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Van de redactie 

Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 197, waarin bijna alle dorpen aan 
de beurt komen. We beginnen met het laatste deel van het uitstap 
je naar Velp uit het dagboek van Mart je Brontsema uit 1909. 
Hierop volgt een interessant stuk van Ale Hartgers en Dennis den 
Hartog over de Indische pioniersbuurt in het dorp Rheden. 
De redactie vroeg zich af wat de erfsanering bij boerderij Franken 
hof behelsde en waarom boerderij Elsenhof afgebroken is. Beide 
boerderijen horen bij het landgoed Biljoen. Wij vonden Menno 
Tillema, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 
huizen en kastelen van Geldersch Landschap & Kasteelen, bereid 
daarover een stukje te schrijven voor ons blad. 
Jos Leeman vertelt over de wetenswaardigheden van de Thunar 
padvindersgroep uit Dieren tussen 1932 en 1976. 
Ton Elzebroek praat ons bij over de geheimen, die de grafkelder in 
de Spankerense Petruskerk bij werkzaamheden aan de vloer heeft 
prijsgegeven. 
Burgemeester J.H. Klein Molekamp van Rozendaal kijkt vooruit 
naar het 200 jarige bestaan van de Gemeente Rozendaal in 2018. 
Theo van der Hoeven en Anita Matser hebben de historie van het 
WMG terrein in Velp onderzocht en laten ons zien welke drie mooie 
villa's moesten plaatsmaken voor het gebouw van de Waterleiding 
Maatschappij Gelderland. 
Binnenkort komt hier een nieuw woonwijkje. 
Dan hebben we nog twee boekbesprekingen voor u. 
De eerste: Babyboomers. Hun roomse vorming (1945-1970). Ca 
sestudy Velp van Renie Hesseling is ook voor babyboomers van 
buiten Velp, op de vele plaatjes na, herkenbaar. 
De tweede: Indië in Velp en Rozendaal: een wandeling, geschre 
ven door Marthe Gaspar-Raven, is meer dan een wandelgidsje. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe! 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Een. ttiUtapje fUUVi Velp, op 24 en 25 Iluquetuo 1909 
CÛUVt needien. meis ieo oan. 

Martje Brontsema & kleinzoon Henk Stel (deel 3) 

De Steeg 
Toen zijn we naar de Steeg gereden. Daar zagen we een 
gebouw staan welke ons goed toe leek om een klooster te 
stichten. Prouwien zou dan onze aller moeder zijn. 

Het inmiddels voormalige gemeentehuis, De Steeg 

Waarschijnlijk doelde mijn oma op het "nieuwe gemeen 
tehuis", waarvan de bouw toen in 1909 nog maar net was 
afgerond. 
Of hadden ze hun oog laten vallen op het prachtige post 
kantoor, dat in 1905 werd gebouwd? 

Verder gingen we naar dat schoone Middachten, die be 
roemde Middachter Alléé doorgereden. We werden stil 
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van verbazing en verwondering zoo prachtig als dat was. 
Het is dan ook - -- 
de beroemdste 
laan van geheel 
Nederland. De 
Duitsche Keizer 
was hier ook 
JUIst veertien 
dagen verleden 
geweest. Het is 
dan ook een 
kijkje waard. Het postkantoor, dat in 1905 werd 

gebouwd (Foto's: ca. 1909) 

Inderdaad, enkele we 
ken voor het uitstapje 
van onze jonge vrou 
wen uit Uithuizermee 
den, bracht Keizer 
Wilhelm II (50 jr) op 9 
augustus 1909 een 
bezoek aan De Steeg, 
aan Kasteel Middach 
ten, waar hij werd 
ontvangen door eige 
naar en bewoner graaf 
Bentinck (59 jr). Deze 
graaf Bentinck was de 
grootvader van Isabel 
le Adrienne gravin van 
Aldenburg Bentinck, 
geboren (1925) en 
overleden (2013) in 
Kasteel Middachten. 

Middachter Allée 
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Toen gingen we met den wagen boven op den Zijpen 
berg, daar boven allen even uitgestapt. De heerlijke om 
geving bewonderd en na de Koetsiers even op een zuur 
tje getracteerd te hebben zetten we onze tocht weer voort. 

Oe Zijpenberg in de jaren '50, dus 50 jaar later, maar ook al weer héél 
lang geleden. 

Waar we toen overal langs zijn gereden kan ik niet be 
schrijven, even moet ik nog vermelden dat het weer zoo 
best ging. 
Om twaalf uur waren we weer voor de Pastorie waar we 
zouden koffiedrinken en boterham eten. In de Serre heb 
ben we koffie gedronken, Ouwe Meneer was nu ook 
weer in ons midden gekomen. De kinderen hebben ons 
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toen zoo verschrikkelijk aan 't lachen gehad. Ze hadden 
zich geheel verkleed. Thomas had een hooge hoed op, 
lange jas aan en Anna die had een lange mantel aan. Dirk 
was hun kind en had een Mantel en hoed van Geert je 
aan. Zoo liepen zij daar deftig de tuin rond. Even later 
was Thomas een ongelukkige man, hij had een ronde rug 
en een groote bred (dienblad) voor zich met allerhande 
koopwaren die hij ons te koop aanbood. We wilden niets 
van hem koopen, hierover werd hij wel eenigszins een 
beetje kwaad. Hij zeide dan ook tegen ons dat Hij niet 
hoopte, dat het ons zoo zou gaan, als het hem in zijn 
leven was gegaan. Met een diepe buiging vertrok hij 
weer. Nu riep Mevr. ons te boterham eten. In de salon 
stond alles gereed, broodjes met koek en broodjes met 
vleesch. Tot desert kregen we nog een heerlijke Tulband. 
Bijzonder gul en vriendelijk waren zij voor ons. Ouwe 
Meneer was voorgegaan in 't gebed en Ds. dankte. Onze 
harten werden week toen we alles hoorden en zagen en 
dat we daar zoo recht vriendschappelijk, ja ik zou haast 
zeggen als broeders en zusters te samen waren. Na 't eten 
de Pastorie even gekeken en we zouden weer samen 
groote wandelingen doen. Eerst allen gauw even in de 
kerk gezien en dat naar de Pastorie van de 2e Predikant. 

De neoclassicistische Grote Kerk, die zij bezochten werd 
rond 1840 gebouwd. Het is een zgn. "Waterstaatskerk", 
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omdat kerken 
in die tijd wer 
den gebouwd 
met financiële 
steun van de 
landelijke over 
heid. Het ont 
werp was on 
derhevig aan de 
goedkeuring en 

de controle van ingenieurs van het ministerie van Water 
staat. Vandaar die naam. 

De Zutphense Straatweg in Velp. Mijn oma ontving deze kaart van 
Anna en Dirk, kinderen van ds. N. de Jong. 

Toen langs de Zutfenschen weg naar Biljoen. 
Rood en groen zijn de kleuren van Biljoen. Meneer Lüps 
zijn eigendom. Vanaf 1848 was kasteel "Biljoen" eigen- 

dom van 
Baron van 
Hardenbroek, 
de kamerheer 
van koning 
Willem III. 
Hij stelde het 
kasteel in 
1849 tijdelijk 
ter beschik- 
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king van Anna 
Paulowna, de moe 
der van de koning. 
Koningin Anna 
Paulowna was in 
1849 door het over 
lijden van haar 
man, Koning Wil 
lem 11, weduwe 
geworden. Zoals gezegd kocht Koning Willem III in 
1853 voor zijn moeder de buitenplaats "Bronbeek". Zij 
woonde er echter maar 7 dagen. Koningin-moeder Anna 
Paulowna woonde sindsdien tot haar overlijden in 1865 
afwisselend in Soestdijk en Den Haag. Een jaar voor het 
overlijden van Baron van Hardenbroek kwam kasteel 
"Biljoen" door verkoop in handen van de Duitse indu 
strieel J.H.W. Lüps. De familie Lüps zorgde gedurende 4 
generaties bijzonder goed voor het landgoed en het kas 
teel. Nadat hun laatste mannelijke erfgenaam in 2006 
was overleden, kwam het grote erfgoed in handen van de 
stichting "Geldersch Landschap & Kasteelen" . 

Van Biljoen naar Ossenberg en Keienberg waar we een 
éénig gezicht kregen in het kamerdal. Wanneer we berg 
opwaarts gingen zeide de Ds. iedere keer "Kom aan jon 
gens, ien bien heur". Met groote stappen langzaam den 
berg op. Van het kamerdal zijn we door het bosch gegaan 
naar Echo. Hier vonden we zoo'n duidelijke Echo als we 
't nergens eerder gehoord hadden. Alles wat we zeiden 

Het Kamerdal bij Velp. 
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konden we zóó duidelijk nahooren. Onderweg was hier 
een opmerkelijke echo te horen. Hieltje zeide tegen Hem 
dat wij de boeren van de Mei (Uithuizermeeden) waren 
en dat ze daar Zo epen brei (karnemelkse gortepap) kre 
gen. Ds. riep Orco Meeuwes aan. Anna vroeg hoe hij 
heette en waar hij woonde en dat hij daar maar in 't 
schaaphok blijven moest. Adjeu. Nu gingen we door het 
Nachtegaallaantje dat eenig mooi was naar Beekhuizen. 

Deze kaart ontving mijn oma van Anna de Jong. 
Het voormalige Hotel Beekhuizen in het gelijknamige landgoed werd 
omgeven door waterpartijen. Het hotel is in 1980 door brand verwoest. 

Wat hadden we onderweg een schik, gelijk men wel be 
grijpen kan, want nu waren we nog eens uit en dan zóó, 
wie kan dan ook niet blijde zijn. 
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En we konden er ook tegen hoor, want er was geen een 
die klaagde van hoofdpijn of moeheid of wat dan ook. 
Van Beekhuizen gingen we langs de Beek of lange vijver 
over Biljoen terug naar Velp. Ds. zette nog eens het lied 
je in: "Nooit zag 'k een Vriend die zoo trouw was als 
Jezus". 
Door het Villapark gingen we Velp weer door om ons 
logement weer op te zoeken. Hoewel het ons nog bij 
uitstek best naar 't zin ging brak toch zoo langzaam de 
tijd van scheiden weer aan. 
Mevr. gaf mij nog r----------------. 
een prachtig Naal 
denkokertje welke 
zij op hun reis in 
Ems voor mij ge 
kocht hadden. Ik 
vond het toch zoo Een naalden kokertje. 
aardig en ben er nu 
dan ook nog recht blij mee. Frauwine zou nu weer met de 
kinderen naar de Pastorie toe, om te eten, dan zouden zij 
na 't eten ons allen naar den trein brengen. Ze wilden 
veel liever met ons mee, maar dat mocht niet. 
Om vijf uur waren we juist weer bij 't Volkskoffiehuis 
waar 't Diné gereed stond. Ditmaal bestond het Diné uit 
gehakt met aardappelen, andijvie, worteltjes en Chocola 
de pudding. 
Het smaakte ons best, maar hoe het kwam, wij konden 
niet zoo veel op als den vorigen dag. Verbazend drinken 
als we ieder keer deden. Na 't Diné las Dominé Psalm 23 
voor ("De Heer is mijn Herder.") hetwelk wij in die bei 
de dagen weer zoo bijzonder gevoeld hadden. Bij 't bord 
van de Ds. lag ook een pakje met een brief. Ds. las de 
brief voor en het was een groet van Mevr. Hofkes, Pres. 
Van 't Koffiehuis. 
Mevrouw Anna Geertruida Hofkes-van Voorthuysen 
(1843-1916) was een bekende "Velpse weldoenster". 
Zij was niet alleen de initiatiefneemster voor de stichting 
van het "Volkskoffiehuis voor geheelonthouders", zij 
was ook de beschermvrouw van dit koffiehuis. In het 
huidige Velp is de "A. G. Hofkeslaan" naar haar ge 
noemd. 
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Het Volkskoffiehuis en logement aan de Hoofdstraat in Velp 

