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Inhoud [ Van de redactie 1
1 Inhoud en van de redactie

2 De huisvesting van de Velpse Sociëteit,
deel 2
Martin Idema

Ambt & Heerlijkheid 195 ligt voor u, een gevarieerd nummer waarin
bijna elk dorp aan bod komt.
Martin Idema bijt het spits af met het tweede deel over de
huisvesting van de Velpse Sociëteit. Hierna vertelt Jan Holwerda
over de vondst van waarschijnlijk het derde gastenboek van hotel
Beekhuizen 1797-1800, in het Zeeuws Archief in Middelburg.
Cathrien van de Ree schreef over de villa's die Rietveld in
Rozendaal heeft gebouwd.
Jaap Haag gaat verder met het verhaal over zijn moeder, de
doktersvrouw, die onlangs honderd jaar is geworden.
Fineke Burgers neemt ons mee naar Spankeren waar Jakob
Nieweg predikant was en kunstenaar werd. Truus Havinga vertelt
ons over de schrijver PA Daum, die overleden is in het badhuis in
Laag-Soeren en in Dieren begraven ligt.
Dan laten we u in drie delen het dagboek van Martje Brontsema
lezen met wat aantekeningen van haar kleinzoon Henk Stel. Martje
woonde in Uithuizermeeden en ging met dertien vriendinnen in
1909 op reis om dominee De Jong te bezoeken, die als predikant
in Velp was benoemd.
Marianne van Delden interviewde Sjanie, die als hulp in de
huishouding heeft gewerkt op kasteel Biljoen, in de periode dat
Goswin en Mili Lüps er woonden.
Verder twee verhalen over beroemde beuken. Wim van den Beukei
vertelt u waarom een nieuwe buurtbeuk in Dieren is gepoot door
WA baron Schimmelpenninck van der Oije en Ale Hartgers vertelt
u de wederwaardigheden van de monumentale treurbeuk die op de
begraafplaats de Pinkel in Rheden stond.
Het boek van A. Streng over 125 jaar Gazelle wordt besproken.
Met de mededelingen van het bestuur besluiten we dit nummer.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe!
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"Lokalen tot bijeenkomst der leden ".
De huisvesting van de Velpse Sociëteit. Deel 2

Martin Idema

Hoewel de statuten van de Vereniging "De Sociëteit" uit
Velp dateren uit 1869, vond de eerste officiële bijeen-
komst plaats in 1856, dus 13 jaar eerder. Vanaf 1858
komt men bijeen in het pand aan de Hoofdstraat in Velp
waar thans de Etos is gevestigd, pal tegenover de Rozen-
daalselaan. Deel 1 van dit artikel beschrijft veel wetens-
waardigheden over het wel en wee met betrekking tot
deze plaats van samenkomst tot aan het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog.

1921-1926
Over de historie van de sociëteit tijdens de Eerste We-
reldoorlog zijn geen stukken meer aanwezig. De boeken
beginnen pas weer in 1921 en zo te zien is alles nog wel
hetzelfde, ook de moeilijkheden in het menselijke vlak.
Naar aanleiding van klachten over het functioneren van
de kastelein, wordt deze onder de aandacht gebracht "dat
hij nevens de - overigens prijzenswaardige - zorg voor
de geldelijke belangen van de sociëteit, ook steeds moet
trachten het de leden zoveel mogelijk naar de zin te doen
zijn en steeds een welwillende tegemoetkomende hou-
ding tegenover dezen aan te nemen, alsmede aandacht te
schenken aan de individuele wensen en eigenaardigheden
van de leden." De kastelein merkt daarop op, dat men
thee Of te sterk Of te slap vindt, Of slootwater. Het be-
stuur: "Als hij dat eenmaal weet, houde hij er vooral
rekening mede en geve ieder het zijne, en de theeklach-
ten blijven uit. Zo ook in andere zaken: stuurt een lid iets
terug, de kastelein make tegenover dat lid geen drukte;
hij bezorge hem een andere drank en wil hij het niet beta-
len, dan dele hij het feit met de omstandigheden en oor-
zaken aan het bestuur mede."
Het sociëteitspersoneel is in deze jaren een bron van
doorlopende zorg. De kastelein sukkelt met zijn gezond-
heid en is op advies van de penningmee ter naar twee
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Hoofdstraat met links de sociëteit, 1930 (collectie Walter de
Wit)

doktoren geweest. De kosten zijn zo hoog, totaalf21,50,
dat deze hem door de sociëteit worden vergoed.
Er komt een nieuwe biljart jongen. Na als zodanig bij het
bestuur te zijn gepresenteerd en ondervraagd, wordt de
13-jarige Willem Liet uit Rheden aangenomen, volgens
de secretaris een klein, maar dapper en bijdehand uit-
ziend kereltje.

In hetzelfde jaar speelt nog een andere kwestie, waarover
het volgende letterlijke citaat uit de notulen van de ver-
gadering van 22 juli 1922: "Daar er behoefte wordt ge-
voeld aan een rijwielbergplaats, is enige tijd geleden de
kastelein opgedragen op kosten van de sociëteit hierin te
voorzien. Van de zijde der leden zijn hierover klachten
gekomen. De voorzitter is gaan kijken en trof veel rom-
mel en verwaarlozing aan. Hij vraagt zich af of het bij-
baantje van verhuizer van de kastelein ook oorzaak kan
zijn dat de bergplaats al te veel voor eigen gebruik door
hem in beslag wordt genomen." Het voltallige bestuur
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begeeft zich op een dag naar de rijwielbergplaats, tenein-
de den toestand daar te schouwen.
De gewraakte positie ontpopt zich als volgt: "Op den
voorgrond der 'plaats' vernauwt een massale koepel,
tevens dienstdoende als opslagplaats, den toegang naar
den rijwielbergplaats. aan wier ingang links een kippen-
ren zich lenig ombuigt. De kasteleinse is juist bezig haar
ruiende eiervrienden te voeden, daartoe haar rechterhand
en een deel van derzelver ontbloten arm dompelend in
een grote emmer gevuld met groezelige gekookte aard-
appelmeel- en groentenbrij, in hoofdzaak bestemd voor
hare na te noemen vierbenige lievelingen, doch waarvan
de kippetjes alvast de primeur mochten afsnoepen. Langs
het kippenrijk spiedende, ontwaart het oog in de uiterste
rechterhoek van het meergenoemde gebouw (waarvan %
.gedeelte vol rommel staat) enkele rijwielhekken, die
echter voor een ietwat schuchteren en niet hond vasten
sociëteitsbezoeker ongenaakbaar worden gemaakt door
een jonge Dobermann, die met wilde sprongen en ram-
melende ketting als een Cerberus den toegang tot be-
doeld rijwielbergruimtetje bestrijkt, bewaakt en be-
heerscht. Wel verzekert de kastelein, nog verschrikt over
het plotseling hoog bezoek, met vertrokken mond dat ie -
de hond - niks geen kwaad doet, edoch, een voorzichtig
lid dat zijn onderdanen lief heeft, houdt zich desondanks
toch maar liever op een afstand en bergt zijn rijwiel in
een veiliger haven, waarin wellicht de hoofdreden schuilt
dat er van die rijwielbergplaats geen gebruik wordt ge-
maakt. Uit een anderen hoek klinkt varkensgegrom. Of in
de achtertuin soms nog andere beesten de 'menagerie en
miniature ' completeren werd niet onderzocht. Over het
gehele complex hangt een weeïge geur van kippen, hon-
den en varkens, mitsgaders derzelver spijzen, dranken en
uitwerpselen. Het al doet meer denken aan een Drentsche
achterdorpsidylle dan aan aangrenzend erf en tuin van de
deftige Velpsche sociëteit. In het rooie dorp (MI: gedoeld
wordt op de arbeiderswoningen van Heveadorp ) zou
zoiets verboden zijn. Onze voorzitter had goed gezien."
Einde citaat.
De modernisering in het dagelijks leven volgt men niet
voetstoots. Een voorstel tot aanleg van een gasverwar-
ming in de sociëteit wordt als te duur afgestemd. Men
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blijft bij kolen en turf. Aansluiting van de (Velpse) tele-
foon op het Arnhemse net acht men evenmin nodig.
Helaas valt er dan een gat van 20 jaar in de geschied-
schrijving. Over de periode 1926-1947 zijn geen notu-
lenboeken of andere stukken meer aanwezig.

Oorlogstijd
Wel is in 1947 nog iets geschreven over de lotgevallen
van de sociëteit in oorlogstijd. Op grond van de verorde-
ning van de Rijkscommissaris voor het bezette gebied, is
de Vereniging "De Sociëteit" te Velp op 3 juni 1942
ontbonden en wordt een N.S.B.-er tot liquidateur aange-
steld. Op 5 juni 's morgens om 9 uur wordt het soci-
eteitsgebouw met de gehele inventaris gevorderd. Het
blijkt niet mogelijk nog iets in veiligheid te brengen. De
kastelein moet alle onder beheer zijnde gelden afgeven.
Ook de penningmeester wordt gedwongen alle beschei-
den en gelden over te dragen. De secretaris moet het
gehele archief inleveren. Dat heeft hij gelukkig dus maar
ten dele gedaan.
De gehele inboedel is daarna weggevoerd. De liquidateur
verkoopt het gebouw voor f 20.000 aan de N.S.B.-er
Wijlhuizen, die een autobedrijf had. Wijlhuizen verkoopt
daarna het pand aan Swart, de achtergelegen garagehou-
der. De Duitsers stelden de kastelein en de bediende
schadeloos, waarschijnlijk op Nederlandse kosten.
Het bestuur heeft in Den Haag nog geprobeerd de inbe-
slagneming ongedaan te maken. Vergeefs. Na de oorlog
is er nog een langdurige procedure met de afdeling
Rechtsherstel geweest om alsnog teruggave van het
(sterk beschadigde) gebouw te verkrijgen. Dit is niet
gelukt en daarin is berust, omdat enerzijds blijkt dat het
voor de sociëteit financieel uitgesloten is het gebouw
weer in bruikbare staat te krijgen en anderzijds de moge-
lijkheid bestaat dat het pand moet worden afgebroken als
de gemeentelijke plannen om de Rozendaalselaan naar
Velp-Zuid door te trekken doorgang vinden.
Wel is, bij akte van 8 april 1948, een minnelijke regeling
tussen de sociëteit, Wijlhuizen, Swart en het Nederlandse
Beheersinstituut getroffen. Daarbij wordt de sociëteit een
totale vergoeding voor het pand toegekend vanf 41.012.
Van dit bedrag is de hypotheek op het gebouw afgelost,
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zijn obligaties afbetaald en is van het overblijvende be-
dragf 15.000 belegd in aandelen.
Voor het gestolen meubilair is door de Schade-
enquêtecommissie geen vergoeding toegekend. Wel zijn
in 1948 en 1991 kleine vergoedingen ontvangen voor
gestolen overig huisraad.

Overtuin hotel Naeff 1954. thans plein De Overtuin
(Velpsche Courant)

1947 -1994
In 1947 begint het sociëteitsleven weer, zo goed en zo
kwaad als dat gaat. Korte tijd komt men bijeen in een
afgescheiden gedeelte van de zaal van hotel Naeff aan de
overtuin aan de Hoofdstraat, maar het blijkt hier niet vrij
genoeg.
Gelukkig kan in de loop van dat jaar het pand Vijverlaan
5 worden gehuurd.
Voorzitter Cazius schrijft vele brieven om de sociëteit te
kunnen laten functioneren. Onder andere een brief aan de
BK-emaillefabriek in Kampen of men een afwasteiltje
kan leveren, alsmede een werkemmer, een kolenemmer
met zeef alsmede een waterketel van 20 cm. Ook wordt
er gesoebat om toewijzing van brandstoffen.
In 1949 en volgende jaren is er een drukke corresponden-
tie met de huiseigenaresse, mevrouw Lehmkuhl te Ham-
burg, over de door haar gewenste huurverhoging. Gelet
op de slechte staat van onderhoud is de sociëteit hier niet
toe bereid. De sociëteit blijkt recht op huurbe cherming
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te hebben en kan niet uit het pand worden gezet. Dan
biedt de eigenaresse aan het pand aan de sociëteit te ver-
kopen, maar partijen komen niet tot elkaar en de huur
blijft gewoon doorgaan.
De moderne tijd dringt ook verder door: eind 1959 krijgt
de sociëteit aansluiting op de aangelegde gemeentelijke
riolering en begin 1960 schaft men een koelkastje aan
voor het koel houden van de borrel.
In 1963 ontstaan opnieuw moeilijkheden over de huur
van het pand. Deze leiden in 1967 tot een dagvaarding
tot ontruiming. Het daarop volgende rechtsgeding ver-

Sociëteit, Vijverlaan 5 (Martin 1dema)

liest de sociëteit. Men besluit het pand voor 1 januari
1968 te ontruimen.
De sociëteit wordt niet opgeheven, maar zal blijven
sluimeren tot een nieuwe behuizing is gevonden. Voor-
lopig komt men driemaal per week samen in het theehuis
"De Golfslag" aan de Rozendaalselaan. Over dit etablis-
sement is mij slechts bekend dat het adres hetzelfde is als
dat van "De Beukenhof". Meubelen en bibliotheek wor-
den opgeslagen en de contributie wordt gehalveerd tot
f25.
Al spoedig dringt het besef door dat het exploiteren van
een sociëteit zoals dat vroeger het geval was in de toe-
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komst financieel niet meer mogelijk zal zijn. Na een jaar
te zijn opgeslagen worden de bibliotheek, de meubels, de
wijn, enz. verkocht. Een kleurrijk verleden is daarmee
voorbij: de sociëteit heeft geen eigen gebouw meer, geen
personeel, geen biljarts en geen bibliotheek; wat over-
blijft zijn de leden en de gezelligheid.
Vanaf 1971 komt men op maandag-, donderdag- en za-
terdagmorgen samen in "De Beukenhof" , terwijl ook nog
enige jaren op vrijdagmiddag in de "Residence Rosen-
daal" wordt geborreld. Dit laatste komt echter in de loop
van de 80-er jaren ten einde.

De Beukenhof, Rozendaalselaan
(AbsoluteF acts. nl)

In "De Beukenhof" wordt begonnen in de grote tuinka-
mer, maar in de loop der jaren verhuist men verscheidene
malen naar andere ruimtes. Daar deze uiteindelijk alle-
maal voor bewonersdoeleinden benodigd zijn, resteert
slechts een kelderruimte zonder daglicht, geen geëigende
plek voor sociëteitsdoeleinden. Daarop begint men een
zoektocht naar een andere lokaliteit.

1994 -2016
In 1994 wordt een bijzonder geschikte locatie gevonden:
de recreatiezaal op de 12e verdieping van de Atlantaflat.
Het enige nadeel, ook voor de eigen bewoners, is dat de
liften slechts tot de 11e verdieping gaan. Als de sociëteit
aanbiedt ca. de helft van de kosten van een aan te leggen
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traplift voor haar
rekening te nemen,
wordt dit door het
bestuur van de Ver-
eniging van Eigena-
ren van de Atlanta-
flat graag aanvaard.
In een opgemaakt
contract wordt verder
vastgelegd dat Atlan-
ta in het keukentje
koffie, thee en ser-
viesgoed beschikbaar
stelt en dat vuile
kopjes en glazen
worden afgewassen.
Voor de huur tijdens
de gebruikelijke
sociëteitstijden op
maandag, donderdag
en zaterdag en het verlenen van de genoemde huishoude-
lijke hulp komt men een alleszins reëel bedrag overeen.
Op 13 oktober 1994 vindt de eerste bijeenkomst in het
nieuwe onderkomen plaats.
Uit eigen gelederen van de sociëteit is daarop een buffet-
commissie ingesteld, die zorgt voor de aankoop van de
nodige flessen, het uitserveren van alle dranken en het
terugbrengen van kopjes en glazen naar de keuken. Door
dit eigen beheer is de prijs van de consumpties steeds
laag gebleven.
Vele jaren komt de sociëteit naar alle tevredenheid en
zonder problemen in de Atlantaflat bijeen.

Sociëteit op bovenste verdieping
Atlantaflat, Stationsplein
(Martin Idema)

Vanaf 2013 doen zich echter opnieuw perikelen voor.
Het personeel dat in dienst is bij Atlanta wordt ontslagen
en daarmee verliest de sociëteit haar huishoudelijke on-
dersteuning. Vervelend maar niet onoverkomelijk. Tegen
het einde van 2013 komt echter de aanzegging om bin-
nen twee maanden uit Atlanta te verdwijnen, hoewel er
een contract ligt met een opzegtermijn van een jaar. Zo-
als eerder speelde deelt ook nu het sociëteitsbestuur na
diepgaand beraad mede, dat het niet tot ontruiming be-
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Atlantaflat, zaterdagochtendbijeenkomst. juli 2011
(Martin Idema)

reid is. Bovendien legt zij Atlanta voor om gedurende
drie jaar de vastgelegde periodieke huurverhoging niet te
verrekenen, ter compensatie van de ontnomen huishou-
delijke hulp, en verder een huuraftrek te willen toepassen
ter grootte van de vanaf 2013 voor eigen rekening geno-
men consumabele aanschaffingen met betrekking tot de
koffie- en theevoorziening. Deze mededelingen en de
uitvoering ervan hebben tot op heden niet tot een ant-
woord geleid.
In mei 2016 krijgt het sociëteitsbestuur het verzoek om
de recreatieruimte in Atlanta te kopen of anders naar een
nieuw gecreëerde recreatiezaal op de benedenverdieping
te verhuizen. In goed overleg met de leden wordt van
beide mogelijkheden afgezien. Ten behoeve van de in-
richting van de nieuwe recreatiezaal wordt in de tussen-
tijd de sociëteitsruimte in belangrijke mate ontmanteld,
waardoor de animo om in Atlanta te blijven als sneeuw
voor de zon verdwijnt.

