
Ambt & lleerlijkheid • 

Tijdschrift van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal jaargang 64 nr. 198 maart 2013 



• • 

. 

OUDHEIDKUNDIGE KRING 
Rheden 

Doelstelling 
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is 
opgericht op II januari 1954 en stelt zich ten doel: 
de bevordering van de kennis der geschiedenis van 
land en volk van de Zuid-Oost Veluwezoom, in het 
bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaal. 
Zij tracht dit doelondermeer te bereiken door het 
houden van lezingen, exposities, wandelingen en 
excursies, het uitgeven van een tijdschrift en het 
bijhouden van een website, het bewaren van 
historische voorwerpen, documenten, afbeeldin 
gen, boeken en andere geschriften, het bevorderen 
en ondersteunen van onderzoek op historisch 
gebied en de verschijning van publicaties daarover, 
alsmede het ondersteunen van en samenwerken 
met instellingen, stichtingen en verenigingen die 
een soortgelijk doel nastreven. 

Archief 
Het archief van de Kring is grotendeels onderge 
bracht bij het Gelders Archief te Arnhem en omvat 
een grote verzameling boeken, documenten en 
beelddragers. De overige voorwerpen worden door 
de Kring zelf bewaard. In overleg zijn deze stuk 
ken voor eenieder te raadplegen of te bezichtigen. 

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 

De Oudheidkundige Kring staat geregistreerd als 
ANBI cultuur-instelling. 

Lidmaatschap 
De kosten van het lidmaatschap bedragen € 25 
per jaar. Aanmelding, wijziging of opzegging kan 
plaatsvinden via de website of telefonisch / 
schriftelijk bij de penningmeester. 
Leden van de Oudheidkundige Kring ontvangen 
gratis het ledenblad Ambt & Heerlijkheid. 

Bankrekening 
NL83ABNA0556713591 t.n.v. 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 

Rozendaal 
Bestuur: 

Voorzitter 
J.W.M. Jansen 0313-416884 
correspondentie via secretaris of via 
j an.jansen46@planet.nl 

Secretaris 
E.M.T. Knaapen-Rohling 026-4955330 
Rozenbos 3a, 6991 JS Rheden 
secretaris@oudheidkundigekring.nl 

Penningmeester en ledenadministratie 
W.G. van den Beukei 0313-414281 
Labriehof 15, 6952 HW Dieren 
penningmeester@oudheidkundigekring.nl 

Bestuursleden 
B. Blankenspoor 026-3618946 
blankenspoor@hetnet. nl 

M.C.A.P. Brekelmans-Roelofs 026-4952480 
hildebrekelmans@upcmail.nl 

J.J .M. van Gessel 0313-450593 
Archivaris van de Kring 
jeroenvangessel@chello.nl 

Y.D.N. van Lynden, 026-3795041 
Iyndeny@hotmail.com 

Webmaster 
G. de long 026-4954780 
webmaster@oudheidkundigekring.nl 

Website: www.oudheidkundigekring.nl 

Uitgave: 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 

Ambt & Heerlijkheid 
verschijnt 4 keer per jaar, 

ISSN 1384-3362 

Redactie Ambt & Heerlijkheid: 

Hoofdredacteur 
P.J. den Boer-Pinxter 026-3613944 
Vijverlaan 13,6881 HK Velp 
redactie@oudheidkundigekring.nl 

Eindredacteur 
S.P. Burgers-Dekkers 

Redactieleden 
J.I.M. van Gessel 

G.F. Havinga-Wielenga 

A. C. Hartgers 

Vormgeving 
Druk 

Nelleke den Boer-Pinxter 
Nextprint 's Hertogenbosch 

Auteurs 
De richtlijnen voor auteurs zijn op te vragen bij de 
redactie. 
De in een artikel verkondigde mening is voor 
rekening van de auteur en kan daarom losstaan van 
de mening van bestuur of redactie. 

Rechten 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvul 
digd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige 
vorm of wijze zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. De uitgever heeft 
zich ingespannen om alle rechthebbenden van 
tekst- en illustratiemateriaal op te sporen. Mocht u 
menen rechten daarop te kunnen doen gelden, dan 
verzoekt zij u contact daarover met haar op te 
nemen. 

Losse nummers van Ambt & Heerlijkheid zijn 
voor € 4,75 per stuk te verkrijgen bij: 
lansen & de Feijter Velp, Read Shop Velp, 
Read Shop Rheden en Boekhandel Dieren 



Inhoud 

1 Inhoud en van de redactie 

2 Landgoed De Kruishorst te Worth-Rheden I 
Frans Wellink 

7 Het verhaal van Pieter Jacobus Meijer jr. 
John Striker 

10 Schilder en tekenaar: Theo Goedvriend 
Truus Havinga - Wielenga 

16 Miny Laman Trip-Kleinstarink 
Fineke Burgers 

21 Herontdekt 
Cathrien van de Ree 

24 De grafzerk van Barend Schefter gevonden 
Ale Hartgers 

28 Rozendaal van Hoge Heerlijckheid tot zelf 
standige Gemeente 
Femand Schakenraad 

34 Herinneringen uit het leven van Mevrouw 
Bep van Geldere-Evers 
Marijke Bruinewoud 

36 Historische grondruil Natuurmonumenten 
en Stichting Twickel 
Jeroen van Gessel 

37 Boekbesprekingen: 
De circusbaronl Jules baron Brantsen van 
Rhederoord en het geheim van Mata-Hari 
Dorpssprookjes uit Ellecom 
Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal 
De Geërfden van Velp 

41 Mededelingen van het bestuur 
Jan Jansen 

A&H 198 

Van de redactie 

Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 198. 
Dit jaar besteden we extra aandacht aan de gemeente Rozendaal 
omdat die zijn 200 jarige jubileum viert! 
We starten met het verhaal van Frans Wellink over Landgoed De 
Kruishorst te Worth-Rheden. In het eerste deel vertelt hij over de 
situering en naamgeving van de Kruishorst. 
Hierna wordt Pieter Jacobus Meijer jr. (t 1945), een Ellecomse ver 
zetsheld, uit de anonimiteit gehaald door John Striker. 
Truus Havinga heeft zich verdiept in leven en werken van schilder en 
tekenaar Theo Goedvriend (1879 -1969). Een deel van zijn leven 
heeft hij in hotel De Engel gewoond, op de plaats waar nu het ge 
meentehuis staat in De Steeg. 
Naar aanleiding van een gift die de Kring in 2015 kreeg van Dominee 
Laman Trip-Kleinstarink (1924-2015) heeft Fineke Burgers onderzoek 
gedaan. Het resultaat is een mooi verhaal over deze Remonstrantse 
predikant, die in Velp is geboren. Cathrien van de Ree vertelt over een 
wijnkelder in een dienstwoning van kasteel Rozendaal die herontdekt 
is. Vermoedelijk dateert de kelder van 1883. Zelfs de conservator van 
het kasteel wist niet van zijn bestaan! Ale Hartgers neemt ons mee 
naar de begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden, waar de graf 
zerk van Barend Schetter is teruggevonden. 
Fernand Schakenraad doet in twee afleveringen in A&H uit de doeken 
hoe Rozendaal van een Hoge Heerlijckheid, een zelfstandige Ge 
meente is geworden en dat al 200 jaar is gebleven. 
Marijke Bruinewoud heeft Mevrouw Bep van Geldere-Evers geïnter 
viewd en later haar herinneringen voor ons opgeschreven. 
Jeroen van Gessel stelt ons op de hoogte van de historische grond ruil 
tussen Natuurmonumenten en Stichting Twiekel vorig jaar mei. 
Verder zijn we verrast door vier nieuwe boeken die zijn uitgekomen en 
wel: De circusbaron/ Jules baron Brantsen van Rhederoord en het 
geheim van Mata-Hari, van Frans Th.L. van Elk. Dorpssprookjes uit 
Ellecom, van Faucon Raphaël de Klyn. Geschiedenis van het Apel 
doorns kanaal, van Riek Scholten. De Geërfden van Velp, een 
eeuwenoud instituut in een moderne samenleving, redactie Marc 
Pluim e.a. Deze vier boeken hebben we voor u besproken. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe! 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Landqoed De Kruishorst te "worth-Rheden. I 
Situering en naamgeving 

Frans Wellink 

In nummer 152 van Ambt & Heerlijkheid, werd toege 
zegd om uitgebreider terug te komen op de geschiedenis 
en bewoners van het landgoed de Kruishorst te Worth 
Rheden. . .. . . 

Kaart No. 8: Wortreden" uit het kaartboek van N. Geelkerck, in 1634 
in opdracht van het "Sint Catherina- Gasthuis in Arnhem' 
vervaardigd 
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In dat nummer werden al enige wetenswaardigheden 
verhaald vanwege vermeldingen op de kaart van 
N. Geelkerck, getekend door hem in 1634. Deze kaart 
laat veel zien over de inrichting van het gebied van 
Worth-Rheden . 

Er is in 300 jaar, behoudens het "spoor", weinig veran 
derd. Er was in 1634 meer verkeer op de Arnhemse 
straatweg dan in de bange dagen van 1944. 
Op de rechterkant van de kaart van N. Geelkerck, zien 

Foto gemaakt van Worth-Rheden door een Engels 
verkenningsvliegtuig op 19 September 1944, 2 dagen na de 
luchtlanding bij Ede 
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Een Fragment uit kaart 
N. Geelkerck 

(Frappant is de gelijkenis 
met een nu nog bestaand 
huis uit ± 1600, genaamd 
"Schevichoven", gelegen 
in de omgeving van Leer 
sum.) 

Hieronder de tekening van Isaek 
Geelkerck 

} 
" .. , ,"'" 

.,:.1.1 

wij een huis afgebeeld met 
de vermelding: "Jr Meke 
rens Huys". De plaats waar 
de Kruishorst al sinds 
eeuwen gelegen is. Een 
huis gebouwd in de Hol 
landse Renaissance stijl. 

Een zoon van Geelkerck 
Isaek, ook een landmeter, 
tekende in 1659 het huis 
van "Jr. v. Meeekeren ", 
op de hoek van de Rog- 
geweg / Brinkweg. Isaek 
was kennelijk niet zo'n 

.1 nauwgezet tekenaar als 
zijn vader. 
Er komt door de eeuwen 

heen op alle bekende kaarten van deze omgeving geen 
bebouwing van enige importantie voor op de hoek van de 
Brinkweg/Roggeweg 

Waar komt de naam Kruishorst vandaan? 
Op de kaart van N. Geelkerck zien we dat de aanduiding 
Cruijs of Cruys in veldnamen gebruikt werd. "Den 
Cruijsacker" bijvoorbeeld voor een stuk bouwland gele 
gen bij het kruispunt van de Snippendaalseweg - Am 
hemsestraatweg. Aangegeven op diverse oude kaarten is 
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Fragment uit kaart N. Geelkerck 

de "Kruysboom ", een boom welke stond op de splitsing 
van de Arnhemsestraatweg - Arnhemseweg. 
In een acte van 1465 wordt gesproken over een stuk land 
gelegen aan "Reder Cruys", gelegen aan hetzelfde hier 
boven genoemde kruispunt. 

Horst, It.ursl, znw. vr, t) Struikgewas. kreupel 
hout, bosschage; begroeide hoogte. 2) groot en ruw 
nest van een roofvogel. 

._. .L. n~ .L 

Uitgaande van dit toenmalige woordgebruik ligt het voor 
de hand te veronderstellen dat de Kruishorst een bebou 
wing betreft, gelegen bij een kruising van wegen (cruys) 
op een begroeide hoogte (horst). 
Samengevoegd tot "Cruyshorst". De Kruishorst ligt ech 
ter niet op een kruising van wegen, noch op een verho 
ging en heeft ook nooit op een dergelijke plaats gelegen. 
Waar komt de naam dan wel vandaan? 
Het enige aanknopingspunt in deze is de aanduiding op 
de kaarten van beide Geelkerck's: "Jr. (loncker) v. Me 
keren Huijs ". en "Jr. Meeekeren. 
Zaak dus om de naam Van Mekeren uit te pluizen en te 
zien of hier een verwijzing te vinden is. 
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De pluizerij brengt ons bij de "Riddercedulen van Gel 
re". In deze Riddercedulen werd o.a. aangetekend wie en 
wanneer aanwezig waren op de vergaderingen resp. bij 
eenkomsten te Arnhem van deze machthebbers. 
In deze Riddercedulen komt men eeuwen lang de naam 
Van Meekeren, geschreven als van Mekere, van Meecke 
ren, van Meckeren, dan wel van Meekren tegen. 

De van Mekerens waren volgens 
een vermelding: Geen Ridders, 
geen Edelen, doch Knapen. 
In die tijden ook genaamd: 
"Schiltboortige" of "Welgeboren 
Dienstmannen" . In deze Ridderce 
dulen komen de volgende vermel 
dingen van de familie Van Meke 
ren voor (we volgen zoveel moge 
lijk de rechte lijn): 

In het jaar 1306 Diderik van Meeekeren 
In de jaren 1342 en 1344 Udo van Mekeren, zijnde 
Rentmeester van Reynoot, Hertog van Gelre. Tevens als 
Rentmeester van Alianoren van Ingeland, Hertogin van 
Gelre, in het land van Zutphen en als Knaap van boven 
genoemde Reynoot en als zodanig het laatst in 1355. 
In de jaren 1377 - 1386 - 1394 Herman van Mekeren, 
waarschijnlijk de (klein)zoon van Udo, wordt vermeld 
als Knaap. 
In de jaren 1413 - 1419 - 1423 - 1432 Gijsbert van Me 
keren, waarschijnlijk de (klein)zoon van Herman. Hij 
was Rentmeester van Arnold, Hertog van Gelre en Raad 
van deze Hertog. 