Zij zou zelf wel gekomen zijn maar zij kon niet best 
loopen en ook niet spreken. Het pakje bevatte Ansicht 
kaarten waar we allen een mochten afkrijgen, maar die 
we niet wegsturen mochten, omdat het beeld van Jezus er 
op stond. Ds. zou haar er wel voor ons voor bedanken en 
haar de groeten terug brengen. Wij bespraken nu nog het 
een en ander en Ds. en Mevr. waren toch zoo blij dat wij 
bij hun geweest waren. Maar ik denk dat wij nog veel 
blijder waren, dat wij daar eens bij hun geweest waren. 
Nu verzocht Dominé ons of wij dat eene verzoek dat hij 
ons doen wilde niet weigeren mochten. Ja beslist niet. 
We dachten natuurlijk allen, nu dat willen we ja wel 
graag doen. Hij zeide dan dat wij nu die beide dagen 
allen hun logé's geweest waren. Maar nu wisten wij niet 
wat wij hoorden, wij waren geheel verwonderd en ver 
slagen over zoo'n groote vriendelijkheid. 
Spreken konden we dan ook niet, maar we waren geheel 
vervuld met dankbaarheid. Zij hadden het er samen nog 
over gehad, om, als het kon ons allen in de Pastorie te 
bergen. Maar zoo was het voor de meisjes (Jo en Geert je) 
ook veel gemakkelijker. Nog gauw even wat kaarten 
gekocht waar we zoal geweest waren en we moesten ons 
tot het vertrek klaar maken. We hadden ons daar in dat 
koffiehuis ook toch zoo thuis gevoeld, maar de J uffr. zei 
ook tegen ons, dat we daar heelemaal niet over spreken 
moesten, maar dat dat ook zoo wezen moest. 
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Anna, Thomas en Dirk waren ondertusschen met hun 
karretje gekomen, waar onze reiszakken in zouden. Nu 
gingen we allen, in een prettige stemming, hoewel wee 
moedig om het pret dat weer voorbij was en dat wij lang 
niet zat waren, naar 't station. Frauwine en Ouwe Meneer 
waren er reeds om hun onze 'n laatsten groet te brengen. 
Hilje (Ausema) nam weer voor allen een kaart. Anna had 
een klein boschje heide in de hand (ze vroeg Hieltje 
(Brontsema) om een speld) en stak het mij op den man 
tel. Ds. zeide nog dat wij een paar moeilijke dagen gehad 
hadden maar dat wij er tegen konden. Toen vroeg hij aan 
Mevr. of hij even wat kaarten zou koopen, dan konden 
zij met ons meegaan. Anna wilde natuurlijk wel graag, al 
had zij ook vuile kleeren aan. 
Onze zakken zouden zij zwaar maken met Groeten voor 
Uithuizermeden. Wij moesten maar bij Berend en Janna 
beginnen tot Orco achter op polder. 

Velp- Uithuizermeeden 
Daar kwam de trein aanstoomen uit Arnhem. Allen gauw 
even de hand gedrukt en een bedankje voor hun hartelij 
ke ontvangst. Anna gaf mij een kus, dat ik voel hem nog 
wel, de pet vloog haar er van af. Ds. wees ons nog gauw 
even een wagen aan en wij stapten in. De trein zette zich 
in beweging en zoo lang wij hen op 't perron staan zagen 
wuifden wij met onze zakdoeken te de ramen uit. Eerst 
waren we stil, onze gedachten vol van het goede dat we 
genoten hadden. We hadden weer zoo gevoeld de band 
der liefde en vriendschap, die dan ook door geen afstand 
of scheiden verbroken wordt. Zoo waren we een eindje 
door die schoo- ----, 
ne natuur heen 
gesneld. Toen 
de trein stil 
hield. We 
meenden dat het 
(Dieren-Does 
burg waren we 
al voorbij ge 
komen) Zutfen 
was, waar we Station Velp 
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zouden overstappen. Anje Berghuis moest in Zutfen van 
ons af, die zou daar bij hare fam. nog een paar dagen 
blijven logeren. Zij, natuurlijk veel te bang, dat ze zou 
zitten blijven, begon te het raam uit te roepen: "Is dit 
Zutfen, is dit Zutfen?" "Brummen", zei de Conducteur. 
Nog wilden wij het niet gelooven en riepen nog eens 
weer "Is dit Zutfen?" 

Station Brummen omstreeks 1910 

"Brummen", riep de Conducteur. We waren toch zoo 
slap van 't lachen en van dien tijd ging het telkens: 
"Brummen, Brummen". Wanneer we goed nagedacht 
hadden, konden we 't wel begrijpen want we waren nog 
niet eens over de IJsel gekomen. Van dien tijd af hebben 
we toch zoo'n schik gehad. 
In Zutfen gekomen zagen we Anje haar fam. al staan die 
haar kwam afhalen. Nu wij zoo 'n schik hadden wilde zij 
eigenlijk veel liever bij ons blijven. We zochten de trein 
op die ons naar Meppel zou brengen, wat nog al gemak 
kelijk ging. In Deventer werd ons koek aangeboden, 
maar onze magen hadden nog geen trek. Ja daar waren er 
bij die nog broodjes in hunne zakken hadden van huis. 
Ondertusschen zongen we wat liedjes en moesten onze 
kaarten nog eens weer naar kijken. Zoo waren we weer 
bij 't station gekoomen waar we weer moesten overstap 
pen. Nu zochten we den trein op die ons naar Groningen 
zou brengen en we vonden tot ons aller genoegen een 
wagon geheel alleen met mekaar. Daar ging het ons ook 
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bij uitstek best naar 't zin. Als katten en honden zaten we 
tusschen de banken en zongen er lustig op los. We dach 
ten we zouden zoo wel alleen blijven tot Groningen toe, 
maar in Assen kregen we een pleegzuster tot gezelschap. 
We moesten ons allen nu wel wat fatsoenlijker gedragen 
en gingen deftig weer op de bank zitten. We hadden on 
derweg toch zoo'n dorst gehad, maar konden nergens 
eenige verfrissehing machtig worden. We verlangden 
dan ook dat we in Groningen kwamen. De koffiemolen 
(de trein) stond gereed toen wij aankwamen. We gingen 
er maar gauw in want we wisten niet hoeveel tijd er nog 
was. De conducteur kwam bij ons, we vertelden hem dat 
we nog, 0, zoo 'n dorst hadden. "Ga maar gauw even 
heen", zegt hij; "We zullen wel zoo lang op je wachten." 
In een draf vlogen we over het perron, een man ontmoet 
te ons en vroeg wat wij toch wilden. We riepen allen 
tegelijk "kwast, kwast". Zoo vlogen wij de wachtkamer 
binnen en brachten de Kellners geheel in verwarring. De 
eene die kreeg er geen suiker en met twee lepels en een 
ander twee lepels suiker zonder lepel. We brachten het 
gauw naar binnen en in een drafje ging het weer in den 
trein. "Mooi op tijd" zeide 'n toen tegen ons, want we 
moesten nog tien minuuten wachten. Langzaam zette de 
trein zich in beweging en we namen koers naar Uithui 
zermeden. Hier moesten we iedere keer stoppen wat we 
wel wat vervelend vonden. Enen Heer hebben we nog 
een eindje tot gezelschap gehad, die ook nog eens met 
ons heeft gezongen. Met een: "'k Wil U, 0, God mijn 
dank betalen" stapten wij aan het eindstation uit. (Voor 
hen het eindstation. De spoorlijn liep/loopt verder door 
naar Roodeschool.) Rijk voldaan begaven we ons huis 
waarts. En tenslotte mogen wij gaan zeggen, dat er niet 
één geweest is, die onwel is geweest. Maar dat wij allen 
kerngezond zijn gebleven, en houden ons allen voor een 
reisje weer aanbevolen, want dat bevalt wel. En als men 
dan zoo uit kan gaan, als wij zijn geweest, dan gaat het 
nog. Deze reis zal bij ons dan ook nooit in het Vergeet 
boek raken, maar het zal tot in lengte van dagen bij ons 
een liefelijke Herinnering blijven. 

Mart je Brontsema, Sept. 1909 
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Deze meisjes uit Uithuizermeeden gingen in 1909 op 
reis: Carolina Ausema, Hilje Ausema, Anje Berghuis, 
Anje Bouma, Mart je Brontsema, Hieltje Brontsema, 
Hilje Hekkema, J. Kruil, Stientje Kuipers, F. Oosterhuis, 
Cornelia Toppen, Jo en Geert je 

Mijn oma Mart je Brontsema heeft tot op hoge leeftijd 
veel uitstapjes gemaakt. Zij was altijd van de partij, als 
de vrouwenvereniging op reis ging. 

Een hele dag met een bus rondtoeren en met enige re 
gelmaat er even uit om bijv. een dierentuin te bezoeken 
en om ergens wat te eten en te drinken, waren haar lust 
en haar leven. Ze was dan de hele dag in een opgetogen 
stemming. Voor velen vermoeiend, maar niet voor mijn 
oma. Zij genoot alleen maar en met volle teugen. 

Henk Stel, juli 2015 

De Chr. Gem. Zangvereniging in Uithuizermeeden, omstreeks 1910. In de onderste rij zittende vrouwen: vierde van links: Martje Brontsema 
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HET DORP RHEDEN EN DE INDISCHE PIONIERSBUURT 

Ale Hartgers en Dennis den Hartog 

Plattegrond Rheden- West. De foto linksboven op pagina 12 is genomen vanaf de rode stip in noordelijke richting naar de Arnhemsestraatweg". 

Pioniers van het Nederlandse koloniale rijk, dat is het 
thema van de straatnaamgeving in de Indische buurt in 
het Gelderse dorp Rheden. Dit kleine rustoord van wel 
eer, gelegen tussen de rivier de IJssel, de Veluwse heide 
van de Posbank en watersportgebied Rhederlaag, kende 
lange tijd weinig expansie. Dit veranderde echter aan het 
begin van de twintigste eeuw (1). Doordat de beperkte 
industrie ten oosten van het dorp en de uitgestrekte ak- 
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kers ten zuiden van het dorp meer werkgelegenheid bo 
den, kwam de gemeente Rheden in 1933 met een ambiti 
eus uitbreidingsplan (2). 
Hierin verrees ten westen van de historische dorpskern 
een grote nieuwbouwwijk. Het plan Rheden-West werd 
in de loop der jaren een aantal keer gewijzigd en uitein 
delijk uitgevoerd. Met de straatnaamgeving door de ge 
meente werd in februari 1958 de laatste hand aan het 
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project gelegd (3). Rheden kende vanaf die periode een 
Indische buurt, verwijzend naar koloniale pioniers. 

Bouwen aan een buurt 
De Indische buurt werd gebouwd op de landbouwgrond 
tussen de Parallelweg, Mauritsiusstraat, Buurtweg en 
Arnhemseweg. Het plan dat in 1958 werd goedgekeurd 
voorzag de aanleg van negen straten. Ze kregen in 1967 
de namen Cornelis Houtmanstraat, Jan van Riebeeck 
straat, Jan Pieterszoon Coenstraat, Olivier van Noort 
straat, Willem Barentzstraat, Willem Bontekoestraat, 
Anthony van Diemenstraat, Abel Tasmanstraat, Pieter 
Stuyvesantstraat (4). De keuze voor de straatnamen is 
opmerkelijk te noemen. Op het eerste gezicht suggereert 
het een zeehelden- of ontdekkingsreizigersbuurt, maar 
het betreft allemaal namen die iets hebben betekend voor 
de vroege kolonisatie van West- en Oost-Indië. De bouw 
van de buurt verliep snel ondanks de grote aanpassingen 
die nodig waren om de infrastructuur aan te leggen in dit 
buitengebied. Zo moest de oude buurtweg worden inge 
kort. Hierdoor verdwenen enkele huizen en boerderijen 
aan de rand van het dorp en ook het café van Unk. 
De bouw van huizen kwam toe aan een combinatie van 
woningbouw van het Bouwfonds Nederlandse Gemeen 
ten en particuliere initiatieven. Het meest opvallende 

'Bovenste stuk Buurtweg gesloopt begin jaren 60' 
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Poes-Unk cate Buurtweg - 1960 

initiatief was van Reinbouw Intermed uit Dieren dat in 
1964 een voorstel indiende bij de gemeente voor de 
bouw van 60 woningen. 
Het ging hierbij om woningen voor arbeiders en gepensi 
oneerden van het bedrijf. Rheden-West werd een wijk 
waarin voornamelijk nieuwe inwoners van Rheden kwa 
men te wonen die om economische redenen naar de stad 
trokken. Zo waren 
de huizen van het 
Bouwfonds Neder 
landse Gemeenten 
eigenlijk voorbe 
houden aan mensen 
die economische 
binding hadden met 
Rheden. Hierdoor 
kwamen ook veel 
ambtenaren van de 
groeiende gemeente 
terecht in Rheden 
West. De inwoners 
van de buurt werden 
veelal omschreven 
door lokale inwo 
ners als 'import'. 