Opnieuw gaan we dus op zoek naar een andere locatie.
Na overleg met het bestuur van Atlanta kunnen wij zelf
het moment van verhuizing bepalen. Inmiddels hebben
wij een mooie nieuwe plek gevonden, in Rozendaal, in
de Serre van de (Heeren- )kerk. Vanaf 1 december 2016
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Tuinkamer Rozendaal: nieuwe locatie vanaf december 2016.
(Klaas Eldering)

maken we daar op maandag en donderdag gebruik van de
Haardkamer, op zaterdag van de Tuinkamer en tijdens
onze periodieke lezingen en algemene vergaderingen van
beide ruimtes.

Martin Idema was tussen maart 2011 en maart 2017
voorzitter van het bestuur van de Velpse Sociëteit.

Bronnen
Dit artikel is met name ontleend aan de brochure "Grepen uit.
de geschiedenis van de Velpse Sociëteit - Opnieuw uitgebracht
en geactualiseerd ter gelegenheid van het 31e lustrum in
2011 ", Martin Idema, 2011. "Grepen uit de geschiedenis van
de Velpse Sociëteit" is in 1994 geschreven door Ir. A. Wijers,
toenmalig voorzitter. In bovenstaand artikel is ook gebruik
gemaakt van de door Ton Wijers in 2004 uitgebrachte "Aan-
vulling op Grepen uit de geschiedenis van de Velpse Soci-
eteit", Naast de informatie uit het archief van de sociëteit en
naast mondelinge informatie van leden is in de brochure ook
gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal. 1938 (herdruk
1973).
Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog, Deel V, 1974.
Van lint naar hart. Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw,
Uitgave Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, 2000.
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DE GASTENBOEKEN VAN BEEKHUIZEN EN RHEDEROORD deel 1

Jan Holwerda
Inleiding
Tuinhistorische publicaties betreffende de landschapsstijl
en zeker daar waar wordt ingegaan op de introductie
ervan in Nederland, schetsen vrijwel zonder uitzondering
de veranderingen in de parkaanleg rond Biljoen en op

. Beekhuizen bij Velp.] En dan wordt altijd het gastenboek
van Beekhuizen aangehaald. Maar niet alleen in tuinhis-
torische publicaties, ook in publicaties ingaand op het
literaire werk van Elisabeth Maria Post (1755-1812)
wordt graag gerefereerd aan dit gastenboek. Naast dit al
langer bekende gastenboek is er een tweede deel opge-
doken, reden voor dit artikel. 2

12 juni] op Beekhuizen 24 week. Christiaan Andriessen in de
'moshut ' van Beekhuizen bij Velp. Hij wordt begroet door
waarschijnlijk gastvrouw Van Spa en en haar dochters. De
tekening is gemaakt tijdens zijn meerdaagse reis naar Gelder-
land, begin juni J 807 (Dagboekblad. Collectie Stadsarchief
Amsterdam: tekeningen en prenten nr. 010097006633)

...et in Arcadia ego! - de gastenboeken van Beekhuizen
Vanaf ca. 1775 liet Van Spaen over een periode van
meer dan vijftig jaar rond Biljoen en op Beekhuizen een
'natuurlijk' landschap aanleggen. Nijhoff schrijft in 1820:
die [Van Spaen] de plantsoenen en waterwerken in eenen
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uitmuntenden nieuwen smaak heeft doen aanleggen ( ... )
en zijnen land- en stadgenooten telkens bij vernieuwing
het heerlijkste genot bereidt.3 Van Spaen deelde zijn
bezit met bezoekers, en velen bezochten Beekhuizen dan
ook: in het schoone jaargetijde, door inlanders en
vreemdelingen, zoo sterk wordt bezocht, dat men er soms
meer dan honderd personen te gelijk aantreft( ...).4 De
bezoekers konden dan het gastenboek, dat in de salon of
in een blokhut nabij de Groote Waterval op Beekhuizen
moet hebben gelegen, tekenen. Op een tekening van en
met Christiaan Andriessen in de 'moshut' van Beekhui-
zen is een boek liggend op een tafel afgebeeld, mogelijk
het gastenboek, maar meer waarschijnlijk zijn schets-
boek.?

Het tot nu bekende gastenboek van Beekhuizen loopt van
29 augustus 1790 tot en met 30 augustus 1795. Beekhui-
zen werd daarmee op 29 augustus 1790 als het ware offi-
cieel geopend. Lijste der Personen, die de Grote Cascade
van Biljoen in Beekhuizen met bezoek vereert hebben is
de titel op de eerste pagina." En het is Van Spaen zelf die
het gastenboek opent met de woorden:

... et in Arcadia ego!
et moi aussi j'habite J'Arcadie!

J.F.W. de Spaen

Bijna tweehonderd bladzijden met in totaal vele honder-
den inscripties door bezoekers - soms behalve namen ook
wensen of gedichtjes - volgen. Adel, (oud- )regenten,
kunstenaars, schrijvers, architecten, studenten, predikan-
ten en gewone burgers bezochten Beekhuizen en lieten
met hun 'krabbels' een spoor na. Naamloos en tekenend
voor die tijd is de veelvuldig voorkomende notitie ( ... )
en huisvrouw. De wensen en gedichtjes, met name predi-
kanten konden het niet nalaten meer dan hun naam neer
te pennen, zijn veelal in het Frans en Nederlands, en een
enkele keer in het Latijn.



Meestal wordt Gods- en Beekhuizens grootheid bezon-
gen, maar Van Spaen wordt ook geroemd en bedankt.
Een ieder die bezig is met historische onderzoek op ter-
reinen als kunst, literatuur, adel, regenten of regioge-
schiedenis van bijvoorbeeld regio's als Arnhem, Amster-
dam of Rotterdam, en dan de periode rond 1800, zal in
het gastenboek hem of haar bekende namen tegenkomen.
Zo heeft Paasman al eens de namen van meerdere schrij-
vers en dichters uit dit gastenboek gehaald.'
Auteur pikte de onderstaande namen eruit; voor auteur
bekende namen die een relatie met de (tuin)architectuur
hebben. In het gastenboek zijn ook vele namen te vinden
van buitenplaats-eigenaren. Hoe (tuinhistorisch) interes-
sant dan ook, deze zijn vanwege het grote aantal achter-
wege gelaten. Overigens worden weer wel enige andere
krenten als illustratie van de inhoud hieronder naar voren
gebracht.

R.R. Viervant 29 juni) 1791 noteert de Arnhemse stads-
timmerman en stadsarchitect Roelof Roelofsz Viervant
(1755-1819). Viervant werkte eerder op het atelier van
zijn oom, de architect Jacob Otten Husly (1738-1796), en
was zelf betrokken bij o.a. de verbouw van kasteel Huis
ter Horst te Loenen en het buitenverblijf Nederburgh (de
voorloper van het Sonsbeek Paviljoen) te Arnhem.
Op 18 aug 1791 schrijft A. Vosmaer [Arnout Vosmaer
(1720-1799), directeur van het natuur- en kunstkabinet
van prins Willem V] het navolgende, waarin het nieuwe
denken over natuur en het ontstaan van de aarde door-
klinkt:

De grond dien gij betreed, droeg voormaa/s 't zwalpend nat
Eischt gij bewijs, doorzoek de hier gelege bergen,

De zeeschelp, heel versteind (*) wijst in het golvend pad,
De zondgesleten keij, 't geen 't waater haar kon vergen.

(*) geensints is mijn stelling, dat die schulpen aldaar
versteend zijn, maar wel, dat dezelven, van elders, met de
zondgeschuurde keijen. door geweld van waater, hier
vervoert zijn +
Het afsluitende +je aan het einde van de laatste regel
heeft een volgende, anonieme bezoeker gezet, met als
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commentaar: + Dat die kerel gek is, is zeker, want als het
water over deze bergen gestroomd had, was ons gant-
sche land wel verzopen geweest.

De tuinarchitect Gijsbert van Laar (1768-1820) bezoekt
in 1792 Beekhuizen8: Gi}sbert Van Laar van Utrecht,
den 17 Aug: 1792
Met dezelfde datum, en met de wetenschap dat Van Laar
later in Alkmaar woont en aldaar een kwekerij heeft, zijn
te vinden: InAn van Harencarspel te Alkmaar [waar-
schijnlijk Isaac Arnold van Harencarspel (1761-1839),
boekverkoper te Alkmaar] en Cornelis Breedt te Alkmaar
[Cornelis Breed of Breet (1776-1801)].

La grand Cascade a Biljoen, Chr. Henning

Christian Henning (1741-1822), die in opdracht van Van
Spaen omstreeks 1790 een serie etsen van Beekhuizen en .
Biljoen maakte, heeft het gastenboek ook getekend:
Christian Henning Constschilder van Haarlem d. 29 sept
1792.
Onder 10 aug 1793 is de (tuin)architect Johan Philip
Posth (l763-1831) te vinden. Hij maakt deel uit van het
navolgende gezelschap: madame Reynst Nee Raderma-
cher [Suzanne Ignatia Rademacher (1760-1814), ge-
trouwd met Pieter Hendrik Reijnst], mademoiselle M.
van Collen [Maria Anna van Collen (1768-1838), doch-
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ter van Ferdinand van Collen Heer van Gunterstein en
Tinhoven, vrouw van de Arnhemse stadsbestuurder
Abraham Willem Constantinus Keijser (1753-1819)],
monsieur P. Reynst [pieter Hendrik Reijnst (1767-1832),
stadsbestuurder te Arnhem en wonende in de Koning-
straat of Oeverstraat], monsieur F.N. van Outhoorn
d'Utrecht [Franciscus Nicolaas van Outhoorn (1767-
1846)], Posth [(tuin)architect Johan Philip Posth (1763-
1831), overlijdensadres Koningsstraat Arnhem], MiC.
van Reverhorst [MI. Maurits Comelis Van Reverhorst
(1760-1817), lid van de vroedschapIburgemeester van
Leiden], l.P. Pompe de Meerdervoort [Jhr. Mr. Johan
Petrus Pompe van Meerdervoort (1767-1828), stadsbe-
stuurder te Leiden].
Gedurende de zoektocht naar de personen achter deze
namen kwam naar voren dat Pieter Hendrik Reijnst van
1793 tot 1800 eigenaar van de buitenplaats Larenstein te
Velp was en dat Jhr. MI. Johan Petrus Pompe van Meer-
dervoort in 1802 eigenaar van de buitenplaats Berbice te
Voorschoten werd (in 1803 creëerde Johann David Zo-
cher (1763-1817) aldaar een landschappelijke tuin aan-
leg)."

Tussen 29 sept 1794 en 8 julij 1795 zijn geen namen
genoteerd. Mogelijk was het gastenboek toen veilig op-
geborgen. In die periode was er op kasteel Biljoen eerst
sprake van inkwartiering van geallieerde troepen, toen
volgde in de winter van 1794-1795 de Franse inval in
Nederland en vervolgens was er op Biljoen sprake van
een met grote schade gepaard gaande inkwartiering van
Franse troepen. 10

Het tot nu onbekende 'tweede' gastenboek met de inven-
tarisatiebeschrijving Gastenboek van Beekhuizen bij
Arnhem, 1797-1800 dook op in het Zeeuws Archief, in
het archief van de Familie De Jenge." Het boek kent
geen titelpagina en loopt van 20 mei 1797 tot en met 23
juli 1800; de inhoud is gelijkend aan dat van het eerste
deel en kent meer dan tweehonderd bladzijden.

De einddatum van het eerste deel en de startdatum van
het Zeeuwse exemplaar maken duidelijk dat er een 'rus-
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Tekening van de waterval van Beekhuizen. in het gastenboek
uit het Zeeuws Archief, d.d. 25 maij 1797---ille labitur, et labe-
tur in omne volubilis aeVU111G. van Hasselt
(uit Epistulae van Horatius, vrij vertaald '...die stroomt zal
stromen, wentelend in alle eeuwigheid). (foto Jan Holwerda).

senliggend' , dus tweede deel moet zijn (geweest) en dat
het Zeeuwse exemplaar in dat geval het derde deel zal
zijn.12
Het gastenboek in het Zeeuws Archief valt in de Franse
tijd, zoals ook blijkt uit het her en der voorkomen van het
woord burger, maar ook woorden als de betafse vryhyt
en des Bataefschen volks.
Ook de volgende notitie past in die periode: A. Boelens
uit Friesland den zr: august 1797 Een vrije Fries, dog
geen Bataaf

Ook in dit gastenboek heeft auteur naar hem op dit mo-
ment bekende namen die een relatie met de (tuin)archi-
tectuur hebben, gezocht. Gevonden zijn: Onder 8 junij
1797 duikt opnieuw de (tuin)architect l.P. Posth op. Hij
bezoekt Beekhuizen samen met F. de Nerée [mogelijk
Franciscus Josephus Aloysius de Nerée (1773-1846),
heer van Babberich, Camphuyzen en Hees]. De
(tuin)architect Philip Willem Schonck (1735-1807) is te
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vinden onder 28 augustus 1797. Schonck was betrokken
bij gebouwen en tuinen van de stadhouders in Den Haag
en bij paleizen, tuinen en domeinen als Het Loo, Soest-
dijk en Hof te Dieren.
Op 13 julij 1798 is J.P. Posth alweer te vinden, ditmaal
met M.G.H.c. Midderigh de Rotterdam [Maria Gertrudis
Henrica Midderigh (1779-1840), dochter van de Rotter-
damse wijnhandelaar, vrijmetselaar, patriot en politicus
Johannes Henricus Midderigh (1753-1800)], J.E.E. An-
dres [Juliana Catharina Elizabeth Andres (1777-1854)]
SJ. de Back gebor Andres [Sophia Johanna Andres (
1767-1830), getrouwd met Mr. George de Back (1746-
1828)], wed. van Bronkhorst gebooren Andres [Anna
Hermina Andres, weduwe van Evert van Bronkhorst]
wed. Ph. J. Andres [Geertruida Hendrika Holtkamp
(1733-1803), weduwe van Philip Jacob Andres (1736-
vóór 1778)], G.H. Andres [Gerrit Hendrik Andres (1775-
1803)], Ph. J. Andres [Philip Jacob Andres (1789-1834)]
G. D. Back [Mr. George de Back (1746-1828)].
Meerdere leden van de familie Andres woonden aan de
Bakkerstraat en Koningstraat te Arnhem. En Posths sterf-
adres is dezelfde Koningstraat.

Egbert van Drielst (1745-1818), bekend van o.a. de etsen
van Elswout bij Overveen (1796), bezoekt Beekhuizen in
1798 en noteert: E. van Drielst konstschilder 27 julij
1798.
Tot slot is onder 16 aug 1799 opnieuw Gijsbert van Laar
te vinden; te lezen valt: Anthonie van Wetering bloemist
etc te Oegstgeest bij Leiden [broer van Arie van Wete-
ring, compagnon van Gijsbert van Laar], ..lansen, Gbt
van Laar van Alkmaar Aanlegger van Hoven en Buite-
plaatsen & bloemist.
Heel aardig is dat een aantal 'werken' mogelijk refereert
aan het gastenboek. Zo schrijft Dirk van der Loo in Ge-
dichten en liederen uit 1806: Ik maakte, naar tijds gele-
genheid, een paar vierregelige versjes (. ..) om derelve, in
een Boek, voor Beekhuizen aangelegd, in te schrijven.
Hij sprak zijn ex tempore versjes tijdens het nagerecht
van een genoten diner bij Van Spaen uit, maar besloot
later een ander, voor het boek van Beekhuizen te ma-
ken.13 Mogelijk waren de versjes bedoeld voor het gas-
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tenboek, maar meer waarschijnlijk voor het boek ter ver-
vanging van de vernielde tekstborden met spreuken en
gedichten als eerder door Van Spaen in het park opge-
hangen." De al genoemde tekening van en met Christi-
aan Andriessen in de salon van Beekhuizen, gedateerd
met 12 junij 1807, laat een boek zien; mogelijk het gas-
tenboek, meer waarschijnlijk zijn schetsboek. Maar jaren
later wordt er met zekerheid aan het gastenboek gerefe-
reerd. In Een uitstapje in de environs van Arnhem, een
reisverslag uit 1813 van de huwelijksreis van Jkvr. Maria
Catharina Gallé (1788-1862) en notaris Nicolaas Esser
Meerman (1777-1851), is sprake van een bezoek aan
Beekhuizen en valt te lezen: onze namen in het te dien
einde liggend boek vermeld te hebben.ls

De grote cascade zoals Warnaar Horstink de:e in de
periode J 798- J 803 zag
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Met de jaartallen op een rijtje - het Arnhemse deel over
de periode 1790-1795, het Zeeuwse deel over de periode
1797-1800, de tekening uit 1807 en het reisverslag uit
1813 - moge het duidelijk wezen dat de twee nu bekende
exemplaren deel 1 en 3 zullen zijn en dat niet alleen deel
2 (nog) ontbreekt, maar ook een of meerdere delen van
na 1800 (nog) ontbreken.