Een vermeldenswaardig verhaal over Gijsbert. Toen Her 
tog Arnold even met een lege knip geconfronteerd werd, 
leende Gijs aan zijn baas 280 Rynsche Guldens. Van 
terugbetalen had de Hertog kennelijk geen verstand. 
Gijs stuurde na enige voorzichtige maningen toch maar - 
zeer discreet de deurwaarder bij de Hertog langs. 
Ter genoegdoening ontving Gijs van de Hertog 'eene 
waard' tegenover Spankeren aan de Yssel. Gijs heeft de 
'waard' later weer terug gegeven aan de Hertog toen 
deze wat ruimer in zijn slappe was kwam te zitten. 
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Later werd in deze 'waard' de Gelderse Toren gebouwd. 
De Gelderse Toren werd door Hertog Karel van Gelre als 
huwelijksgeschenk aan zijn bastaardzoon geschonken. 
(Weinig nieuws onder de zon, bastaardkinderen verwek 
ken is kennelijk al een eeuwenoude hobby in de hogere 
kringen.) 

In de jaren 1433 - 1474 wordt vermeld Herman van 
Meekeren, zoon van Gijsbert. Hierna zijn er over "onze" 
Van Meekerens een paar geslachten geen vermeldingen 
in de Riddercedulen. 

Wel veel vermeldingen van de zijlijnen. 
De familie had een flinke vinger in de bestuurlijke pap en 
viste daarmede ongetwijfeld de nodige krenten uit de 
brijpot. Zeer zeker ook door het uithuwelijken van de 
dochters aan de bevriende machthebbers. 
"Onze" Van Meekerens kwamen uit Puiflijk een plaatsje 
in de buurt van Druten. Zij hadden op de Veluwe en in 
het land van Maas en Waal behoorlijk wat macht in han 
den. Zij waren van ouds de enige vrije geërfden van hun 
kerspelen en o.a. belast met bestuurlijke taken, recht 
spraak en opleggen van belastingen. 
Zij hadden alleen recht van optreden in de plaatsen waar 
zij hun bezittingen hadden en moesten daar ook wonen. 
Uit hoofde van deze oude bepaling werd van de latere 
"Amptsjonkers" daarom ook vereist dat zij "in den bloe 
de en in de goede" in de streek verkeerden. 
Het waren overigens niet allemaal zulke brave broeders. 
De "Knapen" moesten nogal eens tussen de rivieren van 
daan komen om de bijeenkomsten te Arnhem te bezoe 
ken. Een onderkomen in de buurt van Arnhem waar deze 
bijeenkomsten dagenlang werden gehouden, was voor 
deze machthebbers dus wel aangenaam. Vooral bij 
hoogwater was Druten en omgeving onbereikbaar. De 
"Knapen" konden onder geen beding deze belangrijke 
bijeenkomsten te Arnhem verzaken. Althans dat vertel 
den ze thuis. Het kwam nog al eens voor dat bij de ope 
ning der vergadering de vergaderzaal bijna leeg was. In 
de omliggende herbergen was het des te drukker. De 
heren moesten nog al eens met "lichte" dwang uit deze 
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herbergen gehaald worden om de vergadering mogelijk 
te maken. Geschiedschrijver J.A.Heuff Azn. verhaalt 
hierover: "de Ambtjonckers -speciaal die van de Neder 
Betuwe- uitgeschilderd als een stelletje drinkebroers en 
nietsnutten die de geërfden uitbuitten en uitsluitend op 
eigen voordeel bedacht waren ". Hij haalde deze wijsheid 
uit het Ambtsarchief van Maas en Waal. 

In het jaar 1544 wordt vermeld Johan van Meeckeren. 
In de jaren 1555 - 1579 - 1582 - 1586 wordt vermeld 
Derrick van Mekeren. Derrick was getrouwd met Jo 
hanna van Woldenburgh. In de stemmatographice tabel 
len van de familie Van Woldenburgh staat vermeld: 
"Derrick van Mekeren van Puttelick, heer tot Cruishorst 
in Rhee bij Ahrnem, hebben veele kinderen gehat". 
Hier duikt de naam Cruyshorst voor het eerst op. De 
hierboven genoemde naamgeving "Puttelick" vergt eni 
ge uitleg. In de Betuwe bij Druten ligt het dorpje Puiflik 
en een buurtschap genaamd Schorrenburg. Twee oude 
'Heerlyckheden' die behoorden tot het bezit van Hendrik 
van Puffelick. (omstreeks 1525-1575). Uit hoofde van 
deze bezittingen mocht Hendrik zich "Heer van Puffelick 
en Schorrenburg" noemen. Deze Hendrik van Puffelick 
was getrouwd met Maria van Mekeren, zijnde een tante 
van Derrick. Zij woonden op kasteel "ten Holte" te Puif 
lik. Het echtpaar stierf zoonloos. 
Vermeldingen in 1594 - 1619 van Derck van Meecke 
ren. Waarschijnlijk zoon van Derrick. Na vererving 
kwam Derck van Meeekeren in het bezit van de gronden 
te Schorrenburg en het kasteel te Puffelick van bovenge 
noemde Maria van Mekeren en de bijbehorende titels. 
Bovengenoemd kasteel was gebouwd op een merkwaar 
dige hoogte (een zandduin) gelegen aan een kruispunt 
van wegen, de huidige Houtsestraat (vroeger Holt 
sestraat) en van Mekerenstraat. Dit kasteel en de plek 
waarop het gebouwd was, voldoet wél aan de normen om 
dit bezit "Cruishorst" te noemen. Zou de naam hier van 
daan komen? Het zal wel een raadsel blijven. 

Over ene Derck van Meeekeren wordt vermeld dat hij in 
1598 moest verschijnen op de Holtspraak te Rheden. 
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Hij had in het verleden een akkefietje gehad met de 'bos 
herder' (veldwachter). Hij werd voor een overtreding 
beboet in een vorige zitting van deze Holtspraak. 
Toen hij na deze zitting de herberg verliet, bedreigde hij 
de bosherder met een 'blote opsteecker' (mes) en wilde 
hem 'steecke'. Derck ontkende niet, maar verzocht om 
uitstel. Het jaar daarop werd hij voor deze bedreiging 
veroordeeld tot het verdelen van anderhalf Schepel 
Boekweit onder de armen. Hij moet wel knap de pest 
gehad hebben aan de bosherder, want in 1600 moest hij 
weer voor de Heeren verschijnen. Hij zou tegen een 
houtdief, die betrapt was door de bosherder, gezegd heb 
ben: "Ware ick in uw plaets, ick zoude de bosherder een 
en opsteecker int Hert steeeken ". 
Deze keer ontkende Derck. 

In de Riddercedulen van de Veluwe wordt verder nog 
genoemd: 
Johan Derck van Meeekeren tot Cruyshorst en Puffe 
lick, 'Ad audiendum geadministrateerd'. Dat wilde zeg 
gen: in tegenwoordigheid van zijn vader geen stem heb 
bende en geen vrijdom genieten alvorens hij zijn eigen 
huishouding voerde. Hij trouwde met zijn buurmeisje 
Anna van Heerdt, dochter van Johan van Heerdt, de ei 
genaar van de Scherpenhof gelegen te Worth-Rheden en 
verkreeg toen zijn zo begeerde stem. 
Als gecommitteerde op een Holtspraakdag wordt ge 
noemd Johan (Jan) van Meeekeren 
In 1660 - 1669 Adam van Meeekeren tot Cruyshorst 
en Puffelick. Het ging niet goed met de Van Mekerens. 
Adam werd in 1665 aangesteld tot Majoor van den Yssel 
met een daarbij behorende leuke toelage. Waarschijnlijk 
om hem een beetje uit de schulden te helpen. En die had 
hij genoeg! Al in 1664, op 13 April moest hij 'Een stuck 
weylandt, genaemt: het Meeckerens Weycken, gelegen op 
het Rheder Legh, groot 2 Mergen, beswaeren met duy 
se nt Guldens ad 5 Percent'. In 1665, op 5 Mei had hij 
deze geleende guldens kennelijk op en moest hij een 
lening nemen met als onderpand de Kruishorst, welke 
hem gegeven werd door Gijsbert van Brienen, "Borge 
meester der Stadt Arnhem ". 
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Hieronder de acte: 
'Huys ende Hoff en Boomgaart genaamt: den Cruyshorst, 
met 2 Campen Boulants neffens t 'Bosch daartoe ge 
hoorende ende d'Elsenweide agter 't voorschreven Huys 
gelegen. Oostwaerts die Constituanten zelfs en d'Heer 
Raetsheer Huygen, Zuytwaerts Gisbert Cloeck, West 
waerts Claes Rieken en Noordwaerts die gemene Wegh 
alsmede het geregte derden deel van Vries en Rysweert. 
Oost d'Ysulle, Zuyt die Constituanten zelfs, West Ercels 
weyde ende Noortwaerts de Reysweert van Heeren van 
de Reeckeninge, in Gelderland, tesamen in Veluwezoom 
onder de Ampe van Rheden gelegen, alsaem toebe 
hoorende aan - Ioncker Adam van Meeekeren tot 
Cruyshorst en loffrouw lacoba Fyckenholts - echtelie 
den, geassisteert met haar man in deser saeke gecoosen 
Momber. ' 

De titel "Heer van Puffelick" mocht hij niet meer voeren 
aangezien hij zijn zoon Jan Joost van Meekeren, het 
bezit te Puiflijk inclusief de titel toebedeeld had, hij 
moest verder door het leven als "Joncker". Van zijn leu 
ke toelage als Majoor van den Y ssel betaalde Adam de 
eerste twee jaar nog netjes zijn rente en aflossing, daarna 
zag hij geen kans meer om aan zij n verplichtingen te 
voldoen. Na 7 jaar was Van Brienen het gezeur om zijn 
centjes kennelijk zat, gezien de volgende acte: 
'Anno 1674, den 12e November het Zeger van Arnhem, 
Scholtus des Ampts Rheden ter presentie der Gerichtslie 
den Willem Everts Belder en Steven lansen, ter instantie 
van Hendrick Otters als volmachtigte van Heer Gysbert 
van Brienen, weduwnaar en boedelholder van wylen 
Lucretia Craayvanger, in leven echtelieden, gepeynt aan 
alle gereden en bij insufisantie mede gepeynt op alle 
onderpanden hierboven gemelt, geene uytgesondert, 
toebehoorende aan Ioncker Adam van Meeekeren tot 
Cruyshorst en sulx om betalinge te hebben van een bin 
nenjaarsche Rente van Vierduysent Guldens Capitaal tot 
5 Guldens, 7 Stuyvers van yder Hondert in 't Jaer afge 
trokken den 14 Pennghen 5 Guldens en alsoo suyver 
Tweehondert Guldens en dan om voldoenige van Seven 
Jaeren achterstande alles inconformit van verwins, brief 
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aan mij getoont daarvan synde ende daarop volgende 
ruyminge op de 19 December 1675 in volcomen als na 
Lantrechten behoort'. 

Om een lang verhaal kort te maken, Adam was failliet. 
Hij raakte de opstallen van de Kruishorst met onderlig 
gende en bijbehorende gronden kwijt. Hij moest kerstmis 
1675 zijn kerstboom ergens anders optuigen dan op de 
Kruishorst. 
Zijn geldschieter, Gijsbert van Brienen, werd "krachtens 
het recht van verwin" de nieuwe eigenaar van de Kruis 
horst. De Van Meeckerens verlaten hiermede berooid en 
ongetiteld het verhaal over de Kruishorst. 

Notabene 
In de uitgaven: 'Rheden en Rosendaal', van de heer S. 
Reynders 1928, in 'Rhedens Verleden' 1960 en in latere 
publicaties van andere geschiedschrijvers wordt gespro 
ken over Jan Joost, zoon van Adam, die de Kruishorst 
verkocht zou hebben aan ene Zw eder van der Boetselaer. 
De acte van belening, hierboven vermeld, wij st anders 
uit. Zoals vermeld was Jan Joost het bezit te Puiflik toe 
bedeeld. In 1672 verkocht hij het bezit te Puiflik aan ene 
Zweder van Boetselaer, niet de Kruishorst. 

Bronnen: 
Archief A. Kolkman 
Archief de Kruishorst 
Archief "Tweestromenland" Wijchen 
De Ridderschap van Veluwe 
Gelders Archief Arnhem 
Nederl. Leeuw 1921 blz. 160 
Rhedens Verleden 1960 
Gelre No 67- 1973 
Johan v. Os, 'Puiflik', 
H.v.Heiningen 'Tussen Maas en Waal' 1971 
S.Reynders, 'Rheden en Rosendaal', 1928. 
Ambt & Heerlijkheid. nummers 86 en 90 
Geelkerck's Kaartboek 1634 
Stemmatographice tabellen van fam. van Woldenburgh 1908 

Wordt vervolgd 
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Het verhaal van Pieter Jacobus Meijer jr. (t 1945) 
Een Ellecomse verzetsheld uit de anonimiteit gehaald 

John Striker 

Hotel-Pension Brinkhorst Ellecom 1935 foto John Striker 

Het landelijk vermaarde hotel Brinkhorst in Ellecom had 
in 1937 een nieuwe eigenaar gekregen. Het was de Am 
sterdamse kelner, voorheen kapper, de heer Pieter Jaco 
bus Meijer. De vorige eigenaar, de heer J. H. Wentink, 
trok zich terug in zijn hotel (De Engel) in De Steeg. 
Meijer heeft met zijn echtgenote Maria Adriana Jacoba, 
twee dochters en oudste zoon weinig plezier aan het huis 
Brinkhorst mogen beleven. 
Deze zoon, ook Pieter (Piet) Jacobus genaamd (1920), 

raakte in de oorlog betrokken bij 
het verzet. In het voorjaar van 
1943 hadden Piet en zijn vrienden 
uit de lokale ondergrondse, Tieme 
Beuving en Henk Wolf uit Die 
ren, een onderduikershol naar 
Drents voorbeeld gegraven in het 
Middachterbos. Hier is al meer in 
dit blad over geschreven. De be 
doeling van deze onderduikplek 
was, om enige Joodse families en 
wanneer daartoe noodzaak be- 

Pieter 23 jaar oud stond, een enkele piloot te kunnen 
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verbergen. Zo zaten er op verschillende momenten de 
families Levie en Van Baaren, als ook de Amerikaanse 
bommenwerperpiloot Albert Stern, een tijdlang onderge 
doken. 
De bevoorrading van het onderduikershol in het Mid 
dachterbos geschiedde onder meer met hulp van twee 
dochters van kruidenier/groenteman Bosman, Diet en 
Nel van Pension Benvenuto uit Ellecom. Zij brachten 
drie keer per week water per melkbus naar het hol. Piet 
en Tieme zorgden voor proviand dat in tassen werd ver 
voerd door het bos. Ook door de familie Dikker op de 
Carolinahoeve werd gezorgd voor aanvoer. 