ZATER.DAG .13 JUNI 1964 

royale 
middenstandswoningen 

• m btn Urtr !r'~1J ,'~t.n de boI:rII1ut '10' 
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Reinbouw Intermed NV. 
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De huidige buurt 
De Indische buurt is weinig veranderd in de afgelopen 
vijftig jaar. De benaming Indische buurt of Rheden-West 
is door Rijnbouw Intermed N.V. uit Dieren in een adver 
tentie in de lokale courant van zaterdag 13 juni 1964 
aangeprezen als het "Plan Parallelweg-Zuid". Het is maar 
wat een naam ertoe doet, Intermed zag dat de nieuwe 
woonwijk direct aan de Parallelweg naar het zuiden werd 
gerealiseerd vandaar waarschijnlijk de benaming. 
Anderen zagen het meer als Rheden-West. Maar nooit is 
de naam Indische buurt gevallen. 

J P Coenstraat 1984 zelfde voordeur 

De huizen worden in diezelfde advertentie aangeboden 
als "vrije vestiging" voor de somma van 46,500 Holland 
se Guldens (kosten koper). Op enkele verbouwingen zijn 
de huizen in dezelfde staat gebleven als ze waren. 
Aanvankelijk was dit echter niet het plan. Het succes van 
de woningbouw in Rheden-West was genoeg voor de 
gemeente om in de jaren tachtig een nieuw uitbreidings 
plan van de buurt te presenteren. Het plan Worth-Rheden 
voorzag de bouw van 650 extra woningen (5). Vanuit 
Rhedense gemeenschap en de nieuwe wijk Rheden-West 
kwam hiertegen echter ongekend fel protest. Inwoners 
wilden dat het dorp beperkt bleef in omvang. 
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J P Coenstraat 1992 verschillende voordeuren 

De nieuwe uitbreiding ging niet door en de Indische 
buurt bleef beperkt tot haar oorspronkelijke straten. 
Deze straatnamen zelf hebben voor de Rhedenaren 
weinig betekenis en de buurt staat niet bekend als een 
Indische buurt. Voor veel inwoners zijn het namen die 
tegenwoordig weinig indruk maken, hoewel een enkeling 

J P Coenstraat 2017 dakkappe/len 
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"Een overzicht van de 'Indische buurt' in aanbouw. Gezien vanaf de 
Arnhemseweg zie je eerst een gedeelte van de schuren (met 
dwarsbalken) behorende bij de huizen aan de Arnhemseweg, direct 
daarna zijn witte contouren op de grond zichtbaar, dat is de fundering 
van de huizen aan de Wil/em Barentszstraat en de eerste huizen die 
zichtbaar zijn op de achtergrond, staan aan de Olivier van Noortstraat 
met daarachter de bosrand. (foto A. Kolkman, col/ectie Ale Hartgers) " 

Olivier van Noortstraat 1990 
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nog aanstoot zal nemen aan de namen Jan Pieterszoon 
Coen of Jan van Riebeeck, vanwege hun schimmige 
verleden. 
In een brief van augustus 1967 schrijft de commissie van 
Volkshuisvesting aan de burgemeester van Rheden dat 
zij het eens zijn en zich kunnen vinden in de benamingen 
Anthony van Diemenstraat en de Willem Bontekoestraat. 
Burgemeester en wethouders sturen naar aanleiding van 

Abel Tasmanstraat geen antennes 

dit schrijven een brief aan de Gemeenteraad en stellen 
dat er nog twee straten in het nieuwbouwgebied Rheden 
West een naam behoeven en daarvoor stellen zij voor de 
namen Anthony van Diemenstraat (hierbij geeft de Bur 
gemeester de omschrijving Anthony van Diemen (1593- 
1645) gouverneur-generaal van het voormalig Neder 
lands-Indië) en de naam Willem Bontekoestraat met als 
omschrijving (Willem Ysbrantzoon Bontekoe (1587- 
1646), bekend Oostindië-vaarder en schrijver reisver 
slag). 
De afdeling Algemene Zaken van Rheden stuurt op 31 
augustus 1967 een brief aan B&W en legt uit dat er kri 
tiek vanuit de Raad is over de straatnaamgeving met het 
verzoek de voornamen weg te laten in het Raadsbesluit 
over de straatnamen. Terecht stelt men echter dat de an 
dere straatnamen in deze buurt reeds met voornaam zijn 
gegeven. 
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In het definitieve Raadsbesluit van 22 september 1967 
nummer 11462 worden de straatnamen met de volledige 
voornaam erkend. 
Op de stille Veluwse Zoom ligt sindsdien een groten 
deels onopvallende Indisch buurtje. 

Indische sporen 
Door de beperkte omvang van het historische Rheden is 
er geen duidelijke binding met de koloniën te ontwaren. 
In de dorpskernen van de gemeente Rheden zoals in Die 
ren, de Steeg en het dorp Rheden zelf zijn echter wel 
Indische sporen te vinden. Enkele Randstedelingen in 
vesteerden bijvoorbeeld hun in Indië vergaarde ver 
mogen in statige huizen in en rond Rheden. Johanna 
Henriëtte van Engelen liet begin negentiende eeuw een 
statige villa bouwen aan de rand van Rheden met de 
naam Huize Rhederhof (6). 

Een van de vroegste foto's van het landhuis Rhederhof, een sober 
vormgegeven neoclassicistische villa met een opvallend klokkento 
rentje (foto Gelderland bibliotheek) 

De bouw van dit pand is bekostigd met het geld van de 
erfenis van haar overleden man Daniel Francis Schas. 
Schas vergaarde zijn vermogen als ambtenaar in Surina 
me en uit de familieplantages aldaar (7). 
Johanna Henriëtte van Engelen overleed in haar geliefde 
Huize Rhederhof op 17 december 1878. 
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Ze ligt begraven op de oude begraafplaats aan de Pinkel 
seweg in het dorp Rheden. 
Ook vonden de twee met Indië verbonden schrijvers Paul 
Adriaan Daum en Louis Couperus hun rust in en om 
Rheden. Daum overleed op jonge leeftijd in een rusthuis 
in Laag-Soeren en ligt begraven in Dieren (8). 
Couperus had een huis 't Sunneke in Rheden, gebouwd 
en bewoond door hem en zijn vrouw Elisabeth Baud. Hij 
overlijdt daar op 16 juli 1923 (9). Zijn laatste rustplaats 
is op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag. 
In datzelfde Dieren werd de fietsbouwer Willem Kölling, 
in de vroege twintigste eeuw bekend met de Gazelle fiet 
sen. Het grootste vooroorlogse afzetgebied van Gazelle 
was Nederlands-Indië. De laatste rustplaats van Willem 
Kölling is op de begraafplaats aan de Harderwijkerweg 
in Dieren. Dit zijn enkele Indische sporen die zijn te 
vinden in de gemeente Rheden. 

Noten: 
1) Griffier gemeente Rheden, 'Bestemmingsplan Rheden-West' (24- 
05-2007) in: gemeentelijk archief Rheden, archiefnummer H121-24. 
2) Directie Bouw- en Woningtoezicht, 'Uitbreidingsplan Rheden 1933 
(12 mei 1933) in: Gelders archief, archiefnummer 1508 Kaartenver 
zameling van de gemeente Rheden 57. 
3) Dienst Gemeentewerken, 'Uitbreidingsplan Rheden 1958, herzien 
1959 (3 mei 1960) in: Gelders archief, archiefnummer 1508 Kaarten 
verzameling van de gemeente Rheden 165. 
4) Commissie van gemeentewerken en volkshuisvesting, 'straat 
naamgeving (09-08-1967) in: gemeentelijk archief Rheden, archief 
nummer CIEGWVH06 
5)Dienst Gemeentewerken; stedebouwkundige afdeling, 'Plan Worth 
Rheden. Bestemmingsplan in onderdelen, 1964-1966' (28 maart 
1967) in: Gelder archief, archiefnummer1508 Kaartenverzameling 
van de gemeente Rheden 178 
6) Woensdag 14 april 2010 kwam het pand als winnaar uit de finale 
van het tv-programma "Het mooiste pand van Nederland". 
7) Dirk Bos, Parels van de Oostelijke Veluwe Zoom (Velp 2007) 11. 
8) Gerard Termorshuizen, P.A. Oaum. Journalist en romancier van 
tempo doeloe. (Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1988) 
9) René Nijhof, Opkomst en ondergang van 't Sunneke, de geschie 
denis van een noodlottig huisje, Ambt & Heelijkheid, jaargang 61, nr. 
186, maart 2015. 
Foto's Ale Hartgers, tenzij anders vermeld. 
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Landgoed Biljoen. 
Menno Tillema 

Kasteel Biljoen vanaf de oprijlaan (afbeelding GLKlCvdG) 

Inleiding 
Tussen Velp en Rheden, in het overgangsgebied tussen 
de Veluwe en de IJssel, ligt het landgoed Biljoen. Op ca. 
162 hectare is een rijkdom aan monumentale en cultuur 
historische waarden te zien. Een afwisselend landschap 
van (pacht)boerderijen, tuin en park, beken en vijvers 
maakt het een bijzondere plek. Het behoud van deze 
waarden is te danken aan een lange bewoningsgeschie 
denis. De laatste grote ingrepen in het kasteel zijn van 
meer dan een eeuw geleden. Met steun van de provincie 
Gelderland en bijdragen van onder andere het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en particulieren kon Geldersch 
Landschap & Kasteelen dit bijzondere landgoed in 2008 
verwerven. In de afgelopen bijna 10 jaar is veel geïnves 
teerd in het landgoed: het huis is gerestaureerd en inmid 
dels bewoond, vele historische elementen in park en tuin 
zijn gerestaureerd, er zijn nieuwe functies in voorberei 
ding voor gebouwen op het landgoed en in kaart is ge 
bracht wat de historische, landschappelijke en ecolo 
gische waarden zijn. 
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Luchtfoto van landgoed Biljoen. In het midden het kasteel-complex 
met omliggende vijvers. Verspreid over het landgoed: de kwekerij, de 
drie boerderijen en afwisselend agrarische grond, tuin en park. 
(Afbeelding: Aerodata International Surveys, Cnes/Spot Image, 
DigitalGlobe, Geobasis-DE/BKG, GeoContent, kaartgegevens: 
Google) 

Ruimtelijke ontwikkeling landgoed 
Op Biljoen is de ruim 250 jaar Nederlandse geschiedenis 
van de tuinkunst goed zichtbaar. Door de eeuwen heen is 
het landgoed steeds grotendeels een geheel gebleven en 
hebben generaties eigenaren het landgoed zorgvuldig 
onderhouden. Er zijn vier perioden van tuinaanleg te 
onderscheiden. Bij ieder aanleg werd het oude ontwerp 
gerespecteerd en in een nieuw plan opgenomen. Daar 
door is een bijzondere gelaagdheid ontstaan. De formele 
aanleg is te zien op de Hottingerkaart (1773-1783). 
Een dergelijke aanleg komt in Nederland vanaf de zes 
tiende eeuw voor. 
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Nog steeds is deze formele aanleg in de paden en lanen 
zichtbaar. Mogelijk is deze aanleg in de periode van 
Alexander van Spaen gerealiseerd, die in 1662 ook het 
kasteel liet verbouwen. 
In het laatste kwart van de achttiende eeuw liet Johan 
Willem Frederik van Spaen, die het kasteel in 1771 erf 
de, grote wijzigingen aanbrengen. Hij realiseerde een 
landschappelijke aanleg, waarbij de bestaande formele 
structuur grotendeels in tact werd gelaten. De gracht 
werd omgevormd door een slingervijver met een eiland. 
In aansluiting op de formele lanen, legde hij slingerpaden 
aan. Op Beekhuizen werk een modieus "Zwitsers" land 
schap aangelegd met diverse wandelingen, een cascade, 
visvijvers en een grote fontein. Begin negentiende eeuw 
waren de tuinarchitecten J.D. Zocher sr. en later J.D. 
Zocher jr. op Biljoen aan het werk. 
Het landschappelijke ontwerp van J.G. Michael werd 
uitgebreid en tot meer eenheid gebracht, onder andere 
door het vergraven van de slotgracht en deze in verbin 
ding te brengen met de vijver bij Overhagen. Aan het 
einde van de negentiende eeuw, toen Johann Heinrich 
Wilhelm Lüps eigenaar was, werden kleinere verande 
ringen aangebracht, zoals het doortrekken van de oprij 
laan en het aanbrengen van kleinere elementen. 