Wordt vervolgd

Bladzijde uit het gastenboek, 15 july 1798, met de namen
l'an l.P. Posth en zijn gezelschap
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1 Meest recent in Heimerick M.l. Tromp, De Nederlandse Landschapsstijl in
de Achttiende Eeuw, Leiden 2012, p. 77-181.
2 Auteur werd door Jorien Jas getipt over het bestaan van wat volgens de
inventarisbeschrijving wel eens een tweede, tot nu toe onbekend, gastenboek
van Beekhuizen bij Velp zou kunnen zijn. Zij vond dit via de inventarisbe-
schrijving op archieven.nl; vermoedelijk een pas in of kort voor 2009 opge-
stelde inventarisbeschrijving (anders was het gastenboek wel eerder 'gevon-
den').
) Isaac Anne Nijhoff, Geldersch Arkadia, of wandeling over Bilioen en Beek-
huizen, Arnhem 1820, p. 6.
4 Nijhoff 1820, p. 9.
5 Collectie Stadsarchief Amsterdam: tekeningen en prenten nr. 010097006633.
6 Gelders Archief (GA), Arnhem, toegangsnr. 0508 Handschriften Rijksarchief
in Gelderland, inv. nr. 432 Lijst van gasten van Johan Frederik Willem van
Spaen en zijn gezin te Beekhuizen. en van bezoekers van deze tuin, 1790
augustus - 1795 september. Dit betreft een kopie van een origineel in particu-
lier bezit.
7 A.N. Paasman, Dichters in Gelders Arcadia. "Et in Arcadia ego" Il, in:
Werkgroep Achttiende Eeuw, Nederlandse ruinen in de achttiende eeuw,
Amsterdam/Maarssen 1987, p. 77-95.
8 Literatuur betreffende Gijsbert van Laar meldde dit overigens al.
9 Onderzoek naar deze personen en hun 'omgeving' is uitgevoerd als onder-
deel van het nog lopende onderzoek naar de tuinarchitect Johan Philip Posth,
door auteur en Arinda van der Does.
10 Tromp 2012, p. 161-152.
II Zeeuws Archief, Middelburg, toegangsnr. 99 Familie De Jonge, inv.nr. 213
Gastenboek van Beekhuizen bij Arnhem, 1797-1800.
12 Hoe dit derde gastenboek in Zeeland is terecht gekomen valt te reconstrue-
ren. Het stuk is een archiefaanwinst uit de periode 1987-1989 en afkomstig
van jhr. H.A. de Jonge van Zwijnsbergen uit Velp. Qua inventarisnummering
valt het tussen stukken van Johan Adolf de Jonge van Zwijnsbergen (1860-
1945). Johan Adolf was getrouwd met Madeleine Marie des Tombe (1862-
1945), de dochter van Jean François des Tombe (1827-1875) en Pauline Alber-
tine van Hardenbroek (1837-1889). Pauline Albertine is de dochter van Johan
Frederik Willem Carel baron van Hardenbroek (1807 -1871) die kasteel Biljoen
in 1853 erfde van zijn moeder Justine van Hardenbroek - baronesse van Spaen
(1780-1853). Justine is de zuster en erfgenaam (1848) van Alexander Jacob
baron van Spaen (1776-1848). En Alexander Jacob is de zoon en erfgenaam
van Johan Frederik Willem baron van Spaen (1746-1827), de man 'achter' de
gastenboeken. Nazaten van J.F.W.C. baron van Hardenbroek verkochten
Biljoen in april 1872 aan de Duitse industrieel Johann Heinrich Wilhelm Lüps
(1812-1880). (Lüps had in 1867 Beekhuizen ook al aangekocht) Oude stukken
als de gastenboeken waren denkbaar niet in de koop besloten en het derde
gastenboek zal via verervingen langs boven geschetste lijn in de familie De
Jonge zijn terechtgekomen.
J) Dirk van der Loo, Gedichten en liederen, Utrecht 1806.
14 Nijhoff 1820, p. 24.
15 Jhr. Mr. M.W. Snoeck (medegedeeld door), Een uitstapje in de environs van
Arnhem September 1813 door N. Esser Meerman, Bijdragen en mededeelin-
gen der s/ereeniging Gelre 36 (1933), p. 145-158. Uit hetzelfde reisverslag
komt naar voren dat ook Hartjesberg (het latere Sonsbeek) en kasteel Rosen-
dael een gastenboek of vreemdelingen boek kenden.



Cathrien van de Ree

Rietveld in Rozendaal
Bouwgeschiedenis Hertog van Gelrestraat 26-29

Gerrit Rietveld
Gerrit Rietveld heeft vooral bekendheid gekregen als
vroeg boegbeeld van "De Stijl". De aangesloten kunste-
naars streefden naar een radicale hervorming van de
bestaande kunst. Dat uitte zich vooral in het gebruik van
primaire kleuren en een sobere vormgeving.
Rietveld leefde van 1888 tot 1964. Zijn vader was meu-
belmaker en ook hij leerde aanvankelijk dat vak. In 1917
begon hij voor zichzelf in Utrecht. Hij ontwierp meubels
(de eerste versie van zijn beroemde stoel in 1918) en
kinderspeelgoed.
In 1919 sloot hij zich aan bij "De Stijl". Niet lang daarna
kreeg hij van Truus Schröder opdracht voor de bouw van
een huis. In 1924 was dit vroege voorbeeld
van functionalistisch bouwen klaar.
Rietveld nam hierna afscheid van "De Stijl"
en ging verder als vertegenwoordiger van
het "Moderne bouwen", met een sterk ac-
cent op licht, lucht en ruimte. In zijn werk
maakte hij gebruik van geprefabriceerde
onderdelen.Hij kreeg internationaal er-
kening. In 1928 stond hij met o.a. Le Cor-
busier aan de wieg van CIAM, het Congrès
Internationaux d'Architecture.
Rietveld maakte ook moeilijke jaren mee,
door de crisis en in de oorlog. In de jaren
vijftig kreeg hij weer meer opdrachten. Hij
ontwierp vele woonhuizen, maar ook grote
gebouwen, zoals de Julianahal van de Jaar-
beurs en expositieruimtes.
In 1961 ging hij een samenwerking aan met
enkele andere architecten. Dit bureau ont-
wierp o.a. het Van Goghmuseum en de Riet-
veldacademie in Amsterdam en de toenma-
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lige Kunstacademie aan het Onderlangs in Arnhem.
In onze gemeenten ontwierp Rietveld twee woningen in
Velp en vier in Rozendaal

Bouwgeschiedenis Hertog van Gelrestraat 26-29
Het grootste deel van de gronden van de gemeente Ro-
zendaal behoorde vanouds aan de heren van kasteel Ro-
sendael. De oorspronkelijke bebouwing was geconcen-
treerd rond het kasteel, langs het noordelijke gedeelte
van de Rozendaalselaan en de huidige De Génestetstraat.
Begin jaren '50 probeerde de N.V. Bouwen Aanne-
mings-maatschappij Bakhuizen uit Hilversum in Velp en
Rozendaal grond te verwerven voor nieuwbouw.

haart uit Grote Historische Atlas van Gelderland, ca 1905, uitgeverij Nieuwland 2005
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Eerste bouwplan Fa. Bakhuizen. 1958

Rozendaais gemeentesecretaris Derksen meende dat de
baron nooit zou verkopen, maar dat pakte anders uit.
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Een stuk grond aan de zuidzijde van de gemeente werd
verkocht.Tussen 1953 en 1957 werd dit gebied tussen
Schelmseweg, Ringallee, Wildwal en Leermolensenk be-
bouwd met eengezinswoningen. De aannemer zorgde
ook voor de nodige infrastructuur, zodat de gemeente
Rozendaal de portemonnee gesloten kon houden.
Aan de westzijde van de Daalhuizenseweg in Velp wer-
den indertijd bijna identieke woningen gezet.

Bouwen in de Wildwal?
In 1958 diende de N.V. Bakhuizen een aanvraag in voor
villa-bouw aan het noordelijke deel van de Hertog van
Gelrestraat, perceel sectie C nr.1256, groot 4600 m3,
eigenlijk in de Wildwal gelegen, aan de westelijke hoek
van de Leermolensenk. Het eerste plan kwam van ir. Vos
van de aannemingsmaatschappij .
De schoonheidscommissie wees dit plan af, onder meer
vanwege het lezenaardak en de symmetrische plaatsing
van de twee dubbele bungalows. Bovendien moest het
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perceel volgens het geldende uitbreidings-
plan bebouwd worden met twee enkele
villa's, elk met minstens 450 m3 inhoud,
op percelen van minstens 1800 m3. Dat
was volgens de aannemer volstrekt on-
haalbaar.
Ir. Vos schreef aan de schoonheidscom-
missie: "Indien het College van Gedepu-
teerde Staten zijn principiële goedkeuring
geeft voor de bouw (.....), is het onze be-
doeling een definitief plan te laten opma-
ken door Architect G. Rietveld te Utrecht,
een architect wiens naam de laatste tijd
door de wereldpers is gegaan en die er-
voor borg staat, dat aldus een verantwoord
begin zal worden gemaakt met een repre-
sentatieve moderne bebouwing van de
achterliggende villawijk."

Toestemming voor de bouw
Eind 1958 gaf Gedeputeerde Staten in
beginsel toestemming. Er kwam inderdaad
een ontwerp van Rietveld voor geschakel-
de bungalows met platte daken. De dubbe-
le bungalows oogden nu als 'enkele' wo-
ningen. Overigens ging de eerste zending
van de plannen van Rietveld kennelijk
verloren, dus stuurde de firma Bakhuizen

GEMEENTE
ROZENDAAL (Gld.)
Burgemeester en wet-
houders brengen ter
openbare kermis, dat
ontvangen Js een ver-
zoek om vergunning tot
het houwen van 2 dub-
hele woningen op een
terrein aan de noord-
zijde van de Hertog van
Gelrestraat, kadastraal
bekend .sektle C no. 1256.
Het plan voldoet niet
geheel aan de stede-
bouwkundige voorschrif-
ten.
Zii zijn echter voorne-
mens met toepassing
.van artikel 20 der We-
deropbouwwet de uit-
voering ,qaarval'! moge-
lijk te maken,
'.Pegen dit voornemen
kunnen. bela~bben.
&in een

Tegen de regels
Met het oog op de strijdigheid met het
geldende uitbreidingsplan kregen Burge-
meester en Wethouders het advies zich te
beroepen op de Wederopbouwwet (art.
20).
Op 28 juli 1959 stond er een aankondiging
in de Velpse Courant en in de landelijke
pers dat B en W voornemens waren dit
artikel toe te passen. Er was slechts een
week de gelegenheid om schriftelijk be-
zwaar te maken.
Kennelijk stond er een tijdelijke houten
woning op het perceel. De tijdelijke be-
woner van het perceel kreeg namelijk
onmiddellijk na het verlopen van deze
week per brief bevel om zijn huis binnen
een maand te ontruimen.

Niet van een leien dakje
Er ontstond gesteggel over de geplande
watervoorziening. De geplande huizen
lagen hoger dan de bestaande wijk ten
zuiden van de Leermolensenk. De water-
druk hier was maar net voldoende. De
aannemer stelde voor om nu water door te
trekken vanaf de pomp bij de kerk, maar
daar voelde de gemeente niets voor.
Een volgend twistpunt was de ruimte voor
een weg omhoog, aan de westzijde van de

Leermolensenk. Ten noorden van de nieuwe woningen
moest immers een nieuw villapark verrijzen. Nu loopt
hier de Steenhoek.

de hele set nog eens. Knipsel Velpse Courant, juli
De nieuwe plannen vielen in goede aarde. 1959
Ir. Baauw van gemeentewerken Rheden werd om een
oordeel gevraagd. Hij schreef dat gegevens over materia-
len, kleuren enz. ontbraken en dat deze alsnog moesten
komen.
"Maar: het plan is overigens zo gaaf dat dezerzijds geen
bezwaren rijzen". Rietveld leverde desgevraagd een kort
briefje over de materialen, waarin de paarsrode baksteen
genoemd wordt en de uitstekende - donkere- lijsten langs
de platte daken. Kennelijk vond men dit briefje toch te
summier, want in april 1959 werd nog eens bij Rietveld
naar maten en precieze gegevens ge raagd.
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Uiteindelijk werd pas in november 1960 de definitieve
overdrachtsakte voor de grond opgemaakt. De gemeente
betaalde aan de formele eigenaar, Maatschappij Weste-
lijk Handelsterrein te Rotterdam, 2354 gulden voor het
perceel en 1354 gulden als bijdrage aan de kosten voor
weg en riool. De rest kwam voor rekening van de aan-
nemer. De akte stelde beperkende voorwaarden, onder
meer over behoud van grote bomen in de Wildwal.
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Pas in 1961 kon
eindelijk dus ge-
bouwd worden. Op
bijgaande foto zijn
de huizen net klaar.
Goed zichtbaar is
de uitvoering in
twee kleuren bak-
steen, de nu toch
licht geschilderde
dakranden en de
voor Rietveld type-
rende roedenverde-
ling in de grote
ramen. De grote
eiken op de achter-
grond in de Wild-
wal staan er nog, nu
monumentaal.

'..
..,

de' daklijsten en de
•.• witgekalkte muren.
.• Maar de baksteen

van nr. 26-27 en de
., lichte daklijst van

nr. 27 tonen de
originele uitvoering
uit 1961.

Van Gelrestraat 26-29 vanaf hoek Schelmseweg, 1961

Huidige situatie
De meeste bungalows zijn later verbouwd. Nr. 29 is bij-
voorbeeld in 1978 en in 1998 aangepast. Van buiten ge-
zien wordt de combinatie van nr. 28 en 29 vaak als de
meest authentieke beschouwd, met de donkere, 'zweven-
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Zitaanricht oostziide van nr. 29

Bronnen
De informatie over de bouwgeschiedenis is afkomstig uit het
bouwdossier van de betreffende woningen bij het Gelders
Archief en van de erven van een van de bewoners.
De bouwtekeningen van afbeelding 2 en 3 komen ook uit het
bouwdossier. De overige foto's zijn afkomstig van particulie-
ren, evenals het krantenknipsel.
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van mijn vaders broer Dirk, die in een Jappenkamp aan
de Birmaspoorlijn was omgekomen. Hun aangrijpende
verhaal is door mijn nicht Susanne te boek gesteld, zoals
ook in Ambt en Heerlijkheid te lezen viel'. Zij kwamen
tijdelijk inwonen, mijn vader was voogd van Nienke,
Ard, Susan en Dick. In datzelfde jaar werd mijn vader
opnieuw voor militaire dienst opgeroepen. Door de week
was hij daarvoor in Venlo. In januari 1947 volgde de
geboorte van mijn broer Arnoud, ongeveer aan het begin
van de koude winter van dat jaar. Door de ontwikkelin-
gen in Indië/Indonesië, het land waar mijn vaders familie
ontelbare voetstappen heeft staan, voelde mijn vader zich
geroepen om zich daar nuttig te maken en is het hem
gelukt als Rode Kruisarts daarheen te worden uitgezon-
den. Dus niet in het leger, zoals hij zich verdedigde te-
genover zijn antikoloniale oudere zus, mijn tante Sacha.

'Jvlét mevrouw J-{aag... +' 1Jee[2
'Bijde honderdste verjaardaq van Ewaida J{aag van Haaften, doktersvrouw in Ye(p

Jaap Haag

Op haar honderdste verjaardag: Ewalda mei haar
achterkleinkinderen Nikolas en Tesse. Met rechts
burgemeester Van Wingerden-Boers en in het midden de
ouders van Nikolas: A/jen Haag (kleinzoon van de iOO-jarige)
en Meta Mikeç

Herstel
Het herstel na de bevrijding begon natuurlijk met het
meest elementaire: zoals het repareren van allerlei schade
of het herstel van de telefoonaansluiting. En voor een
dokter ook niet onbelangrijk: een (geleende) motor om je
snel te kunnen verplaatsen (in de oorlogsjaren deed hij de
praktijk op de fiets). Wat later volgde de aanschaf van
een T-Ford, zonder wielen weliswaar, maar daar wisten
ze bij Garage Van Straten wel raad mee. Ook was er de
zorg om losser geworden zeden bij de jeugd en mijn
vader honoreerde daarom een verzoek om seksuele voor-
lichting te geven in het NHV-gebouw in de Stationstraat.
In de zomer van 1946 kregen mijn ouders inwoning van
het uit Indië komende gezin van onze tante Riet, weduwe
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•• .z:

Vins Haag met zijn team van Rode Kruiszusters in een jeep in
Indonesië, i948

Aan mijn moeder de taak om voor de inwoning van zijn
waarnemer te zorgen. Vanwege de woningschaarste
kreeg mijn moeder ook nog inwoning van het later naar
Amerika geëmigreerde echtpaar Van Deelen en medio
jaren '50 van dokter Van der Hoop, de associé van mijn
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vader, die een deel van zijn wat al te groot geworden
praktijk overnam.