Op 11 december 1943 overviel Pieter met enige kornui 
ten uit de ondergrondse een distributiekantoor van rant 
soenbonnen in Doetinchem Wisch. Dit werd eind januari 
begin februari 1944 gevolgd door een overval op een 
wapendepot op de Veluwe. Dit laatste bleek echter een 
valstrik te zijn die was opgezet door de infiltrant Johnny 
de Droog, aan wie Piet toen nog teveel vertrouwen toe 
kende. Bij deze actie werden zij dan ook verraden en 
gepakt. Ook zijn ouders werden korte tijd vastgehouden 
en verhoord, maar werden al spoedig weer vrijgelaten. 
Piet moest, onder bedreiging van fusillade van een aantal 
gegijzelde bosarbeiders van Middachten, de Duitsers 
verklappen waar zich het hol bevond. Hij had feitelijk 
geen keus en wees hen derhalve de locatie van het hol. 
De familie Van Baaren zat op dat moment in het hol, 
werd opgepakt en weggevoerd naar Westerbork. 
Pieter ging na zijn verhoor op transport naar een werk 
kamp in zuidelijk Hessen, Duitsland. Waar exact blijft 
helaas onduidelijk. Of wel handelde het zich om het 
strafgevangenenkamp Rodgau-Dieburg, even over de 
grens met Noord Beieren, 23 km zuidwestelijk van en 
met dicht bosgebied gescheiden van Aschaffenburg, dan 
wel ging het om het werkkamp Butzbach, 50 km noorde 
lijk gelegen van Aschaffenburg. 
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Een overlevende vertelt in haar verslag in een dossier in 
het Oorlogsarchief in Amsterdam, hoe zij van Koblenz 
via Wiesbaden en Frankfurt op open wagens in Butzbach 
aankomen. De helft van de 85 oorspronkelijke gevange 
nen had in de bossen bij Wies baden weten te ontsnappen. 
Samen met nog vijf landgenoten werd men voor de be- Het Kamp Rodgau-Dieburg werd op 25 maart 1945 ge 
kende ijzer- en ketelfabriek Buderus in Butzbach te werk evacueerd vanwege de aantocht van het Amerikaanse 3e 
gesteld. Legerkorps. Hierbij wisten twee Nederlanders te ontko 
De snelle opmars der Amerikanen halverwege maart men. Er worden in het betreffende verslag in het oorlogs- 
1945 veroorzaakte grote pa- ••••••• I11III •• __ •••••••••••• archief geen namen genoemd. 
niek in Frankfurt. Darmstadt . De naam van de stad Aschaf- '_t1'"· 
en Wies baden vielen al snel :' • ~ J.- fenburg is al meerdere malen 
in hun handen. Duitse kamp- ,. ;"'., . gevallen. Dit is de Noord- 
voerders besloten hun gevan- Beierse stad, waarvan we 
genen naar de dochterfabriek .... i . ~i.'j" zeker weten dat Piet deze op 
van Buderus, de Breuer Wer- : .. ''"r P. :J.~ JYi~ IJER zijn vlucht heeft weten te be- 
ke in het 35 km oostelijker .:. - reiken. Ondanks de berichten 
gelegen Hirzenhain te ver- . if, , van de naderende 3rd US ..•• oL •••• 
plaatsen, waar gietonderdelen J . Army Force onder Generaal 
voor de moderne Tiger tank Patton, bleek de stad nog in 
werden vervaardigd. Tegelij- handen van een sterke en fa- 
kertijd besloot de SS- leiding natieke eenheid Duitse SS-ers 
in Frankfurt om hun kwartier onder leiding van Major Lam- 
eveneens daar heen te ver- berth, Kampf-kommandant 
plaatsen. Het werd hen te heet van Aschaffenburg, die het 
onder de voeten met de nade- bevel van zijn 'Führer' om 
rende Amerikaanse leger- De grafsteen van Pieter op het Ereveld Loenen voor de stad tot op de laatste 
macht. Men zat nu echter met man te vechten, letterlijk en 
de gevangenen in zijn maag, chaos heerste. 
Dit kamp in Hirzenhain was tweeledig ingericht. Deels 
voor buitenlandse dwangarbeiders; deze groep had een 
tamelijke bewegingsvrijheid en kon het dorp ingaan voor 
extra eten. Tevens was het een werk- en heropvoedings 
kamp voor Poolse vrouwen. Begin maart 1945 zaten hier 
in totaal tien Nederlanders. 
Volgens het verslag van de getuige ging tijdens het 
transport naar Hirzenhain het gerucht dat ze naar een 
vernietigingskamp zouden worden afgevoerd. Met 
slechts twee politiebewakers als begeleiding was het 
besluit voor tenminste vijf der gevangenen gauw geno 
men om 's nachts de benen te nemen. Tragisch voor hen 
die achterbleven zou er de volgende dag een massa exe- 
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cutie plaatsvinden waarbij voornamelijk Poolse mannen 
(6) en vrouwen (81) zouden worden geëxecuteerd. Het 
kamp was hiermee geruimd en was er plaats vrijgemaakt 
voor de huisvesting van de SS- staf. 

genadeloos opvolgde. 
Van welke kant hij ook mag zijn gekomen, Piet besloot 
zich met enkele anderen te verbergen in een schuur in 
een noordelijke buitenwijk van de stad. Hij raakte daarbij 
geïsoleerd tussen de aanstormende 3e US Armyen de 
Duitse verdedigers in de kern van de stad. Vanaf 26 
maart volgden verschillende bombardementen, lucht- en 
artilleriebeschietingen. De schuur waar Piet zich verbor 
gen hield werd door mitrailleurvuur van Amerikaanse 
vliegtuigen getroffen waarbij hij is gesneuveld. 
Nergens valt dus te lezen wélk kamp Pieter had weten te 
ontvluchten. 
Na het lezen van de documenten en bestudering van de 
kaart rondom Aschaffenburg, ben ik de mening toege- 
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daan dat, mede te oordelen naar de sterke Duitse militaire 
aanwezigheid in de stad, het aannemelijk is te veronder 
stellen, dat hij, vanuit het noorden komend, zich direct in 
de zich daar bevindende buitenwijk een schuilplaats 
heeft gezocht. Immers, wanneer hij uit het in het zuid 
westelijk gelegen Rodgau-Dieburg was gekomen, had hij 
zich dwars door deze bezette stad moeten bewegen en 
ook ongezien de rivier de Main moeten zien over te ste 
ken. Bovendien was die zuidelijke kant van de Main in 
grote lijnen reeds bevrijd. Hij had dan ook geen nood 
zaak zich weer in het bezette deel te begeven. 
De papieren die op hem werden gevonden, zijn door een 
overlevende metgezel overgedragen aan een Nederlandse 
vrouw op weg naar Nederland. 

Oe brief gericht aan Frau Vera Meyer vanuit Kinderheim Brinkhorst 

Vader Pieter Jacobus deed op 30 april 1946 een verzoek 
aan de burgemeester van Rheden om onderzoek in te 
stellen naar het lot van zijn zoon. Volgens het document 
gedateerd 15 mei 1946 van het Rode Kruis, dat is aange 
troffen in het Gelders Archief, bleek zijn schuilplaats 
gemitrailleerd te zijn. Hij lag begraven in het bos Fasene 
rie tegenover een café Zeughaus aan de Bismarckallee in 
oostelijk Aschaffenburg. De vrouw met de papieren arri 
veerde in 1945 in Maastricht waar zij haar verhaal deed 
tegenover de ambtenaar van het Rode Kruis en de papie 
ren overhandigde. Zijn overlijdensdatum werd gesteld op 
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de dag van de beëindiging der beschietingen en de inna 
me van Asehaffenburg op 3 april 1945. 
Hij was 25 jaar oud geworden en is de enige bekende, 
maar tot op heden ook vrijwel vergeten verzetsheld uit 
Ellecom gebleven. Het Rode Kruisdocument spreekt 
overigens van 1 april 1945 als overlijdensdatum. Zijn 
stoffelijke resten werden in 1949 overgebracht naar Ne 
derland en bijgezet op het Ereveld in Loenen (Gld). 

Hotel Brinkhorst werd in 1944 gevorderd door de Duitse 
organisatie 'Kinderheim Entsendung' van de NSDAP, 
Amt fur Volkswohlfahrt, Kreis Gelderland en als Kin 
derheim Brinkhorst gebruikt voor de opvang van door 
bombardementen ouderloos geworden Duitse kinderen 
('ausgebommte Kinder'). 
Het huis stond onder leiding van Frau Vera Meyer (geen 
familie van). Na de Slag om Arnhem vonden hier ook 
Duitse 'Fallschirmjäger' onderdak. Na de bevrijding en 
de huisvesting van geallieerde militairen bleek het pand 
volledig uitgewoond. 

IELLECOM I-totpl Rrinkhorst, 

Zoals uit bovenstaande advertentie uit die tijd blijkt, zat 
het gezin Meijer nog in het hotel in juni 1946. In de jaren 
'50, '51 en '52 wordt er frequent geadverteerd. Waar 
heen de familie Meyer daarna is gegaan is niet bekend 
geworden. 

Hotel Brinkhorst na de Ze Wereldoorlog 
Nadat het hotel nog enige jaren als opvang voor spijtop 
tanten diende uit het voormalige Oost Indië, werd het 
pand in 1955 aangekocht door Onroerendgoed Maat 
schappij Godijn uit Zeist. 
In 1960 nam de Bloemendaalse horecafamilie Hugen als 
huurder haar intrek in het hotel en verwerft het enige 
jaren later in eigendom. Uiteindelijk gaat het in 1850 
gebouwde pand in 1979 roemloos tegen de vlakte, er was 
geen zicht meer op herstel van de glorierijke dagen als 
landelijk bekend hotel. 
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SCHILDER EN TEKENAAR: THEO GOEDVRIEND ( 1879 -1969) 
Truus Havinga - Wielenga 

Op 31 januari 1879 
werd Theodorus Fran 
ciscus Goedvriend in 
hotel "De Engel" in De 
Steeg geboren. Zijn 
moeder, Emilie Bütt 
ner, (1847-1905) was 
van Duitse afkomst. Zijn 
vader Christiaan (1849- 
1923) was de hotelier 
van hotel "De Engel, " 
waarover o.a. geschre 
ven is door Louis Cou 
perus, Wim Kan en 
Simon Carmiggelt. Op 
de plaats van dit hotel Portert van de schilder (foto J.L. 
staat nu het Gemeente- Drent Arnhem) 
huis van Rheden. In de 
tijd dat Theo Goedvriend opgroeide, was het een beken 
de pleisterplaats en logeerden er mensen "van stand" 

Jeugd 
Theo Goedvriend voelde zich als kind al thuis in de na 
tuur aan de Veluwezoom. Hij zwierf rond bij de IJssel en 
in de bossen en al jong tekende hij zijn omgeving. 
Er bestaat een verhaal dat de schilder Theophile de Bock 
op zijn tocht langs de IJssel terechtkwam in hotel "De 
Engel" en daar de 14 jarige Theo met een schilderwerk in 
de weer zag. De Bock zei tegen vader Christiaan: "Die 
jongen is een schilder." Maar de vader vond dat geen 
beroep. Hij had andere plannen met zijn zoon. Maar ja .... 
Dat Theo Goedvriend zo zijn eigen gedachten had over 
zijn toekomst, bleek toen hij op 19 jarige leeftijd het 
ouderlijk huis met ruzie verliet. Met zijn viool en zijn 
schetsboek vertrok hij met een vriend naar Duitsland en 
hij scharrelde al tekenend en vioolspelend zijn kostje bij 
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elkaar. Zo reisde de 
ondernemende jon 
geman naar Zwitser 
land en Italië. 
In Rome werd hij erg 
ziek ( tyfus), maar na 
zijn herstel ging hij 
naar Parij s en pro 
beerde hij met zijn 
kunst zijn brood te 
verdienen. Maar dat 
lukte niet. Hij leefde 
in armoedige om 
standigheden en werd 
opnieuw ziek. De 
weggelopen "verloren 
zoon" dacht aan thuis 
en keerde berooid bij 
zijn ouders terug, die 
overigens dolblij wa 
ren en hem liefdevol 
verzorgden. Onder 
dokters behandeling 
herstelde hij en zijn Hotel De Engel en de tuin met uitzicht 
besluit om kunstenaar op de Ijssel 
te worden werd nu 
door zijn ouders gerespecteerd. 

Kunstenaarsbestaan 
Hij volgde lessen bij Theo van Hoytema en Antoon Der 
kinderen en werd beïnvloed door de romantische schil 
ders van de "School van Barbizon." In zijn vroege werk, 
zo rond 1900, werkte hij in Den Haag en Willem van 
Konijnenburg leerde hem om met geometrische lijnen en 
vormen iets universeels uit te drukken. Rond de eeuw 
wisseling vertrok Theo Goedvriend naar München, want 

A&H 198 



daar was het internationale centrum voor schilders in die 
tijd. Daar ontstonden nieuwe richtingen in de kunst. 
Hij leerde er veel, maar hij verkocht niets en daarom 
ging hij maar weer terug naar zijn ouderlijk huis in De 
Steeg. 

