig jubileum van een
geneesheer uit Dieren. Enkele citaten uit het artikel:
"De vele vlaggen, die heden het dorp Dieren versierden,
toonden voldoende dat daar een belangrijk feest werd
gevierd. Het gold dr. w.c. van Lockhorst, die het 50-
jarig jubileum als geneesheer vierde en die thans van
alle standen en vele corporaties de gelukwenschen met
dien herinneringsdag mocht ontvangen.
Na stil gestaan te hebben bij de achting, die dr. van
Loekhorst zich reeds in zijn jeugd als officier gezondheid
had verworven, wees spreker op de groote belangstelling
van Dieren's ingezetenen en zijne vele vrienden, waar-
door het bewijs werd geleverd, hoe geacht en gewaar-
deerd de jubilaris als medicus en mensen was; hoe zijn
hulp als geneesheer aan de stichting te Laag-Soeren,
indien hulp noodig mocht blijken nimmer te vergeefs was
ingeroepen; op zijn ijverig streven en het tot stand bren-
gen van een keurig ingericht ziekenhuis te Dieren, waar-
op menig groote gemeente jaloersch mag zijn.
Het was voor den geneeskundigen inspecteur dan ook
een bijzonder voorrecht en eer hier thans te mogen me-
dedeelen, dat hij door Z. Exc. den Minister van Binnen-
landsche Zaken was verzocht, aan den jubilaris op heden
te mogen kennis geven, dat dr. W.C. van Loekhorst bij
koninklijk besluit was benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau.

Wat ging aan zijn 50-jarig 'dokters' jubileum vooraf?
In zijn tijd waren er verschillende manieren om genee -
heer te worden. Er bestond Onderwijs in Genee kunde
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provincie Henegouwen (Hainaut). In Bergen werd zijn
zoon Wouterus Comelis geboren en werd de geboorteak-
te opgemaakt.
Zijn jongere broer Arnoldus Johannes van Loekhorst
werd Officier van gezondheid 3e klasse, bij studeerde in
1856 af aan de Kweekschool in Utrecht.

W.c. van Loekhorst ging, conform zijn opleiding, als
officier van gezondheid 3e klasse in 1850 naar Oost-
Indië. In 1851 werd bij overgeplaatst naar het militair
hospitaal 'Willem I' bij het Ambarawa op Java. Hij voer
eind 1851 terug naar Nederland. Onduidelijk is hoe en
wanneer zijn diensttijd eindigde.

In 1854 promoveerde hij cum laude aan de Universiteit
van Utrecht met de 'Dissertatio chirurgio-medica conti-
nens quaedam de resectionibus ossium' en in 1864 pro-
moveerde hij cum laude op 17 stellingen, in de verlos-
kunde. Hij werd doctor in de medische chirurgie en doc-
tor in de verloskunde en ondertekende met W.C. van
Loekhorst med. et art. obst. doctor of Dr. W.c. van
Lockhorst. Hij vertrok van Utrecht naar Amersfoort,
waar hij in 1854 trouwde met Martha Francoise van
Lockhorst. Zij kregen er drie dochters. Een dochter stierf
2 maanden oud.

W.c. was zeer actief in Amersfoort, als geneesheer, als
gemeenteraadslid en als lid van commissies die zich be-
zig hielden met onderwijs en gezondheid in Amersfoort.
In 1862 verhuisde het gezin naar Dieren. Hij werd be-
noemd als gemeente-geneesheer van de gemeente Rhe-
den en werd dokter in Dieren. Het gezin, Wouterus Cor-
nelis van Loekhorst (33 jr.) zijn echtgenote Martha Fran-
coise van Loekhorst (35 jr.), zijn dochters Adriana (7 jr.),
Petronella (4 jr.) en zijn schoonzus Comelia van Loek-
horst (33 jr.). Zij woonden in 1862 in Huis 77 in Dieren,
het latere A257 Kerkstraat Dieren, een mooi herenhuis
met een grote ommuurde tuin.
Toen zij in Dieren kwamen wonen, telde het dorp 929
mannelijke en 985 vrouwelijke bewoners.
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Kerkstraat A
257, het huis
van dr. w.c.
van Loekhorst
met aan de
straatkant een
ijzeren hek
(Het huis werd
in 1903 ver-
kocht en opge-
splitst in twee
panden Kerk-
straat 26-28.
De panden
zijn gesloopt
er is nu nieuw-
bouw Kerk-
straat 24-32)

Dokter in Dieren en Laag-Soeren
Van Loekhorst was jarenlang geneesheer in Dieren, maar
hij was ook in die tijd 'Plaatsvervangend Geneesheer van
de Natuur-Geneeskundige Stichting en Herstellingsoord
Bethesda' te Laag-Soeren.
Zijn Geneesheer Directeur was in 1898 Dr. c.L. van der
Burg, oud officier van Gezondheid 2e klasse. Meerdere
oud-officieren van gezondheid waren werkzaam als ge-
neesheer op Bethesda.
Albert G. Ketz (*1864-t1942) was in 1880 kwekeling
aan School 2 te Dieren en later onderwijzer aan deze
school. Na zijn pensionering haalde hij 'Oude herinne-
ringen aan Dieren' op en publiceerde deze in de vorm
van korte verhalen in het Geldersch Nieuws-
blad/Dierensche Courant' van 1935 tot 1941.
In deze herinneringen kwam dokter van Loekhorst her-
haalde malen voor. "Ik zag in de verte paard en rijtuig
staan en vermoedde dat het, het dokterskoetsje van dr.
Loekhorst was. De koetsier Jan Everts, die in dienst was
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van de stalhouderij van het logement 'Het Wapen van
Gelderland' zag mij van verre aankomen.
Het koetsje van dr. Loekhorst zag men in alle omringen-
de dorpen en de rekening die hij in het Wapen van Gel-
derland voor dat koetsje jaarlijks voldeed, beliep ver
over de duizend gulden. "

'Dr. Loekhorst maakte ook mee de pokkenepidemie in de
zeventiger jaren (1ge eeuw). De dokter bestreed de ziekte
met alle macht. Hij bracht een kalf in de openbare school
dat gedeeltelijk was kaal geschoren terwijl op de huid
van het dier talrijke zweren zichtbaar waren. Het beest
lag op een bekleed stellage met de vier pooten omhoog.
Bij bekkenslag bij monde van den omroeper, Arnold
Diederich, werden de ouders opgeroepen om in de
school te verschijnen om de jeugd te laten inenten. Als
men in de school verscheen keek ieder met verwondering
naar het vastgebonden kalf maar de dokter ging steeds
met een lancet naar het beestje toe om uit de vieze zwe-
ren koepokstof te puren en daarmee werden de kinderen
op den blooten arm ingeënt. En de eenvoudige menschen
vonden alles goed. En gelukkig is op deze wijze de pok-
ziekte met succes bestreden, want een pokkenepidemie
heeft Dieren nooit meer geteisterd.'
"Een der grootste vrienden van den dokter was meester

Surink.
Op een keer toen Loek-
horst zijn zilveren feest
vierde (1887) zou hij op
school (School 2) worden
gehuldigd en de meester
met doktersportret gewa-
pend teekende den ge-
neesheer vergroot op het
schoolbord. Toen de
teekening af was (vooral
de lange baard stond er
prachtig op) riep de
teekenaar en paedagoog
zijn dienstmeisje de

; ,/ '",,
J

Leek dr. Wc. van Loekhorst
sprekend op Willem IIl?
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school binnen en nauwelijks zag ze de prachtige
teekening of zij riep uit: 'Dat is Koning Willem 111'".

Commissies, besturen, stichtingen en verenigingen
Doctor van Loekhorst was in Dieren zeer actief als lid
van commissies, stichtingen en verenigingen.
Zoals lid van de commissie van onderwijs van de ge-
meente Rheden, lid van de gezondheidscommissie van de
gemeente Rheden, mede toezichthouder op de 'Carel van
Walree-Stichting' te Dieren, voorzitter van het comité
van het Roode Kruis voor Dieren en omstreken, voorzit-
ter van het Ziekenhuisbestuur te Dieren en lid van de
Vereniging
Kegelclub te
Dieren (lid
waren de
notabelen
van het dorp)

Foto rechts:
Voorzijde (nu
achterkant)
van 'Genees-
kundige Bad-
inrichting en
Herstellings-
oord' in Laag-
Soeren, rond
1890.

Onder: Adver-
tentie in het
Nieuws van
den Dag uit
1893.

Het Dierens ziekenhuis
Een hoogtepunt in de carrière van W.C was on-
getwijfeld de oprichting, bouwen het bestuur van het
Ziekenhuis in Dieren.
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Het weeshuis van de Carel van Walree Stichting aan de Zut-
phensestraatweg nr. 40, rond 1900.

De aanvraag voor de bouw van het ziekenhuis gebeurde
door de Buurtschap van Dieren en bij de opening van het
Ziekenhuis in 1897, is het Bestuur der Buurtschap ook de
bestuurder van het opgerichte Ziekenhuis. De 'eerste
steenlegging' vond plaats in 1896.
Bij of in de eerste steen werd een koperen koker ge-
plaatst met daarin een oorkonde die bewaard is gebleven.

'Oorkonde'
'Heden, den 29stll

September 1896
heeft Doctor Wou-
terus Cornelis van
Loekhorst sedert
1862 geneesheer
te Dieren, geboren

De oorkonde van de eerste steenlegging te Bergen in He-
van het ziekenhuis van de buurtschap negouwen den 18
van Dieren in 1896. De oorkonde was Mei 1829, daarin
oorspronkelijk opgerold en verpakt in bijgestaan door
een koperen koker. zijn kleinkinderen
Gerhard Hendrik van Senden geboren te Dieren, den
zr: Maart 1884 en Martha Francoise Christina van
Senden mede geboren te Dieren den 14 October 1886,
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den eerste steen gelegd van het Ziekenhuis der Buurt-
schap van Dieren in tegenwoordigheid van de mede on-
dergeteekenden: alhier practiseerende artsen, de buurt-
meesters en de Leden der Commissie, volgens Artikel 14
van het regelement op de Buurtschap. '
In 1899 werd door de gemeente Rheden het volgende
verslag over het Ziekenhuis gemaakt: 'Bestuur van het
Ziekenhuis Dr. Wc. van Lockhorst, voorzitter; R.F.J.
Sevenstern, penningmeester; J. Crans, secretaris en de
leden: J.A. Brinkhorst, M.G. Kloot, Dr. C.Th. van Val-
kenburg, A.R. Schoonman, Joh. van de Loo, H. W van
Veelen, G.J. Bitters, G.J. Uiterwijk.
In dit jaar werden 12 mannelijke en 12 vrouwelijke pati-
enten opgenomen, waarvan 2 mannelijke en 3 vrouwelij-
ke zijn overleden. Het getal verpleegden bedroeg 327.
De pleegzuster-directrice Me). H.J. Schuijmer nam ont-
slag wegens vertrek naar elders in de maand Mei; hare
plaats werd tot Juli met toewijding en belangeloozen
ijver waargenomen door zuster Hausch, terwijl in Juli de
nieuwbenoemde directrice Jonkvrouwe Baronesse van
Heeckeren van Waliën de betrekking op zich nam en die
met de meeste zorg en den meesten ijver waarneemt.
De suppoosten Weekhout en echtgenote namen hunnen
betrekking goed waar. '

Het zieken-
huis in Die-
ren aan de
Stokvisweg,
nu Wilhel-
minaweg,
rond 1900.
(rechts een
deel van het
fabrieksge-
bouw van de
Gazelle)

Het ziekenhuis heeft maar kort bestaan, van 1897 tot
1913. Het gebouw is jaren later afgebroken
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BronnenOverlijden en begraven
Dr. W.c. van Loekhorst legde zijn praktijk neer per 1
januari 1900 maar bleef als oud-geneesheer actief in de
gezondheidscommissie van de gemeente Rheden.
Niets wees op een naderend einde, maar hij overleed op
29 november 1900 in Dieren. Hij is samen met zijn echt-
genote, die al 9 jaar eerder was gestorven, begraven op
de Algemene Begraafplaats aan de Harderwijkerweg in
Dieren: Klasse I, graf nummer 18.