De jaren '50
Eind 1948 keerde mijn vader terug uit Indië/Indonesië. In
1951 kwam als nummer 5 in het gezin nog schrijver de-
zes ter wereld. Voor mijn ouders was dat aan het begin
van een periode, die voor heel Nederland prachtig be-
schreven is door Annegreet van Bergen in haar boek
Gouden jaren', Met daarin de komst van de elektrische
stofzuiger, de wasmachine (met een kuip en een wrin-
ger), een geiser en wat later ook de koelkast. Die was
ook nodig om bepaalde medicijnen koel te bewaren en
aanvankelijk werd daarvoor een beroep gedaan op de
ijskast van onze buren, oom Jan en 'rnammi' (tante
Agaath) van der Sande. Een auto had mijn vader be-
roepsmatig al. Maar daarnaast ging veel toch ook nog op
de oude voet door: kolenkachels, het wecken van groente
en fruit, het eenmaal per week in bad gaan, het niet dage-
lijks verschonen van ondergoed..... En op zaterdag-
avond spelletjes, zoals kwartetten, mens-erger-je-niet of
ganzenborden. Pianoles of blokfluit1es hoorde er voor
ons kinderen óók bij. Televisie - de eerste TV's kwamen
midden jaren' 50 - hadden we niet. Als er iets op TV was
gingen we kijken bij vriendjes (woensdagmiddag naar
De Verrekijker). Of bij de buren, oom Jan en mamrni, en
dat was vooral voor de kampioenschappen kunstrijden op
de schaats met Sjoukje Dijkstra of een nationaal gebeu-
ren als de uitvaart van Koningin Wilhelmina in 1962.
Wat ook 'vooroorlogs' bleef was de bezorging aan huis
door de melkboer (ik geloof Terheiden), bakker Berk-
hout, die daarvoor een bakfiets had, of groenteboer Rig-
geling, die met paard en wagen langs kwam.
En dan was er nog de smid, Jan Tacke, die de kachels
onderhield en om zijn rondborstigheid altijd zeer ge-
waardeerd werd. Hij kon altijd weggeroepen worden
want hij zat bij de vrijwillige brandweer en ik herinner
me nog dat hij ons vertelde hoe hij in de meidagen van
1940 als jongeman getuige was van de branden in het
gebombardeerde Rotterdam. En hoe machteloos de
brandweer toen in feite stond en dat hij vanaf dat mo-
ment bij de brandweer wilde.
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Nieuw in het huishouden
van dejaren '50: een
boenmachine met jongste
zoon Jaap aan de knop

Moeder Ewalda leest voor aan
haar drie oudste kinderen: Jen
(midden), Annelies (links) en
Dirk

Onze hulpen
En wat in de gegoede kringen - want laat ik eerlijk zijn,
daar behoorden wij toe - ook nog heel normaal gevonden
werd was het beroep op huishoudelijke hulp: een werk-
ster, een dienstmeisje en iemand voor de tuin en andere
zware klussen. Dat waren mevrouw Heyting, die in april
'45 bij ons in de kelder had ingewoond, Elly (van wie ik
de achternaam vergeten ben, maar ze kwam uit Gies-
beek) en na haar de Velpse Clazien van den Brink, die
ook als drumster bij de drumband Mr H.M. van der
Zandt zat. En niet te vergeten Jan Muis, die het tuinon-
derhoud deed maar ook één keer in de week 's ochtends
heel vroeg onze schoenen kwam poetsen. Vrijdagavond
mochten we bij hem en zijn vrouw de tijdschriften Mar-
griet en Revue komen halen (ze woonden in de bene-
denwoning aan de Hoofdstraat waar nu banketbakkerij
Theunissen zit), want daar hadden wij zelf geen abonne-
ment op. Ik bewaar warme herinneringen aan hen allen.
Het was voor hen misschien niet altijd makkelijk met die
vijf, soms best wel wat vrijgevochten kinderen Haag
(want vergeleken met andere gezinnen mochten wij in
mijn herinnering vrij veel) in dit dokters gezin met alle
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drukte van een dokterspraktijk. En aan mijn moeder dus
de taak dat alles te 'managen' al heette dat toen nog niet
zo, natuurlijk. Voor ons als kinderen Haag was het trou-
wens ook een leerzaam contact met andere maatschappe-
lijke bevolkingsgroepen dan het eigen, ietwat bescherm-
de milieu. Van Clazien hoorde ik bijvoorbeeld voor het
eerst over 'teenager-muziek', die je tussen vijf en zes op
de radio kon horen. Als zij er dan (nog) was tenminste,
want anders stond dergelijke muziek niet aan.
De radio was er bij ons vooral voor het nieuws, voor het
politieke commentaar van meester G.B.J. Hiltermann op
zondagmiddag na het nieuws van 13.00 uur, voor Wim
Kan op Oudejaarsavond en voor klassieke muziek, waar-
van mijn ouders ook een groeiende verzameling gram-
mofoonplaten verwierven.

Ewalda, Vins en hun oudste
dochter Jen tijdens de receptie
vanwege het 25-jarig artsjubi-
leum van Vins Haag in J963

Het huis Boulevard 4 met de
vlag uit vanwege het 25-jarig
artsenjubileum van Vins Haag
in 1963

Winkels en boodschappen
Bij haar boodschappen had mijn moeder een voorkeur
voor winkeliers, die patiënten van mijn vader waren, wat
betekende dat er niet alleen bij eigen, protestantse ge-
loofsgenoten gewinkeld werd, zoals in het verzuilde Ne-
derland toen nog vaak voorkwam. Zo werd zowel naar
slagerij Dijkstra in de Emmastraat als naar slagerij Del-
gijer aan de Hoofdstraat gegaan. De net als de Delgijers
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eveneens katholieke smid Jan Tacke is al genoemd. Van
veel andere winkeliers ken ik de geloofsachtergrond ove-
rigens niet. Maar van de vele winkeliers waar wij gere-
geld kwamen (als kinderen werden we geregeld op een
boodschap uitgestuurd) zijn onder meer te noemen het
ouderwetse koffiewinkeltje van Wijlhuizen in de Emma-
straat, groenteboer Gerritsen daartegenover, fietsenmaker
Oldenmenger (als ik de naam goed onthouden heb) aan
de Parkstraat en daar tegenover kapper Liethof, de ban-
ketbakkerszaak van Olde Dubbelink, fotograaf Van
Beurden, boekhandel Schermerhorn (bij wie ik later nog
een half jaar heb mogen werken), de kolenboer Troost
aan de Parkstraat, de elektriciteitszaak van Heling aan de
Hoofdstraat en de (Velps eerste) zelfbedieningswinkel
van de familie De Held (in de reclame: De Held van
Velp, die als een ware St Joris de draak van de te hoge
prijzen versloeg). Die verkoos mijn moeder meestal bo-
ven Albert Heyn (toen nog een gewone winkel aan de
Hoofdstraat), vooral ook omdat mevrouw De Held de
lekkerste kaas had volgens mijn moeder. En dan waren er
nog de beide apotheken, die van Koek en die van Hin-
nen, waar we veel kwamen maar dat was vooral vanwege
de recepten enlof medicijnen voor patiënten. We kregen
dan altijd een dropje. En
natuurlijk Garage Van
Straten, die onze auto
onderhield, waarvan ik
me vooral de monteurs
Peter en Aard herinner.

Ter kerke
Mijn ouders waren kerke-
lijk zeer meelevend. Mijn
vader, een dominees zoon,
het meest. Hij was kerk-
voogd van de Hervormde
Kerk en na zijn terug-
komst uit Indië /Indonesië
eind 1948 heeft hij zich
bovendien zeer ingezet
voor de restauratie van de
Oude Jan.

De restauratie en de aanbouw
van het koor van de Oude Jan,
waar Vins Haag zich zo voor
heeft ingezet
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Velpse medici in de jaren '50, met in het midden (zittend)
dokter Op den Winkel, en staand van links naar rechts de
dokters Haag, Visser 't Hooft, Scherpenhuysen, Hartman. van
der Willigen, Eykman en Portheine

Op zondag gingen mijn ouders dus vrijwel altijd ter ker-
ke en waren dan onder het gehoor van predikanten als
dominee Oskamp, Van der Flier, Bredschneyder, de Jong
en lsrael.
Als kinderen gingen we dan naar de zondagschool in het
NHV -gebouw in de Stationsstraat of de jeugdkerk in het
Poortgebouw aan de Kerkallee of de Oude Jan aan het
einde van de Kerkstraat. Ongeveer een keer per jaar ging
mijn vader daar zelf in de dienst voor en daar gingen we
dan met het hele gezin naar toe. En toen de vaste organis-
te een keer verhinderd was mocht mijn oudste zus len
invallen op het orgel, wat op mij grote indruk maakte.
Mijn moeder was wat vrijzinniger dan mijn vader maar
als kinderen waren we ons dat niet bewust.
Als kerkvoogd werd mijn vader thuis ook regelmatig
gebeld door medekerkvoogden en als mijn moeder dan
als eerste de telefoon opnam klonk opnieuw: 'mét me-
vrouw Haag ... '
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Dochters Jen en Annelies in de schoolbanken van School 1

Naar school
Goed leren was bij ons thuis een vanzelfsprekendheid en
daar hoorden goede schoolprestaties bij. Al vermoed ik
dat mijn moeder in haar hart wat dit betreft de eisen ook
weer niet al te hoog stelde, misschien wel omdat ze
vroeger als meisje als het op schoolprestaties aankwam
wat in de schaduw had gestaan van haar oudere zussen.
Want afgezien van mijn oudste zus len, die in Arnhem in
zes jaar vlekkeloos het gymnasium doorliep, zijn we op
de middelbare school allemaal wel eens blijven zitten.

Schoolfoto van de derde klas van School 1van mevrouw Van de
Koppel, met Jurrie-Jan Bruins, Jaap Haag, Loekie Kernming en
Peter Groeneveld links bovenaan, ca 1960
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Maar op de lagere school ging het helemaal goed. Alle
vijf hebben we School laan de Vondelstraat doorlopen
en bewaren we warme en goede herinneringen aan on-
derwijzers(essen) als de meesters Kits (het schoolhoofd),
Vrieze en Van Beek, de juffen Struiksrna, Van den
Bosch en Kruize (hopelijk schrijf ik hun namen goed) en
voor mij ook de jonge mevrouw Van de Koppel, met de
nadruk op mevrouw, want anno 1957 was een getrouwde
vrouw voor de klas iets nieuws (nog niet zo lang daar-
voor volgde voor vrouwen ontslag bij een huwelijk).

Met auto en caravan op vakantie in Zwitserland, 1959. Met
tussen Vins en Ewalda hun zonen Dirk, Amoud en Jaap en
links dochter Annelies

Ewalda met Jaap en Amoud op het ijs 1"0/1 de GO!IlI";:.eetussen
Marken en. Vnl~ndam 1963
20

Voor mij was het echter niets bijzonders, want als ik
ergens 'modem' in ben opgevoed dan is het in de gelijk-
waardigheid van mannen en vrouwen. We hadden een
vrouwelijke tandarts (mw Teenstra), in het Velpse zie-
kenhuis was zuster Van Zwol het hoofd van de verple-
ging en dat mijn zussen een academische opleiding gin-
gen volgen was volkomen vanzelfsprekend.

Op Rozendaal
Aan het doktersvrouwbestaan van mijn moeder kwam in
1964 een einde toen mijn vader geneesheer-directeur van
het Arnhemse Diaconessenhuis werd. Eind dat jaar werd
verhuisd naar Rozendaal, nadat de praktijk was overge-
nomen door dokter Gunning. Mijn moeder moet in eerste
instantie zo haar eigen gedachten gehad hebben over
deze stap van haar man. Toen ik zelf later een keer solli-
citeerde naar een functie als hoofd van een regionale
archiefdienst had mijn moeder daar haar twijfels over:
'net als je vader ben je goed in leiding geven aan gelijk-
gestemde lieden', met de nadruk op gelijkgestemd. Uit-
eindelijk heeft mijn vader dit directeurschap vijf jaar
vervuld, daarna werd hij controlerend geneesheer bij het
GAK. Maar van het bestaan op Rozendaal hebben mijn
ouders genoten. Mijn moeder ging zingen in de cantorij
van de kerk en werd actief voor de bejaardensociëteit.
Kerkelijk raakten ze - al was het eerst even wennen -
vertrouwd met de bevl?gen en vernieuwende (dichter-,

. -
Het huis aan de Rozendaalse Kerklaan in de winter van 1996-
1997
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Vins en Ewalda op de Worth-Rhedense heide, met dochter
Annelies en de zonen Jaap en Arnoud, ca 1970

dominee Barnard, wiens preken vooral mijn vader aan-
spraken; mijn altijd wat nuchterder moeder vond ze soms
wel eens wat 'moeilijk'. Toen mijn vader eind jaren '60
zijn directeurschap inruilde voor een betrekking bij het

Grootmoeder Ewalda met kleinzoon A/jen, ca 1987
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GAK begon voor mijn ouders een rustiger bestaan.
Op mij als jongste na waren al hun kinderen het huis uit
en mijn oudste zussen al (bijna) afgestudeerd. In het
huishouden en in de grote tuin werden mijn ouders ter-
zijde gestaan door Trees en mijnheer Praasterink en dat
was altijd heel gezellig aan de koffie.
Maar kort daarop klopte het noodlot aan de deur. Dat
kwam in de vorm van een ernstig auto-ongeluk, waarbij
mijn vader zwaar gewond raakte. Hij overleefde het en
herstelde maar dat herstel ging langzaam en het ongeluk
had hem in één slag een stuk ouder gemaakt. Het kostte
hem moeite dat te aanvaarden, wat het voor mijn moeder
ook niet even makkelijk maakte. Maar met de komst van
de kleinkinderen Mendel, Vincent en Charlotte (de kin-
deren van mijn broer Dirk en zijn vrouw Riet) brak weer
de zon door. Totdat mijn vader getroffen werd door kan-
ker, waaraan hij uiteindelijk in 1984 overleed.

Op naar de honderd!
Voor mijn moeder begon een bestaan als weduwe, en
daarin heeft ze dankzij haar positieve instelling haar
draai weten te vinden. Ze genoot van het zingen in de
Rozendaalse cantorij en ook van de grote tuin van het
huis aan de Kerklaan, nummer 21, een heerlijk logeer-
adres, ook voor haar - uiteindelijk vijf - kleinkinderen.'.
In 1984, kort voor het overlijden van haar Vins, was
Petra Vlaswinkel uit de Velpse Troelstrastraat als nieuwe
hulp in mijn moeders leven gekomen en dat werd een
vriendschap - 'mijn zesde kind' - voor de rest van haar
leven. Maar de jaren gingen tellen en na een val in huis,
waarbij ze haar stuitje brak, volgde een kort verblijf in
het Lorenzhuis in Velp. En na weer even op Rozendaal te
zijn teruggekeerd is ze in 2009 naar de Biesdel verhuisd,
waar ze op 30 december 2016 dus haar honderdste ver-
jaardag vierde.

1 Susanne Haag, Ontmoeting op de Sibajak. Een liefde in Indië, Velp
2016.
2 Annegreet van Bergen, Gouden jaren: hoe ons dagelijks leven in een
halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd, uitg. Atlas Contact, 2014.
3 In 1986 en 1988 kwamen Arjen en Martijn erbij, zonen van Janny
Gerrits en schrijver dezes.
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gen later. Hij bracht hem onder meer in aanraking met de
werken van Vincent van Gogh. Ook het echtpaar Kröller-
Müller werden door deze Bremmer geadviseerd over
aankopen o.a. van de schilder Van Gogh. Lange tijd zou
Niewegs werk onder grote invloed van deze schilder
staan. Fruitbomen, portretten en zonnebloemen waren
aanvankelijk ook zijn favoriete onderwerpen.
Na zijn afstuderen deed Jakob Nieweg nog enige jaren
onderzoek naar de denkbeelden van de anglicaanse

JAKOB NIEWEG 1877 - 1955
Predikant of kunstenaar

Fineke Burgers

In het Friese Hogebeintum werd in 1877 in het gezin van
de predikant Hendrik Nieweg en zijn vrouw Rensje de
Boer het eerste kind geboren. Men noemde hem Jakob.
Van jongs af aan voelde Jakob zich voorbestemd om in
de voetsporen te treden van zijn vader. Daarom ging hij
na het gymnasium theologie studeren. Hij tekende echter
ook graag en volgde al in zijn middelbare schooltijd in
Groningen lessen op de Academie Minerva. Tijdens zijn
studie theologie, ook in Groningen (1897-1902), maakte
hij kennis met de kunstpedagoog H.P. Bremmer, die
regelmatig naar Groningen kwam om er cursussen in de
'Practische Aesthetica' te geven. Bremmer heeft als do-
cent invloed gehad op Jakob Niewegs schildersopvattin- Zonnenbloemen Jacob Nieweg

Echtpaar Nieweg (Charly Toorop)
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Pastorie Spankeren 1912-1973 col1: Jas Leeman

theoloog P.W. Robertson en promoveerde op dit onder-
werp in 1905. In datzelfde jaar trouwde hij met Neine
Geertruida van der Meulen (1879-1961) uit Drachten en
vestigde zich als predikant in Klooster-Ter Apel. Daar
werd in 1906 hun eerste kind, Hein geboren. In zijn vrije
tijd bleef Jakob Nieweg steeds tekenen. Hij liet in 1907
voor het eerst iets van zijn werk aan Bremmer zien. Deze
vond dat hij duidelijk talent had en moedigde hem aan
om door te gaan
Jakob Nieweg bleef vervolgens vier jaar als predikant in
Winsurn, waar de 2 dochters het levenslicht zagen:
Mintje in 1909 en Renske in 1911. In 1912 nam hij een
beroep aan voor het predikantschap in Spankeren en
Laag-Soeren.