Getrouwd en op reis 
De zwervende kunstenaar ontmoette in De Steeg, de 
vrouw van zijn leven, dorpsgenoot: Thetasiena Zadelhof 
( 1881- 1947) en met haar trouwde hij op 30 maart 1904. 
Hij is dan 25 jaar. Zijn vrouw begreep zijn onrust wel en 
volgde hem waarheen hij wilde gaan, want Theo Goed 
vriend was steeds op zoek naar nieuwe landschappen, 
landen en onderwerpen. 

Op de Rhedense heide 
Hij is niet alleen bekend om de talloos veel geschilderde 
doeken met paddenstoelen. 
Hij is ook de schilder van berglandschappen, bos- en 
riviergezichten, portretten en bloemstillevens. 
Na hun huwelijk trok het jonge paar naar Renkum, waar 
Theophile de Bock een school gevestigd had die jonge 
schilders aantrok. Daar bleef hij echter niet lang, want hij 
wilde terug naar Italië en in Florence verdiepte hij zich in 
de oude meesters en hij kopieerde o.a. Holbein en Ruys 
dael. In de laatste vond hij een geestverwant. Zijn kleur- 
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palet kreeg meer diepte. Goedvriend maakte studies van 
het landschap van de Amo, Fiësole en pittoreske stadjes 
in de bergen. 
Toen in 1908 in Arnhem de laatste tentoonstelling van 
jonge schilders: de "Vierjaarlijkse" werd gehouden, hing 
er ook werk van Theo Goedvriend. Hij kreeg goede re 
censies. Het stilleven van Goedvriend had een "Rem 
brandtieke gloed," en viel op door fonkelende kleuren. " 
Er zat in zijn schilderijen de geheimzinnige, romantische 
boswereld van de Yeluwezoom. De bosschilderijen 
ademden de geur van varens en eikenloof; er spatte zon 
licht uit de bladeren en er zat mystiek in de sluimerende 
kleuren. In dat licht gloeiden de Veluwse bossen, de pad 
denstoelen, zwammen en het mos." Theo Goedvriend 
was 28 jaar toen hij kennis nam van deze beoordeling 
van zijn ingestuurde werk. 

IJssellandschap 
Succes 
Hij vertrok met zijn vrouw naar Den Haag en leerde Wil 
lem van den Berg en David Bautz kennen. Ze werden lid 
van "Pulchri Studio," het beroemde kunstgenootschap en 
er volgen diverse tentoonstellingen in Den Haag, Rotter 
dam en Amsterdam. De Telegraaf van 22 oktober 1922 
vermeldt: "in de Kunstzaal "Pictura" wordt van 20 ok 
tober tot 4 november een tentoonstelling gehouden van 
jonge schilders". In de Nieuw Rotterdams Courant van 
26 september 1924 wordt n.a.v. zijn werk op een exposi- 
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tie gezegd dat er teveel werk van uiteenlopende kwaliteit 
hangt, maar de potloodtekeningen werden zeer goed 
bevonden: "Zoo is hij zijn schildersloopbaan aangevan 
gen, bespiedend in het Geldersch bosch de duistere hoe 
ken, waar de paddenstoelen hier en de varens tot vollen 
manshoogen groei geraken. In de tekeningen waarin 
eiken tak, elke boomknoest is bekeken, zouden op de 
eereplaats der tentoonstelling dienen te hangen, want 
daarin komt Goedvriend ons in zijn werk het meest nabij. 
Hij is een buitenman en men hoeft het IJssellandschap 
slechts te zien om te beseffen, dat hier een hoogtepunt in 
's schilders oeuvre bereikt werd. " 
De schilder is dan 45 jaar en op de helft van zijn leven. 
Cornelis Veth zegt het volgende in de "Telegraaf "van 24 
juni 1928 : " Goedvriend zou met zijn werk imposante, 
zelfs luxueus ingerichte zaken kunnen aankleeden en niet 
klein aandoen, het zou, waar het niet behoeft te boeien of 
te ontroeren, wel staan en zich handhaven. " Zijn "virtu 
oze techniek" wordt geroemd. 
De recensent Just Havelaar schrijft in "Het Vaderland" 
van 11 oktober 1929 over Goedvriends werk: " In hoe 
mooi hij schilderend tekenen kan, zien wij een liefde in 
tweeën: die voor het Geldersch IJssellandschap van zijn 
jeugd en die voor het hooggebergte. In beide uitingen 
toont hij zich dezelfde mensch: de schilder van een stille, 
wijde grijsheid, van oneindige ruimte, van een zacht 
romantische verhevenheid. Maar hij mist de plastische 
kracht. " Door meer bekendheid werd nu ook meer werk 
verkocht en daardoor kon het echtpaar Goedvriend het 
een half jaar uitzingen in Barbizon, het pelgrimsoord 
voor landschapsschilders. Goedvriend zocht zin en 
schoonheid in de bossen van Fontainebleau en hij werkte 
er met veel inspiratie. Na dat half jaar keerden zij weer 
terug naar Nederland en ze betrokken een woning in 
Scheveningen. Het ging goed met de verkoop van zijn 
doeken. Ook de Hagenaar Louis Couperus was een be 
wonderaar van zijn werk en bezat verschillende doeken 
van hem. Deze schrijver logeerde regelmatig in hotel 
"De Engel" en kende zijn vader goed. 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Theo 
Goedvriend reisde met zijn toegewijde en trouwe levens- 
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gezellin naar Sicilië. 
Daar schilderde en 
tekende hij de rotsen 
en de zee in het sere 
ne licht en de karakte 
ristieke bergen en 
stadjes Taormina en 
Catania. 
Goedvriend bracht in 

Netten boeten aan de Italiaanse kust Sicilië later ook nog 
vele winters door; hij 
was zeer productief en verkocht aan toeristen uit Dene 
marken, Zweden, Duitsland en Amerika. 

Nog verder weg 
Maar zijn droom was om nog verder weg te gaan. 
Heimwee naar de verten, naar avontuur deed hem in 
Zuid-Afrika belanden. (1934.) Nu werden zijn onderwer 
pen: de weidse ruimten, van het Afrikaanse landschap, 
verschillende mensenrassen en het grote wild. Hij schil 
derde, exposeerde en verkocht. Zijn exposities in Johan 
nesburg en Pretoria waren een succes. In "Het Vader 
land" werd op 14 april 1937 over de tentoonstelling ge 
zegd: "Er waren 120 nummers, de meest olieverfstukken. 
waarvan een aantal Zuid-Afrikaans natuurtaferelen en 
kaffertypen. " Het geeft wel aan dat Goedvriend hard 

Impala's, Zuid-Afrika 

A&H 198 



werkte aan zijn doeken en tekeningen. Het echtpaar 
woonde ver van Pretoria in een klein huisje op het platte 
land en kleurlingen poseerden graag voor hem. Hij werd 
gevraagd om in Pretoria college te geven in Kunstge 
schiedenis en hij bleek een begenadigd verteller. 

Na vier jaar keerden ze weer terug naar Nederland 
(1939) en ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag werd er 
een overzichtstentoonstelling van zijn werk gehouden in 
Wassenaar. Uit "Het Israëlitisch Weekblad" van 31 
maart 1939 blijkt dat Goedvriend een groot deel van zijn 
opbrengst van zijn oeuvre schonk aan Joodse vluchtelin 
gen en op 23 april 1939 schrijft het "Algemeen Handels 
blad" over de 100 werken uit de periode in Zuid-Afrika: 
"De prachtig gebouwde bronzen naturellen in hun bonte, 
schilderachtige kleeding, hebben Goedvriend tot het zoo 
zelden door hem beoefende portretschilderen gebracht. " 
Maar een jaar later was hij alweer terug in Zuid-Afrika 
en nu wilde hij naar Nederlands-Indië gaan. 
Bali zien en daar schilderen. Inmiddels was de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland begonnen, maar nog niet in 
Indië en het echtpaar Goedvriend nam de boot naar Indië. 
Dat bleek achteraf een te betreuren beslissing. Ze reisden 

naar "de Gordel 
van Smaragd." 
Daar wachtte Theo 
Goedvriend een 
nieuwe, onbekende 
wereld, andere 
kleuren en vormen 
en lijnen die hij 
wilde vastleggen. 
Hij ging aan de 
slag in Bandoeng 
en schilderde de 
schoonheid van 
Javaanse vrouwen 
en kinderen. 
Maar Bali bleef een 
droom, want hij 
zag het nooit. Javaanse man 
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Oorlog en kampleven 
Want toen brak in 1941 ook in Nederlands-Indië de oor 
log uit en Theo Goedvriend werd gescheiden van zijn 
vrouwen zij kwamen in verschillende kampen terecht. 
Er volgden drie moeilijke oorlogsjaren. Veel mensen 
hebben de kampen niet overleefd. Maar de begenadigde 
schilder en tekenaar, bleef in leven dankzij zijn kunst, 
want ook in de kampen bleef hij schetsen en tekenen. Er 
werd getekend op bladzijden uit boeken, bij gebrek aan 
papier. Mensen, dieren, landschappen die hij zich herin 
nerde werden vastgelegd in deze jaren. De 3000 tekenin 
gen die hij maakte hielden hem en zijn lotgenoten op de 
been. 
Toen in 1945 de oorlog eindelijk afgelopen was, ging 
Theo op zoek naar zijn vrouw. Hij had lang haar, een 
ruige baard, versleten kleding, een vermagerd lijf en een 
handkoffertje met schetsboeken. Wonder boven wonder 
vond hij zijn vrouw terug, die ziek en zeer vermagerd 
was. Het echtpaar Goedvriend behoorde tot de eerste 
lichting die met "De Oranje" naar Nederland voer. Ze 
gingen naar de Steeg, het huis waar Theo geboren en 
getogen was. 
Maar zijn vrouw herstelde niet van de geleden ontberin 
gen en zij stierf. Theo was ontroostbaar. Ze was de le 
vensgezel die hem door dik en dun had gesteund en hem 
zijn leven lang trouw was gevolgd, hem had geïnspireerd 

Hotel De Engel De Steeg 
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en gestimuleerd. Ze werd op Heiderust in Rheden begra 
ven. Het leek of de cirkel rond was. Hij was terug in zijn 
geboortehuis in De Steeg. 

De laatste jaren 
Hij kwam een jeugdvriendin van zijn vrouw tegen: Eva 
Wilhelmina Rethans, (1886-1961) de weduwe van de 
musicus Arnold Wagenaar. Bij haar vond hij steun en 
met haar is hij getrouwd op 6 februari 1948. 

De heer en mevrouw Goedvriend in hun artisiek gemeubileerde privé 
zitkamer in hotel "De Engel" 

Theo en Eva woonden vanaf 14 februari 1948 aan de 
Hoofdstraat 3 in De Steeg. Theo Goedvriend bleef tot op 
hoge leeftijd werkzaam als kunstschilder. Hij was weer 
thuis bij zijn geliefde IJssel en bossen. Eva overleed 11 
april 1961 in Arnhem en werd begraven op Heiderust in 
Rheden. 
In de Telegraaf van 9 augustus 1962 staat in het Stan 
Huygens Journaal een interview met de dan 83 jarige 
schilder. Hij schildert nog wel maar hoeft niet zo nodig 
te verkopen. Omdat hij veel zwart-wit gebruikt, lijken de 
doeken op etsen. Hij wandelt als het goed weer is nog 1 
Y2 uur in de omgeving en hij laat een boek zien dat hij 
van Louis Couperus gekregen heeft. Voorin staat: "Aan 
den schilder van het gloeiende bosgeheim." Goedvriend 
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kijkt tevreden terug op zijn leven en als hij zich eenzaam 
voelt is hij is dankbaar dat hij nog kan werken. Hij reist 
niet meer, maar leeft met al die herinneringen die hem 
nog helder voor de geest staan. Er is veel veranderd na 
tuurlijk, maar de bossen rond De Steeg hebben ze in tact 
gelaten, stelt hij vast. 
Theo Goedvriend heeft zijn twee vrouwen overleefd en 
stierf hoogbejaard, op de leeftijd van 90 jaar. Hij is in het 
ziekenhuis van Zutphen overleden, dus hij moet ziek 

Grafsteen van Sien en Theo Goedvriend op Heiderust 
foto Ale Hartgers 
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geweest zijn. Maar hij is begraven bij zijn eerste vrouw 
Thetasina J ohanna van Zadelhoff, op Heiderust in Rhe 
den. 
Opmerkelijk is nog dat op de persoonskaart van zowel 
Theo als van zijn vader Christiaan de naam "Goedvrind" 
staat, evenals op de trouwacte. Maar zowel vader Chris 
tiaan als zoon Theo ondertekende met de naam: Goed 
vriend. En die naam staat ook op de grafsteen. 