Cascade aan de Beekhuizenweg, een van de verfraaiende 
landschapselementen waarbij van het bekenstelsel gebruik is 
gemaakt. (afbeelding Gelders Archie~ 
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Biljoen en Overhagen liggen precies op de grens van de 
overgang van de zandgronden naar de riviergronden. 
Juist op deze plek was het stevig genoeg om een huis te 
bouwen en was er voldoende water voor een slotgracht. 
Langs de hele Veluwerand en in het rivierengebied lig 
gen kastelen op deze overgangen. Boven op de stuwwal 
liggen de voormalige woeste gronden. Aan het einde van 
de achttiende eeuw was dit nog vooral heide. Omstreeks 
1800 werd dit bebost en kreeg het een parkachtig ka 
rakter. Op de flanken van de Veluwe, aan weerszijden 
van de Zutphensestraatweg liggen van oudsher de akker 
gronden. Het zuidoostelijk deel van Biljoen bestaat uit 
rivierkleigronden. Hier liggen van oudsher de hooilanden 
en weidegronden. Van groot belang is dat het landgoed 
nooit is gesplitst, wat de redding van het landschap is 
geweest. Wel is heel duidelijk de invloed van de weg en 
het spoor te zien. Wat eerst nog een smalle doorsnijding 
was, is nu een barrière geworden. In de ligging van de 
opstallen is duidelijk te zien dat de spoorlijn een "omke 
ring" van het erf heeft veroorzaakt. 

Boerderij Frankenhof 
Deze boerderij uit de eerste helft van de negentiende 
eeuw is met het voorhuis op de straat georiënteerd. Hoe 
wel de boerderij in de loop der jaren flink aan de binnen 
zijde is verbouwd, is de oorspronkelijke indeling nog 
goed herkenbaar. De hoofdvorm is goed herkenbaar, een 
voorhuis waarin de agrariër woonde en het vee op de 
deel. Op de overgang van het woonhuis naar de deel 
bevindt zich de spoelkeuken. Op vroege kaarten is de 
plek van de boerderij al duidelijk zichtbaar. In de periode 
1811-1823 is al een boerderij in zijn hoofdvorm te on 
derscheiden met aan de weg twee schaapskooien. Aan de 
westzijde bevindt zich een gebouw, waarschijnlijk een 
schuur, die in 1872 lijkt te zijn vergroot of vervangen. 
Rond 1890 is juist aan de andere kant een bijgebouw 
geplaatst en de schaapskooien zijn inmiddels verdwenen. 
Gedurende vele jaren blijft de locatie in stand, al lijkt het 
er op dat de opstallen in grootte en oriëntatie iets vari 
eren. Rond 1966 wordt tegen het spoor een aantal schu 
ren gebouwd. Het spoor is ook hier erg bepalend geweest 
voor de mogelijkheden op het elf. 
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Oe boerderij Frankenhof gezien vanaf de Zutphensestraatweg. 
Inmiddels is het agrarische bedrijf vertrokken en wordt de boerderij 
tijdelijk bewoond door een oppasser. (afbeelding GLK/MT) 

Vanwege de ligging van de weilanden, is het grote stal 
lencomplex juist aan de andere kant van het spoor ge 
bouwd, om de weidegang van het vee mogelijk te maken. 
Na het vertrek van de agrariër is opnieuw gekeken naar 
het totale erf, mogelijke nieuwe functies en de uitgangs 
punten ten aanzien van de natuurontwikkeling. de plaats 
en maat van de bestaande gebouwen en de cultuurhistori 
sche betekenis ervan en de mogelijkheden nieuwe func 
ties te huisvesten. Voor dit erf betekende dat de sloop 
van alle bijgebouwen, inclusief de stallen ten zuiden van 
het spoor, om daarmee een herschikking van landbouw 
gronden, natuurontwikkeling en een nieuwe functie van 
het gebouw mogelijk te maken. 

Boerderij Elzenhof 
Deze na een brand herbouwde boerderij dateert uit het 
begin van de twintigste eeuw. De boerderij was met het 
achterhuis op de Zutphensestraatweg georiënteerd. De 
detaillering van de boerderij vertoont invloeden van de 
Overgangsarchitectuur. De T-boerderij was gebouwd op 
een rechthoekige plattegrond. De gepleisterde gevels 
worden verlevendigd door speklagen in schoon metsel 
werk. De boerderij heeft cultuurhistorische waarde van 
wege de ligging op enige afstand van de straat en de ori- 
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entatie op het landgoed. De architectonische verschijning 
is vroeger algemeen toegepast in Nederland. 
Uit archiefonderzoek blijkt dat de geschiedenis van de 
boerderij De Elzenhof ouder is dan het huidige kasteel 
Biljoen. Het kasteel Biljoen is ontstaan uit een boerderij 
die de status van hoofdhof gehad zou hebben. Zo'n 
hoofdhof treft men in de regel aan waar een beekje de 
moerassige strook - het broek - bereikt. Zo is aan de 
Beekhuizer beek de Velpse hoofdhof Broekerhave (het 
latere kasteel Biljoen) ontstaan. Daarnaast zijn ook ande 
re hoeven op de zandige grond ontstaan. De grenslijn 
tussen "begaanbare" grond en "niet begaanbaar" is op 
oude kaarten en nu nog in het veld duidelijk zichtbaar. In 
een belening van 1403 worden goederen genoemd die 
pacht hadden op te brengen, waaronder ook het goed 
" ... in de Else ". "(1) 
Een belangrijke ontwikkeling die het beeld van de boer 
derij ingrijpend heeft beïnvloed, is de aanleg van de 
spoorlijn Arnhem - Zutphen in de negentiende eeuw. 
Voor de Elzenhof betekende dit een verandering in de 
bedrijfsvoering, omdat de spoorlijn dwars over het erf 
werd gelegd. Het achtererf werd van het voorerf afge 
sneden en verloor zijn betekenis. Daardoor werden de 
nieuwe stallen zo ver mogelijk naar het zuiden gelegd, 
voorbij de rooilijn van het bestaande huis. 

Oe bouwvallige toestand van de boerderij Elzenhof is op de deel 
goed te zien. (afbeelding GLK/MT) 
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Elzenhof in december 2015, nog in gebruik als agrarische 
bedrijfswoning. (afbeelding GLKlMT) 

Al onder de vorige eigenaar, de heer Lüps, waren ge 
sprekken gaande en afspraken gemaakt over vervanging 
van de boerderij. De bouwkundige toestand van de boer 
derij was zeer slecht, onder andere door de toepassing 
van lichte constructies, een wisselende grondwaterstand 
en de nabijheid van het spoor. De tand des tijds had zijn 
sporen nagelaten. 

-1;<1 

De vernieuwde boerderij Elzenhof met dubbele bewoning gezien 
vanaf het spoor. (afbeelding GLK) 
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Het achterhuis was ronduit onveilig te noemen, het voor 
huis had diverse constructieve scheuren en gebreken. In 
de vele gesprekken met de pachter zijn uiteindelijk af 
spraken gemaakt voor de bouw van een nieuwe boerde 
rij. Het ontwerp houdt rekening met de aanwezigheid van 
het spoor, de oriëntatie en ligging in het landschap en de 
bedrijfsvoering van de agrariër. De aanwezigheid van de 
spoorlijn bepaalt ook deze keer weer de ligging van het 
huis in relatie tot de oude structuur en de latere stallen. 

De kwekerij van Biljoen, achterkant (afbeelding GLKlMT) 

Kwekerij Overhagen 
Ten zuiden van kasteel Biljoen ligt de kasteelplaats 
Overhagen. Deze wordt voor het eerst genoemd in een 
rekening van 1373. Vermoedelijk werd in de veertiende 
eeuw een ronde toren met bijgebouwen geplaatst, om 
ringd door een binnengracht en voorzien van een poort 
gebouw aan de noordzijde. In de 15de eeuw wisselde het 
complex geregeld van eigenaar. De laatste eigenaar was 
Joachim Wisch. Hij stond op vijandige voet met zijn 
buurman Karel van Gelre. Karel verwoestte Overhagen 
in 1530 en gebruikte de stenen van het gesloopte kasteel 
voor de bouw van kasteel Biljoen. In het landschap mar 
keert de vierpas nog steeds de plaats waar kasteel Over 
hagen heeft gelegen.(2) De laatste gebruiker was kweke 
rij Overhagen die in 2015 is gestopt. 
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De bedoeling is dat op deze plek de cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing in ere wordt hersteld (het woon 
gedeelte en buitenzijde zijn reeds gerestaureerd) en be 
woond, aangevuld met functies passend voor de plek en 
het totale landgoed. 

De kwekerij van Biljoen bestaat uit de naoorlogse 
bedrijfswoning/pachtboerderij, alsmede uit verscheidene kassen en 
akkers voor de teelt van planten en bloemen. Inmiddels is het 
woonhuis gerestaureerd. (afbeelding GLKlMT) 

Tenslotte 
Een landgoed als Biljoen kent een lange gebruiks- en 
bewoningsgeschiedenis. Iedere eigenaar heeft zijn stem 
pel gedrukt op de functies van de gronden, het aantal, 
gebruik en kleuren van de gebouwen. Er is gesloopt en 
gebouwd, bos aangeplant en weer gekapt, vijvers gegra 
ven en weer veranderd, afhankelijk van de wensen van 
gebruikers en omgeving. Het is een voorrecht om verder 
te gaan in deze lijn van geschiedenis en door te gaan met 
nieuwe ontwikkelingen, aangepast gebruik en nieuwe 
dragers. Een landgoed is een eenheid van bewoning, 
exploitatie, cultuurhistorie en natuur. De kunst is om dat 
alles in een goed evenwicht te houden om zo te zorgen 
dat het landgoed behouden kan blijven voor toekomstige 
generaties. 
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Eindnoten 
1) Uit "Kasteel Biljoen en daar rondom, Broekerhave - Biljoen, Over 
en Nederhagen en Beekhuizen te Velp" van H. Kerkkamp, uitgave 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, 1964 
2) Deze alinea uit "Buitengewoon Biljoen" 

Over de auteur 
Menno Tillema (1964) studeerde architectuur en restau 
ratie aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Als 
hoofd van de afdeling Bouwkunde is hij verantwoorde 
lijk voor het beheer en onderhoud van de huizen en kas 
telen van Geldersch Landschap & Kasteelen. 

Luchtfoto van landgoed Biljoen. In het middel het kasteelcomplex, 
onderaan een van de pachtboerderijen. (afbeelding Gelders Archie~ 

Bronnen 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Buitengewoon Biljoen, landgoed 
tussen Veluwe en IJssel, april 2009 
Geldersch Landschap & Kasteelen, Buitengewoon Biljoen behouden, 
2008 
Hoenselaars, J., Biljoen, landgoed op de Veluwezoom, ruimtelijke 
ontwikkeling vanaf de zestiende eeuw, september 2011 
Crols, drs. R.JA, Redengevende omschrijving gemeentelijke monu 
ment Zutphensestraatweg 5, Velp, juni 1999 
TAK architecten, boerderij De Elzenhof, locatieonderzoek, november 
2009 
Architectenbureau Prent BV, verkenning Zutphensestraatweg 3, Velp, 
2012 
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De Thunar padvindersgroep uit Dieren van 1932 tot 1976 
Jos Leeman 

1. Periode 1932-1940, vanaf de oprichting tot WO II 
2. Periode 1940-1945, WO II 
3. Periode 1945-1976, van Jachthuis en Schaapskooi naar 
De Oeitenberg 

Inleiding 
In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw was 
vaak het enige vermaak op zondagmiddag, een wande 
ling door het bos. Door de eerste of tweede laan het bos 
in, richting de boswachterswoning. Dan linksom naar het 
terrein van de padvinders. Twee houten gebouwen op 
een grasveld en aan de rand een waterpomp. Beetje 
rondkijken en verder wandelen. Maar waar zijn ze geble 
ven, het veld, de gebouwen, de padvinders? Wanneer 
zijn ze er eigenlijk gekomen? 