Naar Spankeren
Jakob Nieweg twijfelde toen al of hij predikant zou blij-
ven of dat hij zijn schilderkunst verder zou gaan ontwik-
kelen. Want steeds meer realiseerde hij zich dat zijn werk
als predikant niet te combineren zou zijn met een bestaan
als kunstschilder. Hij kaartte dit "probleem" aan bij zijn
familie. Zijn schoonvader, die niet onbemiddeld was,
wilde hem wel een toelage verschaffen. Deze stelde wel
als voorwaarde dat hij eerst nog twee jaar zijn ambt
moest vervullen in Spankeren-Laag Soeren, waar hij net
een beroep had aangenomen. Bovendien moest hij zich
ook laten beoordelen door zijn leermeester Bremmer of
er echt toekomst zat in zijn schilderkunst.
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Deze voorwaarden heeft Jakob Nieweg geaccepteerd.
De Laag-Soerense H. Gerbrands verhuisde de inboedel
van het gezin op 22 maart van Winsum naar Spankeren
en op 3 juni 1912 vestigde het domineesgezin zich aldaar
in de nieuwe pastorie, die net in 1912 gebouwd was (ar-
chitect J.R. Schoonman) op de plek van de oude en op de
oude kelder die gehandhaafd bleef. Het adres was Span-
keren 45. Hij volgde ds. J.W.c. Ort op, die naar Indië
vertrok. Men wilde hem kennelijk graag hebben als pre-
dikant in SpankerenlLaag Soeren, want er ging destijds
een intekenlijst rond met de volgende tekst:
"Ondergeteekende verbindt zich zolang Dr. J. Nieweg
predikant te Spankeren en Laag Soeren is, tot verbete-
ring van diens tractement, de achter hun naam ge-
plaatste som te zullen bijdragen. "
52 gemeenteleden tekenden in voor een totaalbedrag van
f 201,25.De verdienste was 1100 gulden "s jaars. Het
toegezegde bedrag zou bovenop dit al sinds 1865! vast-
staande landelijke predikantstractement komen.

Het dorp Spankeren waar de Niewegs zouden gaan wo-
nen, had rond 1900 ongeveer 300 inwoners. De bevol-
king was volledig agrarisch gericht. Daar zou pas in 1916
verandering in komen met de komst van de NV Email-
leerfabriek "De IJsel" de Z.g. Edy. Jakob Nieweg was als
predikant erg geliefd vanwege zijn oprechte aandacht
voor zijn gemeenteleden. Hij kon bij zijn preken welis-
waar vaak moeilijk uit zijn woorden komen door zijn
emoties, maar hij bezocht "zijn" schapen regelmatig en
was begaan met hun lot. Maar in het gesproken woord
kon Nieweg op den duur toch te weinig kwijt, vond hij
zelf. In zijn schilderkunst kon hij zich beter uitdrukken
en zijn gevoelens uiten.
Ook al heeft Jakob Nieweg maar 2 jaar in Spankeren
"gestaan", deze jaren waren belangrijk voor de rest van
zijn leven en dat van zijn gezin. Hij leerde bij de Protes-
tantenbond, waar hij regelmatig predikbeurten vervulde,
Anna van Houten-van Gogh kennen, de zuster van Vin-
cent van Gogh. Zij woonde sinds 1909 aan de huizing A
280 Hoogestraatkom, zoals men dit toen noemde, later de
Tramstraat 14 - weer later Hoflaan te Dieren. Anna was
gehuwd met Joan Marius van Houten, een Leidse kalkfa-
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Anna

brikant in ruste. Anna
van Houten had schilde-
rijen van haar broer op
zolder staan.
Zij waardeerde ze aan-
vankelijk niet zo, maar
door het contact met
Jakob Nieweg leerde zij
de betekenis en diepere
bedoelingen van de
schilderijen van haar
broer kennen. Dit was
voor haar een verrijking.
Als beloning voor dat
verkregen inzicht kreeg
Nieweg enkele werken
van Vincent van Gogh
ten geschenke.
Ook via de Nederlandse

Anna van Gogh Protestantenbond maakte
Jakob Nieweg kennis

met de schilder en criticus Just Havelaar, wiens ouders in
die tijd in Huize Kerkwijck in Spankeren woonden.
De vader, Carel Eduard was in 1911 wethouder in Rhe-
den geworden, maar overleed al in 1912. Willem Justus
Havelaar, de tweede zoon van Carel Eduard was in de
juridisch- en op het openbaar bestuur georiënteerde fami-
lie een buitenbeentje. Hij was schilder, tekenaar, kunst-
criticus, literator en publicist. Hij schreef onder meer in
de Groene Amsterdammer en Het Vaderland. Zijn werk
was sterk ethisch-sociaal geïnspireerd, wat hem onder
andere in botsing bracht met Menno ter Braak, die hem
een zwever vond. Willem Justus Havelaar (1880 - 1930)
was getrouwd met Petronella Mees, (1880-1923) en
woonde in die tijd met zijn gezin in Dieren in de Hooge-
straat.
Jakob Nieweg raakte zeer bevriend met Havelaar en ging
veel met hem naar buiten om - en plein air - te schil-
deren. Ook hun beider echtgenotes konden het goed met
elkaar vinden. Daar kwam bij dat hun kinderen van de-
zelfde leeftijd waren. Jakob Nieweg ging iedere dag wel
"even" langs bij Just Havelaar. Ze raakten niet uitge-
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praat. Als ze bij het
huis van de een
waren aangeko-
men, bracht de
ander hem weer
naar huis en zo
VIce versa een aan-
tal keren. De Have-
laars werden, ook
in hun latere leven
elders, de Span-
keren se vrienden
genoemd.
Hein, de zoon van
de Niewegs, in de
Spankeren se tijd,
ongeveer 7 jaar
oud, was bevriend
met een jongen die
aan het Apeldoorns lust Havelaar 1880-1930
kanaal woonde.
Van daar zag hij regelmatig de treinen rijden over de
Spoorlijn Dieren - Apeldoorn, de Koninglijke Neder-
landsche Locaalspoorweg-Maatschappij Koning Willem
JIJ (KNLS), die Willem III in 1887 had laten aanleggen.
Vanuit die periode stamt waarschijnlijk de treinenliefde
van de zoon van Jakob Nieweg die later bij de Gelder-
sche Tramwegen ging werken en veel publiceerde over
spoorwegen. De familie Havelaar verhuisde in septem-
ber 1913 naar Bloemendaal o.a. vanwege het natuur-
schoon daar. Het gezin Nieweg miste hen in Spankeren
zeer. Jakob Nieweg had lang getwijfeld aan de carrière-
switch maar hakte mede op aandringen van Havelaar
toen de knoop door. Hij werd bij zijn beslissing volledig
gesteund door vrouwen kinderen. Op 6 september 1914
hield hij zijn laatste preek in Spankeren en vertrok men
eveneens naar Bloemendaal. Het gegeven dat het gezin
een onzekere toekomst tegemoet ging en dat men, zeker
de eerste tijd van de vader van Neine Nieweg-van der
Meulen afhankelijk zou zijn, had ogenschijnlijk geen
invloed op de manier van leven van de toekomstig kun-
stenaarsfamilie.
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oordat men naar Bloemendaal vertrok kon men in Het
~ ieuwsblad van het Noorden van 30 mei 1914 deze ad-
vertentie aantreffen:
eine Nieweg-van

der Meulen was een
mevrouwen dat bleef
zij. Er was ook altijd
een kleine strijd tus-
sen het echtpaar Nieweg of "het personeel" mee at aan
tafel als er gasten waren of dat zij in de keuken bleven
tijdens de maaltijd

Kunstschilder en graficus
Jakob Nieweg en Justus Havelaar waren beiden een
nieuw leven begonnen. Nieweg ging van het Woord over
naar de schilderkunst. Havelaar was gaan twijfelen over
zijn eigen capaciteiten wat schilderen betreft en richtte
zich meer en meer op zijn publicaties
Nieweg ontplooide in Bloemendaal zijn nieuwe kunste-
naarsleven en maakte kontakt met collega-kunstenaars.
Hij werd ook weer leerling van H.P. Bremmer. Zijn werk
wordt dan ook karakteristiek Bremmeriaans genoemd:
niet-spontaan, maar doorwrocht.
In 1918 vertrokken de Havelaars naar Amersfoort. De
band tussen de families bleek wederom zo sterk dat de
familie Nieweg een jaar later ook naar Amersfoort ging,
waar men een huis vond vlakbij de Havelaars aan de
Utrechtseweg aldaar.
Jakob Nieweg tekende en schilderde landschappen, por-
tretten, stadsgezichten en stillevens. Hij had een fascina-
tie voor de cyclus van leven en dood, van bloei en ver-
gankelijkheid. Dit is een steeds terugkerend thema in zijn
werk. Niewegs stillevens kunnen worden opgevat als
moderne varianten van zogenaamde vanitas schilderijen.
Zo schilderde hij rottende peren, uitgelopen aardappels
of schedels, vaak gecombineerd met tere bloesemtaken.
In 1941 weigerde hij lid te worden van de Kultuurkamer
en kon niet meer tentoonstellen. In plaats daarvan werd
hij weer actief als dominee en raakte betrokken bij het
verzet. Na de bevrijding toog hij weer vol goede moed
aan het schilderen, maar het artistiek klimaat in Neder-
land veranderde nu sterk en was het voor hem niet ge-
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Zelfportret Jakob Nieweg 1954

~akkelijk in de aandacht te komen en te blijven. Nieweg
IS de rest van zijn leven in Amersfoort blijven wonen. Hij
maakte vele Amersfoortse stadsgezichten. Met name
wintergezichten hadden zijn voorkeur. Hij schilderde ook
graag oude mensen. In hun doorleefde uiterlijk vond
Nieweg het beste de sporen van het leven terug.
Toen hij in 1955 overleed bestond er buiten Amersfoort
nog maar weinig belangstelling voor zijn werk. De laat-
ste tijd neemt de interesse voor figuratieve kunst weer
toe en komt ook het werk van Nieweg weer in beeld.
Heden ten dage is zijn werk nog steeds te vinden in mu-
sea, talloze galeries en op veilingen. In 2001 werd er in
Museum Flehite in Amersfoort een overzichtstentoon-
stelling gehouden

Bronnen:
De overziehtscatalogus tentoonstelling: "Jakob Nieweg, in
stille bewondering". 200 I
Infobulletin 1997 nr. 3 - Historische Vereniging Winsum-
Obergum
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P.A. Daum, journalist en romancier van tempo doeloe
Truus Havinga

Inleiding
Paul Daum (1850 - 1898) was "de beste schrijver in
Nederland en dat hebben wij te danken aan de koloni-
en, " schreef Lodewijk van Deyssel in 1888. Paulus Adri-
anus Daum was in de 19de eeuw journalist en romancier
en hoofdredacteur van dagbladen in Nederlands-Indië.
Hij ligt begraven op de begraafplaats in Dieren en is
maar 48 jaar geworden. Dat is de aanleiding tot het
schrijven van dit verhaal. Het is de moeite waard om zijn
levensgeschiedenis te beschrijven n.a.v. het boek dat
Termorshuizen over hem schreef en dat ik gebruikt heb
als bron voor dit artikel.

PAULUS ADRIAl'tUS D. UM. geboren 3 ausustllS 1850
te 's-Gravenbage ea overleden 14 september 1896 te Laaa-soeren.

joumalilt en sdIrljver van Indische romans
(Oud gedeelte. middeapand Dl. 44. kIassc D.

• CII

(GERARD) JAN LIGTHART. aeboml U jmoari 1859
te Amsterdam en overleda116 feb.nJlri 19I6 te Laaa-SoemI.

pedaIJOOI Van iDt«nationaIe hetcadIrid 1Il1Cllrijvcr.
ouder meet van "Ot al Slea-

. t&uw pdeeIte. nr. 20. ~.

Jeugd
Paul Daum werd in 1850 in Den Haag geboren. Zijn
moeder Maria was ongehuwd en zijn vader is onbekend.
Ongehuwd moederschap was in die tijd meestal het ge-
volg van een verhouding tussen een bemiddeld man en
een meisje van geringe afkomst. Dat klopt ook hier, want
zijn moeder was de oudste dochter van een weduwe met
een groot gezin, waaraan vier kinderen bijdroegen aan
het gezinsinkomen. Het gezin behoorde tot de "fatsoen-
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lijke volksklasse." Maria werd beschouwd als een "ge-
vallen vrouw," en haar schande droeg ze levenslang met
zich mee. Daum heeft hierover gezwegen, maar in zijn
romans kritiseerde hij wel degelijk de hypocrisie en de
ploertigheid van de dubbele moraal: door mannen gedic-
teerd, zorgde die voor de ongelijkwaardige positie van de
vrouwen voor het onrecht dat haar in- en buiten het hu-
welijk werd aangedaan. Er is weinig bekend over zijn
jeugd. Volgens zijn dochter was hij autodidact en had hij
niet veel onderwijs genoten. Op 23jarige leeftijd schrijft
hij: "Zij, wier leven van de jeugd af een strijd is tegen de
omstandigheden, die altijd te kampen hebben met tegen-
spoed en op wier
levensweg zich
steeds hindernis-
sen voordoen,
groeien als hun
genoeg ziels-
kracht is aange-
boren, tegen het
leed; zij worden
geharnaste kam-
pioenen in den
strijd; moedig
gaan zij de toe-
komst tegemoet
en het is, alsof zij
uit elken nieuwen
onspoed meerder
kracht putten en
vasten wil, om .
ook dien te we- De vrouw van Daum, Hendrika Vink
derstaan. "
Op 2 februari 1870 trouwt hij met Hendrika Theresia
Klasina Vink, en twee weken later wordt hun dochter
geboren, vernoemd naar Pauls moeder: Maria. Zijn
moeder was in 1867 al overleden.
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Klerk en schrijver
Daum werkt als klerk bij de Staatsspoorwegen en later
verhuist hij met zijn gezin naar Utrecht, want daarheen
ging zijn administratiekantoor. In Utrecht worden nog
twee kinderen geboren. Hij schrijft in die tijd novellen
die worden geplaatst in bladen en tijdschriften. Later
vond hij die "schrijfsels" onbeduidend. Daum had grote
bewondering voor de Max Havelaar van Multatuli en
bewonderde de stijl. Hij verlaat het "idealistische en ver-
heffende idee van kunst," waarin de deugd wordt be-
loond en het kwaad wordt bestraft, maar het gaat hem om
het bizarre toeval en vreemde gebeurtenissen. Hij rekent
af met de "conventionele kostschoolliteratuur" van de
jaren 70. In 1874 wordt hij redacteur van "Het Vader-
land." Journalisten hadden in die tijd een bescheiden
sociale positie en hij verdiende een salaris tussen 1200 en
1500 gulden per jaar. Aanvankelijk conformeerde hij
zich als aankomend journalist aan de vormelijke stijl. Pas
later in Indië ontwikkelt hij zijn eigen stijl. Daum wordt
gevraagd om mederedacteur te worden van de krant "De
Locomotief," hij gaat naar Indië en komt 25 januari 1879
in Semarang aan. Acht maanden later volgen zijn vrouw
en 5 kinderen.

Indië
Hier begint zijn Indische carrière. Vanaf 1848 behoorden
Indische aangelegenheden voortaan onder toezicht van
de Nederlandse vertegenwoordiging en die hingen niet
langer af van de competentie van de Koning en zijn die-
naren. De minister van Koloniën had de plicht om de
Staten-Generaal jaarlijks in te lichten over de toestand in
de koloniën. Door deze parlementaire invloed was het
koloniale beleid een publieke zaak geworden. De ver-
plichte aanplant van suiker bijvoorbeeld, die heel lucra-
tief was, werd geleidelijk afgeschaft en de koffiecultuur
mocht tot na 1916 in handen blijven van het Gouverne-
ment. Door de opening van het Suezkanaal in 1869
kwam de wereldmarkt dichterbij te liggen. Eerst deed
men er 3 maanden over om in Indië te komen, toen kon
het in 5 weken. Er kwamen spoorlijnen en de telegraaf-
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verbindingen met Europa werden verbeterd. In de jaren
80 kreeg Indonesië gasverlichting, elektriciteit en tele-
foon. "De Locomotief' was het grootste dagblad van
Nederlands-Indië en Daum was 29 jaar toen hij de lei-
ding kreeg. Hoe kritisch hij zich ook opstelde in de kolo-
niale kwestie, het behoud van Indië met het daaraan ver-
bonden profijt was en bleef zijn uitgangspunt. De eco-
nomische zakenbelangen van de Nederlandse zakenwe-
reld bleef hij verdedigen. Verlichting, beschaving, we-
tenschap en vooruitgang zijn woorden die we terugvin-
den in zijn levensbeschouwelijke stukken. Hij schrijft:
"Multatuli heeft het Nederlandse volk - voor zoover het
leest- lezen geleerd en bovendien: vergelijken, overden-
ken, oordelen, schiften. Vooral de Woutertje Pietersen,
die groot werden in een atmosfeer van Nederlandsche
Pennewipperij, was hij dokter Holsma, die de kiemen
legde tot zelfstandig nadenken en onderzoeken."
Daum breekt een lans voor hoger onderwijs, ook voor
meisjes: "tegen de machtige stroom des tijds geeft het
haar geboden onderwijs als ongehuwde de mogelijkheid
een volwaardige maatschappelijke positie te verwerven
en binnen het huwelijk stelt het haar in staat een steun te
zijn voor haar man en een grote vormende invloed uit te
oefenen op de opvoeding van haar kinderen."