Zijn nagelaten werk 
Het IJssellandschap is voor hem steeds een terugkerend 
thema geweest. Hij heeft prachtige houtskooltekeningen 
gemaakt: bosgezichten die aan het werk van Johannes 
Warnardus Bilders uit de 1ge eeuw doen denken. 
Later, toen hij naar andere Europese landen ging, schil 
derde en tekende hij de bergen in Zwitserland en Italië. 
Op 31 januari 1954 schreef A.A.M. Stols in het boekje 
"Het Landschap" : "Het is wellicht de meest eigenlijke 
waarde van de kunst, dat zij het medium is waarin mens 
en landschap, vorm en wereld elkaar ontmoeten en vin 
den. In werkelijkheid leven zij naast elkaar, nauwelijks 
wetend van elkander en in het schilderij, het bouwwerk, 
de symfonie, in een woord in de kunst, schijnt het dat zij 
in elkaar vloeien, zich op elkaar beroepen en het is alsof 
zij elkander aanvulden tot die volkomen eenheid, die het 
wezen van het kunstwerk vormt. Zo ook in de kunst van 
Theo Goedvriend waarin mens en landschap, vorm en 
wereld elkaar ontmoeten en vinden. " 

Heidezicht Beeldbank Rheden 

A&H 198 

DE STEEG. 
Ere-tentoonstelling Theod. Goedvriend. 
De bekende kunstschilder Th. F. Goed 
vriend werd 31 Januari 1879 in Hotel 
"de Engel" te De Steeg geboren. A.s. 
Zondag viert hij er - na vele omzwer 
vingen is hij sinds enige jaren in zijn ge 
boortehuis teruggekeerd - zijn 75e ver 
jaardag. In het Gemeentemuseum te Arn 
hem is bij deze gelegenheid een ere-ten 
toonstelling voor hem ingericht, welke 
een overzicht geeft van zijn gehele 
oeuvre. Zaterdagmiddag zat de officiële 
opening plaatsvinden door burgemeester 
J. de Bruin. 

Bronnen: 
Johan Wesselink, De schilder Theo Goedvriend, Wageningen 1954. 
Diverse kranten via: depher.nl 

Theo Goedvriend 
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.Jvliny Lamart Tr ip-Kteinst arink (1924-2015) 
'Remonstrants yredikant 

Fineke Burgers 

Begin 2016 kreeg de Oudheidkundige Kring van Rheden 
en Rozendaal een legaat van de op 11 november 2015 
overleden Mevrouw Ds. E.W.H. Laman Trip-Klein 
starink. Het legaat bestond uit een bedrag en een collectie 
boeken, die betrekking had op de plaatsen van de Ge 
meenten Rheden en Rozendaal. 
Wie was Mevrouw Laman Trip-Kleinstarink? 

Jonge jaren, school en kerk in Velp 
Op 18 maart 1924 kwam zij als Elske Willemina Hendri 
ka Kleinstarink in Velp ter wereld als oudste dochter van 
Janna Vos en Herman Kleinstarink. Het gezin woonde op 
de Kerkallee. 
Later verhuisde men naar Enkweg 8. 
Twee jaar later kreeg de kleine Miny, zoals zij werd ge 
noemd, 2 zusjes, de tweeling Hennie en Aya. 
De meisjes bezochten School I te Velp dichtbij het ou 
derlijk huis, gelegen tussen de Vondellaan, Enkweg en 

1931 Kerkallee 26 Velp 
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Jan Luykenlaan. Op de benedenverdieping zat de lagere 
school en "boven" was de Mulo. 
Miny kon goed leren. Ze was het lievelingetje van Mees 
ter Hoitink. Ze vertelde zelf over die periode: "Wij kleine 
meisjes hebben die sfeer die er destijds onder meneer 
Hoitink was, wel meegekregen. Die was bepalend voor 
onze opvoeding .... " Na de lagere school ging zij naar de 
MULO-school en op haar 18e, in 1942, behaalde zij haar 
HBS-B diploma. Ze moet in die tijd een droom hebben 
gehad, waarin zij haar roeping zag: ze wilde dominee 
worden. Daarvoor moest zij dan wel nog Staatsexamen 
doen, waarvoor zij in 1944 in Amersfoort zou slagen. 
Vanaf haar 12e jaar ging Miny op catechisatie bij domi 
nee P.A. Stapert, een hervormd predikant uit "s Heeren 
berg, die voor de Protestantenbond in Velp catechisatie 
gaf. 
Later vervolgde zij die ca 
techese-lessen bij de vrij 
zinnige dominee J.W. Sep 
meijer. 
De ouders van Miny 
Kleinstarink, Herman en 
Janna, waren in de Her 
vormde Kerk getrouwd. De 
familie Kleinstarink had 
zelfs een bank in die kerk. 
Haar moeder was bij de 
Protestanten bond op cate 
chisatie geweest, maar des 
alniettemin "aangenomen" 
bij de Hervormden. De 
vader van Janna Kleinsta 
rink-Vos, Aart Vos, was 

1935 Achterzijde Enkweg 8 
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namelijk in 1885 één van de oprichters van de Protestan 
tenbond in Velp. De algemene Nederlandsche Protestan 
tenbond is in 1870 te Utrecht op initiatief van een aantal 
Friese predikanten opgericht om een tegenwicht te bie 
den aan het confessionalisme in de Hervormde Kerk. De 
Bond wilde een vereniging van alle vrijzinnige protestan 
ten zijn, waarbij het streven was niet weer een nieuwe 
kerk te stichten. 

Periode 1940-1945 In het begin van de Tweede Wereld 
oorlog werd een organisatie als de padvinderij, waar 
Miny lid van was, al meteen verboden door de bezetter. 
Kerkelijke verenigingen werden nog wel getolereerd. Zo 
werd een jongerenvereniging als de Vrijzinnig Christelij 
ke Jeugdcentrale, (VCJC) hèt alternatief voor sociaal 
contact. Minyen haar zusters waren actief in deze orga 
nisatie. Veel van de jongeren die zij bij de VCJC ont 
moetten, waren net als hun ouders, aanhangers van de 
Protestantenbond. Dat betekende in Velp in die tijd dat je 
wel afweek van het gebaande pad. 
Bijna de hele groep die bij de VCJV aangesloten was 
deed belijdenis bij de vrijzinnige dominee J.W.C. Ort in 
Spankeren. Zo ook de toen I8-jarige Miny. Met paard en 

wagen trok men daar heen, 
want er reden geen treinen of 
bussen meer in die oorlogs 
tijd. Als je aangenomen was 
betekende het dat je mocht 
deelnemen aan het A vond 
maal. De toegang tot dit 
Avondmaal in de Hervormde 
kerk in Velp werd Miny 
echter ontzegd, omdat zij 
niet in de (behoudende) Her 
vormde Kerk belijdenis had 
gedaan. Miny Kleinstarink 
heeft diezelfde dag nog haar 
lidmaatschap van de Her 
vormde Kerk opgezegd. Dat 
was toen toch wel een drama 

1940 Op de padvinderij in de familiekring. Met haar 
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vriendengroep is zij toen naar de Remonstrantse Kerk in 
Arnhem gegaan, waar ze wèl mocht aangaan aan het 
Avondmaal. De predikant Gerrit Jan Hoenderdaal ont 
ving hen met open armen: "Of u lid bent van een kerk of 
niet, wij nodigen u in liefde uit .... " 
Met de groep jongeren van de VCJC gingen de meisjes 

1943 VCJC. helemaal links Miny Kleinstarink 

Kleinstarink tijdens de oorlog kamperen op de Burgers 
hoeve in Spankeren of op het Veentje in Laag Soeren. 
Daar hield men dan een soort kerkdienst met of zonder 
predikant en werd er stevig gediscussieerd, maar ook 
plezier gemaakt. In de bezettingstijd zocht men in deze 
bijeenkomsten naar verdieping en iedereen was zeer be 
trokken. Men had daarbij een idealistische kamp spreuk 
als credo: "Verbonden met allen die van goede wille zijn, 
gedragen door hogere kracht". 
Arnhem was geëvacueerd en Velp lag in de winter van 
'44-45 in de frontlijn. 
In School I zaten Duitsers. Het woonhuis Enkweg 8, 
waar de familie Kleinstarink toen woonde werd de plaat 
selijke telefooncentrale, omdat het een van de weinige 
huizen in Velp was die telefoon had. Dit vanwege het feit 
dat vader Herman Kleinstarink bij de PGEM (Provinciale 
Geldersche Electriciteitsmaatschappij) werkte. 
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Enkweg 6-8 Velp 

Op dit adres heeft de familie in de periode van 11 tot 16 
april 1945 de beschietingen en de VI aanvallen meege 
maakt. 
De grootvader van Miny - Barend Kleinstarink - is toen 
omgekomen omdat hij niet in de (schuil) kelder wilde 
blijven en getroffen werd door een granaatscherf. 
Hij stierf op 13 april 1945, 82 jaar oud. 

1938 Miny Kleinstarink met 
grootvader Barend Kleinstarink 
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Huwelijk en predikant 
Na de oorlog is Miny 
daadwerkelijk theologie 
gaan studeren aan het 
Remonstrants Seminari 
urn in Leiden, waar al 
vanaf 1915 vrouwen 
werden toegelaten tot de 
opleiding Remonstrants 
predikant. Zij ging daar 
op kamers wonen in de 
Cobethstraat 83. Op 15 
maart 1948 slaagde zij 
voor haar propedeuse 
theologie. 

In 1949 traden haar 
tweelingzusters op 
dezelfde dag in het 
huwelijk, dat werd 
ingezegend in de kerk 
van de Nederlandse 
Protestantenbond 111 

de Fabiusstraat 111 

Velp. Daar ontmoette 
Miny Kleinstarink 
een bestuurder van de 
NPB, Jhr. Joan Philip 
Laman Trip. Van een 
huwelijk komt een 
huwelijk, want op 27 
november 1950 trad 
de toen 26-jarige 
Miny Kleinstarink in 
het huwelijk met deze 
Jhr. Joan Philip La 
man Trip. Hij was afgestudeerd landbouwkundige en 
werkte als rentmeester van de Kroondomeinen. Het echt 
paar ging inwonen in het grote (nu afgebroken) huis aan 
de Bosweg 24 te Velp, bij de homeopaat Dr. Wouters, 
waar J oan reeds woonde 
Er kwamen tot hun spijt geen kinderen. Miny studeerde 
verder en werd in 1959 kandidaat. 

1953 Bosweg 24 Velp, Klein Gelrestein 
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1953 Biesde/se/aan 28 Velp 
Zij nam een beroep aan naar de Remonstrantse Gemeente 
in Apeldoorn. Later kwamen daar nog standplaatsen bij 
als Doesburg (1960) en de N.P.B. in Aalten (1964). In 
middels was het echtpaar Laman Trip in 1958 verhuisd 
naar een eigen woning in Velp aan de Biesdelselaan 28. 
Omdat Joan Philip Laman Trip zijn baan als rentmeester 
had neergelegd en les ging geven bij het PBNA in Arn 
hem, kon hij zijn vrouw in haar vele werkzaamheden als 
predikant goed ondersteunen. Dominee Laman Trip 

Miny Laman Trip als predikant 
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,., werkte o.m. ook 
een periode voor de 
Protestantenbond in 
Dieren en later als 
geestelijk verzorger 
in verpleeghuis de 
Braamberg te Arn 
hem. In 1967 ruilde 
het echtpaar Laman 
Trip de woning in 
Velp in voor een 
huis met uitzicht op 
de IJssel aan de 
Oversteeg in De 
Steeg. 
In die periode 
kreeg zij als specia 
le opdracht de ver- 1967 Ds. Laman Trip - K/einstarink 
strooide Remon- 
stranten (de diaspora) in Gelderland te organiseren. Door 
haar toedoen kwamen er in de loop der tijd verschillende 
Remonstrantse "kringen" tot stand. 
Het echtpaar Laman Trip was in die tijd actief betrokken 
bij de Oudheidkundige Kring van Rheden en Rozendaal. 
Tijdens een jaarvergadering in de Oude Jan beloofde 
Miny Laman Trip dat ze haar meest interessante boeken 
ooit aan de OHK zou schenken. Bij beiden is overigens 
altijd al veel belangstelling geweest voor geschiedenis en 
behoud van monumenten, ook in hun latere woonplaats 
Warnsveld. 

Friedrichstadt (D) 
Een hoogtepunt in de carrière van dominee Laman Trip 
Kleinstarink werd het beroep dat zij aannam in 1968 naar 
het Duitse Friedrichstadt aJd Eider, dat 500 km verwij 
derd lag van Doesburg. Op 28 en 29 september 1968 
vond "die Einführung ihrer Pastorin E.W.H. Laman Trip 
Kleinstarink" plaats. Friedrichstadt was al sinds de 17e 
eeuw de enige buitenlandse vestiging van de Remon 
strantse Broederschap met een eigen predikant. De relatie 
met Holland dateerde uit 1618 toen Arminius uit de Her- 
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vormde Kerk werd gezet vanwege verlichte ideeën. Miny 
Laman Trip verbleef in Friedrichstadt iedere maand een 
week! Jongeren in Duitsland riepen in die periode hun 
ouders soms ter verantwoording over hun rol in de oor 
log. Men had daarom behoefte aan iemand die letterlijk 
over de grenzen heen keek. In 1971 besloot zij (vanwege 
"familie-omstandigheden"), haar arbeid in Friedrichstadt 
neer te leggen. 10 jaar later, in 1981 zou zij tot haar eme 
ritaat in 1989 deze taak weer opvatten. 
Zij werd een predikant in hart en nieren genoemd. Ze 
zocht verbinding en bracht mensen bijeen. Daarbij ging 
zij zeer kordaat te werk. Zo regelde zij bv. dat haar 
Doesburgse schapen ook eens naar Friedrichstadt konden 
komen, door ze bij de Duitse gemeenteleden "onder te 
brengen". Men reisde daar dan heen met een door haar 
georganiseerde bus. Haar kerkdiensten waren een com 
binatie van diepe ernst en grote vrolijkheid. 
In 1976 kocht het echtpaar Laman Trip in Friedrichstadt 
een historisch handwerkershuisje als tweede huis, schuin 
tegenover de Remonstrantse kerk en ze lieten het restau 
reren in historische stijl met authentieke materialen. Het 
huis werd door hen in 1998 in een stichting onderge- 
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Laman Trip Haus Friederichsstadt 
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bracht en valt nu onder de zorg van de Duitse Monumen 
tenzorg. De drie trippen uit het familiewapen Laman Trip 
werden als huismerk in de gevel van het huis aange 
bracht. 
Ook bij het 350 jarige bestaan van de stad was zij actief 
betrokken en werd haar het ereburgerschap van Frie 
drichstadt verleend. 