Tenslotte
In 1887 vierde hij
zijn 25-jarig jubi-
leum als gemeen-
tegeneesheer van
de gemeente Rhe-
den. In Dieren
was hij van 1862
tot 1900 dokter.
Het is toch ver-
wonderlijk dat
een man die zo-
veel voor de ge-
meente Rheden
en in het bijzon-
der voor Dieren
betekend heeft en
geridderd is bij
koninklijk besluit,
geheel in de ver-
getelheid is ge-
raakt.
Kan het nog wor-
den goedgemaakt,
bijvoorbeeld door
in Dieren een
laan, straat of
plein naar hem te
vernoemen?
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Kroniek der Vereniging Kegelclub te Dieren. DI. J.J. van Oosten
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Militieregisters 1848 en 1849, Archief Barneveld
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Courant 1899, op film GldA
's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht
(1822-1865), Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen,
1987, redactie D. de Moulin
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f::Hy fjoezemáe weÎontzag in rr

DE MYSTERIEUZE UIIBATER VAN CAFÉ LAROS
Marianne van Delden

Hendrik Jan van Dijk (1938) was nog een kind toen hij,
vlak voor de oorlog, met zijn ouders op Jeruzalem in
Velp kwam wonen. Naast Laros, een café dat schuilging
achter een hoge ligusterhaag, en dat gerund werd door
uitbater Hendrikus Abel Laros, die zomaar ineens tegen
zijn gasten kon zeggen: "Jongens, opdrinken en betalen,
ik sluit. "

"Dan had ie er geen zin meer in. Nou, klaar, dan kon je
wegwezen. Je kreeg geen drup meer. Vaste openingstij-
den waren er ook niet.
Dan stonden de gasten
voor een dichte deur,
nou ja, dan gingen ze
maar weer. Konden ze
't later nog eens probe-
ren. Voor 95 procent
waren het stamgasten,
het waren altijd de-
zelfde. Beetje van die
stiekeme drinkers. Dan
zag je weleens een
bekende Velpenees, en
die zei dan: niks zeg-
gen, hè? Ik zeg: ikke
niet. Dat vond ik toch
altijd wel zo mooi."

Hij schonk eigenlijk vooral bier, en hooguit nog een bor-
reltje. Iets van kaas of worst? Nee hoor.
Koffie, thee, daar begon die niet aan, had ie geen zin in."

Geen vrouwen
"Ik kwam weleens in een ander café, in de Wilhelmina-
straat, daar was het altijd van hatsjiekidee. De radio
stond aan, of je draaide plaatjes. Maar bij Laros was het
alleen een beetje praten en een biertje drinken en klaar.
Er werd geen kaartje gelegd, en een feestje geven, 0, dat

al helemaal niet! Geen
flauwekul. Nee, als er
een man of vier man
een beetje lawaaiig
binnenkwam, nou, dan
konden ze gelijk weer
vertrekken. En vrou-
wen in 't café, daar
begon die ook niet aan,
geen sprake van."

Vooral bier
"Als de bierwagen voor kwam rijden, met twee grote
paarden ervoor, 0, machtig vond ik dat als kind. En dan
werden die fusten van de wagen afgekieperd, helemaal
langs het huis gerold, naar de achterkant, de bierkelder
in. Dat gebeurde zeker twee keer in de week. Ja, een
flinke omzet, maar wat wil je, met zulke grote glazen.
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Schone lei
"De baron van Pallandt
hoorde ook wel bij de
vaste gasten. Hij zat
altijd in een hoekje,
aan het laatste tafeltje,
hij zonderde zich een
beetje af. Maar de

mensen gingen toch wel naar 'm toe, hoor, om een
praatje te maken. En wie er bijna alle dagen zat, was
Gekke Henkie. Tja, zo noemden ze 'm. Zo gek was die
eigenlijk niet, want als je horloge of je wekker het niet
meer deed, dan kon hij die repareren. Dat werd dan in 't
café geregeld.
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Ze betaalden hem daar ook, dus kon die er gelijk weer
een potje biertje voor kopen. Of één potje biertje, ik heb
op de lei weleens vier streepjes achter z'n naam zien
staan. Ja, Laros hield dat allemaal bij op een lei, met een
griffel. Je kon er niks op de pof krijgen, nee, die lei
moest 's avonds weer helemaal schoon zijn."

Gebruiksaanwijzing
" 't Was er eentje met een gebruiksaanwijzing. Toen ik
wat ouder was, leerde ik 'm een beetje kennen. Dan
kwam je met de fiets uit school, stond ie bij de heg, voor
aan de weg, en dan zei ik: goeiemiddag. En dan keek ie
je alleen maar aan, zei niks terug. Nou, dan wist je: hij
heeft die bui weer. En een andere keer praatte die ge-
woon met je. Hij zal toen
een jaar of vijftig geweest
zijn. Een beetje bonkige
man, fors. Hij boezemde
wel ontzag in, vooral als ie
dan zei: Dit is de laatste, en
nou wegwezen. Dan gin-
gen ze wel, hoor! Maar er
is nooit wat voorgevallen,
nooit een knokpartij, of
overlast. Daar zorgde hij
wel voor."

Niet verder dan de tuin
"Hij woonde daar met z'n
twee zussen, maar ze be-
moeiden zich met niemand in de buurt. Het waren echt
leuke vrouwen, mijn moeder maakte wel een praatje met
ze, door de heg heen. Want ze liepen daar altijd zo met
z'n tweetjes in de tuin, zagen er heel netjes uit. Maar ze
gingen nooit weg, die dames, alleen maar in die tuin.
Boodschappen deden ze niet, die werden aan huis be-
zorgd. Maar ze hielden je in de gaten, die twee. Want ze
hadden allemaal fruitbomen, maar denk maar niet dat je
daar wat van kon pakken, ook niet als het vlak bij de heg
lag. Soms kreeg m'n moeder een mandje appels of prui-
men.

16

En aan 't eind van het seizoen mocht je bijvoorbeeld de
noten rapen. Maar alleen als zij hadden gezegd dat het
goed was."

Gebroken geweertje
"Hij deed alles alleen, café schoonhouden, glazen spoe-
len, maar ook de heg knippen, vegen, alles. Dan stond de
deur van het café open, maar je hoefde niet te denken dat
je naar binnen kon voor een potje bier. Nee, dan was ie
bezig. Dan had hij ook andere kleren aan. Want normaal
zag hij er piekfijn uit, altijd in 't pak, wit overhemd, vest,
stropdas. En, dat herinner ik me nog goed, altijd een
gebroken geweertje op z'n revers. En als het te warm
was voor een jasje, had ie dat gebroken geweertje op z'n

vest. D'r hing zelfs zo'n
ding boven de tap. Geen
idee waarom. Daar praatte
je niet over, je kwam ei-
genlijk nooit echt in ge-
sprek."

Apart figuur
"Je kwam d'r niet achter
hoe het zat, waar ze van-
daan kwamen of zo. Ik heb
het idee dat het weleens
oud-Indië-gangers geweest
konden zijn, want hij had
achter in de tuin een voliè-
re staan, zeker vier bij tien

meter. En wat die man voor vogels had, onvoorstelbaar!
Er liepen bij ons in de buurt dan ook echt geen katten.
Wij hadden er eentje, Moortje, nou, ik denk niet dat we
'm een halfjaar gehad hebben. Daar zorgde hij wel voor.
Maar hij was niet kwaad, Laros, helemaal niet. Ik weet
het niet, ik vond het wel een apart figuur."

Het verhaal maakt onderdeel uit van de boeken en de
app. Geschiedenis in Verhalen, Gelders Arcadië ge-
meenten Rheden, Rozendaal. Arnhem, Renkum en
Wageningen.
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BEWARING- EN VERBLIJFSKAMP 6AVEGOOR9

Het laatste jaar 1948 deel 9 - slot
John Striker

Kampcommandant Gulickx werd van 1 januari tot 1 juli
1948 overgeplaatst naar kamp Mariënbosch. Natrop werd
in die periode tot adjunct kampcommandant van Kamp
Avegoor bevorderd. Het Bewarings- en Verblijfkamp
Avegoor was namelijk één van de bewaringskampen die
door het DGBR per 1juli 1948 zou worden opgeheven.
Daarmee zou het hoofdstuk Avegoor nog niet worden
gesloten. Het uitzettingskamp voor Rijksduitsers,
Mariënbosch, dat in het kader van Operatie Black Tulip
in de pers veel kritiek had gekregen over de mensonte-
rende opvang van deze Duitsers en hun gezinnen in me-
talen z.g. Nissenhutten, werd ontlast door 300 personen
naar het vrijwel ontruimde en voor de betrokkenen aan-
zienlijk prettiger Kamp Avegoor te verplaatsen, in af-
wachting van hun uitzetting. Avegoor werd gesplitst in
twee eenheden, te weten het Afwikkelingsbureau
Avegoor en het Uitzettingskamp Avegoor Il.
De heer Guliclcx werd per 1juli teruggehaald van
Mariënbosch en opnieuw aangesteld als kampcomman-
dant van Avegoor om deze tijdelijke fase te begeleiden.
Het Afwikkelingsbureau had nog slechts te maken met
de laatste fase van internering van gevangenen en hield
zich bezig met het herplaatsen naar gewone gevangenis-
sen, dan wel het laatste restje straf laten uitzitten en be-
waken op de locatie Avegoor, zoals de Duitse officier
Fritz Fullriede. Fullriede kwam vrij in november 1948.
Heenzending met oplegging van een boete vormde even-
eens een snelle oplossing om het kamp versneld te doen
ontruimen.
Met een ontslagbrief op 30 juli '48 werd Gulickx een
paar weken later weer eervol ontslag verleend met de
ruime opzegtermijn van 1 december 1948, de datum dat
volgens het DGBR alle bewaringskampen definitief
moesten zijn opgeheven. Op 16 september 1948 verkeer-
den nog 69 Rijksduitsers in het Uitzettingskamp Avegoor
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in onzekerheid over of wachtend op hun uitzetting. Op
18 november 1948 waren dit er nog 66. Op 4 december
1948 meldde het Geldersch Dagblad dat Kamp Avegoor
'op 1 december definitief was opgeheven en gesloten '.
In oktober 1948 ontving Natrop een voorstel, waarin hij
per 1 december 1948 werd benoemd tot adjunct com-
mandant van het Interneringskamp 'Crailloo' te Laren.
Natrop heeft deze benoeming niet aanvaard en het voor-
stel is op 4 november 1948 geretourneerd, met de op-
merking 'Natrop heeft bedankt'. Natrop werd daarop op
23 december 1948 wegens beëindiging der werkzaamhe-
den eervol ontslagen.

Algemene Nachtveiligheids- en Bewakingsdienst Arnhem en Omstreken
Regionale Veiligheidsdienst .GUNA.x__.: ~15 z.ol"~twt'.'

AaXQl:lIf r:t.I.l:COIi
1"~ au. Trlrr_ur. (0WfllI

Gulickx en Natrop startten samen een beveiligingsbe-
drijfje met de lange naam: Algemene Nachtveiligheids -
en Bewakingsdienst Arnhem en Omstreken, Regionale
Veiligheidsdienst 'GUNA'. Natrop verliet, na herhaalde
verzoeken vanuit Den Haag, eerst per 1 oktober 1949
met zijn gezin zijn woonruimte op Kamp Avegoor en
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verhuisde naar Arnhem Zuid. Gulickx bleef vooralsnog
wonen op Klein
Avegoor en zou hier
eerst na veel aandrang
op 1 oktober 1951 ver-
trekken en verhuizen
naar Zwolle.
Op 18 november 1949
verleende de Gemeente
FUhedeneen vergunning
voor het opknappen van
Huize Avegoor.

Gulickx had het naar zijn zin met zijn gezin in Klein Aregoor

18

Avegoor werd daarna in haar oorspronkelijke staat her-
steld en kon worden overgedragen aan de rechtmatige
eigenaars, de vakbond ABVA. Het hek dat de Duitsers in
1941 hadden geplaatst is de definitieve gebiedsgrens
gebleven.

Resumé
De jaren van vordering door de Duitsers, hun aanwezig-
heid hier, maar met name hetgeen met de Joodse gevan-
genen eind 1942 had plaatsgevonden, zou een zwarte
bladzijde in de lange historie van het gebied Avegoor
gaan vormen.
Voor de toeristen die jaren later hier weer argeloos hun
vertier zochten leek en lijkt vandaag de dag alsof het
nooit is gebeurd. Geen spoor meer dat duidt op de ge-
pleegde misdaden op deze Joodse dwangarbeiders, of het
moet al iemand opvallen dat het vlakke gazon tot de
straatweg vroeger een geleidelijk oplopend talud is ge-
weest. Dit is immers, met het oog op de realisatie van
een sportveld en exercitieplaats, door deze Joden met
hand en schop vlak afgegraven. Ook is er niets meer
waar te nemen, dat wijst op de internering van landgeno-
ten, die ten tijde van de bezetting in meer of mindere
mate verkeerde keuzes hadden gemaakt. En om die reden
ter berechting en heropvoeding vanaf april 1945 tot 1
december 1948 werden opgesloten in het Bewarings- en
Verblijfskamp Avegoor. Slechts de aanblik van een
mooie villa aan een groen gazon treft de hotelgast en
voorbijganger van nu.