Over de vrouwenemancipatie heeft Daum zich bij herha-
ling uitgesproken en ook in zijn boeken komen opvallen
krachtige vrouwen voor met een zelfstandig oordeel. De
Europeanen in Nederlands-Indië wisten eigenlijk weinig
van de inlanders af. Men had de bevestiging van de supe-
rioriteit nodig als rechtvaardiging van de koloniale over-
heersing. Ook Daum ging daarin mee. De Javaan was
volgens hem: onbetrouwbaar, lui en primitief en had als
een kind bescherming nodig. Hij pleitte ervoor dat Indië
eigenlijk geregeerd moest worden in Indië. Dat was de
staatskunde der toekomst en zou voor de inheemse be-
volking een zegen zijn. Want die bevolking werd geëx-
ploiteerd door de eigen hoofden en leefde in ellendige
omstandigheden, maar dat kwam volgens hem door het
door Nederland gedicteerde bestuurssysteem.
Deze problematiek vinden we ook beschreven in de Max
Havelaar van Multatuli.
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P.A. Daum in 1888, toen hij in Batavia werkte,
fotograaf Koene & Co., Batavia

Eigen krant
In 1882 nam Daum ontslag bij "De Locomotief" en
werd hij eigenaar van "Het Indisch Vaderland." In die
krant kon hij vrijmoediger schrijven over onwelgevallige
kwesties voor de koloniale regering. Hij toonde lef en
ondernemingsgeest en had intussen naam gemaakt bij
zijn lezers. Het aantal abonnees nam toe. In 1883 ver-
scheen een feuilleton in zijn krant en in 1885 kwam het
als boek uit: "Uit de suiker, in de tabak." ( Nog altijd een
zeer leesbaar boek dat een inkijk biedt in het leven van
Nederlanders in Nederlands-Indië in de 1ge eeuw) Het
boek werd in Nederland uitgegeven. Het viel uit de toon
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omdat de held niet als een stralende overwinnaar door de
moeilijkheden komt en het eindigt in mineur; er is geen
sprake van "eind goed, al goed." Dit debuut werd door
een paar recensenten herkend als bijzonder. Maar Daum
had in zijn voorwoord al gewaarschuwd: "Dit boek wijkt
af van de typisch romantische sleur. Het zal dus ergernis
geven, want er worden dingen in gezegd die men ge-
woonlijk verzwijgt." De natuurlijke taal werd geprezen,
maar er werd ook negatief over geoordeeld: "Wij vinden
den inhoud noch opbouwend, noch verheffend, noch
gezond." De lezers in Indië zagen hun eigen koloniale
geestesgesteldheid in de roman bevestigd.
Dat Daum zeer kritisch stond tegenover de literatuur in
Nederland zien we in zijn ironisch commentaar:
"Zie Keesje, deze doode mug
Was nog zoo even flink en vlug.
Het is door onbedachtzaamheid
Dat zij dood op tafelZeit. "( Hiëronymus van Alphen)
En Daum schrijft dan: "Negentiende van de Nederland-
sche dichterij van den tegenwoordigen tijd vliegt waar-
lijk niet hoger dan die doode mug." In 1884 zorgde een
economische crisis voor veel faillissementen in de sui-
kerindustrie en dat had ook te maken met de geldverslin-
dende Atjeh-oorlog die maar niet werd gewonnen en hij
was er vervolgens zo kritisch over dat hij een proces aan
zijn broek kreeg. Hij had gewaarschuwd voor een uit-
barsting van Islamitisch fanatisme op West-Java, gewe-
zen op de treurige staat van de Nederlandse defensie en
de reusachtige neiging om "niet te gelooven wat men niet
gaarne gelooven wil." De Gouverneur-Generaal liet de
drukkerij sluiten en daarmee werd Daum het zwijgen
opgelegd. Wat hij in 3 jaar had opgebouwd werd afge-
broken.

Bataviaasch Nieuwsblad
Maar er kwam redding: hij kreeg het redacteurschap
aangeboden van het "Bataviaasch Nieuwsblad," en hij
vertrok met zijn gezin naar Batavia. Maar de strafvervol-
ging liep nog tegen hem wegens "smaad jegens 's Ko-
nings vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië en aan-
randing van diens waardigheid en gezag."
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Op de zetterij van het 'Bataviaasch Nieuwsblad' (1895).
P.A. Daum (tweede van rechts) te midden van zijn personeel.

Op 12 augustus 1886 werd hij veroordeeld tot één jaar
gevangenisstraf. Hij ging in hoger beroep en werd ver-
oordeeld tot 1 maand gevangenis omdat hij zijn lezers
had opgezet "tot minachting jegens de regeering dezer
kolonie." Dat Daum in het vervolg wat terughoudener

schreef in zijn
krant moge duide-
lijk zijn. Hij was
voorzichtiger ge-
worden. In 1886
schrijft hij: "Er is
niets, niets in dit
afgelopen jaar dat
Indië gelukkig kan
stemmen." De ja-
ren tachtig waren
zoals vermeld cri-
sisjaren: de prijzen
van tropische pro-
ducten daalden,
vooral "in de sui-
ker" werd verlies
geleden, (daar gaat
ook die eerste ro-
man over) maarP A Daum op 44-jarige leeftijd
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ook het conflict met Atjeh
sleepte zich voort. Er was
onrust onder de Indische
Nederlanders door de hogere
belastingen. Er werd openlijk
over gesproken en geschre-
ven of Indië niet "enorme
bedragen van Nederland te
vorderen had, vanwege de
vanaf de invoering van het
Cultuurstelsel naar het moe-
derland toegevloeide kolonia-
le baten."
Daum verweet in zijn stuk-
ken de Nederlandse regering
kortzichtigheid en gebrek aan visie, moed en karakter.
De liberale partij "liet in hoofdzaak Indië ten prooi aan
een groep personen die het hadden leeren beschouwen
als een uitmuntend veld tot het najagen van eerzuchtige
bedoelingen, om niet te spreken van geld" en ook: "Indië
is zoo vaak bedrogen om politieke speculanten er boven-
op te helpen, die langs de vermolmde trappen van een
slecht koloniaal stelsel van bestuur en nog slechter toe-
passing, omhoog klauterden, en dan het lieten voor wat
het was." Het was de onverschillige houding van de Ne-
derlanders die geen idee hadden hoe de toestanden in
Indië waren. Door die onwetendheid kon men volgens
Daum gewoon doorgaan met "de goedkope praatjes in de
Kamer bij de begrootingsdebatten, de artikeltjes in de
couranten en de onderonsjes in het Indisch Genoot-
schap."
Hij voorspelde: "eerst als na eeuwen waarschijnlijk Ne-
derland geen koloniale mogendheid meer is, zal men zich
algemeen voor Indië en de geschiedenis der Nederlanden
in deze gewesten interesseren." Zoals we nu weten waren
daar geen eeuwen voor nodig.

Verlof naar Nederland
Na bijna 16 jaar onafgebroken in Indië te hebben ge-
woond en gewerkt, ging Daum met zijn gezin in 1894
met verlof naar Nederland. Met zijn vrouwen 5 kinderen
scheepte hij zich in op de "Prinses Marie."



De kinderen zouden verder onderwij s in het moederland
gaan volgen en er werden kosthuizen voor hen in Am-
sterdam gezocht. Daum geniet van dit verlof en gaat naar
musea, toneel en concerten.
Ik heb nog een mooie zin gevonden over Arnhem en
Velp: "Stadjes die als Den-Haag vruchteloos beproeven
grootsteedsche allures aan te nemen. Ik heb een immens
respect voor de fortuin der bewoners van de fraaie villa's
langs den Velperweg en ik zou werkelijk met een gevoel
van dankbaarheid het nederigst millioen aanvaarden,
maar de hemel beware mij mijn zondig leven lang voor
die mooie bloemperkjes langs den weg, voor dien tuin-
mansjongens-smaak, zoo heerlijk uitgedrukt in de "ha-
ringsla" -partijen tusschen de, meest kleine gazons, voor
die rustige theedrinkerij- of een glaasje maderal- achter
de glimmende spiegelruiten; voor die heerlijke gesprek-
ken uitsluitend over de hoogste "oomes."
Na 3 maanden Nederland keert hij voorlopig alleen te-
rug, zijn vrouw blijft nog wat langer bij de kinderen en
ze zal hem later volgen. Het viel hem zwaar zijn kin-
deren achter te laten, die hij pas na vier jaar en onder
geheel andere omstandigheden zou terugzien. Want in de
loop van 1897 werd hij ziek ( malaria) en de kwaal ver-
ergerde. Hij had het "aan den lever" gekregen en hij ging
op de boot met zijn vrouw terug naar Europa.

Ze kwamen in Amsterdam aan, een dag voor de jonge
Wilhelmina gekroond werd tot koningin. Hij was toen al
zo ziek dat hij vervoerd moest worden en hij werd ge-
bracht naar de Geneeskundige Badinrichting "Bethesda"
30

in Laag Soeren. Daar zochten meerdere malariapatiënten
genezing. Maar voor Paul Daum was het te laat.

Op 31 augustus 1898 werd hij nog geridderd: officier in
de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn verdienste als
journalist en romancier. Een paar weken later stierf hij
(14 september) in Laag-Soeren en hij werd begraven op
het kerkhof in Dieren, waar je zijn graf nog kunt vinden.
Zijn weduwe bleef berooid achter met 5 studerende kin-
deren. Op initiatief van zijn vrienden en bewonderaars
wilde men geld inzamelen voor een eenvoudig monu-
ment op zijn graf, maar het fonds werd aangewend om
Marie Daum te ondersteunen, die dat hard nodig had.

HIER RUST
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Graf Daum op de begraafplaats aan de Haredewijkerweg

Uiteindelijk zijn de kinderen Daum goed terecht geko-
men. Marie Daum is 20 jaar later in Den- Haag gestorven
en zij werd op de katholieke begraafplaats aan de Kerk-
hoflaan begraven. Want zij was, in tegenstelling tot haar
man, katholiek gebleven en ze wenste daarom niet in
ongewijde aarde te rusten naast haar man, met wie zij
meer dan 25 jaar gehuwd was geweest.

Bron:
Gerard Termorshuizen, P. A. Daum: journalist en romancier
van tempo doeloe
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Eenuit6tap~ fUUVt Velp, op 24 en 25 Iluqustus 1909
CÛUJJi needien. ~~ oan.

Martje Brontsema & kleinzoon Henk Stel (deel 1)

Inleiding
Dit reisverslag werd gemaakt door mijn oma Martje
Brontsema, geboren op 24 november 1888 te Uithuizer-
meeden en overleden op 15 augustus 1978 te Appinge-
dam. De tekst is letterlijk en integraal overgenomen uit
het door haar geschreven verslag. Af en toe maakte mijn
oma gebruik van Gronings, dan wel Groninger zinscon-
structies.
Zij was 20 jaar, toen zij dit schreef. Haar zus Hieltje, die
ook meeging naar Velp, was toen 19 jaar.'

Uithuizermeeden-Groningen
In 1907 is Ds. de Jong van ons vertrokken naar Velp.2 Bij
hem mochten wij van onze prilste jeugd af aan op de
Chateercatie (Catechisatie) zijn. In al die jaren hadden
we natuurlijk heel wat met elkaar doorgebracht.

De Chr. Meisjesvereniging "Dorcas" van Uithuizermeeden
met voorzitter ds. N. de Jong (: helemaal achteraan in het
midden: Martje Brontsema) foto ± 1900
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Ned. Herv. Kerk Uithuizermeeden

Er was dan ook een band der liefde en der vriendschap
gelegd. Bij het heengaan van Ds. de Jong waren onze
harten dan ook wel eenigszins met weemoed vervuld.
Maar wij hadden ook van hem geleerd dat onze wegen
niet Gods wegen en onze gedachten niet Gods gedachten
zijn.
In dien tijd van scheiden hadden we het er dan ook vaak
eens over gehad om hem daar in Velp eens op te zoeken.
Maar dat ging niet zoo gemakkelijk als er over te spre-
ken. Er waren er wel die wel graag wilden, maar die nog
al tegen de kosten op zagen, daar het nog al een heele
reis was, want wij hadden besloten om, als wij er heen
gingen er een nacht over te blijven. Dan was het de moei-
te beter waard. Zoo waren er dan al heel gauw een paar
jaar voorbijgesneld. Ds. was in die beide jaren hier iedere
zomer nog weer geweest en had ook iedere keer gepre-
dikt. Van 't zomer waren zij van plan om een reis naar
Duitschland te maken, naar Ems (bedoeld wordt waar-
schijnlijk: Bad Ems aan de Lahn), en hadden zij besloten
om de kinderen in dien tijd (wat ze natuurlijk allen heel
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graag wilden) naar Uithuizermeeden te brengen. We
hadden het nu dan ook maar zoolang uitgesteld, totdat zij
hier kwamen, om er dan samen eens over te spreken. We
vonden hen in alles zoo bereid en zij stelden er zooveel
belang bij, dat zij besloten, dat wij 24 en 25 Aug. maar
zouden komen.
"Wat zullen we dan nog eens weer een plezier met me-
kaar hebben Martje", zeide de Dominé tegen mij. Ik bij
de meisjes langs wie mee wilde, bij den een werd ik har-
telijk ontvangen, bij den ander werd ik afgesnauwd met
een "Nee, heur!" Zoo kreeg ik in het laatste dan veertien

meisjes bij me-
kaar die zich
bereid vonden
de tocht te aan-
vaarden. Dat gaf
je een drukte,
alle kleeren
moesten nage-
keken worden,
de één die moest
zijn witte rok
nog waschen,
een ander moest
nog een nieuwe
nachtjapon ma-
ken, een derde
een blouse, ja ik
weet niet wat al
meer.

Martje Brontsema (links) met haar vriendinnen

Dat deze jonge vrouwen alleen, dus zonder de begelei-
ding van een man, zelfstandig op reis gingen, was in die
tijd nog geen normale gebeurtenis. De emancipatie stelde
toen (eind 1ge, begin 20e eeuw) helemaal nog niets voor.
De vrouw hoorde thuis te blijven en niet zelfstandig iets
buitenshuis te ondernemen. De man bepaalde in die tijd
wat goed was voor de vrouw. Ook daarom was deze reis
beslist opmerkelijk.
We hoopten natuurlijk dat het maar mooi weer mocht
zijn daar wij er ook heen gingen om wat te zien.
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De dagen er voor was het regen en nog eens regen. Zon-
dags was het iets beter, wij zeiden, dat gaat goed, nu al
wat beter, morgen nog beter en Dinsdag mooi weer.
Maar 0 wee. 's Maandags was het weer allemaal regen
en de wind wees maar naar 't Zuiden heen. We hadden
afgesproken als 't mooi weer was, lichte rokken aan te
trekken en als 't donker was de mantelpakjes aan te trek-
ken. We moesten 's morgens alom 4 uur op, dat was je
wat. Van slapen is dan ook niet veel gekomen, 's avonds
kondt je al eerst niet in slaap komen, veel te bang dat
men zich zou verslapen. Er waren er anders ook bij die 's
avonds alom half negen naar bed gegaan waren. De
meesten moesten door een ander 's morgens gewekt
worden. 't Was nog zoo donker 's morgens, we konden

haast niet
zien, dat we
ons haar
klaar maak-
ten, en we
wilden het
anders nog

graag een beet-
je goed hebben
daar we een
lange dag voor
handen hadden.

Station Uithuizermeeden fota's ± 1900 en ± 1960

Van 't eten kwam niet veel, maar gauw een paar eieren
naar binnen gebracht en maar gezorgd dat er genoeg mee
kwam, want we wilden zoo zuinig zijn in 't koopen als 't
maar kon. We waren gelukkig allen op tijd bij 't station.
De helft was in 't licht de ander in 't donker gekleed.
Allen even verheugd en blij. Dat kon men aan haar ge-
zichten maar zoo zien, al waren er ook nog bij, wiens
oogen nog maar klein waren. Geen nood ze zouden wel
open komen. Hilje Hekkema (drie jaar ouder dan Martje
Brontsema) nam voor ons allen een vacantiekaart à
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f2,20, daarmeede konden wij zoo ver komen als wij
wilden. Daar kwam de trein aanstoomen en wij stapten
in. Er was niet veel volk
in de trein. Niets dan
kooplui die naar
Groningen naar de markt
gingen. Onderweg kre-
gen we wat Joden tot
gezelschap, die konden
ons natuurlijk wel aan 't
lachen houden. Maar we
verlangden toch dat we
maar gauw in Groningen
waren want het werd in
't laatste toch vervelend.