Warnsveld 
In de zeventiger jaren erfde Jhr. Laman Trip het familie 
huis "Huize Alpha" in Wamsveld van zijn tantes Dora en 
Judith Verloren van Themaat, zusters van zijn moeder. In 
1977 verhuisden zij met de vader van Miny vanuit De 
Steeg naar dit Warnsveldse monument. Het echtpaar 
Laman Trip zette zich ook in die plaats in voor behoud 
van cultureel erfgoed. Miny Laman Trip werd eveneens 
bekend door haar lezingen over Dante, Chagall en andere 
onderwerpen op het gebied van kunst en cultuur. Na het 
overlijden van haar 'innig geliefde man en levenskame 
raad' in 2008 bleef Miny eerst in Huize Alpha wonen. 
Drie jaar later werd zij Koninklijk onderscheiden en 
werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Zij verhuisde uiteindelijk, drie maanden voor haar over 
lijden, naar het naastgelegen huis Welgelegen. Bij haar 
overlijden in november 2015 werd er geschreven, dat zij 
overleden was 'na een rijk en vervuld leven, altijd in 
dienst van de medemens en het geloof' . 

I Bronnen: 
Afbeeldingen uit privé-archief geselecteerd door G. S. Hendriks 
Interview uit 2006 (in familiearchief) 
Gaandeweg - magazine voor de leden van de Prot. Gemeente Zwol 
le e.o. 
www.protestant.nl/encyclopedie/thema.s/politiek-en-samenleving ... 
gemeente@zeevang.nl 
www.remonstranten.org 
Uit: Das Ambtsblatt, januari 2016 
https:l/www.denkmalschutz.de/ueber 
uns/treuhandstiftungen/detail/joan-ph-und-elske-wh-Iaman-trip 
stift u ng/a5. html 
http://www.adelinnederland.nl/belangrijke-schenking-Iaman-trip 
kleinstarink-aan-vereniging-hendrick-keyser/ 
www.delpher.nl 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

3{erontdekt 
Cathrien van de Ree 

Eigenlijk gaat dit verhaal over een 'externe' wijnkelder 
van kasteel Rosendael, maar we vertellen eerst iets over 
de woningen waaronder de kelder ligt. De kelder is pas 
later toegevoegd]. 

Woningen bij het kasteel 
Ongeveer tegenover het gemeentehuis van Rozendaalligt 
een dubbele dienstwoning van het kasteel, aan de uitloop 
van de grote vijver. Bij deze vijver heeft oorspronkelijk 
een molen gestaan, die omstreeks 1866 is afgebroken. 
Dat hier een molen stond, is nog te zien aan de "water 
val" ten oosten van de woningen. 

1. De dienstwoningen Kerklaan 2-4, vanuit het noorden gezien 

De huizen zijn omstreeks 1830 gebouwd, in opdracht van 
de jonge baron Assueer Lubbert Adolf Torck, geb. 1804. 
De woningen zijn opgetrokken uit baksteen met rieten 
daken. Voor een deel zijn oude stenen hergebruikt. De 
ramen op de eerste verdieping hebben een ongebruikelij 
ke vorm, met spitsbogen. 
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2. Dienstwoningen met waterval van de oorspronkelijke molen 

De luiken zijn nu geschilderd in de kleuren van Gel 
dersch Landschap en Kastelen: lichtgroen vlak in donke 
re groene rand met gele ruit met een rode roos. 

Aan de noordzijde woonde vanouds de tuinman, aan de 
zuidzijde woonde onder meer de veldwachter Materman 
(overl. 1943). Aan de oostelijke zijgevel zitten twee, 
waarschijnlijk later toegevoegde, uitbouwtjes met rieten 
zadeldaken. Eén 
daarvan geeft met 
een dubbele deur 
toegang tot een 
ruime kelder. 

3. Ingang wijnkelder met dubbele deuren 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Erg gehavend 
Na de Tweede Wereldoorlog was de omgeving van de 
Kerklaan ernstig gehavend. Het kasteel was een halve 
ruïne en het is lange tijd maar beperkt bewoond geweest. 
In 1977 droeg Willem van Pallandt het kasteel over aan 
Geldersch Landschap en de stichting Vrienden van de 
Geldersche Kastelen (GLK). In 1979 werd een fasenplan 
gemaakt voor de restauratie van kasteel, bijgebouwen en 
park. Deze restauratie heeft jaren in beslag genomen. 
In 1980 kwam een nieuwe tuinman in dienst. Hij ontdek 
te dat in de kelder onder zijn woning wel een meter water 
stond. Bij nadere inspectie bleken er vele kapotgeslagen 
flessen te liggen, die de oude spoelgoten verstopten. De 
spoelgoten werden gevoed door de vijver naast het kas 
teel en het spoelwater stroomde af naar de oude vijver 
naast de woningen en verder naar de beek. Veel glas 
scherven zijn ook gevonden in de tuin van Het Spijker, 
waar de beek, na een doorgang onder de Kerklaan, door 
de achtertuin stroomt. 
De wijnflessen zijn volgens verhalen stukgeslagen in 
WO TI - net als de flessen in de kelder van het nabije 
hotel op de berg. Volgens de één gebeurde dit in op 
dracht van burgemeester d' Yvoy van Mijdrecht, volgens 
een andere bron door het Duitse gezag, uit angst dat de 

4. Gemetselde bogen en luchtsluis westzijde 
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5. Spoelgoot noordzijde 

soldaten zich zouden bedrinken. Hoe dan ook; er ZIJn 
vele kruiwagens vol glas uit de kelder afgevoerd. 

Doel nog duidelijk zichtbaar 
De kelder dient nu als opslagruimte voor de bewoners, 
maar de gemetselde steunbogen en de vakken waarin de 
wijnflessen lagen, zijn nog aanwezig. In de muren zitten 
zware muurankers. De spoelgoten aan beide zijden van 
de ruimte zijn vrijwel intact. 
Zo'n systeem met spoelgoten die aansloten op de plaatse 
lijke beek, zag ik eerder in enkele Franse en Portugese 
kloosters. 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

In de westelijke en de oostelijke gevel zitten kleine kan 
telramen die voor beluchting konden zorgen. Er moeten 
tussen de pilaren van de booggewelven stellingen ge 
staan hebben van een soort gegoten cement. Het is nog 
goed te zien dat het echt een wijnkelder was. 

Wijnkelder sinds wanneer? 
Vermoedelijk dateert de kelder van 1883. 
Het "Logement" (later 
hotel) op de berg is in 
opdracht van het kas 
teel in 1883 ingrijpend 
gerenoveerd, inclusief 
de wijnkelder, waar 
men zelf bottelde. 
Enkele generaties 
Kraijenstein zwaaiden 
hier de scepter en later 
Henk van Toorn. 
Een oude Rozendaler, 
wiens vader vroeger 
voor de familie Van 
Pallandt werkte, bezat 
nog foto's van de wijn 
kelder van het afgebro 
ken hotel. 
Deze leek sprekend op 
de kelder onder de 
tuinmanswoning. 

Voor WO 11 werden hier regelmatig grote partijen gege 
ven. Volgens verhalen werd de nodige wijn oorspronke 
lijk met de kruiwagen naar de keuken van het kasteel 
gebracht. Getuige bijgaande foto stapte keldermeester 
Johan van Toorn, een broer van hotelhouder Henk van 
Toorn, in het midden van de 20e eeuw daarvoor op de 
fiets. 

6. Johan van Toom vult flessen in de kelder van het 
hotel. Links een "flessenkurker" 

Waarschijnlijk heeft Reinhard van Pallandt in dezelfde 
tijd de woningen laten verbouwen en onderkelderen, 
want op een schouw in de tuinmanswoning staat ook het 
jaartal 1883. 
De keldermeester van het Logement zorgde voor de 
wijnvoorraad van het kasteel. Vanuit de eigen kelder 
werd de "gebruiksvoorraad" op het kasteel aangevuld. 
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7. Johan van Toom met gevulde mand op weg naar het kasteel 

Noot 
1 Bij mevr. J. Jas, conservator van GLK, was niets bekend over de 
kelder. De woningen zijn rijksmonumenten, maar in de redengevende 
beschrijving wordt de kelder niet vermeld. 

Foto's 
De foto's 1-5 zijn recent gemaakt door Cathrien van de Ree. 
De foto's 6 en 7 zijn van een oude bekende van Johan van Toom en 
dateren uit de jaren 1950-1960. 
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DE GRAFZERK VAN BAREND SCHEFFER GEVONDEN 
De Bijzondere begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden geeft geheim prijs 

Ale Hartgers 

Elke begraafplaats geeft zo nu en dan wel eens "gehei 
men" prijs. De begraafplaats aan de Pinkelseweg in het 
dorp Rheden maakt daar geen uitzondering op. Achter 
elke zerk zit wel een verhaal van emotie, verdriet, blijd 
schap, verwondering. Dat laatste openbaarde zich toen 
de vrijwilligers tijdens onderhoudswerkzaamheden op 
maandag 12 juni 2017, een graf van onkruid en onge 
wenst groen wilden ontdoen. 
Tijdens die werkzaamheden stuitte vrijwilliger Hans de 
Rijk op wat hij dacht dat een dekplaat was van het graf 
dat hij onkruidvrij maakte. De oplettende man zag een 
ronding. Een dekplaat dekt, zoals het woord al zegt, het 
graf af. Maar dat er een ronding aan zit is niet gebruike 
lijk. Bij nader onderzoek bleek, dat er een grafzerk on 
dersteboven op dit graf was gelegd. 
De verbazing nam alleen maar toe bij de 
vrijwilligers toen zij de grafzerk omdraai 
den en deze in een bijna nieuwstaat werd 
aangetroffen, schoon en met duidelijk 
leesbare tekst. De zerk bleek toe te beho 
ren aan Barend Scheffer. 

Oorlogsslachtoffer 
Al jaren doe ik onderzoek naar deze Ba 
rend Scheffer, die in de Tweede Wereld 
oorlog als dwangarbeider te werk was 
gesteld in een fabriek in de buurt van Kiel 
(Duitsland). Als de arbeiders niet hoefden 
te werken verbleven zij in een kamp. Zo 
wel in de fabriek als in het kamp waren de 
werkomstandigheden voor deze mensen 
niet optimaal, wat in veel gevallen nog 
zachtjes is uitgedrukt. Barend kwam in 
een ziekenhuis terecht met veel infecties, 
een longaandoening en bloedvergiftiging. 
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Het is niet bekend wat de aanwezige staf en de medici in 
het ziekenhuis voor Barend hebben kunnen betekenen, 
maar hij overleed op 4 december 1944 in het hospitaal. 
Op de overlijdensverklaring van Barend staat te lezen dat 
hij "woonde" in Raisdorf, een plaats die destijds deel 
uitmaakte van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein 
(gemeente Schwentinental in de Kreis Plön). Barend 
verbleef in het kamp met de naam Karkkamp. 
De plaats Raisdorf ligt tussen Kiel en Preetz. Verder is in 
de akte te lezen dat Barend is overleden op 4 december 
1944 om 17.05 uur in de Chirurgische Kliniek in Kiel. 
Het is wel triest om te lezen dat men op het moment van 
overlijden niets van zijn ouders wist en zelfs niet waar 
zijn ouders woonden. Barend Scheffer is op een kerkhof 
in de buurt van Kiel begraven. 

Ale Hartgers gehurkt bij de vindplaats van de zerk van Barend Scheffer, waar na jaren 
onderzoek een antwoord is gekomen op de vraag waar de zerk zou zijn gebleven. (foto 
Gerard Burgers) 
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Kerkeblad 
Het gezin Scheffer woonde 
destijds aan de Laakweg in 
Rheden en in het kerkblad van 
23 november 1951 van de 
Hervormde Kerk in Rheden 
staat het volgende te lezen: 
"Onze doden - woensdag 21 
november woonden we de 
begrafenis bij van Barend 
Scheffer, die in december 1944 
in Duitsland om het leven is 
gekomen. Het was de stille 
wens van zijn moeder dat haar 
zoon in Rheden zijn laatste 
rustplaats zou mogen hebben. 
Dit is nu zo. Sterke God haar 
die al zo veel leed heeft door 
gemaakt, met de kracht van 
het geloof". 

overleed aan de "Chinese kan 
ker". In het verslag van de 
gemeente Rheden van 1956 
staat onder het hoofdstuk "Be 
smettelijke Ziekten" in het 
dorp Rheden: Roodvonk (1), 
Diphterie (3) Paratyphus (1), 
Hepatitis (1), Dysenteria bacil 
laris (1). De laatste is een uit 
heemse tropische ziekte en het 
is niet uitgesloten dat die in de 
vijftiger jaren de bijnaam 
"Chinese kanker" had. 
Hoe dan ook, deze familie 
bleef niet veel ellende be 
spaard. 
Ook de grootouders van Ba 
rend van zijn moeders kant, 
hebben hun rustplaats aan de 
Pinkelseweg in Rheden. 
Wij kunnen ons nauwelijks 
indenken wat de moeder van 
Barend heeft doorgemaakt 
nadat zij eerst haar man ver 
loor na een tragisch ongeluk 
en daar bovenop haar enig 
kind kwam te overlijden zo 
ver van huis. 
Omdat Barend enig kind was, 
heeft zijn moeder altijd de 
wens gehad, dat zij het graf 
van haar zoon in Rheden kon 
bezoeken. 
Kiel was in die tijd voor veel 
mensen vreselijk ver weg. 
Haar hartenwens is in 1951 in 
vervulling gegaan, toen Ba 
rend eindelijk naar de Bijzon 

dere Begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden werd 
overgebracht. Hij kreeg daar zijn nieuwe rustplaats en 
een gepaste grafsteen. Zie foto. 