De start van het Bewarings- en Verblijfskamp was aan-
vankelijk op Avegoor niet eenvoudig geweest. Niet al-
leen door het ontbreken van voldoende beschikbare mid-
delen, voeding, gekwalificeerd personeel en leiders. De
kampleiding heeft haar taak, door de Nederlandse poli-
tiek opgelegd om Kamp Avegoor naar behoren in te rich-
ten, weleens vergeleken met een opdracht om met een
vergiet zoveel mogelijk water naar de overkant te bren-
gen. Een zware opdracht als je zoveel water verloren ziet
gaan door de vele gaatjes in die vergiet.
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De vergelijking met de inrichting van kamp Avegoor in
1945 is eenvoudig te maken. Het was dweilen met de
kraan open, omdat het eenvoudigweg aan alles ontbrak.
De heersende woede onder de bevolking over het verraad
van NSB-ers en met de vijand heulende mannen en
vrouwen straalde over het algemeen uit in wraakgevoe-
lens binnen de kampen. Direct na de oorlog vroeg de
Nederlandse bevolking om 'knuppelstraffen' en wilde
men 'bloed' zien. Landverraders moesten zwaar gestraft
worden, zo was de hoorbare tendens. Daardoor was er in
de eerste maanden sprake van een, mild uitgedrukt, niet
zachtzinnige behandeling, dat het tegendeel bereikte van
wat met heropvoeding beoogd werd.
Dat beeld van harde straffen verdampte nog datzelfde
jaar 1945 naarmate de opbouw van Nederland vorderde
en men afstand nam van de eerdere wraakgevoelens.
Men was er spoedig wel klaar mee! De heersende opinie
onder de bevolking ten aanzien van de behandeling van
politieke delinquenten sloeg drastisch om in schaamte na
berichtgeving hierover in de pers.
Globaal gesproken deed zich in de kampen excessief
geweld niet of nauwelijks meer voor vanaf 1946. Ver-
keerde keuzes bij de aanstelling 'in-het-wilde-weg' van
kamppersoneel tijdens de turbulente opstartfase in de
eerste weken na de bevrijding waren intussen rechtgezet
door waarschuwingen
aan-, straffen voor-, of
ontslag van deze mensen.
Er werd vanaf begin
1946 streng geselecteerd
op capabele sollicitanten.
Het DGBR zette het toe-
zicht op de kampen ver-
sterkt voort na het ophef-
fen van het Militair Ge-
zag. Waar het nog plaats
vond werd na onderzoek
spoedig ingegrepen door
het DGBR. Wat over
bleef was een regiem van

strikte toepassing van de opgestelde regels. Dit met name
tegen weerspannige en onverbeterlijke delinquenten, die
tegen hun opsluiting in verzet kwamen of probeerden uit
te vinden tot hoever ze konden gaan in het overschrijden
van de grenzen der regels. Opnieuw hun eigen keuzes.
De meest drastische strafmaatregel, het aanleggen van de
kogel met ketting werd per 1 maart 1946 geheel verbo-
den.
Dat ook Kamp Avegoor aanvankelijk gebukt ging onder
een incapabele leiding met onnodig fysiek geweld is een
beeld dat dus inderdaad opduikt bij het doorzoeken van
de beschikbare archiefdossiers. Na een zuivering met
ontslag kon, te beginnen vanaf januari 1946, echter ge-
leidelijk aan gesproken worden van een leefbaar en pro-
ductief interneringskamp.
Over dat geweld jegens gevangenen reageerde de heer
Natrop op 9 juni 1949 in een paginagroot ingezonden
artikel aan het Arnhemsch Dagblad met de titel 'Adjunct
Commandant breekt lans voor goedwillend personeel',
waarin hij aanvoerde: 'Het is niet mijn bedoeling, de zich
ook op Avegoor voorgedaan hebbende excessen te ver-
dedigen of goed te praten, maar ze waren met de beste
wil van de wereld niet altijd te voorkomen. Ze waren
soms bittere noodzaak, als gevolg van de omstandighe-
den. ' Hij sprong hiermee in de bres tegen de niet aflaten-

de kritiek op zijn
vroegere personeel als
ook aan het adres van
zijn meerdere, kamp-
commandant Sprenger.
Onder 'omstandighe-
den' zal hij bedoeld
hebben het volstrekte
gebrek in het begin
aan sanctiemiddelen,
geen beschikbare cel-
len, niet militair ge-
schoolde bewakers (en
leiding JS.), etc.
In vergelijking met
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andere strafkampen had Avegoor echter toch meer het
karakter van een werk- en heropvoedingskamp dan van
een strafkamp. Werkstructuur, zorg voor leefbaarheid,
medische- en voedselvoorziening, kerkdiensten, ont-
spanning, maar ook strikte gedragsregels en opgelegde
discipline kenmerkte het karakter van Avegoor als her-
opvoedingskamp.
Door deze inspanningen hield men er rekening mee, dat
deze landgenoten ooit weer terug moesten kunnen keren
in de Nederlandse samenleving.

Nawoord
Om reden van een nog altijd bestaande en begrijpelijke
verborgenheid over hetgeen zich in Kamp Avegoor heeft
afgespeeld is het van groot belang dat de herinnering aan
de hier plaats gehad hebbende, menselijke tragedies le-
vend wordt gehouden en vooral herdacht wordt.
Ik hoop, en met mij de heer IJbema en zijn echtgenote
B.S. IJbema-Natrop, dat wij hieraan met deze serie arti-
kelen een bijdrage hebben geleverd. Geprobeerd is om
met deze serie artikelen een beeld te schetsen, niet alleen
over de dagelijkse praktijk in het kamp Avegoor, maar
ook om de lezer een mogelijkheid te geven zich in te
leven in de moeilijke omstandigheden en beslissingen
waarvoor men zich destijds geplaatst zag: de opvang van
al die mannen en vrouwen van diverse pluimage. Mensen
die al dan niet gedwongen waren geweest een keuze te
maken met achteraf nare gevolgen.

Ondanks terechte kritiek op een soms onheuse en on-
deugdelijke methodiek in de eerste fase van opbouw, heb
ik na overdenking van alle verkregen informatie toch ook
bewondering gekregen voor mensen die zich geplaatst
zagen voor een taak, waarvoor jaren later nog zelden
waardering werd uitgesproken. Waardering die ik wél
ontmoette kwam juist van de kant van oud-
gedetineerden. Het geeft wel aan dat oordelen van bui-
tenaf, zonder getuige te zijn geweest van de omstandig-
heden in het kamp, geen recht doet aan hen die zich voor
een uiterst moeilijke taak geplaatst zagen.
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Tromplaan 12.
Een Duits huis in Velp (2)

Jan Vredenberg

In nummer 117 van Ambt en Heerlijkheid, verschenen in
2012, schreef ik over het eigenaardige huis Tromplaan 12
in Velp. Het doet met zijn hoge mansardedak en
opvallende erker denken aan Duitse, door de barok
geïnspireerde architectuur van omstreeks 1910.

Duits huis, Tromplaan 12 Velp

Het huis, een goed voorbeeld van de zogenoemde 'Um
1800' -stijl, is een vrijwel exacte kopie van een ontwerp
van de architect Heinrich Tremel uit München voor een
prijsvraag uit 1910 van het Duitse tijdschrift Die Woche.
Van deze prijsvraag werd een reizende maquette-
tentoonstelling gemaakt en sommige huizen, waaronder
het ontwerp 'Am FluJ3' van Tremel, waren als model-
woningen in Neu-Finkenkrug en Wandlitzsee bij Berlijn
te bezoeken. In mijn artikel uit 2012 zijn helaas enkele
storende fouten geslopen en daarnaast deed ik in 2014
een opmerkelijke vondst. Genoeg reden voor een kleine
aanvulling op mijn artikel.
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Architect M.J. Hols
Het huis Tromplaan 12 is in 1919 ontworpen door de
Velpse architect Marinus Johannes Hols (1890-194 ), in
opdracht van de boomkweker J.A. Kloosterhuis (1887-
1963).

Marinus Johannes Hals was ge-
trouwd met G. C. Vlaswinkel
(geboren 5-1-1896, overleden
22-5-1968), beiden begraven op
Heiderust.

Helaas zijn zowel de
geboorte-datum als de
over-lijdensdatum van
Hols in mijn eerdere
artikel onjuist ver-
meld, dit op basis van
informatie uit een
artikel dat enkele
fouten bleek te be-
vatten. Hols werd ge-
boren op 8 augustus
1890 in Velp en
overleed op 20 juli
1947. Hij werd op 24
juli van dat jaar be-
graven op begraaf-
plaats Heiderust m
Rheden.

Een derde 'Duitse huis'
In 1994 werd bij antiquariaat Van Hoorn in Arnhem een
exemplaar van de Duitse bundel met prijsvraag-
ontwerpen uit 1911 te koop aangeboden, vermoedelijk
afkomstig uit de bibliotheek van architect Hols.
De vondst van dat boek was destijds voor mij aanleiding
in de wijk Finkenkrug (vroeger Neu-Finkenkrug) in
Berlijn-Falkensee op zoek te gaan naar het huis waarvan
Tromplaan 12 - althans wat betreft de hoofdvorm en de
voorgevel - een vrijwel exacte kopie is.

Het oorspronkelijke huis bleek nog te bestaan, maar sterk
verbouwd en lang niet zo gaaf bewaard als de Velpse
tegenhanger. Zo doet zich de merkwaardige situatie voor
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dat Tromplaan 12 tegenwoordig nog het meest lijkt op
het originele ontwerp van Heinrich Tremel.

Zomer 2014 bezocht ik de twaalfde-eeuwse kloosterkerk
en de resten van het kloostercomplex in het Duitse
Diesdorf (Altmark). Terwijl ik door de kloostertuin
wandelde, viel mijn oog op een 'bekend' huis dat boven
de tuinmuur uitstak: een derde exemplaar van het 'Duitse
huis'.

Ook dit huis, gelegen aan de AchterstraBe 3, is sterk
gerenoveerd en gemoderniseerd, maar in aanleg nog
steeds nagenoeg identiek aan Tromplaan 12. Hols was
dus zeker niet de enige die bijna letterlijk kopieerde naar
het boek met prijsvraagontwerpen van Die Woche.
Helaas was ik niet in de gelegenheid ter plaatse
archiefonderzoek te doen en de architect en het bouwjaar
heb ik ook niet langs andere wegen kunnen achterhalen.
Maar ongetwijfeld is dit huis evenals Tromplaan 12
tussen 1910 en 1920 gebouwd, toen de architectuur van
rond 1800 sterk in de belangstelling stond.

Het huis Achterstraj3e 3 in Diesdorf (Altmark, Duitsland), dat
evenals Tromplaan 12 in Velp een kopie is van een
modelwoning in Berlijn-Falkensee.
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5\.nna Geertruida J-{of~es-van"voorthuijsen. (1843-1916)
"'De "veipse weldoenster"

Fineke Burgers

Inleiding
Rond 1900 leefden veel Nederlanders door werkeloos-
heid in armoedige omstandigheden. Het Leger des Heils
opende verschillende opvanghuizen voor daklozen, onder
wie veel drankverslaafden. De Volksbond tegen Drank-
misbruik, een organisatie van welgestelden, wilde een
alternatief bieden voor de gevangenis en werkinrichtin-
gen (Yeenhuizenl ) waar velen in terecht kwamen.
In Velp sprong A.G. (Anna Geertruidat Hofkes-van
Voorthuijsen aan het eind van de 1ge eeuw in de bres

voor de ellende
die zij bij gezin-
nen door drank-
misbruik in haar
dorp tegenkwam.
Zij richtte met
andere notabelen
'het Volkskoffie-
huis ' voor geheel-
onthouders aan de
Hoofdstraat op.
Dit om de verlei-
ding te weerstaan
het zuurverdiende
loon om te zetten
in drank in de vele
cafeetjes die Velp
telde in die tijd.
Wie was deze
Anna Geertruida
Hoflees-van Voort-
huijsen?

Anna Geertruida Hofkes-van Voorthuij-
sen in haar jonge jaren
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1871: Volgens het testament van Comelia Sanderson- Schaly
van 12juli 1871 wordt de buitenplaats De Bongenaar en
verdere gebouwen "gelegen aan de oostzijde en de westzijde van
de Vaartsche Rijn met Tuin, Bosch Hooi- en Weilanden met
Bouwlanden onder Jutphaas en Vreeswyk na haar dood
toegewezen aan haar enige zoon Nicolaas. De waarde van het
hierboven genoemde onroerend goed werd daarbij bepaald op fl
27048. De drie zusters van Nicolaas ontvingen ieder een erfenis,
bestaande uit aandelen en obligaties met eveneens
een waarde van fl 27048.