De ansichtkaart waar de zoektocht naar de Thunar pad 
vinders mee 

De Schaapskooi, 1960 

1. Periode 1932-1940, vanaf de oprichting tot WO 11 
De Thunar padvindersgroep werd in 1932 opgericht door 
hopman O.W. Oskamp. Voorzitter van de groep was 
J.W. Zomer. Oskamp was badmeester van het Spanke- 
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rens bad en Zomer was werkzaam als administrateur bij 
het Hof te Dieren. Hij woonde in 1939 in de beheerders 
woning Schapenbergweg 1. Waarschijnlijk door bemid 
deling van J.W. Zomer (bijnaam 'Baas Zomer') met zijn 
werkgever, de eigenaar van het landgoed Hof te Dieren, 
mochten de padvinders beschikken over een deel van het 

"Zaterdag heeft te Dieren de opening plaats gehad van het nieuwe 
clubhuis der padvinders, afdeling De Steeg en Ellecom waarbij deze 
foto gemaakt is." (Het Jachthuis voor WO 11, ± 1932) 

Jachthuis, Havelaarstuin en de oude schuur die er stond. 
Het Jachthuis, eigendom van het Hof te Dieren (nu Stich 
ting Twickel), was een gebouw dat hoorde bij het land 
goed Hagenau, in 1911 nog in bezit van dhr. FJ.M.A. 
Reekers (* 1842- tI 922). 'Het huis bestond oorspronke 
lijk uit een tweetal kamers, welke aangebouwd waren bij 
een bosbaaschwoning. Een slaap- of logeerkamer en een 
zitkamer vol jachttrofeeën, hertenkoppen, geweren, op 
gezette roofvogels, etc.' (DJ. van der Ven 1911). 
Bij de verkoop in 1911 kon de inventaris voor 350 gul 
den gekocht worden. In 1932 was Havelaarstuin, soms 
ook Reekerstuin genoemd, een open, vrij vlak grasveld 
met aan een zijde een oude houten schuur. Eind 1ge, be 
gin 20e eeuw was de tuin een deel van landgoed Hagenau 
waar sier- en moestuinen waren aangelegd, omgeven 
door een parkachtige aanplant. 
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Havelaarstuin, Schaapskooi en Jachthuis, omstreeks 1930 

Na aankoop door het Hof in 1911 verloor de tuin zijn 
functie. Er bleef een grasveld over en een houten schuur 
die ooit diende voor opslag van tuinmateriaal en derge 
lijke. De afstand tussen het Jachthuis en Havelaarstuin 
(hemelsbreed ongeveer 600 m) was niet groot en makke 
lijk beloopbaar. 
In 1936 werd feestelijk een Welpenhuis van de Thunar 
padvindersgroep geopend. De opening werd verricht 
door hopman G.W. Oskamp in het bijzijn van onder an 
dere voorzitter J.W. Zomer. Het door de leden zelf ge 
bouwde huis van dennenpalen, stond aan de Kerkallee, 
achter het Hof te Dieren. 

Het Welpenhuis der Dierensche padvinders werd Zaterdag geopend Arnhemsche courant, 27 juli 1936 
door de jongste der welpen, 27 juli 1936 
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DIEREN 

EtEBOAMPAGNE PADVINDERS. 

Ook dit jaar h~ de ?:'hunar-groep van de 
padvinders eieren verzameld ter uitdeelirtg aan 
de armen. Ontving men in 1986 en 1937 resp. 
1200 en 1500 eieren, dit jaar kreeg de groep 
ruim 2500 eieren. De arbeidSbeur8 verstrekte 
de adressen van de er voor in aanmerking 
komende gezinnen. 
Arnhemsche courant 20 apri/1938 

We mogen aannemen dat het met toestemming op terrein 
van het Hof stond. Het Jachthuis werd door de padvin 
ders ook wel het Troephuis genoemd. 
Wat oudere padvinders, vanaf ±18 jaar, hadden in 1937 
een stam opgericht, de Malocosstam. Zij zochten een 
eigen onderkomen dat de naam stamhut zou krijgen. De 
leiding van de Malocosstam was in handen van de op 
richter van de stam, Geert Oskamp. De stam bestond 
toen uit 5 voortrekkers, VT's. 
In het stamboek van de Malocosstam (1937-1951) werd 
een kort verslag van de stambijeenkomsten gemaakt, het 
laatste verslag was van zaterdag 14 december 1940. Eer 
der was melding gemaakt van het feit dat enkele 
voortrekkers voor mobilisatie waren opgeroepen. Verder 
geen mededelingen over het begin of verloop van WO Il. 
Pas na de oorlog verschijnen er weer verslagen in het 
stamboek. 

2. Periode 1940-1945, WO 11 
Gedurende de tweede wereldoorlog waren er geen activi 
teiten van de Thunar padvinders, de bezetter had padvin 
dersorganisaties in april 1941 verboden, vanwege de van 
origine Engelse afkomst van de padvindersbeweging. 
Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd. 
Op 17 juli 1945 werd in het stamboek van de Malo 
cosstam vermeld dat zij die dag hun eerste bijeenkomst 
hadden na de bevrijding. 
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De Tijd, 9 apri/1941 

De bijeenkomst werd gehouden in het Troephuis dat 
provisorisch opgeknapt was, een nieuw slot in de deur en 
glas in de raamkozijnen. 
Het is aannemelijk dat er gedurende de oorlog geen on 
derhoud gepleegd is aan het Jachthuis en Havelaarstuin 
met de houten schuur. Het landhuis van het Hof te Die 
ren werd in 1944 door brand verwoest, de beheerderswo 
ning aan de Schapenbergweg naast het Jachthuis werd in 
1945 niet bewoond. Onbekend is wat er met het Welpen 
huis aan de Kerkallee is gebeurd. 
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Voorzijde Jachthuis, stamhut Malocosstam, 1950 

3. Periode 1945-1976, van Jachthuis en Schaapskooi 
naar vertrek Geitenberg 

De Thunar padvinders 
groep had in 1945/1946 
toestemming gekregen 
van de eigenaar van het 
Hof te Dieren, baronesse 
Van Heeckeren van 
Wassenaer (Marie Amé- 
1ie Mechtild Agnès gra 
vin van Aldenburg 
Bentinck, *1879-t1975), 
om weer gebruik te mo 
gen maken van het 
Jachthuis (de twee ka 
mers en het deel) en Ha 
velaarstuin met schuur. 
De padvindersgroep be 

Baronesse van Heeckeren van stond in 1946 uit 150 
Wassenaer leden. 

In 1946 beschikten de 
padvinders dus over twee onderkomens, Jachthuis en 
Schaapskooi, beide in een gehavende situatie. Onder 
leiding van hopman Y. de Jonge is men rond 1947 be- 
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gonnen met het opknappen van de 'Schaapskooi'. De 
schaapskooi werd gebruikt als troephuis met de vlag 
genmast op het grasveld en een gedenkplek voor de twee 
gesneuvelde oud padvinders van Thunar, Henk de Wilde 
en Anton Trentelman. De plek bestond uit een ovaal van 
keien, twee ber 
kenboompjes 
met voor ieder 
boompje een 
emaille plaquet 
te met hun naam 
erop. Bestuurslid 
Schotsman, di 
recteur van de 
EDY, had ze in 
zijn fabriek laten 
maken. 

Eind veertiger, 
begin vijftiger 
jaren was de 
schaapskooi ge 
heel opgeknapt, 
had een nieuwe 
voorzijde gekre 
gen waaraan een 
houten bord was 
gespijkerd met de 
naam 'Schaaps 
kooi'. 

Een nieuw on 
derkomen voor 
de welpen van de 
Thunar landver- 

Schaapskooi omstreeks 1949 met vlaggen 
mast en gedenkplek '2 berkenboompjes' 

De schaapskooi, van de Thunar verkenners 
kenners en Isala in EI/ecom 1954, archief Nienke de Jonge, 

Vorden zeeverkenners 
werd eind veerti - 
ger jaren, gemaakt door hopman Y. de Jonge en helpers 
op Havelaarstuin, het Hordehol. 
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De Thunar padvinders en welpen hadden rond 1950 op 
Havelaarstuin, een prachtig speelveld, een troephuis, een 
hordehol, een toiletgebouwtje en een waterpomp. 

't Hordehol ± 1950 

Toen het duidelijk was dat de Thunar padvinders en wel 
pen hun onderkomens hadden op Havelaarstuin maakten 
de voortrekkers van de Malocosstam gebruik van de 
gelegenheid om het Jachthuis op te knappen en in te rich 
ten als stamhut. 

Op zaterdag 25 februari 1950 werd de stamhut feestelijk 
geopend. Op de deur was in een halve boog geschilderd 
'Malocosstam' en daarboven het installatie-insigne van 
de padvinders. De voortrekkers hadden de nodige steun 
gehad van hun buurman dhr. A.H. Kruitbosch, beheerder 
in dienst van het Hof, Schapenbergweg 1. Bij de opening 
van de stamhut waren genodigden en leidinggevenden 
van de Thunar en Isala padvindersgroepen aanwezig. 

Memorabel was dat mevrouw De Wilde, echtgenote van 
bestuurslid N.H. de Wilde en moeder van Henk, ten ge 
schenke twee vergrote foto's gaf van de boompjes die bij 
de Schaapskooi waren geplaatst, ter herdenking van de 
voortrekkers H. de Wilde en A. Trentelman, die in Ned. 
Indië in militaire dienst omgekomen waren (Henk de 
Wilde 20 jaar, in 1947 en Anton Trentelman 22 jaar, in 
1949, beide op Java gesneuveld en begraven). De stam 
maakte maar kort gebruik van het jachthuis, in hun log- 
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Het Jachthuis werd 'geopend', dhr. De Wilde knipt het lint door, 1950. 

boek melden ze in 1953 een 'nieuwe' stamhut betrokken 
te hebben, de 'kelder' van de Schaapskooi. 
Omstreeks deze tijd 
werd het Jachthuis 
gesloopt (in het 
archief van Twickel 
staat 'rond 1950' 
waarschijnlijk dus 
gesloopt tussen 
1951 en 1953). 
De vijftiger en zes 
tiger jaren waren de 
gloriedagen van de 
Thunar padvinders 
en de Thunar en 
Isala welpen op 
Havelaarstuin. 
De speelweide lag er 
mooi bij, Hordehol 
en Schaapskooi wa 
ren goed onderhou 
den. Er werden veel Het berkenboompje en plaquette voor 
activiteiten op het tAnton Trentelman, ±1949 
terrein ontwikkeld. 
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Begraafplaats van Henk de Wilde en Anton Trentelman op ereveld 
Kembang-Kuning, Java. 

In de zomer werd op het terrein ook gekampeerd door 
andere padvindersgroepen. Bijna elk jaar werd door de 
padvinders een herfstwandeltocht georganiseerd voor de 
bewoners van Dieren en omgeving. 
Wandelingen werden door de padvinders in de bossen 

Havelaarstuin in de sneeuw met Hordehol links en Schaapskooi 
rechts, 1966 
uitgezet. De beloning was een 'vetleren medaille' met 
een jaartal en een afbeelding van de Schaapskooi. Begin 
zeventiger jaren verliep de verhouding tussen de padvin 
dersgroep en de eigenaar van Havelaarstuin stroef. 
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Geslaagde wandeltochten. De wandeltochten ge 
organiseerd door Thunar- en Isalagroepen Zaterdag 
j.l, gehouden) zijm uitstekend geslaagd. Het parcours 
liep door de mooiste plekjes del1 Veluwse bossen en 
bedr-eeg 10 km. v@@[ de je>J'lgen en ongeveer 20 km. 
voor de gfQtete meeliRenîlel'S. De deelname aan deze 
tochren was zeer gl)@€)t en oJlillgeiVie'er 'V'ijff.londerd deel 
fi'emEHJs(ste'li's~ net>@€n IDet tr.aj:ect aifgeleg<4. Na af 
loop kregen «tie w~m,e1aaFs een herinnering aan 
deze tocht ea , in de V0T1'Iij vaa een Fue€laiHe. Tot slot 
v:~n clit gesl~.ag<d .:valT;l'lSiel~estiija '1lile<tf mem :rwg enige 
tlJd bfQeclerllJk ID1Jeen gesdii!aalJilii readom een kamp 
vuur, waarbf G. voo Nrink met zijn accordeon voor 
toepasselij.ke muziek zorg droeg,.:... _ 
Herfst 1951 

Er was onenigheid over het gebruik van gebouwen en de 
eigenaar wenste het gebied weer terug aan de natuur te 
geven. Stichting Twickel beëindigde in 1971 het huur 
contract met de Stichting Thunar en Isala Padvinders 
groepen, al aangezegd in 1966 en gedoogd tot 1976. 
De padvinders groep ging op zoek naar een nieuwe loca 
tie en een nieuw onderkomen. 