Groningen-Arnhem
Gelukkig dat we er gauw waren, we zochten de trein op
die ons naar Arnhem zou brengen, wat nog al gemakke-
lijk ging. "Jong, jong, was 't hier mooi" zoo ging het en
wij gingen recht op ons gemak in die aardige coupétjes
zitten. Want het mooiste was dat we in 't geheel niet
behoefden over te stappen. We gingen dan ook net bij
mekaar zitten of we samen op visite waren. We trokken
mantel uit, zetten de hoeden af, bergden onze reiszakken
allemaal in de netten, zoodat we nergens geen hinder van
hadden. We begonnen met een versje te zingen, keken
overal rond waar we voorbij snelden, maar daar achter
Groningen in Drenthe is niet veel schoons te zien, laag
land heidevelden groote vlakten water, was alles wat we
zagen. We hadden een Heer bij ons zitten, die reisde ook
naar Arnhem. Een rare snuiter was dat, eerst hield hij
zich heel fatsoenlijk, hij maakte zich bekend als een ze-
keren Mijnheer Kuipers reizend agent voor ('k weet niet
goed meer). Hij was zoo aardig, dat hij ons een heel ver-
haal vertelde. Wij zongen nog eens met mekaar Christe-
lijke liedjes en hij begon ze ook mee te zingen. Wij von-
den dat aardig en dachten dat hij daar wel van hield. Daar
kwam om 't hoekje zetten zoo'n zekere schoolmeester
want hij begon met zijn handen te diregeren. Die liedjes
had hij voor 25 jaar ook gezongen en vroeg of wij leden
waren van een Zangvereeniging. Nu had er een heel ge-
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sprek plaats over Zangboeken en Bondsliederen. Dat die
had er zijn aardigheid ook aan. Ondertusschen haalden
we wat appels en peren zakken uit en aten ze smakelijk
op. Daar kwam een groot Mijnheer de Doeter aanzetten
en waarschuwde ons voor al dat groene goed. Maar ze
smaakten ons best. We waren zoo al een heel eind voort-
gestoomd en kregen Meppel al in 't gezicht. H. Hekkema
maakte haar opmerking (zoo eigen natuurlijk) dat het
daar altemaal roode koeien waren. Verder ging het maar
weer en we aten samen een boterham op en ook Mijnheer
Kuipers begon zijn broodje te eten. Toen een heel ge-
sprek over wie een bakkersdochter was die had natuurlijk
het beste bij zich. Daarna zetten wij het maar weer in een
liedje over en kwam er een Mijnheer op ons af met een
groote hoed op en vroeg of dat alles waar was en of wij
dat alles geloofden wat wij daar zongen. Wij zeiden te-
gen hem van "Ja". "Dan stil" zeide hij en reikte ons ieder
een tractaat je toe met het opschrift "Waarheen is uw
reis?" Met een aardig versje er onder, die wij samen zon-
gen. Zoo kwamen wij al dichter bij de plaats waar wij
wezen moesten. Veel was er onder weg te kijken, we
wisten niet welke kant wij het eerst uitkijken moesten.
Een van de meisjes die zag dat het nog regende en bang
was voor haar mooie rok, trok in de trein een andere rok
aan. Zutfen, Dieren-Doesburg waren we al voorbij zoo-
dat we nu op Velp aanreden. We trokken onze mantels
aan, zetten onze hoeden op en maakten ons gereed voor
't uitstappen.
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Maar zoover was 't nog niet, we konden haast niet langer
wachten, zoo verlangden wij. Van Mijnheer Kuipers
hadden we in 't laatste zoo'n last van, die wilde ieder
keer met ons stoeien en hij werd zoo flauw. Een dame
vertelde ons dat hij getrouwd was en een vrouw met drie
kinderen had. Geestdriftig stonden we voor de ramen te
kijken naar de schoone natuur die ons oog daar te zien
kreeg. We kwamen heelemaal in verrukking met mekaar,
toen we Velp voorbijsnelden. We zagen niemand, want
Dominé had mij geschreven, dat zij ons van Arnhem
zouden afhalen. Dicht bij Arnhem begon de trein lang-
zaam te rijden daar zij daar aan de bruggen maken wa-
ren. Om 10.38 waren wij er juist, we stapten uit en er had
een hartelijke ontmoeting plaats.

Station Arnhem, ca. ]910.

Arnhem
Ds. en Mevr. en Frouwina van Lacum (dienstbode?) en
Anna en Thomas (kinderen) waren allemaal bij de trein.
Nu gingen we samen wandelingen door Arnhem doen en
bewonderden die prachtige straten van Astvalt. Koetsiers
hadden we al achter ons, die wilden hebben dat wij rijden
zouden, maar wij hadden vast besloten van niet.'
t Weer was ondertusschen prachtig geworden. We ont-
moetten een Mijnheer die ons naar een koffiehuis bij de
Willems Kazerne leidde, waar we ons zouden verfris-
schen. De Ds. vroeg ons wat wij gebruiken wilden en
bestelde voor 20 man een kop koffie.
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Willemskazerne Arnhem, (in 't midden op defoto)

We waren zoo warm dat we onze mantels uittrokken en
in onze reiszakken deden. Gelukkig dat het zoo was.
Verder ging het maar weer den Velperweg op, daar za-
gen we in een der melksalons Ds. ouden vader zitten, wat
waren we blij dat we hem nog weer de hand konden
drukken. Wat we al samen bespraken kan ik hier alle-
maal niet vermelden, maar het deed ons 0 zoo goed bij
elkaar te zijn. Anna had mij maar al in den arm, want we
waren heelemaal in kun gekomen samen toen zij hier
zeventien dagen geweest zijn. Nog al maar vragen doen-
de over Uithuizermeeden.
Zoo gingen we dan samen allen verblijd den Velperweg
op. Villa aan Villa. We wisten niet wat we zagen. Toen
gingen we een straat op om over Klarenbeek en Steenen-
tafel later weer op den Velperweg terug te komen. Daar
ging het omhoog tusschen bosch en boomen door, boven
op de Steenentafel gekomen, hadden we een schoon ge-
zicht over de landschappen en konden we Nijmegen en
Elten in Duitschland liggen zien.
In de vlakte zagen we de IJsel kronkelen wat een prach-
tig gezicht opleverde.
We vonden er een tafeltje, waar we iets konden koopen.
Ds. raadde ons maar geen ansichten te koopen, die kon-
den we in een boekwinkel te Velp beter koopen. H. Hek-
kema's heele schat rolde in 't zand. Haar portemenai liet
zij vallen en de rijksdaalders rolden er uit.
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Het uitzicht punt bij "De Steenen Tafel" (foto uit 1938)

"De Steenen Tafel" is een van de grafzerken van het
vroegere klooster "Monnikhuizen". De monniken werden
als gevolg van de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie
gedwongen het klooster te verlaten. In 1578 werd het
complex gesloopt. Bij het klooster was een begraafplaats.
De overgebleven grafzerk "De Steenen Tafel" ligt omge-
draaid bovenaan op de heuvel van het Klarenbeekse Bos.
Al in de 1ge eeuw was "De Steenen Tafel" een geliefd
dagje uit voor de Arnhemmers, vooral door het geweldi-
ge uitzicht, dat men had over de stad en het rivierenland-
schap van de Rijn en de IJssel. Jannna Reem, "Het
Vrouwtje van de Steenen Tafel", verkocht er (kennelijk
eerst vanaf een tafeltje,
maar later vanuit haar kiosk) fruit, limonade, ansicht-
kaarten en souvenirs aan de dagjesmensen.
Aan het eind van de 20e eeuw was er door de opschieten-
de bomen van het fenomenale uitzicht weinig meer over-

gebleven. Met moet nu
moeite doen om nog iets van
de stad en de Rijn te zien.
Zo'n 20 jaar na het bezoek
van de meisjes uit Uithui-
zermeeden werd in 1928 in
de buurt van "De Steenen
Tafel" de gelijknamige wa-
tertoren gebouwd, die niet

A&H 195 35

alleen een waterreservoir bevatte. maar waarin ook een
restaurant (aanvankelijk een pannenkoekenhuis) werd
gevestigd met een traptoren en een lift naar het uitzicht-
punt bovenop de toren (22,5 m hoog en 86,5 boven
NAP). Zo bleef "De Steenen Tafel een geliefd panora-
mapunt.

Het huidige uitzicht vanaf "De Steen en Tafel"

Verder ging het maar weer, een eindje verder zagen we
op de hoogte een bank staan. Allen op de loop, wie er het
eerst was, kon zitten gaan. Toen zijn wij van de steile
hoogte afgehold, in de vlakte waren een paar groote ga-
ten in 't zand gegraven door de kinderen die daar aan 't
spelen waren. We vlogen er haast van boven in. Wat een
schik hadden we. Toen zijn we naar Klarenbeek gegaan,
dat was ook een mooi boseh, prachtige epucaties (equi-
pages) reden ons voorbij en in de verte zagen we een
bank staan. Ds. en Mevr. en Frouwine namen er op plaats
en wij lieten ons allen op 't gras neder vallen, we konden
Velp in de verte zien.

Thomas ging voor ons staan met een dirigeerstok in han-
den. "Mart je Brontsema die mag een versje gaan zeggen
welke we zingen zullen" zeide hij. Dat ging niet te best
en de meester werd er kwaad om. "Thomas", riep Ds.
"kom eens hier jongen." Zij hadden daar samen een stuk
taai gesneden, welke Thomas ons presenteerde. We lust-
ten het graag. Voor de tweede maal ging hij eerst bij
iedere haverhok langs, maar ze wilden 't niet hebben,
zeide hij, toen kwam hij maar bij ons.



Achter de villa werd een nieuw rusthuis gebouwd. Het
geheel werd in 1863 in gebruik genomen. In 1888 kreeg
het invalidenhuis het predicaat "Koninklijk".
Sinds 1970 is de naam formeel: "Koninklijk Tehuis voor
Oud-Militairen".

Toen wij 't lekker opgesnapt hadden, moesten we weer
verder. Zoo kwamen we weer op den Velperweg terug,
gingen we voorbij Bronbeek naar Velp. Bij Bronbeek
was een Levensbron. Daar kwam niet drinkbaar water uit
een muur met een groote ruimte ervoor met een hek er
om.

Op het landgoed om de buitenplaats "Bronbeek" ont-
springen 2 bronnen, die in beken richting de Rijn stro-
men. Waar de bronbeek het landgoed "Bronbeek" ver-
laat, was vroeger aan de Velperweg een Levensbron,
waar een drinkbeker zou hebben gehangen om de ver-
moeide voorbijgangers te laven. In 1853 had Koning
Willem III "Bronbeek" gekocht voor zijn moeder, Ko-
ningin-Moeder Anna Paulowna. De bestaande villa werd
uitgebreid. Anna Paulowna heeft er vrijwel nooit ge-
woond. In 1859 heeft Koning Willem III het landgoed en
de villa geschonken aan de Staat, onder de voorwaarde,
dat er een Koloniaal Militair Invalidenhuis van werd
gemaakt. Dit naar voorbeeld van het "Hotel des Invali-
des" in Parijs.

Mevr. en Kee waren al in de tram gestapt en waren voor-
uit gereden. Zij waren bang dat zij anders te moe zouden
worden. Die Velperweg was ook bijzonder mooi, daar

was het een leven en beweging
van wat ben je me. Nog 20 stap-
pen zei Ds. dan zijn we in Velp.
Tussen Arnhem en Velp reed in
die tijd een paardentram.(zie foto
hierboven)

Wordt vervolgd

Het Invalidenhuis Bronbeek met kommandantswoning. Rechts
de steen bij de Levensbron
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Bijlage (1) Samenvatting van het reisprogramma.

~~. ------~------------~------------~----
Bijlage (2) Ds. Nicolaas de Jong werd geboren op 2
januari 1869 te Dokkum. Na zijn gymnasiumopleiding in
Winschoten studeerde hij theologie aan de Rijksuniversi-
teit van Groningen, waar hij in 1892 doctoraal examen
deed. Ds. de Jong was predikant van de Nederlandse
Hervormde Kerk, achtereenvolgens in:
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• Engwierum (1894 - 1897),
• Uithuizermeeden (1897 - 1907) en
• Velp (1907 - 1937), waar hij op 25 april 1937

afscheid nam en met emeritaat ging.
• Ds. N. de Jong is overleden op 13 april 1944

(75 jr) te Twello.

Deel van bord met predikanten uit de Grote Kerk in Velp

Heden overleed in Vrede onze lieve Vader, Behuwd- en
Grootvader,

de Heer NICOLAAS DE JONG,
Emerilus PrWikaQI.

Weduw".u .•.•n VI'OU',,"" SIDONL\ CATHARINA HELDIm.
Ritlder in de Örd •. va.n Or:\l'Ije.N .•• s:n"

in den ouderdom van 75 jaar-,

..I..mS!t'rdWIl. A. TROMP-tl,- Jong.
lh. 1). 'l'RO.\lP,

Lom! •.", 1'11. DE JO:"G.
S. DE JONG-W.lhr Earl.,',

TW<lllo, A. 0. DF. JOXG.
Z •...;~L N. J\. BCJSKOOL TOXQPEUS

TWELLO. 13 April 1914.

Liever geen bloemen.

De t ••ra~rd<:l>C$ldling 1i~1 pluts '<'inde.\ op Oi".d",s: 18 April 3.$. re 1.30 uur

op de beg•.a.Jpl",au ,.Heidcru-," te \\'urth.Rh ••J •.n.
\' .•.rt....,k 1".n Hoord~lr;ll,.t90 te \"dp (G.) üm I uur.
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Lege kamers
"Toen ik kwam solliciteren wilde mevrouw Lüps vooral
weten of ik verstelwerk kon doen. Nou, dat was me met
de paplepel ingegeven, mijn moeder was coupeuse, dus
ik zei: 'Ja hoor, dat kan ik wel.' Ze nam me mee naar het
naaikamertje, staat daar zo'n ouderwetse trapnaaimachi-
ne. En ik was alleen elektrisch gewend! Maar goed, ik
probeerde maar wat, en het lukte. Moest ik de lakens
verstellen met de goede stukken uit een ander laken en
meer van dat soort dingen. Hoe konden ze eronder sla-
pen, denk je dan! Ze hadden volgens mij wel financiële
zorgen. In die tijd hebben ze heel veel grond verkocht, en
meubels, de meeste kamers waren kaal. Het kasteel op
zich was er ook slecht aan toe.
Een keer vroeg mevrouw of ik de vloer van de balzaal
wou doen, met zo'n schrobgeval, zo'n machine. Ik ging
er kijken, de hele zaal was leeg, er stonden alleen nog
een paar antieke vazen op de grond, die waren nog hoger
dan ikzelf. Ik dacht: 0 jee, als me die machine gaat lopen
en die komt tegen zo'n vaas aan ... , daar begin ik niet
aan. Dus ik zei: 'Dat doe ik liever niet, mevrouw. '"

Je kunt tocli zeggen: ik lieli qp :JJiffoengewerkt rr

HET STILLE KASTEEL
Marianne van Delden

Begin jaren 80, een willekeurige maandagochtend, even
voor negenen. Op de Van Spaenallee in Velp fietst een
jonge vrouw richting Biljoen. Het is Sjanie, op weg naar
haar werk. Twee keer per week is ze hulp in de huishou-
ding op het kasteel, dat in die periode bewoond wordt
door het hoogbejaarde echtpaar Lüps: Goswin Eduard,
en zijn vrouw, de van geboorte Hongaarse Gabriëlla
Henriëtta Emilia (Mili) Herman.

"'t Ging altijd op dezelfde manier", vertelt Sjanie van
Wees-Beumer (1956). "Je fietste de oprijlaan op en dan
naar de rechterzij kant van het kasteel. Daar zette ik de
fiets neer, ging ik de personeelsingang in, eerst naar be-
neden om de tas neer te zetten en m'n jas op te hangen,
en dan twee, drie trappen op, naar de kamer van me-
vrouw om me te melden. Dan vroeg ik wat er die morgen
gedaan moest worden. Nou, soms wat verstelwerk, maar
meestal was ik in de keuken bezig. Langs het hele aan-
recht liep zo 'n mooie koperen rand, die moest ik poetsen.
En de koperen pannen natuurlijk. Verder de potkachel
zwart maken, en dan de rest met nat afnemen."
Behalve het poets- en verstelwerk verzorgde Sjanie ook
de warme maaltijden. "De ene keer andijvie, dan weer 's
sla, en gebakken piepertjes. Heel vaak gebakken pieper-
tjes, want die hoefde ze alleen maar een beetje warm te
maken.
Als 't mooi weer was, wou ik wel 's even een sigaretje
roken, maar je kon daar eigenlijk nergens buiten zitten.
Dus dan zat ik op het trappetje bij de keukendeur. Maar
wel vlak bij de deur, hoor, want als ik wat verder naar
voren zat kon mevrouw me van bovenaf zien."
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Andere tijden
Sjanie woonde in die tijd zelf ook in Velp. Ze werkte op
Biljoen van 1981 tot aan haar verhuizing naar Wester-
voort, in 1984. In die drie jaar dat ze tweemaal per week
op het kasteel kwam, heeft ze eigenlijk niemand anders
gezien of gesproken dan mevrouw Lüps. En mevrouw
was altijd op haar kamer. Alleen. Meneer Lüps leefde
nog (hij overleed in 1984), maar door zijn slechte ge-
zondheid vertoefde ook hij eigenlijk doorlopend in zijn
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.amer. Ander personeel, familieleden, bezoek voor de
familie, Sjanie is ze niet tegengekomen. "Het was er
altijd doodstil, geen stemmen, geen muziek, ik heb er
geen radio of tv gezien."

de kasteelheer en -vrouwe, er werden feesten gevierd, de
Velpse harmonie verzorgde regelmatig concerten voor
haar beschermheer Goswin Lüps en zijn gasten. En elk
jaar in de zomervakantie kwamen de kleinkinderen loge-

Zo'n tien, vijftien jaar eerder zag het leven op Biljoen er
totaal anders uit. Toen waren er tuinmannen aan het
werk, keukenpersoneel had hun handen vol aan het voor-
bereiden van maaltijden voor de familie en vrienden van
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ren. Ze brachten hun paarden mee, speelden in het park,
voeren met een bootje door de slotgracht.
Opa deed tikkertje met hen, en oma Mili - een artistieke
vrouw met een grote belangstelling voor de schilder-
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kunst, en zelf violiste - bedacht wellicht allerlei creatiefs
voor de kleintjes. Mili was een vrouw van de wereld, die
haar kleding in Parijs kocht, de stad prefereerde boven de
bomen, en die er graag met haar auto op uittrok.