Erfenis Elisabeth Cornelia Sanderson van moeder Comelia
Sanderson-Schalij

Afkomst
De moeder van Anna Geertruida, Maria Elisabeth San-
derson, kwam uit de welgestelde grootgrondbezittersfa-
milie Sanderson-Schalij te Jutphaas .
De familie van de vader, Izaäk Frederik van Voorthuij-
sen, oorspronkelijk afkomstig uit Maurik, had een meer
intellectuele achtergrond. In deze familie kwamen wel
predikanten, juristen en burgemeesters voor.
Izaäk Frederik en Maria Elisabeth (de laatste gefortu-
neerd door erfenissen), trouwden op 16 juni 1842 te
Utrecht. In maart 1843 kregen zij hun eerste kind Anna
Geertruida. In 1844 volgde een zoon Joris Cornelis en in
1846 weer een dochter, Cornelia Elisabeth.

Gezin
Het waren waarschijnlijk geen rustige jaren voor het
jonge gezin. De vader van Geertruida - Izaäk Frederik
runde in Utrecht een wijnhandel die hij in 1849 van de
hand deed. In 1855, vertrok hij zonder gezin naar Grand
Rapids in Michigan in de V.S. Maar wat de vader van
Geertruida bezield heeft is niet meer te achterhalen.
Ging het slecht met zijn wijnhandel? Was het huwelijk
niet harmonieus? Wilde hij meer maken van zijn leven?
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In de 2de helft van de 1ge eeuw gingen eel ederlanders
als landverhuizer naar Amerika, vaak uit god dienstige
overwegingen, maar meestal in de hoop op een beter
leven. Isaac Frederik ontmoette in de V.S. een rouw
waarmee hij voor de Amerikaanse wet in 1863 huwde.
Pas in 1866 werd in Nederland de echtscheiding tussen
de ouders van Anna Geertruida uitgesproken. Een onge-
bruikelijke zaak in die tijd. Izaäk van Voorthuijsen ver-
diende zijn kost in Grand Rapids verder als ambtenaar.
De moeder van Geertruida ging met haar 2 jonge doch-
tertjes weer bij haar ouders op de Oude Gracht in Utrecht
wonen. De zoon Joris Cornelis lijkt ergens anders in de
kost gedaan te zijn. Deze Joris Cornelis vertrok op vol-
wassen leeftijd in 1875 met een voorloper van de Hol-
land-Amerikalijn eveneens naar Michigan, zijn vader
achterna naar Grand Rapids en werd daar fruitteler, on-
der de naam George van Voorthuijsen

Huwelijk
In de negentiende eeuw bestond het leven van meisjes uit
de betere standen over het algemeen uit handwerken,
assisteren bij het toezicht op de huishouding (het perso-
neel), in gepast gezelschap wandelen en uitgaan naar de
opera of schouwburg. Wat deed Anna Geertruida tot aan
haar huwelijk? Was haar hart toen al betrokken bij dege-
nen die het moeilijk hadden en deed zij 'sociaal' werk?

Anna Geertruida treedt op 14 december 1871 op 28 jari-
ge leeftijd te Utrecht in het huwelijk, met Mr. Johannes
Arinus Hofkes, oud 33 jaar.
Johannes Arinus was het 4e kind van de Almelose textiel-
fabrikeur, Egbert Hofkes en de rijke erfdochter Geertrui-
da Kwak, geboren in Heenvliet. Johannes Arinus ging
niet in de textiel, maar studeerde rechten in Utrecht waar
hij in 1866 cum laude afstudeert. Hij gaat op 30 novem-
ber in 1866, het jaar van afstuderen, met zijn zusters
wonen in Kampen. Waarom zij toen daar heen verhuis-
den is niet duidelijk. Misschien omdat Johannes Arinus
stage kon lopen bij het Kampens Archief voor welk vak
hij belangstelling had? De afstand Utrecht-Kampen kon
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in die tijd al redelijk snel afgelegd worden door de aanleg
van het Kamper Lijntje. Het traject Zwolle - Kampen
was n.l. in 1865 in gebruik genomen.
Dat hij Utrecht niet definitief heeft verlaten is te zien aan
de vele Utrechtse activiteiten waar Johannes Arinus bij
betrokken bleef. Hij werd in 1868 aangesteld als adjunct-
archivaris bij het Utrechts Archief, maar bleef tegelijker-
tijd werkzaam als advocaat. In 1871 werd Johannes Ari-
nus echter gekozen uit 50! sollicitanten tot Gemeentear-
chivaris van het Archief van Kampen voor een jaarsalaris
van 1200 guldens. Vanuit die positie trouwde hij in de-
cember van datzelfde jaar in Utrecht met Anna Geertrui-
da van Voorthuijsen.
Het bruidspaar had illustere getuigen
bij hun huwelijksvoltrekking, w.o.
professor Gijsbertus van Tienhoven,
een sociaal voelend liberaal politicus
uit de tweede helft van de negentien-
de eeuw. Maar al na een jaar, op 4
juni 1873 moest Johannes Arinus in
verband met ziekte, zoals in de Ge-
meenteraadsverslagen van Kampen
te lezen valt, vrijwillig ontslag ne- Huwelijksgetuige

Gijsbertus van
Tienhovenmen.

Verhuizing naar Velp
Op 1 mei van dat jaar vertrok het echtpaar met de Zwolse
dienstbode Engelina Reichenbach, die de familie trouw
zal blijven dienen, naar de gemeente Rheden in Gelder-
land. Waarom ging men daar en in het bijzonder in Velp
wonen? Eind 1ge eeuw was Velp voor velen een aantrek-
kelijk woonomgeving, met een spoorverbinding, met
veel groen, gezonde lucht en bovendien dicht bij de stad
Arnhem, het "Haagj e van het Oosten". Ook de moeder
van Anna Geertruida kwam na verloop van tijd te wonen
in Velp. De zuster van Anna Geertruida, Cornelia Elisa-
beth is later, toen ze weduwe was geworden, ook naar
Velp verhuisd.
De zoon van deze zuster heeft als volwassene moeite met
de huwelijkse staat: hij trouwt 4x. Zijn dochter, Henriëtte
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Sophia Cornelia, zal later de erfgename worden van haar
oudtante, "onze" Anna Geertruida.

Weduwe
Aan welke ziekte Johannes Arinus leed is niet bekend.
Misschien had hij tuberculose? Honderd jaar geleden
was deze longaandoening volksziekte nummer één, met
meestal een fatale afloop. Twee jaar later, op 9 septem-
ber 1875 overleed hij en werd de toen 32-jarige Anna
Geertruida weduwe.

Erfenissen
Een jaar later, in 1876 overleed ook de moeder van Anna
Geertruida. Bij de opgaven van haar Memorie van suc-
cessie werd aangegeven dat zij: 'geenen goederen als
bezwaarde erfgename of in vruchtgebruik heeft bezeten '.
De erfgenamen, haar 3 kinderen, waren erfgenamen in
rechte lijn. Men behoefde niets op te geven. Met ingang
van 1878 moest dit wel. Wat er over was van de rijkdom
van Maria Elisabeth Sanderson is niet bekend.

Van Cornelis Kwak, een ongehuwde en kinderloze broer
van de moeder van Johannes Arinus Hofkes, erven Jo-
hannes Arinus en zijn zusters, Maria Aurelia en Johanna
Jacoba Hofkes, de heer-
lijkheid Zwartewaal in
Zuid-Holland.
Al tijdens het leven van
Johannes Arinus (en
Anna Geertruida na zijn
vroege dood), delen zij,
jaar in, jaar uit in de
opbrengst van de stuk- Johanna Jacoba en Maria Aurelia
ken bouwland die zij op Hofkes
die manier in hun bezit
hadden gekregen. De zussen Hofkes worden zelfs am-
bachtsvrouwen van Zwartewaal en doen in hun tijd veel
voor de arme bevolking aldaar. Heden ten dage is er nog
een "Hofkesstichting" die hun weldoenerswerk voortzet.
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Het leven in Velp
Anna Geertruida erfde van haar man rond fl.165.587,-
gulden. (Heden € 1.715.963,-). Zij kon met deze nalaten-
schappen ruim 'weldoen', wat zij ook deed. Na de dood
van haar echtgenoot en waarschijnlijk al tijdens zijn le-
ven ontplooit Anna Geertruida acties in Velp, die allen
een sociaal-maatschappelijk karakter dragen en die haar
in haar tijd bekend en bemind maken.
De predikant ds. Y.D. Muller Massis, sinds 1905 als
emeritus wonende in Velp, plaatste op haar verjaardag,
18 maart eens een lied voor haar in de Velpsche Courant:

U, moeder van Velps armen,
Op uw geboortefeest

Een danklied voor uw liefde
Die met hen is geweest .

Rond 1900 verschijnen er regelmatig advertenties in de
kranten met oproepen deel te nemen of goederen te
schenken voor acties die de Zeer Minvermogenden ten
goede moesten komen. Anna Geertruida was van zo'n
onderneming altijd óf presidente óf lid óf secretaresse
van de damescomités in Velp. Ze zat als een spin in het
plaatselijke weldoenersweb.
Zo werd aan het eind van de 1ge eeuw in Velp het gemis
gevoeld aan een ziekenhuis of een plek waar de 'minder
bedeelde' goede en medische verzorging kon krijgen.
Een groep dames waaronder Geertruida Hofkes, mej.
Gaymans, mej. Kolff en nog enkele anderen, organiseer-
den in juli 1891: 'Een bazar voor "Hulpbetoon aan min-
vermogende zieken" in het Heerenlogement aan de
Hoofdstraat op de eerste avond ondersteund door de
Velpsche Harmonie.' Met f 2565,- (nu ongeveer €
20.000) behaalden zij een hoge opbrengst. In 1892 werd
besloten tot het oprichten van zo'n huis voor zieken.
Een andere actie was om gelden bijeen te brengen nodig
voor 'een Oude mannen- en Vrouwenhuis' van de Her-
vormde Gemeente. Wel 10 dames stonden vermeld in de
circulaire die werd rondgedeeld, waaronder uiteraard
Geertruida Hofkes.
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Deze actie mondde uit in de oprichting van het tehuis
Oosterwolde dat als jongedameskostschool was opgehe-
yen en in april 1891 was geveild.

Het Volkskoffiehuis

In 1899 richtte Anna Geertruida in het pand Hoofdstraat
no. A 314/hoek Vlashofstraat met andere notabelen, zo-
als burgemeester Brand en ds. Kan 'de Vereeniging het
Volkskoffiehuis ' op. Het doel van deze koffiehuizen was:
'Geheelonthouding van alle bedwel-
mende dranken. Het redden van
drankzuchtigen en den strijd te voeren
tegen de heerschende drinkgewoonten.
in welke een der machtigste hinderpa-
len voor den bloei dier gemeente en

Ds. Kanharen invloed naar buiten gevonden
wordt. '
A.G. Hofkes-van Voorthuijsen was in dit geval de be-
schermvrouwe.

Schoolreisjes
Later helpt zij als 'presidente' van het Volkskoffiehuis
iedere bevolkingsgroep naar draagkracht en godsdienst
schoolreisjes te genieten in haar knus etablissement. In
het begin van de 20e eeuw werden er al 'beoordelingen'
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gemaakt van horecabedrijven, al werden ze toen niet zo
genoemd.
Men stuurde 'mystery-guests' op pad om allerlei gele-
genheden te bekijken. Ook het Volkskoffiehuis kreeg
zulke bezoekers en deze schreven de volgende 'recensie'
in de Graafschapbode: "Wij kwamen daar, na vooraf-
gaande correspondentie met de presidente, mevrouw
Hofkes-van Voorthuijsen, tegen 6 uur aan en werden
ontvangen in een ruime eetzaal met openslaande ramen
aan den tuinkant, waar een van de beide lange tafels
voor ons gezelschap gedekt was. Achter in de zaak hing
een bord met 'Welkom' met klimop omlijst; op de tafel
lagen slingers van wortelloof en klimopblad, waartus-
schen dessertbordjes met griesmeelpuddinkjes in kransen
van bessensap een feestelijke indruk maakten".
'Het eten was uitstekend en overvloedig; maar wat ons
nog veel meer trof, was de prettige wijze, waarop zowel
de presidente als hare adsistenten met de kinderen praat-
ten en ze op hun gemak zetten. En wat alle verwachting
overtrof voor de Israëlietische kinderen die zich anders
met eieren en beschuit hadden moeten tevreden stellen,
was een afzonderlijk maal bereid door een Israëlitischen
slager die ook zijn eigen tafelgereedschap had afgestaan,
zodat deze kinderen zonder enig bezwaar mochten eten.
En bovendien: Het middagmaal werd nog opgesierd
door grammaphoonmuziek'ï 1904.

Volkskoffiehuis en Logement
Hoofdstraat· VELP.

Cogiu f 1.-, f 0.15, f 0.50.
RE TAURANT DE~ GEHEELENDAG.

Geleg~Jleid _,,-a!1_,!:aalti!d_ vo<:!:
schoolkinderen en vereenigingen.