De Geitenberg - Kolonieweg 9 te Dieren 

Die werd gevonden aan de Kolonieweg, een prachtig 
houten gebouw 'De Geitenberg' werd in 1976 het nieuwe 
troephuis van de Thunar padvinders. Binnen in dit ge 
bouw bevinden zich nog de twee emaille plaquettes. 
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Deze zijn van Henk en Anton, de laatste tastbare herinne 
ringen uit de tijd van de Schaapskooi op Havelaarstuin. 

Twee emaille plaquettes van tAnton en tHenk 

Tenslotte 
Het Hordehol werd in 1976 afgebroken, maar vloog 
daarbij in brand en was niet meer bruikbaar. Na vertrek 
van de padvinders werd ook de Schaapskooi afgebroken. 

In 2011 is nog een rest van de 'kelder 'van de Schaapskooi te zien 
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Nu is met erg veel moeite het terrein van de padvinders 
en welpen terug te vinden, het is vrijwel onherkenbaar 
geworden. Het grasveld is grotendeels verdwenen, na 
lang zoeken zijn nog enkele resten van het stenen fun 
dament van de Schaapskooi terug te vinden en een stukje 
dakpan van het Hordehol. Jachthuis, Havelaarstuin met 
Hordehol en Schaapskooi zijn verleden tijd geworden. 

Bronnen 
Archieven: van Jeroen 
van Gessel, Jelle Talen, 
Frans de Jonge, Nienke 
de Jonge, Thomas Hil 
horst, Walter de Wit, 
Tineke van Essen, Frans 
Nas, Jos Leeman 
Gelders Archief, 2692- 
85, -88, -89, stam- en 
logboeken van de Male 
cosstam; 1508-36-0004 
plattegrond 
Archief Stichting Twickel, 
Delden, deel 6, blz. 1234 
en inventarisnummers 
8675 en 8674; 
foto baronesse 
Adresboek Dieren, 1939 
Adresboek der gemeenten Rheden en Rozendaal, 1950. 
Gids voor Dieren en Omstreken, D.J. van der Ven, 1911 
Zuinigheid met vlijt Beelden en verhalen uit het dagelijks leven rond 
1954 in de gemeenten Rheden & Rozendaal. Uitgave: Oudheidkun 
dige Kring Rheden-Rozendaal. 2004 
Veldonderzoek JUL V Havelaarstuin naar resten Schaapskooi en 
Hordehol, 2011 
Stichting Twickel, Kerkallee 2 Ellecom, excursie Schaapskooi met 
boswachter, 2014 
https://oorlogsgravenstichting.nl/beg raafplaats/ 116/nederlands 
ereveld-kembang-kuning-te-surabaya 
http://nl.scoutwiki.org/Scouting_in_Nederland#Scouting_in_oorlogstijd 
www.scoutingdieren.nl 
http://www.wieiswieinoverijssel.n I, 
A J. en C. Brunt, Overijsselse biografieën, 2014 
www.Delpher.nl 
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DE GRAFKELDER IN DE SPANKERENSE PETRUSKERK 
Ton Elzebroek 

Omdat de vloer van de kerk de nodige gebreken vertoon 
de, besloot de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Spankeren, Laag-Soeren en Dieren N.O. om deze te ver 
vangen. Die werkzaamheden werden in het voorj aar van 
2017 uitgevoerd. Omdat bij deze gelegenheid de kerk 
ook werd voorzien van vloerverwarming, diende een laag 
van 30 cm zand te worden verwijderd. Dat creëerde de 
unieke mogelijkheid tot enig historisch onderzoek. Aller 
eerst kon de grafkelder van de 'Gelderse Toren' worden 
geopend. Dat leverde veel nieuwe informatie op. 

Inhoud van de grafruimte met boven zichtbaar het later gemetselde 
gewelf boven de trap (foto: Han Uenk) 

Eén van de baronnen Van Broeckhuysen van de 'Gelder 
se Toren' had de grafkelder ergens tussen 1654 en 1723 
laten bouwen. De Van Broeckhuysens kregen in 1654 de 
'Gelderse Toren' in eigendom. De eerste bijzetting in de 
grafkelder vond plaats in 1723. Het betrof het kind G.F. 
van Broeckhuysen. Volgens het nog bestaande 'Register 
van Begravenen' van 1754 tot en met 1806, zijn in de 
grafkelder nog negen andere personen bijgezet, zeven 
volwassenen en twee pasgeboren kinderen. In 1764 was 
dat Willem baron van Broeckhuysen. 
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Na hem werden alleen Van Rhemen's bijgezet. 
De familie Van Rhemen erfde de 'Gelderse Toren' lil 

1764. In 1771 werd freule G.A. baronesse van Rhemen 
bijgezet, in 1787 G.J. baron van Rhemen, in 1788 en in 
1789 twee pasgeboren kinderen Van Rhemen, in 1789 
J.e. baronesse van Rhemen geb. Sloet, in 1801 H.I. van 
Rhemen, in 1803 G.A.J. van Rhemen en eveneens in 
1803 W.G.J. van Rhemen. Dat was de laatste bijzetting 
in deze grafkelder. In het begin van de 1ge eeuw werd 
het begraven en bijzetten in de kerk verboden. 

Bovenaanzicht grafkelder (foto: Han Uenk 

Waarschijnlijk heeft mr. Wilt Gerrit Jan baron van Rhe 
men (1757-1827) in 1803 de opdracht gegeven om de 
grafkelder te sluiten. 
Hoe dat werd uitgevoerd is gebleken uit het recente on 
derzoek. Na het verwijderen van de grafsteen werd het 
gewelf boven de grafruimte doorgetrokken boven de 
toegangsruimte. Tussen het gewelf boven de grafruimte 
en het gewelf van de toegangsruimte zit een naad waaruit 
kan worden afgeleid dat beide gewelven niet gelijktijdig 
zijn gebouwd. Door een gewelf te maken boven de toe 
gangsruimte was het niet meer mogelijk om met een 
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Naad tussen het gewelf van de grafruimte (rechts) en het gewelf van 
de toegang (links) (foto: Han Uenk) 

doodskist voor een volwassene de kelder binnen te gaan. 
Later is op de derde trede van onderen van de trap in de 
toegangsruimte van de kelder een muurtje opgetrokken, 
waardoor de grafruimte werd afgesloten. 
Dat het gewelf boven de toegangsruimte en het muurtje 
op de trap later werden gebouwd dan de rest van de kel 
der, is goed te zien aan de gebruikte materialen en het 
ruwe niet afgewerkte metselwerk. Dicht bij de toegangs 
trap werd in de kerkvloer een steen van 70 x 95 cm ge 
legd met het opschrift 'Ingang der grafkelder van den 
Geldersen Toren 1803'. 

Overzicht van de situering van de kelder in het kerkschip (foto: Han 
Uenk). 
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Toen in juni jl. de steen en het zand waren verwijderd, 
werd in het muurtje op de trap een kleine opening ge 
maakt om in de grafkelder te kunnen kijken. Door de 
opening was het goed mogelijk om de binnenkant van de 
kelder uitgebreid te fotograferen. Er werd geconstateerd 
dat alle doodskisten vrijwel helemaal zijn vergaan. Hier 
en daar is er nog een plank of een deel daarvan zichtbaar. 
De vloer van de grafruimte is bedekt met een dikke laag 
verpulverd hout, ijzeren beslag en menselijke resten. 
Achter in de ruimte is een schedel zichtbaar en in het 
midden steekt een dijbeen uit de laag. Het geheel wekt de 
indruk dat de inhoud van de grafkelder zeer lang onbe 
roerd is gebleven. 

Oe toegangstrap van de grafkelder (foto: Han Uenk) 

Een bijzondere ontdekking was een tekst die met potlood 
op het pleisterwerk van de binnenkant van de grafruimte 
was geschreven. De tekst luidt: 
'Geopend werd deze kelder op 8 augustus 1952 A.D. 
De kisten bevonden zich in grote wanorde. Aangetroffen 
werd de kist van J. C. van Rhemen Geb. Sloet. ' 
De grafkelder werd dus in 1952 geopend. Dat maakt het 
zeer waarschijnlijk dat het muurtje dat op de trap werd 
aangetroffen in 1952 is opgetrokken. Er was toen kenne 
lijk nog maar één kist in een als zodanig herkenbare 
staat. Dat moet die van de eerdergenoemde J.C. barones 
se van Rhemen geb. Sloet zijn, die in 1789 werd bijgezet. 
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De grafkelder bestaat uit een rechthoekige grafruimte 
met een gewelfde bovenkant. De binnenkant van de 
ruimte is gepleisterd. De bovenkant van het gewelf be 
vindt zich minder dan 20 cm onder de kerkvloer. Onge 
veer 70 cm boven de keldervloer zijn 3 horizontale ijze 
ren staven aangebracht van muur tot muur, in het midden 
ondersteund door een ijzeren staander. Op en onder de 
ijzeren constructie konden naar schatting zes doodskisten 
voor volwassenen worden geplaatst. Vóór de grafruimte 
ligt de toegang met een gemetselde trap in de volle 
breedte. De zijkanten van de toegangsruimte bestaan uit 
goed afgewerkt schoon metselwerk. Oorspronkelijk zal 
deze toegangsruimte zijn afgedekt met een grafsteen van 
mogelijk ongeveer 130 x 270 cm. Dit is ook het formaat 
van de grafsteen die de latere grafkelder afdekt van de 
familie Van Rhemen buiten de kerk. Mogelijk bestond de 
grafsteen uit meerdere delen. 

In het archief van de kerk is een document aanwezig, 
waaruit blijkt dat in 1850 Frederik August baron van 
Rhemen van de kerkvoogden toestemming had gekregen 
om de grafkelder in de kerk van buitenaf bereikbaar te 
maken. Hiervoor zou dan in de fundering van de kerk 
een opening gemaakt moeten worden. Of dat ooit werd 
gerealiseerd was tot nu toe onbekend. Om dat te onder 
zoeken is bij de uitvoering van de vloerwerkzaamheden 
naast de fundering dieper gegraven. Bij bestudering van 
de fundering is uit niets gebleken dat deze toegang heeft 
bestaan. Om één of andere reden heeft men kennelijk 
afgezien van dat plan. 
Een mogelijke reden is de ligging van de grafkelder on 
geveer in het midden van de kerk, vrij ver van de funde 
ring vandaan. Een andere reden kan zijn dat de grafkel 
der na de laatste bijzetting in 1803 waarschijnlijk al 
overvol was. In 1855 heeft de familie Van Rhemen een 
grafkelder laten maken buiten de kerk. 
V oorts was het wat de fundering betreft opvallend dat die 
bestaat uit groot formaat handvorm stenen gemetseld met 
kalkmortel. Dat maakt het aannemelijk dat de herbouw 
van de kerkzaal in 1804 gebeurde op de toen bestaande 
fundering die mogelijk nog stamde uit 1555. 
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Verzamelde menselijke resten uit de grond buiten de grafkelder 
(foto: Han Uenk) 

In het afgegraven zand werden veel menselijke resten 
gevonden. Door allerlei graafwerkzaamheden voor de 
aanleg van nieuwe graven zijn in de loop der eeuwen 
veel oude graven verstoord en zijn veel fragmenten van 
beenderen in de bovenste 30 cm terecht gekomen. Voorts 
werden in het zand stukken van estriken, bakstenen, dak 
pannen en leien aangetroffen. Alle menselijke resten zijn 
opgeborgen in een kist, die op de bovenste treden van de 
trap naar de toegangsruimte van de grafkelder IS ge- 

Mogelijk restant van de fundering van de oorspronkelijke kooropgang 
(vóór 1804) (foto: Han Uenk) 
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plaatst, en is afgedekt met de sluitsteen, terwijl ook een 
herinneringssteen hieraan in de kerkvloer is aangebracht. 
De kerkvloer is ooit, misschien in 1804, opgehoogd. 
Ongeveer 17 cm onder de vloer werden namelijk sporen 
gevonden van een vroegere vloer. Het ging hier om een 
laag kalkmortel waarin de afdrukken van estriken nog 
goed waren te zien. 
Tot 1804 was er een koor aan de oostzijde van de kerk 
aangebouwd. Dat staat ook afgebeeld op de gravure van 
de kerk uit 1743 naar een tekening van Jan de Beijer. 