Ouders 
De ouders van deze Barend 
Scheffer hebben ook hun laat 
ste rustplaats op de Bijzondere 
Begraafplaats aan de Pinkel 
seweg. 
De vader van Barend, Marti 
nus Scheffer, is geboren op 15 
maart 1892 en overleden op 21 
oktober 1921 door een tragisch 
ongeluk met een lorrie in de 
steenfabriek in Angerlo. 
De weduwe betaalde novem 
ber 1921 voor het graf van 
Martinus, in Pand (oude ge 
deelte) aan het pad, 5 NL Gul 
dens. 
De moeder van Barend, Jacomina Hendrika Rhebergen, 
werd geboren op 4 juni 1895 en overleed 1 maart 1956 
na een vreselijk ziekbed. De familie vertelde mij dat zij 
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"Bovenaan de grafsteen van Barend zien we de palmtak, als 
attribuut van de Godin van de overwinning, Victoria. Het sym 
boliseert, in het Christendom, de overwinning op de dood. 
Oe Christenen namen het over als teken voor hen die gestor 
ven waren, in het bijzonder de martelaren. 
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Ereveld in Loenen 
Zijn moeder heeft niet meer meegekregen, dat haar vu 
rigste wens "wreed werd verstoord". Barend werd in 
1970 opnieuw opgegraven en ditmaal naar het Nationaal 
Ereveld in Loenen is overgebracht. 
Een bescheiden vierkante steen ligt op de aarde met al 
leen zijn initiaal en familienaam. Het laat wel zien dat 
Barend net een paar dagen na zijn 24ste verjaardag is 
overleden. De verjaardag moet voor moeder Jacomina in 
1944 vreselijk moeilijk zijn geweest. Enkele dagen daar 

na komt haar oogap 
pel ook nog te over 
lijden. Wat moet dat 
een hel zijn geweest 
voor een moeder 
hart. 
De grondplaat op 
het Ereveld in Loe 
nen waar de stoffe 
lijke resten van Ba- 

Grafsteen op het Ereveld in Loenen rend Scheffer een 
laatste rustplaats 

vonden in Vak E nummer 731, tussen de andere oorlogs 
slachtoffers, geeft het eind aan van de reis van Barend. 
Hij zal, net als alle andere slachtoffers op het Ereveld, 
elk jaar herdacht worden. 

Bizar 
In 1970, in de periode dat de mensen van de Oorlog Gra 
ven Stichting de stoffelijke resten van Barend in Rheden 
hebben opgegraven en overgebracht naar het Ereveld in 
Loenen op de Veluwe, heb ik een foto van het geopende 
graf gemaakt. Omdat ik vaker foto's op de begraafplaats 
maakte was mijn interesse gewekt door een geopend 
graf, niet wetende of er iemand begraven werd en wan 
neer. 
Bij een herbegraving worden de restanten van een per 
soon uit de bestaande kist gehaald en in een kinderkist 
van 60 cm geplaatst. Die kist is destijds meegenomen 
naar Loenen. De eigenlijke kist is meestal zover vergaan 
dat de resten in het graf worden teruggeplaatst. 
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Nadat de steen was gevonden ben ik in mijn archieven 
gedoken en zag tot mijn verbazing dat de foto die ik in 
1970 van een geopend graf had maakt, van Barend 
Scheffer was. 
Terwijl ik de opname bekeek (zie zwart-wit foto) drong 
het tot mij door dat het graf geopend is achtergelaten en 
de grafsteen op het oude gedeelte is gelegd. Het komt mij 
nu ineens bizar voor dat het graf, op het moment dat ik 
de foto maakte, niet eens is gevuld met zand noch aange 
harkt is. 

Geopende graf in 1970 aan Oe Pinkel 

De grafzerk is sinds 1970 niet meer gezien en de vraag 
bleef, was deze meegenomen? Was de zerk vernietigd? 
Na jaren onderzoek heeft niemand mij daarop een pas 
send antwoord kunnen geven. Tot die bewuste 12e juni 
2017, toen de zerk onderste boven op een graf op het 
oude gedeelte van de begraafplaats werd teruggevonden, 
terwijl Barend op het nieuwe gedeelte in 1951 was her 
begraven. 
Het graf waarop de zerk lag heeft geen connectie met de 
familie, het was dat de grafdelvers de steen niet in de 
buurt van de opgraving wilden laten liggen en dat de 
grafsteen van Barend precies paste op het graf waar de 
vrijwilligers hem vonden. Mijn verbazing was dan ook 
bijzonder groot bij het lezen van de naam op de graf 
zerk. .. Barend Scheffer. Bij het zien van de datum wist ik 
het zeker, geboren te Rheden op 1 december 1920 en 
overleden te Kiel op 4 december 1944. 
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De dag dat de grafsteen werd gevonden ben ik nog drie 
keer terug gefietst naar de begraafplaats en heb er telkens 
foto's gemaakt omdat ik het niet kon geloven. 
Maar het is echt de zerk van Barend Scheffer en gelukkig 
nog helemaal intact. Dat de zerk onderste boven op de 
grond lag heeft er zeker aan meegeholpen dat alles nog 
steeds leesbaar is. 

familie van Barend aan het graf 

Familie 
Al enkele jaren had ik, in mijn zoektocht naar Barend 
Scheffer, contact met enkele familieleden (woonachtig in 
Almelo). Toen de grafsteen het daglicht weer zag heb ik 
deze familieleden meteen ingelicht en ook zij waren ver 
baasd en blij tegelijk. 
En zo stonden zij in augustus 2017 aan het graf van de 
ouders van Barend Scheffer (Martin us Scheffer en Jaco 
mina Hendrika Rhebergen), waar nu de grafsteen van 
Barend op rust en waar hopelijk zijn ziel ook rust heeft 
gekregen. 

Bronnen: 
Gelders Archief Arnhem, Nationaal Archief Den Haag, gemeente 
Rheden, eigen archief, gemeentehuis van Kiel (Duitsland), Stads 
Archiv Kiel (Duitsland) en de familie van Barend. 
Het boek Begraven & Begraafplaatsen, Teleac 
foto's gemaakt door Ale Hartgers, tenzij anders vermeld 
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Moment voor een monument 

Het Kerkelijk centrum Jonkvrouw Brantsen 
Het gebouw Dorpsstraat 70 in 
Rheden, staat op de gemeentelijke 
monumentenlijst. Het werd rond 
1905 gebouwd als school. 
Het pand heeft een rechthoekige 
plattegrond en is opgetrokken uit 
baksteen met rode horizontale 
biezen. De school heeft een sobere 
uitstraling. De mooie voordeur zit 
midden in de voorgevel en er bo 
ven staat de naam van het gebouw. 
In de achtergevel is boven het deurkozijn de gevelsteen 
aangebracht met het jaartal '1897'. Dit jaartal verwijst 
wellicht naar de start van de bouw van het monument. 
Veel mensen uit Rheden hebben deze school bezocht. 

Toen de Gereformeerde kerk (Arnhemsestraatweg) bij 
het samengaan met de Hervormde Gemeente Rheden in 
1990 werd gesloten en verkocht, werd dit gebouw aan 
gekocht en voor gebruik als kerkelijk (vergader)centrum 
Jonkvrouw Brantsen aangepast. 

Informatie: www.rhenenopdekaart.nl (Rh eden, Monumentaal) 
Nelleke den Boer-Pinxter 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

aozendaaf van JCoee JCeerfijclllleid tot zef/standiee 8emeente 
Fernand Schaken raad 

Inleiding 
Dat Rozendaal in 1818 een zelfstandige gemeente werd 
is niet uniek. Deze gebeurtenis hangt samen met het her 
stel van adellijke rechten door koning Willem 1. Dat Ro 
zendaal ook nu nog een zelfstandige gemeente is, tegen 
de trend van 200 jaar gemeentelijke herindelingen in, is 
wel uniek. In twee delen wordt de geschiedenis van Ro 
zendaal als zelfstandige gemeente en kasteeldorp uit de 
doeken gedaan. Dit eerste deel behandelt de periode van 
1818 tot 1950 toen het bestuur van het dorp vooral op het 
landgoed Rosendaal gericht was. 

Rosendael, hoge heerlijckheid 
Rosendael was sinds de middeleeuwen een hoge heer 
lijckheid, een gebied waar de heer van Rosendael het 
bestuur uitoefende en rechten genoot. Tot de bestuurlijke 
rechten hoorden de aanwijzing van functionarissen en het 
uitoefenen van de rechtspraak voor overtredingen begaan 
in zijn gebied; dit tot en met het opleggen van de dood 
straf. De heer van Rosendael had het domeinrecht op zijn 
grondgebied. Voor het gebruik kon hij vergoeding vra 
gen; het gaat dan om het begrazen van de heide, gebruik 
van schaapsdriften, afgraven van zand voor de huizen- 

Kaart limieten Rosendael1724 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

bouwen waterkracht voor de papiermolens op de beek. 
De heer van Rosendael beheerde de woeste gronden 
rondom het kasteel niet alleen, maar deelde deze met de 
geërfden van Velp, de heren van Biljoen en Overbeke en 
boeren met een eigen erf in Velp. Deze geërfden hadden 
op Rosendael het recht op schaapsdriften, plaggen van 
heide en halen van zand. 
Op 26 en 27 juli 1724 vond een belangrijke schouw 
plaats in opdracht van ambtsheren in Gelderland. Geza 
menlijk leggen ze de limieten (grenzen) van de heerlijk 
heid Rosendael vast met palen, pollen en bomen. Het 
zijn deze grenzen die nu nog voor een groot deel de 
grens van de gemeente Rozendaal vormen. Het 'berigt' 
op de kaart dient als verslag van deze schouw . 

.l. i~ Op de kaart van de heer- 
t.- 

, ! lijkheid Rosendael uit 
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jagermeester. Binnen de 
grenzen van hun heerlijk 
heid hadden ze alle be 
stuurlijke bevoegdheden. 
Aan deze situatie kwam 
een einde toen in 1795 de 
patriotten met hulp van 
Franse troepen stadhou- 
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Het 'berigt' op de kaart 
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der Willem V verdreven en de Bataafse Republiek uitrie 
pen. In de "Staatregeling voor het Bataafsche Volk" van 
1798 kregen stad en platteland gelijke rechten. De rid 
derschap werd opgeheven en bestuurlijke rechten van de 
hoge adel als ambtsheren werden hen ontnomen. Het 
bestuur moest ten dienste staan van de burger. 
Ambten en bedieningen zijn lastgevingen der Maat 
schappij voor eenen bepaalden tijd. Zij zijn noch erflijk, 
noch vervreemdbaar, noch bijzondere voorregten van 
hun, die ze waarnemen. De keus van den eenen Burger, 
boven den ander, is alleenlijk gegrond op meerdere 
deugd en bekwaamheden. Citaat uit: Staatregeling voor 
het Bataafse Volk, 1798. 

De situatie van Rosendael veranderde verder toen Napo 
leon in 1810 Nederland bij het Franse Rijk inlijfde en de 
Franse bestuursstructuur met gemeenten introduceerde. 
In 1812 werd het schoutambt Rheden opgeheven en wer 
den de gemeenten Dieren en Velp gevormd. Rosendael 
viel onder de Mairie van Velp, bestuurd door een college 
van burgers. Het bestuur van de gemeenschappelijke 
gronden werd door de geërfden overgedragen aan deze 
gemeente. 
Nadat in 1813 de Fransen waren verdreven en in 1815 
Willem I koning van Nederland was geworden, werd de 
oude situatie hersteld. Koning Willem I herstelde de 
ridderschap als instituut in het landsbestuur. Uit de rid 
derschap benoemde de koning bestuurders op lokaal, 
provinciaal en landelijk niveau. De heerlijkheid Rosen 
dael werd met dit besluit op 1 januari 1818 een zelfstan 
dige gemeente. Velp en Dieren werden weer samenge 
voegd in de gemeente Rheden, het vroegere schoutambt. 

Gemeente Rosendael tussen 1818 en 1852 
Aanvankelijk was de zelfstandigheid als gemeente uit 
sluitend van administratieve aard voor een bevolkingsre 
gister, voor grondbeheer en inning van de belastingen. 
Voor de familie Torck was de exploitatie van kasteel en 
landgoed belangrijker dan een bestuursfunctie als bur 
gemeester. Haar belangen werden in de gemeente Ro 
sendael waargenomen door de rentmeester. 

29 



200 jaar gemeente Rozendaai 

Rosendael werd op basis van de oude grenzen van 1724 
kadastraal in kaart gebracht door de schout mr. Isaac 
Nijhoff. Dit gebeurde in 1817- 1820 in opdracht van de 
minister van financiën, die voor de belastingheffing de 
eigendom en het gebruik van grond liet vastleggen. 
Schout Nijhoff nam voor de uitvoering van zijn taak 
intrek in het logement van het kasteel, het huidige ge 
meentehuis, waar toen PetronelIa Kets-Zadelhoff loge 
menthoudster was. 

Burgemeesters in de periode 1818 - 1852 waren: 
MI. Isaac Nijhoff, schout 
MI. Gerard van Eck, schout en later burgemeester 
Geurt Kets, burgemeester en rentmeester Rosendael 

MI. Jacob P.J. Th. 
Brantsen, interim 
i.v.m. opheffing. 
In 1830 werd As- 
sueer Lubbert 
Adolph baron 
Torck heer van 
Rosendael. Hij 
was lid van de 
Staten van Gelder 
land en opper 
houtvester van de 
Veluwe, maar had 
kennelijk niet de 
ambitie voor het 

burgemeesters 
ambt. Hij en zijn 
vrouw waren na 
hun huwelijk in 
1834 de eersten 

CllBINt:T PORTRET 
c.r W(STER80RG PHorOGR ATHtER 

Rentmeester Geurt Kets 

die het kasteel permanent bewoonden en de aanzet gaven 
voor het kasteel dorp Rosendael. Zo was hij opdrachtge 
ver voor de dorpsschool (Torckschool), een nieuw loge 
ment en ambachtswoningen. Zijn rechten op de heerlijk 
heid Rosendael liet hij bevestigen via een kaart waarop 
duidelijk zijn lidmaatschap van de Ridderschap wordt 
vermeld. De geërfden van Velp betwistten evenwel de 
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volledige eigendomsrechten over de heerlijkheid en eis 
ten hun oude rechten op. 

u •. 