Advertentie in de VVV-gids van 1905
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Na haar dood in 1916 was het spoedig gedaan met het
geheelonthouderskoffiehuis. In 1918 werd het verkocht
aan de heer R. Daanen, die er een meubelzaak van maak-
te. Hierna kwam er een lunchroom van A. de Roos, toen
een Chinees restaurant en heden de kapperszaak Brain-
wash.

Het Leger des Heils
De Nederlands Hervormde Anna Geertruida verkeerde in
de kringen van dominee Abraham Kan. De zonen van ds.
Kan gingen om met Dirk Jan de Geer (de toekomstige
minister- en minister-president van 1921-1933) wiens
vader Lodewijk de Geer (1831-1909) en emeritus-
predikant, woonde op 'Marienhof aan de Rozendaalse-
laan 150.

Marienhof Rozendaalselaan laan in 1910

Dirk Jan de Geer, die in 1893 zijn rechtenstudie in
Utrecht had onderbroken, omdat hij in een levens / ge-
loofscrisis verkeerde, ging regelmatig wandelen op de
Veluwe met de zonen Kan. In haar memorie van Succes-
sie valt te lezen dat Anna Geertruida aan de zonen Kan
ieder een schilderij nalaat, waarschijnlijk als dierbaar
aandenken.
De Geer was in die tijd begonnen Leger des Heilsbijeen-
komsten in Arnhem bij te wonen. Anna Geertruida Hof-

26

kes wordt aan het eind van de 1ge eeuw eveneens aan-
hanger van het in 1887 opgerichte Leger des Heils,
In een artikel
in de Graaf-
schapsbode
van 1 oktober
1892 stond
het volgende:
"'Ze' (het
Leger des
Hei/s) schij-
nen daar een
dame te heb-

Ut'QoI;ISU~U~\ltlnlr:~l'xng •.• :tlU\oIQ3IMtnrtl.U'U'l'J:".IIt[tJMW:t:b"""tlJÓfIJl(lWl«l

ben veroverd ~~':~;!;~~~~';;~~~~~JI~~:.!:~\Ci~UCr~'";:~o.
Jhr. D. de Geer (rechtsboven) bij Vitessedie er goed

inzit en bij den dominee in woont. (Kan? J. Ze deed vroe-
ger veel goed aan de armen, zegt men, doch sedert het
Leger haar te pakken heeft, moet alles die kant uit gaan
en dat neemt het volk (haar) kwalijk en acht zich ver-
plicht hier en daar de ruiten in te smijten, o.a. bij de
dominee. "?

Uit het Het Nieuws van de Dag van 5 april 1896: 'Bij de
eerste steenlegging voor Groot-Batelaar, het Hoofdkwar-
tier der Landkolonie op 1 lh uur afstand van het station
Veenendaal-De Klomp is men zeer verrast als mevrouw
Hojkes uit Velp, een bekende vriendin van het Leger een
sierlijken zilveren troffel aanbood, mede namens enige
vriendinnen, waarop een toepasselijke inscriptie was
aangebracht. Het muziekkorps van de afdeling Arnhem
luisterde deze plechtigheid op'.
In het begin is het verzet en de argwaan tegen het Leger
groot. Bijeenkomsten worden vaak verstoord. In de kran-
ten wordt met grote verontwaardiging gesproken over
'de vrijmoedige manier' waarop Generaal Booth bedel-
brieven rondzendt. Bij de hogere kringen kon men echter
rekenen op sympathie en financiële bijdragen. Maar het
lijkt erop dat het enthousiasme van Anna Geertruida voor
het Leger des Heils in de loop van de tijd sterk is be-
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koeld. Ze heeft tot haar dood contributie betaald (f 2,50
per jaar) maar liet geen geld aan na aan het Leger.

Vriendschap
In 1882 kwam in de Hoofdstraat, toen nog Dorpsstraat,
op no. 177 een heel gezin wonen bij hun tantes, de dames
Ketjen. Het bestond uit 2 jongens en 3 meisjes, allen
beneden de 10 jaar. De kinderen kwamen uit Indië, waar
hun moeder in 1881 was overleden. Een oudste kind
overleed bij aankomst in Holland en de vader, in Indië
achtergebleven als Resident van Krawang, overleed in
1889.

Geertruida Hofkes heeft zich het droeve lot van dit gezin
aangetrokken. Wellicht was zij ook een bekende van de
familie Ketjen. Zij zal haar sociale, wellicht moederlijke
eigenschappen hebben aangewend. Zij vererfde aan een
van de meisjes, genaamd Ida, bij haar dood 6000 gulden.
(50.000 euro in deze tijd). Dit meisje trok, volwassenen
geworden, als gezelschapsdame met haar werkgevers
door Europa, maar overleed op 25 mei 1945 in Velp.

Vijfde klas MMS Jansbinnensingel. Zittend rechts Ida Ketjen
in 1890
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Hoofdstraat Erve Holland

Huizen
In het Nederlandsch Archievenblad 1905/1906 wordt
vermeld dat mevrouw Mr. J.A. Hofkes 230 prenten van
kunsthistorische aard heeft geschonken voor een nog te
vervaardigen atlas. Waarschijnlijk had deze schenking
ook een praktische oorzaak, want op 15 maart 1904 n.l.
zal notaris G. de Meijer, 'Het Heerenhuis, gelegen op het
fraaiste punt van de Hoofdstraat te Velp, publiek ver-
koopen '. Aan een vlotte verkoop lijkt geen twijfel te
bestaan, want: 'aanvaarding in eigen gebruik en betaling
der kooppenningen per 1 juni a.s. '. Het huis heette des-
tijd 'Erve Holland'. In dit pand bevindt zich nu een win-
kel van 'Zeeman'.
Anna Geertruida verhuist hierna naar de Vlashofstraat
waar zij tot haar dood op 20 augustus 1916 zal blijven
wonen.

De Memorie van Successie
De Memorie van Successie schenkt ons een blik in haar
manier van leven en haar connecties.
Haar achternichtje Cool die in Arnhem woont, erft 3000
gulden. Haar personeel - schoonmaaksters, huishoudsters
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Anna Geertruida Hofkes op haar oude dag met vriendinnen

de Zwolse zussen Breitenbach, die haar meer dan 30 jaar
in wisselende samenstelling hebben begeleid, erven per-
soonlijke spullen en krijgen een hypotheek. Evenzo een
vrouw Jansen van Galen. Anna Geertruida overleed
waarschijnlijk redelijk onverwacht, want zij had haar
huis nog het afgelopen jaar voor bijna f 500, - laten be-
hangen!
Zoals in die tijd gebruikelijk was werden schenkingen
aan goede doelen uit een nalatenschap in de dagbladen
gepubliceerd.
Het was dus niet zo dat 'de linkerhand niet wist wat de
rechterhand deed. '
'Zoodat na aftrek van de successierechten overbleef voor
de enige erfgename, Henriëtte Sophia Cornelia Raves-
teijn', het kleinkind van haar eerder overleden zuster
53.492 gulden". (Nu: ongeveer € 450.000)

Een aantekening hierbij liet zien dat haar neef, de zoon
van haar zuster (die van de 4 huwelijken), absoluut geen
voordeel mocht hebben van de erfenis.
Ook al heeft Anna Geertruida tientallen jaren in Velp
gewoond, haar hart bleef toch eigenlijk in Utrecht, haar
geboorteplaats. Zij werd op 24 augustus begraven op de
Oude Begraafplaats aldaar.
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Anna G. Hofkeslaan
Aan haar nagedachtenis is in Velp een kleine straat ge-
wijd: Raadsbesluit 7-7-1919: Anna G. Hojkeslaan Deze
loopt van de Rijksstraatweg naar de overweg bij de
Gasthuisweg.

Anna Geertruida Hofkes-van Voorthuijsen (Utrecht 12
maart 1843-Velp 20 augustus 1916), een vrouw die zeer
veel in het belang van de minder gegoede ingezetenen
van het dorp Velp heeft gedaan.

•

Legaten A.G. van Voorthuijsen Alg. Handelsbl. 3-9- '16

Bronnen:
Bastiaan Willink, Heren van de stoom
Meindert van der Kaaij, Een eenzaam staatsman, een biografie
van Dirk de Geer
Archief Kampen
Utrechts Archief
Gelders Archief
Haags Gemeente-archief
Streek -Archief Voorne-PuttenlRozenburg
www.delpher.nl
http://www.museumwarsenhoeck.nl
H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal
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HMEIN I-JUNGER NACH LEBEN99

Kriegstagebuch zwischen Adel und Arbeitsdienst, Sophie Gräfin von Bentinck

Samengevat door Truus Havinga

In dit boek beschrijft de zuster van Isabell Bentinck,
vrouwe van Middachten, haar leven
De inhoud bestaat uit 3 delen:
-Jeugdherinneringen (1924-1943)
-Oorlogsdagboek (1943-1945)
-Het leven van 1945-2005 en nog een nawoord van Prof
Dr. Gisela Miller-Kipp.

Het boek is in het
Duits geschreven en
in Duitsland uitge-
geven, maar het is
interessant om ken-
nis te nemen van de
belevenissen van
Sophie Gräfin
Bentinck, die op
kasteel Middachten
opgroeide en een
avontuurlijk leven
leidde. Na vele ja-
ren en omzwervin-
gen vond de auteur
tot haar verrassing
op de zolder van
Huis Middachten
een oude koffer met

twee handgeschreven schriften waarin zij haar verloren
gewaande dagboekaantekeningen terugvond. Er zat ook
een foto in van twee mooi aangeklede meisjes die een
beetje stijfJes op de slotbrug stonden. Er kwamen veel
herinneringen aan vroeger bij Sophie boven en ze be-
sloot tot het schrijven van een boek.

Sopbie Grafin \'011 Bentmek

Mein Hunger
nach Leben

Kriegstagebiicher zwischen
Adet uud Arbeitsdienst

biBBUCHER
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Ze begon ermee in 2004 en werd geholpen door Bernard
loan Siegel die haar herinneringen documenteerde.

JEUGDJAREN
Sophie werd in 1924 geboren en was de oudste van de
twee dochters. Ze scheelde een jaar met Isabell, die later
kasteel Middachten erfde en kasteelvrouwe van Mid-
dachten werd. Zowel Sophie als Isabell hadden in hun
jonge jaren een zitkamer met open haard en een slaap-
kamer met bad en zoals toen gebruikelijk was, zagen de
kinderen hun ouders één keer per dag. Sophie was als
kind graag in de benedenverdieping want daar waren: de
keuken, linnenkamer, zilver- en poetskamer, strijkkamer,
voorraadkamer en wijnkelder. Er was altijd wat te doen;
er was veel personeel en daar ontdekte ze al jong het
verschil in stand. Ieder personeelslid had een duidelijk
omschreven functie.
De beide zusjes waren altijd omringd door personeel.

Sophie en Isabell1928
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Ze kregen een gedegen Engelse opvoeding volgens Vic-
toriaanse principes. Dat betekende o.m. dat kinderen wel
gezien maar niet gehoord werden.
De gouvernantes leerden hen goede manieren. De eigen-
zinnige Sophie heeft daar met name last van gehad. Te-
rugkijkend op haar jeugd beschrijft ze die als "leven in
een gouden kooi." De Nederlandse, Engelse en Duitse
gouvernantes stelden steeds haar jongere zusje ten voor-
beeld. Sophie was graag buiten en ontsnapte regelmatig
aan de aandacht van haar opvoeders. Op haar paard reed
ze het bos in en ze liet zich nat regenen want dat gaf haar
een vrij gevoel. Ze hield van zingen en dansen, maar
gevoelens moesten beheerst worden. Er was altijd wel
iemand die haar dingen uit handen nam of verbood. Ze

was dol op de na-
tuur en werd melan-
cholisch in de win-
ter. Als kind
droomde ze van
gevaarlijke avontu-
ren en een eigen
weg gaan. Maar
meisjes in die tijd en
vooral jonge vrou-
wen in de hogere
kringen moesten
wachten op een
goede partij, dan
trouwen en kinderen
krijgen. Studeren of
een vak kiezen was
er niet bij.