Bij de herbouw van de kerkzaal in 1804 is het koor afge 
broken en niet vervangen. Bij deze herbouw is het kerk 
schip in oostelijke richting verlengd, waardoor een deel 
van het vloeroppervlak van het koor in de kerkzaal is 
terechtgekomen. Bij het graafwerk voor de nieuwe vloer 
werd dicht bij de achteringang en de preekstoel hoogst 
waarschijnlijk een restant gevonden van de fundering 
van de toegang naar het vroegere koor. Men heeft het in 
1804 kennelijk niet nodig gevonden om deze fundering 
in zijn geheel te verwijderen. 

~~~~~~~W~~~~Q~~~~M~l~~~~.~~~~~~~~~t 
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Plattegrond van de kerk en de grafkelder en doorsneden van de grafkelder (tekening: Geert van Veersen) 
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200 jaar gemeente 'Rozendaai 
Burgemeester J.R. Klein Molekatnp 

In 2014 heeft Razendaal aandacht besteed aan 700 jaar 
kasteel Rosendael. In 2018 bestaat de gemeente Razen 
daal 200 jaar. Die twee jaartallen maken duidelijk dat de 
gemeente haar ontstaansgeschiedenis dankt aan het kas 
teel. Tot de Franse tijd was de Heerlijckheid Razendaal 
h.et centrale punt van de gemeenschap. De kasteelheer/ 
vrouw waren de bepalende factor voor de Rozendaalse 
gemeenschap, die geheel ten dienste stond van de kas 
teelheer. 

In de Franse tijd worden de ridderschappen afgeschaft en 
bestuurlijke veranderingen doorgevoerd. In 1812 worden 
Rozendaal en Velp samengevoegd tot één gemeente. Na 
de Napoleontische tijd worden de ridderschappen weer 
ingevoerd, en krijgt de hoge adel haar heerlijkheidsrech 
ten weer terug. Rozendaal wordt in 1818 weer afgeschei 
den van Velp en wordt een zelfstandige gemeente. 
Vandaar dat vele gemeenten die hun oorsprong vinden in 
de rechten van hun kasteelheer in 2018 hun 200 jarig 
bestaan kunnen vieren. Hoewel, bijna al deze gemeenten 
zijn nu onderdeel van een grotere samengestelde ge 
meente. Rozendaal is met Renswoude de enige gemeente 
die een hoge heerlijkheid was en nog steeds zelfstandig 
is. 
De vraag is wel voor hoe lang nog. Want vele malen in 
de afgelopen 200 jaar is de zelfstandigheid ter discussie 
gesteld. Dit begon al in de 1ge eeuw. 

In 1848 stelde de Staten van Gelderland voor om Rozen 
daal op te heffen. Dankzij de goede relaties van de kas 
teelheer wordt dit voorstel door de Koning niet overge 
nomen. Bijna een eeuw was er geen discussie over de 
zelfstandigheid van Rozendaal. Maar kort na de oorlog 
keek Arnhem met begerige ogen naar de buurgemeenten 
en dus ook naar Rozendaal. 
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Arnhem zocht de uitbreidingsmogelijkheden aan de 
noordrand, maar zonder succes. Inmiddels liggen de 
uitbreidingswijken van Arnhem bijna geheel zuidelijk 
van de rivier en is de noordrand geheel afgesloten door 
natuurgebieden, waar geen huis gebouwd mag worden. 
In 1965 was opheffing van Rozendaal zeer nabij. Er lag 
reeds een wetsontwerp in de Tweede Kamer, dat echter 
in 1967 door de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, de heer Beernink, werd ingetrokken. 
Na het vertrek van mevrouw Boerma als burgemeester in 
2008 zette de commissaris van de Koningin de opheffing 
weer op de agenda. Een bestuurskrachtmeting maakte 
echter duidelijk dat Rozendaal heel goed zelfstandig kon 
blijven en vervolgens werd de burgemeestersvacature 
opengesteld. Dit leidde tot mijn benoeming als burge 
meester van Rozendaal. 

In de periode 1818- 
1850 stelde de zelfstan 
dige gemeente Rozen 
daal nog niet zo veel 
voor. De kasteelheer, 
die eigenaar van de 
gehele gemeente was, 
vond het voldoende om 
zijn rentmeester, de 
heer Kets, tot burge 
meester benoemd te 
krijgen. Met de grond 
wetsherziening van 
1848 kreeg de gemeente 
meer taken toebedeeld. mr. Reinhard Jan Christiaan baron 
De kasteelheer vond het van Pallandt 
toen van belang het 
burgemeesterschap zelf te bekleden. 
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Van 1851 tot 1932 waren de 
kasteelheren mr. Reinhard 
Jan Christiaan baron van 
Pallandt en zijn zoon Frede 
rik Jacob Willem baron van 
Pallandt burgemeester van 
Rozendaal. Het lag in de lijn 
van de verwachting dat Willy 
baron van Pallandt zijn vader 
in 1932 zou opvolgen. Het 
leek echter beter als dit door 
een ander werd gedaan, die 

Frederik Jacob Willem baron wel "ebenbürtig" moest zijn. 
van Pallandt En zo begon de burgemees- 
tersperiode van baron d'Yvoy heer van Mijdrecht, die 
echter wel de kasteelheer naast zich kreeg als locobur 
gemeester. Zelf woonde de burgemeester ook in een huis 
van zijn loco, het huidige gemeentehuis. In 1964 bereikte 
d'Yvoy de pensioengerechtigde leeftijd. 

Aangezien toen, zoals eerder beschreven, de plannen tot 
beëindiging van Rozendaal als zelfstandige gemeente 
reeds vergevorderd waren, werd een waarnemer be 
noemd. Dit werd de burgemeester van Doesburg, zijnde 
de schoonzoon van baron d'Yvoy. In 1968 overleed deze 
waarnemer. Inmiddels was het wetsontwerp dat zou lei 
den tot opheffing van Rozendaal ingetrokken en werd de 
burgemeestersvacature opengesteld. 
Toen begon het tijdperk van mevrouw Flugi van Asper 
mont, weduwe van de waarnemer en de dochter van de 
heer d'Yvoy. De oudere inwoners zullen zich het tijdperk 
van mevrouw Flugi zeker nog herinneren. Met de be 
noeming van een vrouwelijke burgemeester vervulde 
Rozendaal een voortrekkersrol op emancipatoir gebied. 
Na 10 jaar burgemeesterschap wilde mevrouw Flugi 
hertrouwen en daarmee zou zij de gemeente verlaten. 
Wel wist ze de toenmalige commissaris van de Koningin, 
de heer Geertsema, ervan te overtuigen dat hij dan wel de 
burgemeesterschapspost moest openstellen. Daarmee 
eindigt de periode van de adellijke burgemeesters en 
begint die van de "gewone burgemeesters". 
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Het is ook de tijd dat de kasteelheer Willy van Pallandt 
overlijdt en zijn kasteel en het grootste deel van de om 
liggende gronden aan de Stichting Gelderse Kasteelen 
overdoet. 

In de jaren zestig en zeventig verkoopt de kasteelheer 
veel grond aan het AKZO pensioenfonds en aan AKZO 
medewerkers. Van feodaal dorp wordt het een AKZO 
gemeente. Een beeld dat tot voor kort nog zo sterk telde. 
Inmiddels is het AKZO gehalte sterk gedaald door het 
vertrek van het hoofdkantoor uit Arnhem. Het zijn vooral 
de oudere inwoners van Rozendaal die een AKZO verle 
den hebben. 
In de periode 2002-2006 wist Rozendaal zich wederom 
te onderscheiden op emancipatiegebied: het College van 
Rozendaal en de gemeentesecretaris waren allen vrou 
wen; uniek in Nederland. 

In de zomer van 2018 zal een nieuw boek worden gepre 
senteerd dat aan vele aspecten van Rozendaal in de peri 
ode 1818-2018 aandacht zal besteden. 
Hieraan wordt door een aantal mensen hard gewerkt. 

In het komende jaar zal in Ambt & Heerlijkheid een aan 
tal artikelen verschijnen over de geschiedenis van Ro 
zendaal. 
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DE HISTORIE VAN HET WMG TERREIN IN VELP 
Theo van der Hoeven en Anita Matser 

Het WMG terrein 
Het voormalige gebouw van Waterleiding Maatschappij 
Gelderland steekt nu nog hoog uit tussen de omliggende 
woningen. Er zijn plannen om het gebouw af te breken 
en er woningen te gaan bouwen. 
Het terrein van de WMG bevindt zich aan de zuidkant 
van de Arnhemsestraatweg en ten westen van de Nord 
laan in Velp. 
Eerder stonden op de plaats van het WMG terrein, dat 
ook wel bekend staat als "het Vitens gebouw", drie grote 
villa's. In dit artikel beschrijven we de historie van het 
gebied. 

De drie villa's 
Rond 1900 werd aan de Arnhemsestraatweg een lint van 
villa's gebouwd. De meeste villa's hebben de tand des 
tijds overleeft, enkele zijn verloren gegaan. 
Op het terrein van het voormalige WMG gebouw ston 
den drie villa's, de nummers 27, 29 en 31. 
Tijdens en na de bouw van het WMG gebouw zijn deze 
afgebroken; villa nummer 31 heette "Rastramon", villa 
nummer 29 "Arcadia" en villa nummer 27 is gebouwd 
als "Heerenhuis Lintelo". 

Villa "Rastramon" 
De villa "Rastramon" is omstreeks 1890 gebouwd in 
opdracht van Marianne Frieseman. Rond 1908 wordt 
Cornelis Dros de nieuwe eigenaar. Hij vraagt vergunning 
voor het verbouwen van een atelier achter zijn pand (GA 
2503/2164-686). En hij laat aan de Nordlaan een koets 
huis met koetsiers woning bouwen. Dit is het huidige 
pand nummer 20. 
Van 1920 tot 1940 is mr. Anthon Ridder van Rappard de 
eigenaar en bewoner. 
In 1970 koopt Waterleiding Maatschappij Gelderland het 
perceel. 
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Villa "Arcadia" 
Deze villa is omstreeks 1890 gebouwd in opdracht van 
Hendrik Jan Gaymans. Hij vraagt in 1899 vergunning 
voor de bouw van een verdieping, gedeeltelijk op zijn 
woonhuis (GA 2503/2145-161). In 1915 wordt de villa 
gekocht door Heinrich Wilhelm Kohlmann. Hij woont 
daar met zijn vrouw Johanna Wijbinga tot zij beiden in 
1940 overlijden. De villa heeft een enorme tuin, die 
doorloopt tot aan het spoor. Heinrich Wilhelm Kohlmann 
is met zijn broer Peter eigenaar van de winkelketen 
HA WEKO, met o.a. een Bazar aan de Hoofdstraat 95. 
Na de oorlog wordt de villa verhuurd aan mevr. Arent 
sen-Picot, die er een pension drijft tot 1956. 
In 1956 is er sprake van woonhuis jam. Dreckmeyer - 
Ormelink (GA 1540-65) . 
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Het bouwbedrijf H.Fokkens N.V. neemt eind 1957 het 
eigendom over en gaat in de achtertuin de huizen aan de 
Zaalboslaan bouwen. 
In 1959 koopt Waterleiding Maatschappij Gelderland het 
deel van het perceel aan de Arnhemsestraatweg. 

Villa "Arcadia" nr. 29 

Arnhemschestraatweg 27 
Het "Heerenhuis Lintelo" is omstreeks 1885 gebouwd 
door Nicolaas Steygerwald. 
In 1921 is het huis eigendom van Geertruida M.E. Boo 
nen, weduwe van Willem Laman Trip, en wordt er een 
aanbouw aan de keuken gemaakt door aannemer E.J. 
Muis (GA 2508 / 48-13xd2). Na haar overlijden in 1926 
wordt het huis eigendom van en bewoond door haar kin 
deren mr. Hendrik Richard Adriaan Laman Trip (1882- 
1962), oud burgemeester van de gemeente Doorwerth, en 
Jacoba Catharina Laman Trip (1886-1959). Zij laten in 
de dertiger jaren een nieuw landhuis bouwen. 
Tijdens de oorlog wordt het huis ook gebruikt als nood 
kraamkliniek. In maart 1948 vraagt jhr. H.R.A. Laman 
Trip vergunning voor de verbouw van het huis naar 2 
woningen door Joh. Rougoor (GA 2508 /181-44). 
In 1964 koopt Waterleiding Maatschappij Gelderland het 
perceel. 
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WMG zoekt een locatie 
Als tijdelijk onderkomen betrekt WMG in 1959 een 
tweetal villa's aan de Arnhemsestraatweg, nr. 27 en 29. 