Dafje
"Ja, dat Datje, dat was wat", herinnert Sjanie zich la-
chend. "Ze maakte er de hele buurt mee onveilig. Geen
richting aangeven, keren op de weg, door rood licht, we
hielden allemaal maar een beetje afstand als we haar
zagen tuffen. Maar op een dag, ik kwam haar thee bren-
gen, zei ze: 'Hm, wat me nu gebeurd is, ze hebben me
m'n rijbewijs afgenomen.' Dat vond ze verschrikkelijk,
want toen kon ze helemaal nergens meer heen. 't Was
natuurlijk hoog tijd dat ze stopte, maar ik had het wel
met haar te doen. Zat ze daar maar alleen op haar kamer,
in de luie stoel bij het raam te lezen, of achter haar bu-
reautje wat te schrijven. Het laatste halfjaar dat ik er
werkte, mocht ik boven met haar theedrinken. Dan zaten
we zo'n beetje zwijgend bij elkaar, dat vond ik wel on-
gemakkelijk, ik ben niet zo. Ik bedoel, je hoeft niet over
privédingen te praten, maar doe het dan over koetjes en
kalfjes. Maar ze was niet erg toegankelijk. Tenminste,
niet voor de buitenwereld. Voor de familie zal het wel
anders geweest zijn. Een lieve vrouw, hoor, maar naar
mij toe niet erg open of gezellig. Ze vertelde niks, vroeg
ook niets aan mij."

Rondje met de honden
Omdat ze op het kasteel werkte en mevrouw Lüps wel
vertrouwen in haar had, mocht Sjanie met haar kinderen
en haar hond in de kasteeltuin wandelen. Dat deden ze
dan ook heel regelmatig. De twee honden van de familie
Lüps zaten in het hok dat nog steeds direct links in de
voorhof staat, bij het koetshuis. Sjanie vond het ver-
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schrikkelijk dat de dieren daar dag en nacht opgesloten
zaten, en bood aan ze mee te nemen op haar rondje.
Aanvankelijk voelde mevrouw daar niet voor, maar na
verloop van tijd ging ze er toch mee akkoord. "En dan
hádden die honden een schik. Het waren heel lieve bees-
ten, en gehoorzaam! Je hoefde maar te fluiten, en dan
stonden ze alweer naast je. Door die twee heeft mijn
hond ook leren luisteren, dus dat was mooi meegeno-
men."

Erwtensoep
Feestmalen, grootscheepse bijeenkomsten, het kwam er
niet meer van in de nadagen van meneer en mevrouw
Lüps.
Sjanie herinnert zich dat ze voor de Kerst altijd een grote
pan erwtensoep moest koken, 'en dat was het dan'. Maar
dat bleek nou juist een van de weinige tradities te zijn die
het bejaarde echtpaar wél in stand hield: erwtensoep op
Kerstavond, en mandarijntjes toe, omdat - in betere tij-
den - het personeel dan vrijaf had.

Sjanie blikt met tevredenheid terug op haar kasteeltijd.
"Ik vind het mooi dat ik dit meegemaakt heb. Je kunt
toch zeggen: ik ben daar binnen geweest, ik heb op Bil-
joen gewerkt."

Illustratie: Jan van Weeren
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Bij het archiefonderzoek voor het in 2013 verschenen
boek 'Over erven en geërfden. De marken van Spanke-
ren, Soeren, Dieren en Ellecom' werd herhaaldelijk een
vermelding aangetroffen van een buurtbeuk in Dieren.
Zo wordt in een akte van magescheid (boedelverdeling)
uit het archief van Huis Middachten in 1513 gesproken
van 'dat averste eynde van dat stucke lant: by den heren-
kamp gelegen neest den bossch an die boirboick'. In de
'Copie uijt het Marckboeck tot Dieren', zoals die is op-
genomen in het 'Markenboek van Spankeren ende Soe-
ren', wordt melding gemaakt van een bijeenkomst op 4
maart 1524 'In Dierenre Boss under een Bueren buecke'.
Tenslotte wordt in een akte van overdracht uit het archief
van de Nassause Domeinraad in 1555 'een stuck lantz ....
westwert neest den dyrebosch omtrent die buyrboecke
zuydtwert neest der heren camp' genoemd. Omdat de
ligging van de Herenkamp bekend was uit een kaart die
Isaac van den Heuvel in 1723 heeft getekend van de be-
zittingen van de 'Hof te Dieren' kon ten naaste bij de
plek worden bepaald waar deze buurtbeuk moet hebben
gestaan, namelijk op het hoogste punt van de Schapen-
berg aan de bosrand met uitzicht over de akkers op de
'Hof te Dieren' en het dorp. In de eerste helft van de 17e

eeuw was de 'Hof te Dieren' nog in gebruik als com-
manderij van de Ridderlijke
Duitse Orde/Balije van Utrecht.
Deze orde verkocht dit goed in
1647 aan prins Willem Ir, die er
vervolgens een jachtslot van
maakte met een uitgestrekte •
wildbaan. Aan het goed was
erfelijk het markerichterschap
verbonden over de marken van
Dieren, Spankeren en Soeren,
die waren gecombineerd. Niet
lang daarna werd daar de marke
van Ellecom aan toegevoegd,
waarvan de prins eveneens het
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'De buurtbeuk van 'Dieren
WiJn van den Beukel

markerichterschap had verworven door de aankoop van
de 'Hof te Ochten' in Ellecom.
Het bestaan van een dergelijke boom, meestal een beuk
of eik van een forse omvang op een prominente locatie,
waaronder door buurtschappen en marken vanouds werd
vergaderd, was van elders bekend, maar was voor Dieren
niet eerder gebleken. Anders dan de marken van Spanke-
ren en Soeren, die veelal in de kerk van Spankeren ver-
gaderden, werd in Dieren door de gerechtigden in het
Dierense Bos kennelijk onder de buurtbeuk vergaderd.
Gelet op de naamgeving werd die blijkbaar van oor-
sprong gebruikt door de buurtgenoten voor hun bijeen-
komsten, waarin allerlei zaken van de buurtschap werden
bedisseld. In dat verband is het van belang om te weten
dat buurtschappen veel ouder zijn dan de marken, die pas
vanaf de 12e eeuw ontstonden om het gebruik van de
woeste gronden te reguleren. Buurtschappen waren daar-
door vóór de 18e eeuw ook niet of nauwelijks geregu-
leerd en functioneerden vanouds op basis van gewoonte-
recht. De Buurtschap van Dieren, toen nog 'Gemeente
van Dieren' geheten, wordt voor het eerst genoemd op de
kaart uit 1723, terwijl de oudste reglementen dateren uit
1797.
Na het lezen van eerdergenoemd boek rijpte bij de huidi-

ge president-buurtmeester van
de Buurtschap van Dieren, AI-
bert Lentink, het idee om weer
een buurtbeuk te planten op de
plek waar die vroeger gestaan
moet hebben. Hij wist de tegen-
woordige eigenaar van de 'Hof
te Dieren', de Stichting Twickel,
voor dit idee te winnen en daar-
om kwamen op 10 maart jl. bo-
venop de Schapenberg een groot
aantal genodigden en geërfden
van de Buurtschap bijeen om
hieraan uitvoering te geven.w.A. baron Schimmelpenninck van der Oije
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Op een prachtige plek aan het verharde rolstoelpad, on-
getwijfeld niet ver van de plaats waar vroeger de buurt-
beuk heeft gestaan, werd binnen een fraai hek een mooie
rode beuk geplant door R.P. graf zu Castell-Rüdenhausen
namens de Stichting Twickel, W.A. baron Schimmel-
penninck van der Oije als commandeur van Dieren van
de Ridderlijke Duitse Orde/Balije van Utrecht, mevrouw
C. Bieze als gedeputeerde van de provincie Gelderland,
mevrouw N. Olland als wethouder van de gemeente
Rheden en A. Lentink als president-buurtmeester van de
Buurtschap. In zijn toespraak sprak dhr. Lentink nog de
wens uit dat het terrein bij de boom van een verharding
zal worden voorzien met een tafel en banken van de
stukken natuursteen, die zijn bewaard na de sloop van het
landhuis op de 'Hof te Dieren', en een paneel met de
geschiedenis van de buurtbeuk. Tenslotte werd door de
aanwezigen het succes van deze onderneming beklonken
met een glas wijn van wijngaard 'Domein Hof te Die-
ren'.

v.l.n.r.: Connv Bie;e (Gedeputeerde van de Provincie Gelderland),
R.F. graf ~u Castell-Rüdenhausen (bewoner van kasteel Twickel ),
Albert Lentink (president-buurtmeester van de Buurtschap), Drs.
w.A. baron Schimmelpenninck van der OUe (Commandeur I'OnDie-
ren pan de Ridderlijke Duitse Orde-Balije pan Utrecht) Nicole Olland
(wethouder gemeente Rheden )

Foto's Ale Hartgers
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Treurbeuk treurt niet
Ale Hartgers

Wie het imposante smeedijzeren hek opent van de Bij-
zondere begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden
staat direct oog in oog met het rondeel waarin zich de
bloemen bevinden maar ook twee oeroude bomen. Deze
'de Tilia Cordata'(Eui:opese Linde) en 'de Fagus Sylvati-
ca Atropunicea'(Bruine Beuk) zorgen voor een spectacu-
laire entree. Sinds december 2016 is uit dit beeld 'de
Fagus Sylvatica Pendula' (Treurbeuk) verdwenen.

De treurbeuk steunt, na het omvallen, op haar takken met op
de achtergrond de twee overgebleven bomen

Geveld door natuurkrachten legde deze imposante beuk
met zijn dak van bladeren helaas het loodje. Onder hart-
verscheurend gekraak verloren één voor één de wortels
het contact met moeder aarde en de boom. Maar de
prachtige verschijning weigerde op de grond te ploffen
en met alles wat zij in zich had wist de boom op haar
takken te rusten.
De treurbeuk was een van drie bomen op de begraaf-
plaats die op de gemeentelijke lijst van Bijzondere bo-
men staan. Helaas zal hij op de nieuwe lijst niet meer
voorkomen. Meer dan honderd jaar sierde deze reus de
begraafplaats die op 7 december 1870 officieel werd
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geopend nadat de begraafplaats in en om de Protestantse
Kerk aan de Dorpsstraat werd gesloten. De reden van de
sluiting was destijds dat de begraafplaats te veel in de
dorpskern lag waardoor allerlei ziektes, uit die tijd, vat
konden krijgen op de bevolking.
De Bijzondere begraafplaats aan de Pinkelseweg is sinds
enkele jaren ook ingehaald. Na de sloop van de betonfa-
briek aan de Groenestraat, de Gemeentewerf en het
slachthuis aan de dr. Langemeijerweg is op die plek een
woonwijk verschenen die de naam Grinthuizen heeft
meegekregen. Refererend aan de grote hoeveelheid grind
die in de bodem zit.
En zo ligt ook deze begraafplaats weer direct tegen de
dorpskern, alleen is het nu de "schuld" van de oprukken-
de woningbouw die alle inwoners een plekje in het dorp
wil toekennen. Sinds de "sluiting" van de begraafplaats,
wat alleen inhoud dat er niet meer begraven mag worden,
zijn bezoekers van harte welkom! Zij zijn op zoek naar
familie, rust of de geweldige historie van deze plek.
Het dorp Rheden, geklemd tussen de heide en de bossen
aan de ene kant en de rivier de IJssel met het watersport-
gebied Rhederlaag aan de andere kant, heeft in het verle-
den al enkele kostbare monumenten verloren (denk al-
leen maar aan het Veerhuis) maar deze bijzondere plek
bestaat gelukkig nog!

Op de linker foto pronkte de treurbeuk nog op de kaft van
A&H 192 september 2016. Op de rechter foto ligt de treurbeuk
drie maanden later aan stukken gezaagd op de grond

"Boodschap uit de diepte"
Wie denkt dat de boom, na zijn val treurt, die komt vol-
gens mij bedrogen uit want de boom doet zijn naam
(treurbeuk) gelukkig geen eer aan.
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De geweldig statige beuk heeft namelijk een boodschap
achter gelaten, voor diegene die er oog voor heeft.

Op mij kwam de "boodschap" van deze beuk over als
dankbaar en dat klinkt misschien vreemd, maar het lijkt
erop dat de beuk ons aardse volk wil laten weten dat het
goed is. Wie de omgezaagde stam bekijkt op de foto zal
toch de hartverwarmende boodschap herkennen.

Op de stam van een omgezaagd boom staat wel vaker
een "tekening" maar in het geval van de treurbeuk is toch
Alladin te zien met een muts en een opgestoken duim en
een hart op de juiste plaats.

Links de contouren van een hoofd, in het midden een hand met
opgestoken duim en rechts een hart

Na al die jaren pracht en praal komt ook aan deze treur-
beuk een einde, maar het lijkt erop dat de beuk zijn lot
vredig ondergaat.

Foto's Ale Hartgers
Artikelen over de beuk verschenen in de Regiobode van 11 en
18 januari 2017 en in de Gelderlander van 3 januari 2017.
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~~ __ B_o_e_k_b_e_s_pr_e_k_in_g __ ~J
Gazelle rijwielen: 125 jaar fietsen

A. Streng

In 2017 bestaat de Koninklijke Gazelle in Dieren 125
jaar. Dat was aanleiding voor de vereniging de Oude
Fiets een speciale uitgave samen te stellen waarin de
geschiedenis van Gazelle in volle breedte wordt
beschreven.

Gazelle rijwielen
125 jaar fletsen

Dit rijk geïllustreerde boekwerkje van een kleine 100
pagina's besteedt daarbij niet alleen aandacht aan de
geschiedenis van het bedrijf , maar brengt ook de
ontwikkeling van de fietsmodellen met de nodige
technisch interessante details in beeld.
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Zo ontwikkelde Gazelle al in 1932 samen met Philips
een elektrische fiets.

Belangrijk voor het succes van Gazelle was ook de
marketing waarin met name Willem Kölling uitblonk.
Niet alleen bedacht hij de merknaam Gazelle ,die zo
blijkt uit het boek al in 1900 voor het eerst werd
gebruikt, ook het bekende stripboekje van Piet Pelle
ontwikkeld in 1912 door tekenaar Ko Doncker was een
gouden marketingvondst. De vermaarde grafisch
kunstenaar André Vlaanderen zorgde voor de reclame
uitingen waaronder voor het bekende Gazelle logo.

Vele interessante foto's onder andere uit privé collecties
van de familie Breukink die niet eerder zijn
gepubliceerd maken het ook tot een mooi kijkboek.
Alleen hebben de schrijvers geen foto kunnen
achterhalen van medeoprichter van Gazelle de smid
Rudolf Arentsen. Misschien dat een van onze lezers een
foto van hem kent?

A. Streng ( red.) Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen,
uitgave De Oude Fiets 2016 ISSN 2210-2183,
verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels of te
bestellen via www.oudefiets.nII.v.G.
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Mededelingen van het bestuur

Beste leden,

Voor u ligt het tweede nummer van Ambt & Heerlijkheid van het verenigingsjaar 2017.
Inmiddels zijn in dit jaar de dorpswandelingen weer begonnen met de wandeling in het dorp Rozendaal op zondagmiddag
2 april jl. als eerste. Fernand Schaken raad heeft daarbij zijn kennis en betrokkenheid met Rozendaal op boeiende wijze
naar voren gebracht en de deelnemers kunnen verrassen met bijzonder plekjes die bij een willekeurig bezoek aan dit
dorp veelal onopgemerkt blijven.

Met de lezingen is dit jaar een start gemaakt op 9 maart door Ir. Peter A. van den Tweel, directeur Geldersch Landschap
& Kasteelen, in de Oude Jan te Velp. Hij heeft daarbij ook op kundige wijze de verwerving van kasteel Biljoen over weten
te brengen. Evenals vorig jaar werd deze lezing georganiseerd in samenwerking met de "Vereniging De Sociëteit" uit
Velp. In aansluiting op de boeiende najaarslezing 2016, over keizer Wilhelm 11, heeft op 8 april jl. een interessante
excursie plaatsgevonden naar Huis Doorn. De heer Hans van den Berg wist ook hier de aanwezigen te boeien met zijn
grote historische kennis.

De jaarlijkse ledenvergadering 2017 heeft plaatsgevonden op donderdagavond 20 april jl. in de Raadzaal van het
gemeentehuis van Rheden. Een zeer passende plaats voor de presentatie "Rheden op de kaart". In de voorspoedig
verlopen ledenvergadering werd ingestemd met het Jaarverslag, de Jaarrekening 2016 en de voorgestelde begroting
2017.
Na acht jaar was Martin Idema nu statutair aftredend. Hij werd met applaus hartelijk dankgezegd voor zijn grote inzet voor
de Kring, zijn positieve betrokkenheid en zijn deskundigheid op sociaalgeografisch gebied. Het verheugt ons dat hij als lid
van de gemeentelijke adviescommissie Cultuurhistorie, onze Kring blijft vertegenwoordigen. Als nieuw bestuurslid werd
unaniem mevrouw Yvonne van Lynden uit Velp gekozen. Wij wensen haar veel succes en vreugde toe in het bestuur.

Met de internetpresentatie "Rheden op de kaart", verzorgd door inspirator van deze site Joost Grol, werd de avond
afgesloten. De vergadering was onder de indruk van de vele mogelijkheden die opgesloten zitten in deze site. Ook is
duidelijk gebleken dat alleen dankzij de inzet van vele leden en anderen deze geavanceerde site tot stand kon en verder
tot ontwikkeling kan komen. Al met al een mooie en grote bijdrage aan het bevorderen van de kennis over de
cultuurhistorische rijkdom van de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Met dank aan de gemeente Rheden voor de geboden gastvrijheid werd de avond afgesloten.

Namens het bestuur
Jan Jansen, voorzitter.
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