Als je 18 j aar werd had je de leeftij d om naar bals te gaan
en dat was bij uitstek de gelegenheid om met eventuele
huwelijkskandidaten in contact te komen.
Sophie beschrijft ook haar vader, Graaf Willem Bentinck
(1880 - 1958). Hij was in Londen geboren, verkeerde in
de hogere kringen en bezocht koningin-moeder Mary
(moeder van koningin Elisabeth) meermalen. Ze karakte-
riseert hem als volgt: Mijn vader had een eenvoudig ge-
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loof, hij vroeg nooit naar het waarom. Voor hem regeer-
de God de wereld en zo was het goed. Hij was graag in
dienst getreden bij de Engelse marine, maar zijn vader
stuurde hem in het begin van de 20-e eeuw naar Berlijn,
waar hij in dienst kwam van de Duitse keizer. Daardoor
bezat hij behalve een Engels, ook een Duits paspoort.
Met zijn dochters sprak hij Engels. Maar de gouvernan-
tes leerde hen ook Duits en Frans. Ze kregen thuis les en
gingen niet naar school.
Een aardige bijzonderheid die beschreven wordt is dat
Graaf Bentinck in Londen 25 hemden en 25 kostuums
van Engelse tweed had laten maken, zodat hij zijn hele
leven genoeg kleren had. Zijn instelling en visie paste
helemaal in de tijd voor W.O.!. De belangrijkste waarden
waren: eer, wapen, titel, en bezit.
Haar moeder was Adrienne Vegelin van Claerbergen

Sophie met haar vader op het paard

(1890 - 1983) Ze was in Den Haag geboren en stamde af
van de hugenoten. Ze trouwde op 19 jarige leeftijd met
een 20 jaar oudere man.
Hij vervulde al haar wensen en ze reisde veel met hem.
Ze kregen geen kinderen en ze leed aan depressies. Ze
scheidde uiteindelijk van haar eerste man en trouwde in
1923 met Graaf Bentinck, al moesten er wel enige hin-
dernissen genomen worden voor het zover was; ze was
immers gescheiden. Een jaar later werd Sophie geboren.

A&H 194



De opvoeding van de dochters Bentinck was streng. So-
phie wilde zo snel mogelijk "groot" zijn om ontslagen te
zijn van allerlei waarschuwingen. De wijde wereld lokte
en ze zocht het gevaar op. Ze was een ondernemend kind
en verwaarloosde soms haar huiswerk en was brutaal. In
de natuur kon ze zichzelf zijn en ze was dol op de paar-
den en de honden.

Op 12 jarige leeftijd gingen de twee zusjes Bentinck naar
een internaat in Zwitserland en met 7 meisjes op een
slaapkamer was dat even wennen. Maar het wende en er
waren leeftijdgenoten.
Door oorlogsdreiging, en we zijn dan in de aanloop naar
de Tweede Wereldoorlog, werden de zusjes naar huis
gehaald. De kinderen Bentinck hadden het Nederlandse
en Duitse Staatsburgerschap en omdat Willem Bentinck
ook bezit in Duitsland had, werden Sophie en Isabell
opgeroepen voor de Rijksarbeidsdienst. Die zou 6 maan-
den duren, maar werd later steeds weer verlengd. Hoe-
zeer Willem Bentinck ook probeerde om zijn dochters uit
deze Rijksarbeidsdienst te houden, het lukte hem niet. En

tot groot verdriet
van de ouders ver-
trokken de twee
dochters in novem-
ber 1943 naar een
klein dorpje in Sak-
sen. Een geünifor-
meerde Duitse bege-
leider reisde met
hen mee op deze
lange treinreis en
leverde hen af op
hun bestemming in
Bockau.
Het oorlogsdagboek
van Sophie Bentinck
begint daar. Dag-
boeken bijhouden

INTERNAAT

Sophie 1943
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was ten strengste verboden, dus ze moest het heimelijk
doen. De leidsters van het kamp hielden zich aan een
streng regime. Het betekende: vroeg opstaan, de vlag
hijsen, een rede van Hitier aanhoren die werd voorgele-
zen en daarna ontbijten. De meisjes moesten de arbeid
van boeren die aan het front waren overnemen. Het was
hard werken, iets wat ze natuurlijk totaal niet gewend
waren. Soms moesten ze 10 km. lopen naar een stadje
om daar met een handkar groente, aardappelen en uien te
halen, eerst berg af en dan beladen weer berg op. Vaak
waren ze de uitputting nabij. Brieven van thuis werden
vaak achtergehouden.
Zo leerden deze twee adellijke, welopgevoede meisjes:
melken, de stal uitmesten, sjouwen, wassen, eten koken,
sneeuw ruimen en afzien.
Sophie wilde altijd graag buiten werken. Hout halen was
haar werk, maar ze moest ook de keuken schoonmaken
en de aardappelen in ijskoud water wassen. "s Avonds
moest er gezongen worden en er werden huishoudelijke
werkjes gedaan zoals kolen scheppen, WC's schoonma-
ken en tussen al die werkzaamheden door zag Sophie
kans om stiekem verslag te doen in haar schrift

ARBEIDSDIENST
Hoe ging het toe in dat
arbeidskarnp?
150.000 meisjes wer-
den in 1942 opgeroe-
pen om dienst te doen
in de Duitse Vrou-
wenarbeidsdienst.
Men was onvoorwaar-
delijke gehoorzaam-
heid verschuldigd aan
de leidsters. Dat er
sprake was van
machtsmisbruik moge
duidelijk zijn. Dat valt
ook te lezen in het
dagboek van Sophie. Sophie 1943
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Pesterijen en willekeur waren aan de orde van de dag. De
dagindeling was als volgt:

• 5.00 uur opstaan.
• 5.20 uur: sport.
• 6.00 uur: aankleden en bed opmaken.
• 6.20 uur: ontbijt.
• 6.45 uur vlaghijsen, zingen, werkzaamheden in-

delen, spreekuur arts.
• van 7.00 tot 14.00 uur: werken.
• Van 14.00 - 16.00 uur: pauze, eten, rust.
• "s Avonds nog politiek onderricht en om 23.00

uur: vlagappèl.

Daarna ging de nacht in. Per week waren er 42 werkuren
en 15 uur vrije tijd. Zaterdagmiddag en zondag vrij, maar
vaak waren er toch nog verplichtingen ingelast met zin-
gen, voorlezen, radio uitzendingen horen, volksdans e.d.
Sophie verveelde zich enorm. De redevoeringen en het
politiek onderricht vond ze vreselijk. Maar de zussen
hadden steun aan elkaar. Een paar keer kwamen hun
vader en moeder op bezoek en ook zijn ze enkele keren
bij familie, die daar in de buurt een landgoed bewoon-
den, op bezoek geweest. Dan werden ze voor een paar
dagen in de watten gelegd, konden ze in bad en kregen ze
een "thuisgevoel."

Voor Sophie was het al met al een onbekend avontuur en
ondanks alle moeilijkheden had ze het gevoel uit de gou-
den kooi gestapt te zijn. Er moest hard gewerkt worden
en ze werden ook ziek, maar het is wonderbaarlijk hoe
die twee "gepamperde meisjes" het volhielden en veel
leerden over hoe het in de boze wereld toeging. Het oor-
logsdagboek loopt tot mei 1945 en deel 3 vertelt hoe het
verder ging in haar leven

NA DE OORLOG
De twee zussen kwamen na veel omzwervingen weer
thuis bij zeer verheugde ouders en het viel Sophie op dat
alles zo hetzelfde was. 0 ja, de oude beuken op de Mid-
dachterallee waren omgezaagd door Duitse troepen en er
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was nog 1 paard in de stal en hun behouden thuiskomst
werd opgeluisterd door de Dorpskapel die een aubade
bracht en er werd weer gegeten van het porseleinen ser-
vies. Maar de overgang was groot en Sophie besefte dat
niet alleen de wereld veranderd was, maar zij zelf ook en
een grote onrust beving haar.

Maar ze had niet de moed om tegen haar ouders te zeg-
gen: "Het is uit met mijn adellijke achtergrond, ik wil
werk zoeken." Ze zocht uitwegen en was blij met een
uitnodiging van een bevriende Belgische familie om hen
te bezoeken in de buurt van Brussel. Ze was toen 22 jaar.
De mannen die ze op de bals aantrof konden haar echter
niet bekoren, maar ze ontmoette ook Amerikaanse offi-
cieren en ze werd gevraagd mee naar Parijs te rijden in
hun jeep. Ze deed het en genoot van dit avontuur, maar
haar moeder was woedend. Het was een groot schandaal
die de familie in opspraak bracht.

In 1948 reisde ze op uitnodiging van de Italiaanse graaf
Gaetani naar Capri. Het bleek een vage toezegging te zijn
geweest van Eckehart von Sack die de uitnodigingsbrief
had gestuurd en ze werd niet eens door de graaf van de
boot gehaald. Er werden grote partijen gegeven voor
gasten in avondkleding, maar Sophie werd aan haar lot
overgelaten. Ze voelde zich ontheemd en zeer ongeluk-
kig. Op deze confrontatie was ze niet voorbereid.
Ze sprak geen Italiaans en de mensen daar spraken geen
Frans of Duits.

Maar tijdens haar verblijf verscheen de zoon Enrico Gae-
tani dell "Aquila op het toneel en hij was anders: Hij
besteedde veel aandacht aan haar en ze konden het goed
met elkaar vinden. Ze werd verliefd op hem. Hij was van
adel, maar de moeilijkheid was dat hij Rooms-Katholiek
was. Dat was voor de protestantse ouders Bentinck een
beletsel, maar Sophie liet zich niet van haar voornemen
afbrengen en huwde haar graaf. Dat was in 1950.
Na een korte huwelijksreis betrok het jonge paar Palazzo
Gaetani in Napels en een nieuw leven begon.
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EEN NIEUW LEVEN
Sophie wist niets van een huishouding voeren, ze kon
niet koken en moest Italiaans leren. Enrico publiceerde
gedichten en proza en had geschiedenis en filosofie ge-
tudeerd. Zijn familie produceerde olijfolie en wijn. Het
palazzo was moeilijk warm te krijgen in de winter en
veel geld hadden ze niet. De eerste jaren waren niet ge-
makkelijk en het duurde ook enige tijd voor ze zwanger
werd.

Enrico, Sophie en 2 dochters

Sophie leerde een Franse non kennen, soeur Ange, die
zich over de armen in Napels ontfermde en ze leerde veel
van haar. Het was door deze non dat Sophie met overtui -
ging overging naar de R.K. kerk. Ze kregen 2 dochters.
Maar het huwelijk bleek niet gelukkig en de partners
gingen ieder hun eigen weg, maar ze bleven nog wel
officieel getrouwd. In de jaren '60 studeerde hun dochter
in Rome en daar leerde Sophie een professor uit Berlijn
kennen die net als zij geïnteresseerd was in kunst en later
kruiste een Griek haar pad waar ze een 17 jarige relatie
mee onderhield. In 1969 kreeg ze een kind van hem.
Pas na 24 jaar, in 1974, scheidden Sophie en Enrico offi-
cieel en toen waren hun kinderen volwassen.
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Sophie ging reizen door Griekenland en India, woonde
later nog een poos in Edinburgh en zwierf door de V.S.
en pas in de jaren '80 keerde ze terug naar Duitsland.
Haar moeder stierf in 1983. Sophie ging naar een be-
vriend echtpaar in Berlijn en ontdekte op een dag in een
café een groep vrouwen die elkaar teksten voorlazen. Ze
sloot zich bij die groep aan en vond in die tijd ook haar
oorlogsdagboek terug.
Ze besloot een boek te schrijven. Het duurde nog tot
2003 toen ze weer in Italië was en ze rust vond: ze was
toen 87 jaar en nam alle tijd om over haar leven na te
denken. En daar ontstond dit boek.

Zij besluit haar boek met:"Ich spüre die Natur, die in uns
lebt, mit ihrem Geist und ihren Bedürfnissen, so wie die
uralte Eiche, die im Garten steht und mir das Gefühl von
Schutz gibt, und die Erde, die uns tragt. Wir alle brau-
chen einander. Wir sind alle eins. Alle eins."

De Afbeeldingen in deze samenvatting komen uit het
boek. Sophie Gräfin von Bentinck, Mein Hunger nach
Leben Kriegstagebücher zwischen Adel und Arbeits-
dienst, Bucher Verlag München 2012, ISBN 978-7658-
1896-7
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"Lokalen tot bijeenkomst der leden".
De huisvesting van de Velpse Sociëteit. Deel 1

Martin Idema

De Vereniging "De Sociëteit" in Velp vierde in 2016
haar 160-jarig bestaan. De redactie van Ambt & Heer-
lijkheid heeft mij gevraagd een artikel te schrijven over
de huisvesting van deze sociëteit in de loop der jaren. Dit
naar aanleiding van een toespraak die ik tijdens de vie-
ring van het 32e lustrum hield. Daarin kreeg de huisves-
tingsgeschiedenis van de sociëteit een centrale plaats,
omdat kort daarvoor besloten was om te zien naar een
andere locatie.