Achter deze kantoorvilla's komt een houten onderkomen 
voor het laboratorium. 
Het architectenbureau Brouwer & Deurvorst krijgt de 
opdracht om een nieuw kantoor te ontwerpen. Aanvanke 
lijk gaan de gedachten uit naar een bouwplaats aan de 
Schonenbergsingel. Maar bij nader inzien blijkt het plan 
ook goed toepasbaar tussen de tijdelijke onderkomens 
aan de Arnhemsestraatweg. Gekozen is toen voor een 
kantoor aan de Arnhemsestraatweg. In 1966 wordt het 
gebouwd tussen de drie tijdelijk betrokken gebouwen. De 
villa's en het houten gebouw zijn gesloopt na de verhui 
zing naar het nieuwe pand. 

Torenhoog 
Het nieuwe kantoor telt vijf verdiepingen. Verschillende 
afdelingen met in totaal 120 personeelsleden hebben hier 
hun onderkomen, zoals de laboratoria voor water 
onderzoek, de afdelingen waterverkoop, boekhouding, 
technische dienst, tekenkamer en directie. 

33 



Het WMG gebouw 

Aat Stofberg, oud directeur van de WMG, herinnert zich 
nog dat niet iedereen helemaal gelukkig was met de 
nieuwbouw. De koffiejuffrouw moest met de lift naar 
alle verdiepingen en legde zodoende een grote afstand af 
om iedereen van koffie te voorzien. Ja, in die tijd werd 
de koffie nog rondgebracht! Voor het personeel was het 
nieuw kantoor een enorme vooruitgang. 
Om meer parkeerplaatsen te maken wordt in 1970 ook de 
villa aan de Arnhemsestraatweg 31 gekocht en afgebro 
ken. 

Kunstwerk "Bron" van Piet Siegers 
Voor het WMG gebouw aan de Arnhemsestraatweg 
komt een kunstwerk te staan. Het kunstwerk "Bron" van 
Piet Slegers uit Velp. Het is in 1968 in opdracht van de 
toenmalige directeur, meneer Zandveld, door Piet Slegers 
zelf gebouwd. 
Piet Slegers is in Nederland en buiten de landsgrenzen 
een beroemd beeldhouwer en omgevingskunstenaar. Tot 
zijn overlijden woonde hij in Velp en had een relatie met 
de wijk Daalhuizen, omdat hij ook aan de Nordlaan zijn 
werkzaamheden als kunstenaar heeft beoefend. 
Het kunstwerk bestaat uit enkele zeer grote brokken be 
werkt lavasteen, die als het ware zijn opengesprongen en 
waartussen een bron opwelt. Het is geplaatst in een met 
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Piet Siegers aan het werk 

water gevuld dieper uitgegraven gedeelte. De omgeving 
van het beeld is golvend en door Slegers bedekt met be 
tonklinkers. Af en toe vertoont dit oppervlak spleten, 
waardoor de aarde zelf zichtbaar wordt. Het is de bedoe 
ling dat het hele beeld omhuld zou worden door een ne 
vel van water, dat zou opspuiten uit spleten in de grond. 
Uiteindelijk is uit praktische overwegingen gekozen voor 
fonteinen. De rode lavas teen , Michelnauer Tuff, is af 
komstig uit een groeve in Michelnau in Duitsland. Deze 
speciale steen volgt in kleur de seizoenen: in vochtige 
perioden is de steen begroeid met mos en bij droogte is 
hij lichtrood van kleur. Het beeld is als een onlosmake 
lijk deel van de omgeving in de aarde verankerd. 
Het kunstwerk maakt op dit moment een desolate indruk, 
maar vanuit de buurt en de Belangenvereniging Daalhui 
zen-Velp wordt er bij de huidige eigenaar/project 
ontwikkelaar aandacht voor gevraagd en op aangedron 
gen goed voor de Bron te zorgen. Ook de gemeente 
vraagt nadrukkelijk aandacht voor het kunstwerk. 
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Kunstwerk Bron 

Locatie voor de Bron? 
Door fusies is de Gelderse drinkwatervoorziening opge 
gaan in Vitens, met een regiokantoor voor Gelderland in 
Arnhem. In 2005 wordt daardoor het gebouw in Velp 
verlaten. School Radar heeft tijdelijk gebruik gemaakt 
van het gebouw. Momenteel staat het gebouw leeg. Het 
terrein is verkocht en er zijn plannen om een nieuwe 
woonwijk te bouwen met ongeveer 28 woningen. Het 
moeten wel grondgebonden woningen worden, dat wil 
zeggen geen appartementen. 
Als het kunstwerk niet in de nieuwe plannen zou passen 
rij st de vraag: "Wat te doen met het kunstwerk?" V er 
plaatsen is niet eenvoudig. Verschillende ideeën zijn 
geopperd. Gezien de relatie van Piet Slegers met de wijk, 
zou het wenselijk zijn als het kunstwerk in de wijk blijft. 

Bronnen: 
Gelders Archief, Mevr. Wil Kohlmann-Scholte, 
Het boek over het werk en het leven van Piet Siegers en 
www.historievandaalhuizen.nl 
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C Boekbesprekingen 1 
Babyboomers. Hun roomse vorming 

(1945-1970). Casestudy Velp 
Renie Hesseling 

Babyboomers verhaalt 
over een verloren land 
schap. Het boek recon 
strueert met fraaie anek 
dotes de geloofsopvoe 
ding tussen 1945 - 1970 
binnen de Roomse Fa 
milie. Het blijft niet 
steken bij nostalgische 
herinneringen over de 
katholieke (huishoud) 
school, Okki en Taptoe 
of de schoolmis. Dit 
boek legt een leerplan 
bloot van de gouden 
driehoek: kerk, gezin en 
onderwijs. De uitge 
kiende socialisatietech 
nieken leerden deze 
roomse cultuur aan en slepen de kennis in. 

Ook de jeugdclubs hadden 
een katholieke signatuur. 
Toch verdampte het geloof. 
De beatmis werd het sluit 
stuk en het symbool van de 
opvoeding van de babyboo 
mers. Met de vele unieke 
foto's uit de Velpse parochie 
is de publicatie een feest 
voor het oog. Ook herken 

ning voor katholieken die niet in Velp zijn opgegroeid. 
Renie HesseIing, Babyboomers. Hun roomse vorming 
(1945-1970). Casestudy Velp, Uitgeverij Boekscout. 

Hun roomse vorming 
(/945-/970) 
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Of Rudolf MacLeod (1856- 
1928), een KNIL-officier die 
vanaf 1902 in Velp leefde in de 
schaduw van zijn voormalige 
vrouw Margaretha, beter bekend 
als de roemruchte Mata Hari; zijn 
graf vindt men op Heiderust. 

Indië in Velp en Rozendaal: 
een wandeling 

Op 21 september 2017 werd de wandel gids 'Indië in 
Velp en Rozendaal: een wandeling' gepresenteerd. De 
wandelroute door Velp en Rozendaal is beschreven in 
een rijk geïllustreerde brochure. Marthe Raven neemt de 
wandelaar mee in de levens van mensen met een Indisch 
verleden en leidt langs de plaatsen die aan hen herinne 
ren. Het is een wandeling van station Velp naar station 
Presikhaaf. Ben je geen wandelaar, dan kun je fietsen! 
Het is niet alleen bruikbaar als wandelgids, maar ook te 
lezen als boek van 62 pagina's informatie over het Ne 
derlands Indisch verleden van onze voorouders in de 
Veluwezoom. 

De resten van landhuis Overbeek 
herinneren aan Lubbert Jan Ba 
ron van Eck (1720-1859). Gebo 
ren op Overbeek vertrok hij als 20-jarige naar Indië en 
werd uiteindelijk gouverneur van de Hollandse bezitting 
Ceylon (Sri Lanka). Hij stierf schatrijk met in zijn testa 
ment onder meer een bepaling dat er van zijn 42 slaven 

15 zouden worden vrij gelaten en dat 500 
rijksdaalders aan 10 arme Velpse gezin 
nen geschonken moesten worden. 
Of generaal-majoor Diemont, die een rol 
speelde in de eerste jaren van de beruchte 
Atjeh-oorlog. Na zijn terugkeer in 1877 
vestigde hij zich in Velp. Hij was be 
vriend met generaal-majoor Smits, de 
eerste commandant van het dan nog jon 
ge Bronbeek, en schonk het museum 
naast zijn eigen portret diverse buitge 
maakte voorwerpen. 
In totaal zijn nog ruim 20 mensen en hun 
levensverhalen in het boekje uitgelicht. 
De wandelroute begint op station Velp. 

Ze is 12,5 km lang, en in te korten tot 8,5 km. Ze leidt 
langs 32 locaties, waaronder Bronbeek, waar het muse 
um een overzicht biedt van onze vaderlandse geschiede 
nis in Indië en de wandelaar het Indisch café-restaurant' 
Kumpulan' met terras ter beschikking staat. De route 
eindigt op station Arnhem Presikhaaf. 

INDI~ IN VELP EN ROZEN DAAL: 
een wandeling 

Bijvoorbeeld de in haar tijd 
roemruchte Mina Kruseman 
(1839-1922). 
Geboren in Velp en getogen in 
Indië ontwikkelde zij zich tot 
een radicale feministe; in haar 
boek 'Een huwelijk in Indië' 
klaagde ze de Europese maat 
schappij aan voor wat betreft de 
positie van getrouwde vrouwen 
in haar tijd. 

Marthe Gaspar-Raven, 'Indië in Velp en Rozendaal: 
een wandeling', Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen 
en museum 'Bronbeek'. Verkrijgbaar in de museumwin 
kel van Bronbeek voor € 4,95. N.d.B 
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•• 
Mededelingen van het bestuur 

Beste leden, 

Voor u ligt al weer het laatste nummer van Ambt & Heerlijkheid van het verenigingsjaar 2017. Een terugblik op het 
afgelopen kwartaal is op zijn plaats. 

In het bestuur is geconstateerd dat dit jaar de dorpswandelingen een onverwacht grotere belangstelling hebben 
gekregen. Op 6 augustus waren in Ellecom 21 deelnemers, maar op 3 september in Dieren ruim 50 deelnemers. 
Dit jaar zijn de gidsen, Albert Lentink en Jeroen van Gessel, er in geslaagd een interessant programma te bieden met een 
Powerpoint presentatie als introductie in het voormalige schilderijenpand aan de Doesburgse dijk. Daarna werd in een 
drietal groepen het Hof te Dieren bezocht met als derde gids Romke van der Kaa. 
Op 8 oktober trok de dorpswandeling in Rheden, verzorgd door Gerrit Oosterink, Frans Welling en Engel Kersten ook veel 
belangstelling. De wandeling stond in het teken van het boerenleven in Worth-Rheden met een introductie in 
zorgboerderij 'De Munnikenhof. Daarna was er voor de groep van maar liefst 45 belangstellenden een wandeling met 
aandacht voor de prachtige bomen in dat gebied. 

Met veel plezier kijken wij terug op de zomerexcursie van 23 augustus naar Breda. Het was een goed verzorgde 
kennismaking met deze oude Nassau- of Oranjestad. In het centrum aangekomen ging de wandeling via het geheel 
vernieuwde NS-station verder door het historische park naar het oude kasteel Breda, thans zetel van de KMA. Na de 
middag werd een bezoek gebracht aan het vernieuwde Stedelijk Museum ontworpen door het bureau 'Architecten Hans 
van Heeswijk'. Dit bureau heeft ook museum More in Gorssel en Ruurio ontworpen en het Mauritshuis in Den Haag 
verbouwd. Het was een zeer geslaagde excursie met dank aan de organisatoren Hilde Brekelmans, Ellen Knaapen en 
Yvonne van Lynden. 

Op vrijdagmiddag 22 september hebben wij de jaarlijkse vrijwilligersmiddag gehouden. Dankzij het fraaie nazomerweer, 
kon onder genot van een hapje en een drankje, weer genoten worden van de tuin van kasteel Middachten. 
Verder hadden we een interessante lezing over de Koninklijke Gazelle met aansluitend een rondleiding door het geheel 
vernieuwde complex met de nieuwe montagehal. Dit was een groot succes. De belangstelling was zo groot dat velen 
teleurgesteld moesten worden. 

Tot besluit wens ik u, mede namens het gehele bestuur, graag fijne kerstdagen en een goed en bovenal gezond 2018 
toe. 

Namens het bestuur 
Jan Jansen, voorzitter. 
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