Inleiding
Zoals van vele verenigingen met een respectabele ouder-
dom is ook het archief van de Velpse sociëteit helaas niet
meer compleet. Notulenboeken van de periode vóór 1879
zijn niet meer aanwezig, evenmin over de perioden 1917-
1921 en 1926-1947. Veel is waarschijnlijk in de oorlog
verloren gegaan toen de sociëteit door de Duitsers gevor-
derd werd en alle bescheiden moesten worden afgegeven.
Als startdatum van de sociëteit is in het verleden wel 1
mei 1869 aangehouden, de datum van de koninklijke
goedkeuring van de statuten. Juister zou zijn de datum
van de eerste officiële bijeenkomst aan te houden. Die
vond liefst 13 jaar eerder plaats, namelijk op 6 november
1856.

De sociëteit stelt zich ten doel, en nu citeer ik de statuten
uit 1988, "de bevordering van het gezellig verkeer tussen
de leden. Zij tracht dit doel te bereiken door wettige
middelen, welke voor dat doel bevorderlijk zijn, zoals het
beschikbaar stellen van lokalen tot bijeenkomst der le-
den, het ter lezing leggen in deze lokalen van dagbladen,
tijdschriften en boekwerken". Een kijkje in de huisves-
tingsgeschiedenis van de sociëteit geeft weliswaar ook
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wat inzicht in het doen en laten van de vereniging zelf,
maar in dit artikel is dat slechts bijzaak.

Het begin
Op de eerste bijeenkomst van de sociëteit in 1856 begint
men met 21 leden. Men komt bijeen in het pand van de
kamerbehanger Frikkers. De locatie is niet bekend.
In 1858 wordt voor f275
per jaar het pand Hoofd-
straat nr. A 310 gehuurd,
pal tegenover de Rozen-
daalselaan. In dit pand is
nu drogisterij Etos ge-
vestigd. In 1869 koopt
Jonkheer A.W.c. Roëll,
waarschijnlijk lid van de
sociëteit, het pand,
breekt het in 1876 af, en
bouwt een nieuwe soci-
eteit, die hij verhuurt aan
het sociëteitsbestuur. Na
enkele jaren gaat het
eigendom van het pand
over aan de heer T. van
Spanje.

'"'"••.•••b.L .•'I'. J .," \1',

Zicht op de sociëteit vanaf de
Rozendaalselaan, ± 1900 (col-
lectie Walter de Wit)

Het vrijstaande pand was 10,5 m. breed, ruim 15 m. diep
en had aan de achterzijde een tuin die doorliep tot de
Oranjestraat.
Aan de Hoofdstraat was een veranda en een voortuin,
deze laatste 6,6 m. diep. Op de begane grond was het
sociëteitslokaal, de biljartkamer, het buffet en de garde-
robe; boven woonde de kastelein.
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1879 - 1914
De oudst bewaard gebleven notulen, van _6 november
1879, berichten over een belangrijke vergadering. De
kastelein blijkt de overeenkomst met de ociëteit te heb-
ben overschreden, door buiten de gex one bijeenkomsten

Rozendaalselaan vanuit de tuin van de sociëteit, 1895

van de leden sterke drank te schenken, ja zelfs een com-
plete slijterij uit te oefenen. Hoewel het bestuur hiertoe
verlof heeft gegeven omdat de sociëteitskas een verho-
ging van het lage traktement van de kastelein niet toelaat,
is de verhuurder van het pand dusdanig gebelgd, dat hij
de huur opzegt en om ontruiming van het pand op minne-
lijke wijze verzoekt. Zo niet, dan zal hij maatregelen
treffen. Het bestuur deelt na diepgaand beraad mede, dat
de sociëteit niet tot ontruiming bereid is en de aangekon-
digde maatregelen afwacht. Er gebeurt helemaal
niets.
De gewapende vrede duurt een jaar. Dan volgt alsnog
een uitbarsting. De eigenaar wordt bericht dat de welwa-
terpomp in het sociëteitsgebouw geen drinkbaar water
meer produceert; verzocht wordt om verbetering. Even-
tueel zou aanspraak in rechte worden gedaan. De soci-
eteit wordt met dezelfde munt betaald. De eigenaar
schrijft terug: ik wacht uw maatregelen af. De sociëteit
wint daarop rechtskundig advies in, dat luidt dat de eige-
naar 'in dwaling' is. Voor de rechtbank in Arnhem wordt
een proces gevoerd en de sociëteit wordt in het gelijk
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gesteld. De eigenaar van het pand is door deze uitspraak
zo boos, dat hij het pand te koop aanbiedt. Na lange on-
derhandelingen koopt de sociëteit het pand per 1 mei
1881 voorfI4.000.
Met een gebouw in eigendom is het een stuk gemakkelij-
ker om verbeteringen aan te brengen. Maar men is voor-
zichtig en zuinig. Zo komt er in de ledenvergadering van
1 december 1883 een voorstel aan de orde tot plaatsing in
de biljartkamer van een elektrische 'Siemenslamp' ter
sterkte van 120 kaars, in plaats van de bestaande gasver-
lichting. Het voorstel wordt als overdreven afgekeurd.
Twee jaar later keurt men ook de aanschaf van een kleed
om het biljart niet goed, wèl het plaatsen van een gas-
lampje bij het telbord. Lang discussieert men over het
vervangen van de aanwezige stoelen, maar het voorstel
tot aanleg van een elektrische schelleiding met vijf druk-
knopjes in de veranda adf5 wordt vlot aangenomen.
In 1891/92 staat het voorstel tot vergroting van de veran-
da op de agenda. In die veranda staat een grote tafel.
Mening van de leden: of de veranda groter, of de tafel
vervangen door kleinere tafeltjes. Een van de leden
merkt op: "Voor de voorbijgangers is het geen gezicht op
zo'n grote tafel maar drie spatjes (MI: borreltjes) te zien
staan." De vergroting van de veranda werd goedgekeurd.

"Verm. feestelijkheden t.g.v. de inhuldiging van Koningin
Wilhelmina, 1898. Rede van Baron van Sytsama (?) in de
voortuin van de Sociëteit aan de Hoofdstraat tegenover de
Rozendaalselaan" (Gelders Archief)
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De notulen verhalen over tal van gebeurtenissen die di-
rect of indirect met de huisvesting van de sociëteit te
maken hebben. Zo zijn er klachten over de kastelein, die
dikwijls door dronkenschap niet in staat is behoorlijk te
bedienen. Nadat er klachten over het bier komen zegt het
bestuur ander bier toe. Een voorstel tot aanleg van een
waterleiding wordt in 1903 afgewezen. Reden: de kosten
zijn te hoog en de leden gebruiken slechts weinig water
zonder toevoeging van cognac of citroen; de aanschaf
van een filtreermachine lijkt beter. Na een uitgebreide
discussie, waarin men niet tot een eenduidige mening
komt, wordt het bestuur gemachtigd om in het belang
van de gezondheid der leden te doen wat wenselijk is.
Het bestuur laat het water door de plaatselijke apotheker
onderzoeken, met als resultaat dat de kwaliteit goed
blijkt te zijn.

In 1904 komt de kastelein te overlijden. Gelet op zijn vrij
hoge traktement van f 100 per jaar wordt besloten de
consumpties in eigen beheer te nemen en een zetkastelein
aan te stellen op een salaris van f 6 per week plus 'vrij
vuur en licht'. De overige personeelsleden, te weten een
bediende en een biljart jongen, blijven in dienst à respec-
tievelijkf3 enf 1,50 per week.
Als gevolg van de toename van het aantal leden en het
drukke bezoek, wordt de sociëteit in 1906 verbouwd. De
serre en de zalen worden vergroot en het toilet wordt van
waterleiding voorzien. De kosten bedragen ruim f 4.500.
Het pand is nu 34 m. diep, de diepte van de voortuin is
teruggebracht tot 5 m. De bouwsom blijkt te laag te zijn
geweest en de aannemer gaat er bijna aan failliet. De
boete wegens te late oplevering wordt hem daarom
kwijtgescholden.
Dat er soms ook geen schroom is voor de invoering van
een moderniteit blijkt uit het volgende: "Een nieuwigheid
bij één van die verbouwingen is dat de gevelramen in de
kelder kunnen verzinken, zodat bij warm weer de socië-
teitsleden een onbelemmerd uitzicht hebben. In de kelder
zijn gemetselde nissen voor de opslag van dranken,
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Blauwdruk behorende bij het verzoek om vergunning tot ver-
bouwing van de sociëteit in 1906 (Gelders Archief)

waarboven is aangegeven welke drankensoort er in ge-
plaatst moet worden."

Niet alleen binnen de sociëteit vinden veranderingen en
verbeteringen plaats, maar ook daarbuiten. Het verkeer
door Velp neemt toe. De Hoofdstraat wordt verbreed en
bovendien wil de gemeente Arnhem rails aanleggen voor
een elektrische tram. De sociëteit verkoopt in 1910 een
stuk van de voortuin voor f 10 per m-. Er wordt uitge-
breid over gedebatteerd of de grond voor dit doel van
openbaar nut niet gratis moet worden afgestaan.
In 1914 besluit men de antraciet per wagonlading (j225)
in te kopen. Er wordt tevens een derde biljart aange-
schaft, dat wordt geplaatst in de oude kasteleinskamer. In
dat jaar breekt de eerste wereldoorlog uit.

Wordt vervolgd

Martin Idema is sinds 2011 voorzitter van het bestuur
van de Velpse Sociëteit.
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'.Jvlét mevrouw J-{aag.... ' 'Deei i
'Bijde honderdste verjaardaq van Ewaida J{aag van Haatten, doktersvrouw in ve(p

Jaap Haag

'Mét mevrouw Haag .... ' Zo nam mijn moeder als dok-
tersvrouw de telefoon op, vele malen per dag. Want in de
tijd dat mijn vader, Vincent of Vins Haag, huisarts in
Velp was (van 1938-1964) hadden de meeste artsen nog
geen doktersassistent. Hun echtgenotes waren dat. Zo
ook mijn moeder, Ewalda Haag-van Haaften (geb. 1916),
die vorig jaar in Velp de honderdjarige leeftijd bereikte.
En behalve de echtgenotes namen ook hun huishoudelij-
ke hulpen de telefoon op. Zoals mevrouw Heyting, me-
vrouw Muis of Clazien van den Brink. Of wij als kin-
deren, zodra we daar oud genoeg voor waren.

Doktersvrouw
Heel veel telefoontjes,
elke dag weer. Sommige
voor een afspraak op het
spreekuur, andere voor
een doktersvisite en
soms spoedgevallen,
zoals een op handen
zijnde bevalling. En als
mijn vader visites reed -
hij besteedde een be-

, langrijk deel van de dag
aan patiënten bezoek
aan huis - moest hij bij
een spoedgeval onmid-
dellijk opgespoord wor-
den. Mobiele telefoon

Dokter Haag in zijn spreekkamer bestond nog niet en een
in doktershuis Boulevard 4 Velo semafoon evenmin. Dus
moest mijn moeder, of iemand anders, alle adressen af-
bellen die op het lijstje met visites stonden, dat naast de
telefoon lag. Dat waren 'stressvolle' ogenblikken.
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Daarnaast kwamen er veel mensen aan de deur. Soms
met medische klachten, want niet iedereen had toen al
telefoon. Maar ook om recepten voor de apotheek af te
halen of om bijvoorbeeld een flesje urine voor onderzoek
af te geven. Warm vaak nog en als we als kinderen zo'n
flesje in ontvangst moesten nemen vonden we dat maar
zo-zo. Maar ja, het hoorde erbij. En ik herinner me nog
goed hoe onze huishoudelijke hulp ('werkster' in het
toenmalige taalgebruik) mevrouw Heyting een patiënte
op de deurmat temperatuurde, oraal uiteraard. Want haar
inschattingsvermogen zei haar dat het met die koorts-
klachten wel mee zou vallen , zoals de thermometer
ook uitwees!

Wieg in Nijmegen
Mijn moeder was nog jong, toen ze doktersvrouw in
Velp werd: 22. Dat was eind 1938, kort na haar huwelijk
op 11 en 12 november dat jaar. Het huwelijk vond plaats
op het stadhuis in Nijmegen, de woonplaats van de bruid
en werd ingezegend in de kerk in het Betuwse Meteren,
door de vader van de bruidegom, die daar dominee was.

Verloving zomer 1937. Het bruidspaar Vins en Ewa/da 111

Meteren bij het ver/aten van de pastorie, 12 november 1938
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Maar hoe jong ze ook was, doordat mijn moeder zelf ook
uit een dokters gezin kwam, wist ze dus wat haar te wach-
ten stond'. Haar wieg stond in Nijmegen, waar ze op 30
december 1916 geboren werd. Ze was de vierde in een
gezin van uiteindelijk acht kinderen. Dat ze later graag
verwees naar 'de opvoedende waarde van een groot ge-
zin' geeft aan dat ze warme herinneringen aan haar jeugd
bewaart. Al was het als 'middelste' ook wel eens moei-
lijk, tussen het spreekwoordelijke servet en tafellaken te
moeten leven. Je bent - of voelt je - al gauw de mindere
van je zussen en broer boven je. Dat ze haar schooljuf
eens tegen haar moeder had horen zeggen: 'Tja, het is
geen Lies' (Lies was een van haar twee oudere zussen) is
haar altijd bij gebleven. Die woorden waren natuurlijk
niet voor haar oren bestemd geweest. Maar misschien
gaven ze haar ook wel een lesje in bescheidenheid. Want
al werd ze, net als haar eigen moeder, een echte 'me-
vrouw' en al was een zeker standsbesef haar daarbij niet
vreemd, ze is nooit eerzuchtig geweest.

Naar school
Het Nijmeegse ouderlijk huis stond aan de statige Cani-
siussingel. Als huisarts behoorde je toen tot de maat-
schappelijke bovenlaag, maar van de stedelijke elite
maakten mijn grootouders niet echt deel uit. Als protes-
tanten behoorden ze in het overwegend katholieke Nij-
megen tot een minderheid en de godsdienstige scheids-
lijnen logen er niet om in die vooroorlogse jaren. Protes-
tants, maar dan wel vrijzinnig. Zware preken zijn aan
mijn moeder nooit besteed geweest en dat we bij ons
thuis in Velp de Vrije geluiden van de Vrijzinnig Protes-
tantse Radio Omroep (VPRO) lazen zal zeker ook dank-
zij haar zijn geweest'. Als kind bezocht Ewalda als van-
zelfsprekend de openbare lagere school, opgericht door
de liberale Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Die
stond niet ver van hen vandaan en was als school waar-
schijnlijk een van de weinige openbare lagere scholen in
de stad. Vervolgens bezocht ze de protestantse Middelba-
re Meisjes School (MMS) en om in de opvoeding de
puntjes op de i te zetten bezocht mijn moeder daarna een
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Internaat voor buitenlandse meisjes in Bussigny, in het
Franstalige deel van Zwitserland. Na een zomervakantie
in Engeland in 1935 deed ze ook in Nijmegen nog de
huishoudschool en aansluitend een opleiding tot apothe-
kersassistente, die ze in 1937 met goed gevolg afsloot.
Dat kwam haar later als doktersvrouw natuurlijk prima
van pas.

-De Van Haaften kinderen aan zee in Domburg. Van links naar
rechts Adriaan, He1een, Ewoud, Ewalda, Lies, Wim en Tine

Aan zee
Als meisje leerde Ewalda uiteraard ook goede manieren
en andere dingen die van een keurig meisje verwacht
werden. Zoals piano spelen. Een sportvrouw is ze, anders
dan haar jongere hockey zus Heleen, nooit geworden. De
mooiste weken van het jaar waren voor haar ongetwijfeld
die in de zomer, als het hele gezin Van Haaften aan zee
doorbracht, in het Zeeuwse Domburg. Zeelucht was goed
om de kinderen minder vatbaar voor TBC te maken,
aldus haar vader, die er zelf overigens nooit langer dan
twee weken verbleef. Dankzij een erfenis hadden mijn
grootouders een prachtig zomerhuis in de duinen kunnen
kopen, dat de naam Woestduyn kreeg. Het houten huis is
in 1944, bij de bevrijding van Walcheren, helaas in brand
geschoten. De laatste zomervakantie aan zee was die van
1939, maar toen was Ewalda al een getrouwde vrouw.
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De T-Ford van Vins Haag.
had leren auto rijden.

Verloofd, getrouwd
Vincent Hendrik Haag (1908-1984) k am in haar leven
via haar broer Wim, met wie hij be riend was. Ze stu-
deerden allebei medicijnen in Utrecht en mijn vader
kwam al vanaf 1931 af en toe met hem mee naar ijme-
gen, waar hij onder de bekoring van mijn toen nog jonge
moeder raakte. In 1936 moet de vonk echt zijn overge-
slagen en in het voorjaar van 1937 kwam het tot een
verloving. Mijn vader werkte in die tijd als assistent op
het Gemeente Ziekenhuis in Arnhem en hij kon op zijn
spaarzame vrije dagen van daaruit met zijn T-Ford mak-
kelijk naar Nijmegen komen, over de toen gloednieuwe
Waalbrug. In 1938 kreeg mijn vader de mogelijkheid om
in Velp de huisartsenpraktijk van dokter Teenstra over te
nemen en daarmee werd de economische basis voor een
huwelijk gelegd. Een huwelijk, dat dus in november
1938 werd voltrokken.

Oorlog
Het prille huwelijksgeluk werd aan het eind van de in
Domburg doorgebrachte zomervakantie van 1939 echter
verstoord door het uitbreken van de oorlog. Mijn vader
werd als dienstplichtig militair onder de wapenen geroe-
pen en als arts van het infanterie regiment 3-III-RI in de
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Peel in Noord-Brabant gelegerd. In de Meidagen van
1940 werd zijn regiment teruggetrokken achter de Hol-
landse Waterlinie. Na de capitulatie van het Nederlandse
leger kon hij in juni terug naar huis. Het eerste oorlogs-
jaar verliep verder vrij rustig, althans in Velp. In april
1941 kregen mijn ouders hun eerste dochter, Ien (offici-
eel Hendrine Jacqueline), en in december 1942 volgde
Anne-Elisabeth, oftewel Annelies. De situatie in bezet
ederland werd intussen grimmiger. Mijn vader raakte

betrokken bij het artsenverzet van Medisch Contact en
voor mijn moeder kwam er een einde aan het zingen in
het Arnhemse Toonkunstkoor, omdat dit weigerde zich
bij de 'foute' Cultuurkamer aan te sluiten. Ewalda's
broer Adriaan dook bij hen onder om aan tewerkstelling
in Duitsland te ontkomen en vanuit het Velpse zieken-
huis brachten de vijf Velpse huisartsen door het verzet
buitgemaakte voedselbonnen naar huisgezinnen met
onderduikers. Want zonder voedselbonnen was er voor
hen geen eten. Zuster Van Zwol speelde daarin een sleu-
telrol. Bij het vergissingsbombardement op Nijmegen in
1944 ontkwam het ouderlijk huis maar net aan de vernie-
tiging, terwijl Velp na de Slag om Arnhem aan evacuatie
ontsnapte. Al moesten tegen het einde van de oorlog,
toen Velp onder vuur kwam te liggen, ook de inwoners
van Velp-Zuid hun heil elders gaan zoeken.

Velpse ziekenhuis, een belangrijk knooppunt van het verzet.
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Bevrijding. Ze zijn er!
En zo kwam het dat vanaf 30 maart, toen de beschie-
tingen begonnen en mensen zoveel mogelijk hun toe-
vlucht in kelders zochten, er in de kelder van het huis van
mijn ouders liefst dertien mensen woonden. Dat waren:
de heer Den Uil (beheerder van de steenfabriekr' met
zijn hoogzwangere vrouwen zoontje alsmede de beide
bij de Den Uils ondergedoken zonen van de eigenaar van
de fabriek; verder het echtpaar Heyting met hun zoontje
Jan en natuurlijk mijn ouders en zussen, plus de in de-
cember 1944 geboren Dirk. Er was slechts plaats voor
één bed en dat was voor de zwangere mevrouw Den Uil.
De rest sliep op de grond, terwijl de allerkleinsten op de
schappen sliepen, waar anders weckflessen en Keulse
potten stonden. Op zondag 15 april en de daaropvolgen-
de nacht namen de beschietingen nog in hevigheid toe.
En terwijl mijn vader de deur uit moest en zich, zoveel
mogelijk in dekking langs de achterkanten van (soms
brandende) huizen, naar een patiënt of het ziekenhuis aan
de Tramstraat begaf, deden mijnheer Den Uil en de twee
grote jongens voortdurend rondes door het huis om te
kijken of er boven geen brand ontstaan was. Zoals in het
pand van bakkerij Theunissen en boekhandel Thiele
(naast het huis van onze buren, de familie Van de Sande),
dat geheel afbrandde. Evenals een huis aan de Boulevard
schuin tegenover het onze. Die jongens van de steenfa-
briek (ik geloof dat ze Van Bommel heetten) hadden
eerder ons huis voor groot onheil behoed door een on-
ontplofte, in de gang neergekomen granaat op een deur-
matje naar buiten te dragen. Op de vroege maandagoch-
tend van 16 april deden ze weer zo'n rondje door het huis
maar toen kwamen ze naar beneden gestormd en riepen:
ZE ZIJN ER!! WE HEBBEN ROLLEND MATERIEEL
GEZIEN!!
Rollend materieel, dat konden alleen de Engelsen zijn,
want de Duitsers beschikten daar nauwelijks meer over.
Telkens als mijn anders toch vrij nuchtere moeder dit zo
vertelde lag er zoveel emotie in haar stem dat de tranen
je in de ogen schoten, zo ook nu bij het opschrijven. De
overmacht aan tanks en andere voertuigen dat door de
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Hoofdstraat kwam maakte enorme indruk en de intocht
van de Tommies (zoals de Britse soldaten genoemd wer-
den) was grandioos. Heel Velp - op wat 'fout' was na
natuurlijk - kwam de bevrijders toejuichen en mijn zus
ren kreeg een zoen van een Tommy.

~-
-

16 april 1945. Het 'rollend materieel' van de T0I11111iesdendert
door Velp.

Mijn moeder kreeg van een andere soldaat zowaar de
groeten van haar vader en moeder uit Nijmegen, waar-
mee sinds september geen contact meer mogelijk was.
Bij mijn ouders werden vier Engelse soldaten ingekwar-
tierd, een feest voor mijn zussen Ien en Annelies, die niet
weg te slaan waren bij hun helden, al had dat óók te ma-
ken met de chocolade die deze jongens bij zich hadden
en waarvan ze deze kleine meisjes ook stukjes gaven!

I Haar vader was Arie W. van Haaften en haar moeder Antje
Pasman.
2 Ze was er in Nijmegen mee opgegroeid, want één van de
twee hervormde predikanten in de oude keizerstad was domi-
nee Spelberg, medeoprichter van de VPRO.
3 Van de naam en de schrijfwijze ervan ben ik niet geheel
zeker.
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Mede el" e van het bestuur

Beste leden,

Als ik dit schrijf voor het eers e n "''"''er ";0- --:: 5; -~-, "eo in het nieuwe jaar 2017, is het nog volop winter en is er sprake
van een besneeuwd landscha . T n jaar is voor en door onze Kring op cultuurhistorisch gebied het
nodige tot stand gekomen.
Allereerst natuurlijk de vier g bt & Heerlijkheid, ons eigen ledenblad met veel interessante
historische artikelen. Een woord va ,la" • aa de redactie!
Op de tweede plaats noem ik he res a jee Rheden op de kaart' waarbij ook Rozendaal een 'link' heeft
gekregen. Chapeau voor de vele vrijwillige 'e ieraan een bijdrage hebben geleverd! Een van hen, Joost Grol, noem ik hier
met name: hij had in belangrijke ma e e regie i di project.
Op de derde plaats is onze eigen websi e geheel vernieuwd, met dank aan Gerrit de Jong en Barry Blankenspoor.
Tenslotte verschenen veel historische publica 'es over ons werkgebied, zoals:

Hof te Dieren, een cultuurhistorische wandeling;
Landgoederen Beekhuizen en Heuven, een cultuurhistorische wandeling;
Een Verlichter in de ban: de controversiële lezing van Johannes Stolk in 1794;
Wandelen op Rozendaallangs sporen van het verleden.

In het afgelopen jaar werd Walter de Wit tot erelid van de Kring benoemd. Helaas moesten wij in februari afscheid nemen van
ons erelid Adriaan Kolkman. Van ons op diverse fronten actieve lid Frans Welling mag vermeld worden dat hij al meer dan 60
jaar lid is van onze Kring.

Voor het nieuwe jaar kan al aangekondigd worden dat in de zomer van 2017 een groot cultureel evenement start dat de
IJsselvallei en de daarin liggende Hanzesteden voor binnen- en buitenlands publiek in de schijnwerpers zet: de 'IJsselbiënnale'.
Dit evenement brengt een ode aan de IJssel van Doesburg tot Zwolle met een route van meer dan 25 monumentale
kunstwerken van (inter)nationale kunstenaars. Via de media zal hier ongetwijfeld aandacht aan worden geschonken.

De excursiecommissie stelt ons in de gelegenheid om op korte termijn 'Huis Doorn' te bezoeken en zal diverse andere
activiteiten organiseren, waarvan u middels een inlegvel in dit blad en via onze website op de hoogte wordt gebracht.

Tenslotte zal de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar plaatsvinden op donderdagavond 20 april a.s. in het gemeentehuis van De
Steeg. Na het huishoudelijke gedeelte volgt een presentatie van het project 'Rheden op de kaart'.

Ik wens u allen namens het bestuur het allerbeste toe voor de rest van 2017.

Jan Jansen, voorzitter.
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