Kaart van de heerlijkheid Rosendael 

In de grondwet van 1848, opgesteld door Thorbecke, 
werd ridderschap weer afgeschaft. Bestuurders werden 
voortaan gekozen door burgers, mannen die voldoende 
vermogen hadden en belasting afdroegen. Rozendaal 
telde op basis van dit censuskiesrecht 18 kiesgerechtigde 
inwoners, twee te weinig volgens de toen geldende norm. 
Onderstaande tabel geeft een indruk van het aantal inwo 
ners op Rosendael en kiesgerechtigden van enkele Gel 
derse Gemeenten. 

Aantal inwoners en huizen in Rozendaal bij de volks 
telling van 1849 

Inwoners huizen Rozendaal 

405 54 totaal 

349 45 Dorp 

5 1 Plagdel 

23 4 Terlet 

28 4 Imbosch 
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Tabellen, van de bevolking, den census, en het bij dien 
census, vermoedelijk aantal kiezers in iedere gemeente. 

Gemeenten Bevolking Census. Getal Getal kiezers, 
van het kiezers indien het 

Hoofdkiesdistrict patentrecht 
Arnhem & niet wierd 
Nijmegen medegerekend 

Arnhem 19111 f.40 836 714 
Doorwerth 338 f. 20 9 4 
Rheden 7198 f.20 310 278 
Rozendaal 405 f.20 18 12 
Wageningen 4528 f.26 169 145 

Nijmegen 21250 f.36 932 798 
Hemmen 236 f.20 8 4 
Loenen 117 f.20 5 5 

Gegevens zijn overgenomen uit Staatscourant 1849 - 
1850. 
Regeling van het Kiesregt en de benoeming van Afge 
vaardigden ter Eerste en Tweede Kamer. 
*) Patentrecht is het recht te mogen produceren; in Ro 
zendaal is dit van toepassing op de papiermakers 

Voor de Provinciale Staten van Gelderland was dit aan 
leiding stappen te ondernemen om de gemeente Rozen 
daal op te heffen. In het "Extract uit het register der be 
sluiten van Gedeputeerde Staten der provincie Gelder 
land" van maart 1852 wordt vermeld: "Overwegende, 
dat de gemeente Rozendaal wat uitgebreidheid van 
grondgebied en getal van inwoners betreft geacht moet 
worden tot die geen en te behooren, welke moeyelijk in 
staat zijn voor behoeften eener publieke huishouding 
naar den eisch der tegenwoordige maatschappij te zor 
gen ". Dit was de overweging om samenvoeging met 
Rheden voor te stellen: "overwegende dat er geen over 
wigtige redenen bekend zijn, welke het vereenigen der 
gemeenten Rozendaal en Rheden in den weg staan, maar 
het integendeel wenschelijk en doelmatig schijnt dat dit 
plaats vindt". 
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Mr. Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt, 
burgemeester 1851 . 1899 
Koning Willem III neemt dit besluit niet over maar be 
noemt mr. Reinhard Jan 
Christiaan baron van 
Pallandt van Keppel tot 
burgemeester. Hij is 
geboren op kasteel Ro 
sendael als zoon van 
Adolf W.C.W. Baron 
van Pallandt en Henriët 
te J.A. Barones Torck. 
Ongetwijfeld heeft het 
lobbywerk van de fami 
lies Torck en Van Pal 
landt, die nauwe relaties 
met de Oranjes hadden 
hierin een rol gespeeld. 
Zeker speelde mee dat Mr. Reinhard Jan Christiaan baron 
de beide families rijk van Pallandt 
genoeg waren om aan de eis te voldoen voor het in stand 
houden van een gemeente nl. te voorzien in de "behoef 
ten eener publieke huishouding". Het gemeentehuis laat 
hij verhuizen van het logement van de familie Kets naar 
zijn woning, kasteel Rosendael. 

Pentekening Mirre van Grieken, Rondom kasteel Rosendael 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Het echtpaar Van Pallandt-Torck bouwde voort aan het 
landgoed en dorp Rozendaal. Zij lieten boerderijwonin 
gen en een ambtwoning voor de hoofdonderwijzer bou 
wen. In het beekdal werden in tweede helft van de 1ge 
eeuw de papiermolens omgebouwd tot wasserijen. 

Ondervvijzerswoning Heuveloord 
De 1ge eeuw is ook de eeuw waarin de gemeenschappe 
lijke, woeste gronden van geërfden verdeeld moesten 
worden en overgingen in particulier eigendom. Dit om 
ontginning tot landbouwgrond of voor bosbouw te be 
vorderen. In 1811 kreeg de gemeente Velp de onontgon 
nen gemeenschappelijke gronden onder beheer. Toen 
Rozendaal in 1818 een zelfstandige gemeente was ge 
worden maakte zowel het huis Rosendael als de Vel 
penaren aanspraak op de eigendom van de gemene gron 
den. Aan dit dispuut kwam in 1860 een einde door af 
spraken tussen de commissie van beheer en de baron 
Van Pallandt. Deze eigendomsgrens, de Berkenallee, is 
als grens tussen bos en heide is nog zichtbaar in het land 
schap van het Rozendaalse Veld. 

Frederik J acob Willem baron van Pallandt, burge 
meester 1900 - 1932 
Frederik van Pallandt volgt zijn vader op als burgemees 
ter en heer van Rosendael. Hij erft een landgoed van de 
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Frederik Jacob Willem van Pallandt en gezin 

Mossel in Ede tot de Imbosch in Rozendaal. Ook de 
Tuylens enk in Velp is zijn eigendom. Het burgemees 
tersambt is voor hem geen dagtaak. Hij is ook dijkgraaf, 
Statenlid van Gelderland en houdt zich bezig met tuinar 
chitectuur en tuinbouw. Van de inwoners van Rozendaal 
krijgt het echtpaar Van Pallandt-Loudon bij zijn 25 jari 
ge bruiloft tuin vazen voor de rozentuin. 
De kosten van het in stand houden van Rosendael en de 
kosten van hun huishouding en levensstijl zijn hoger dan 
de opbrengsten van het landgoed. Daarom worden grote 
delen van het landgoed en bouwgrond in Velp (Daalhui 
zen Oost) verkocht, maar de kern, de heerlijkheid Rosen 
dael, blijft intact. In de dorpskom wordt sporadisch ge 
bouwd. 

D.M.M. van Hangest baron d'Yvoy heer van 
Mijdrecht, burgemeester 1934 - 1964 
Na de dood Frederik van Pallandt werd hij als burge 
meester niet opgevolgd door een van zijn drie zonen. De 
burgemeesterszoon Daniël Maxirniliaan Marie van Han 
gest baron d'Yvoy heer van Mijdrecht werd in 1934 zijn 
opvolger. Ook hij stamde uit een adellijk geslacht dat 
bestuurders leverde op lokaal en provinciaal niveau. De 
gemeentesecretarie verhuisde door zijn komst op 16 juli 
1934 van het kasteel naar huis Roseneath op de huidige 
locatie. Dit werd ook de ambtswoning. 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Gemeenteraad & burgemeester d'Hangest baron d'Yvoy heer van 
Mijdrecht,fotobureau Gazendam, Arnhem 

Tijdens zijn ambtsperiode veranderde de naam van de 
gemeente van Rosendaal in Rozendaal en kreeg de ge 
meente in 1935 haar huidige wapen, een gouden roos op 
een azuurblauw schild. Het oorspronkelijke ambtswapen 
was aangepast aan de kleuren van "Gelre" om Koninklij 
ke goedkeuring te verkrijgen. 

Foto A 12 RAF 1944 
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In de gemeente 
raad had de heer 
van Rosendael, 
Willem Frederik 
Torck baron van 
Pallandt, zitting. 
Hij was wethou 
der en locobur 
gemeester tot 
september 1962. 
Zo had de familie 
Van Pallandt als 
grondeigenaar en 
via de politiek 
invloed op de 
ontwikkeling van 
Rozendaal. 

Onder de Duitse bezetting is de A12, het "hazepad" ge 
noemd, opgenomen in het Rijkswegenplan. Aan deze 
rijksweg langs Arnhem over grondgebied van Rozendaal 
en Rheden is in 1944 begonnen. Het was aanleiding 
voor een grenscorrectie. In 1946 kwam de gemeenteraad 
van Arnhem met het voorstel heel Rozendaal te annexe 
ren voor de wederopbouw van de stad. Rheden en Ro 
zendaal waren tegen en uiteindelijk bleef de herindeling 
beperkt tot de grenscorrectie oostelijk van het tijdens de 
oorlog voorbereide tracé van de A12. 

Tegen het einde van zijn burgemeesterschap in 1963 
komt de provincie Gelderland opnieuw met het voorstel 
om de gemeente Rozendaal op te heffen en samen te 
voegen met Rheden. 

In 1964 werd hij opgevolgd door zijn schoonzoon jhr. 
mr. Flugi van Aspermont. Deze was burgemeester van 
Doesburg en kreeg als waarnemend burgemeester de 
opdracht Rozendaal voor te bereiden op samenvoeging 
met de gemeente Rheden. 

Vervolg 
De ontwikkelingen van 
Rozendaal vanaf de weder 
opbouwperiode tot het fo 
rensendorp van nu worden 
in het volgende nummer van 
Ambt & Heerlijkheid be 
handeld. 

Bronnen 
Gelders Archief; gemeentearchief, Zegel van de Heerlijkheid Rosendaal 
archief huis Rosendael, beeldbank 
Archiefstukken Eerste en Tweede Kamer 
Peter Ekamper, Twee eeuwen gemeentelijke herindelingen. 
J.C. Bierens de Haan, Rosendael Groen Hemelljen op Aerd. 
H. Kerkkamp, Rozendaal, een heerlijkheid 
R. van der Kroef, Velp en zijn Geërfden. 
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Herinnerinqen. uit liet [even van Mevrouw 'Bey van Geidere-Evers 

Marijke Bruinewoud 

Ik kom oorspronkelijk niet uit Velp maar uit Wolfheze. 
Mijn man, Bertus van Geldere en ik zijn in 1950 ge 
trouwd. Hij had samen met zijn broer een dames- en 
herenkapperszaak. 
Ik ben in 1955 in dit huis komen wonen. 
Mijn vader werkte bij het spoor en wij woonden bij het 
station in Wolfheze. Ik heb de modevakschool gedaan, 
daarna werkte ik zo 'n 6 jaar bij een blindenhuis in Wolf 
heze, waar ook een zus van mijn latere man werkte. Daar 
bediende ik de telefoon, las brieven voor, keek kleren na 
en bracht mensen naar het station. 

gevlucht, onder de vliegtuigen door, en vonden uiteinde 
lijk na een lange tocht onderdak bij een nicht op een 
boerderij in Barneveld, waar al veel onderduikers en 
evacuees zaten. Ik wist 6 weken niet of mijn ouders nog 
leefden. Zij kwamen mij na de bevrijding in 1945 op de 
fiets met harde banden opzoeken in Velp. Vader ging 
toen op zoek naar levensmiddelen voor het verblijf bij de 
familie Van Geldere en fietste naar Terlet, waar hij on 
verwachts overleed. Hij heeft nog onderweg bij een me 
vrouw om water gevraagd en haar verteld dat hij bij zijn 
dochter in Velp was geweest. Toen zij naar de keuken 

liep om water te 
halen, viel hij dood 
neer. 
In die tijd was er 
natuurlijk niet zo 
maar een dokter te 
krijgen en die me 
vrouw woonde al 
leen. Met hulp van 
iemand van de on 
dergrondse, die toe 
vallig langs kwam, 
is hij de volgende 
dag naar Velp ge 
bracht en werden 
mijn moeder en ik 
gevonden, dankzij 
mijn inschrijving bij 
het Rode Kruis, en 
door de politie ge 
waarschuwd. Ik had 

Naar Velp 
Op 17 september 
1944, ik was toen 
23 jaar, ging ik 
samen met mijn toe 
komstige schoonzus 
naar Velp voor be 
zoek aan de familie 
Van Geldere. Wij 
liepen van W olfhe 
ze naar Oosterbeek, 
waar wij tram lijn 1 
naar Velp namen. 
Maar op die dag in 
september 1944 
werd bekend ge 
maakt dat Arnhem 
zou worden gebom 
bardeerd en ik kon 
niet meer naar huis, 
had alleen bij me 
wat ik aan kleren aan had. Ik ben in Velp bij de familie 
Van Geldere gebleven en hoorde later dat ons huis in 
Wolfheze was gebombardeerd. Mijn ouders waren op tijd 

Mevrouw Bep van Geldere-Evers, foto M. Bruinewoud 
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ook nog een broer 
maar die zat nog in Duitsland voor gedwongen arbeid en 
hij mocht niet weg. Mijn vader is begraven op Heiderust 
bij Rheden. Dat hadden we nooit gedacht. 
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Wegingen er altijd vanuit dat de begrafenis ooit in Ren 
kum zou plaatsvinden. 

Na de bevrijding 
Op 2 mei 1945 zijn we bevrijd en omdat het huis in 
Wolfheze er niet meer was, moesten we wat anders. 
Mijn broer is zo'n twee weken na de bevrijding thuisge 
komen en hij mocht blijven als hij zich meldde als hulp 
bij de politie. Hij had een MULO-diploma en gewerkt op 
kantoor bij Zomer & Keuning. Hij kon zich met talen 
redden. Wij zijn van alle kanten heel erg geholpen. De 
politieagent, die mijn broer had geholpen aan werk bij de 
politie, kon ons ook helpen aan een huurhuis aan de 
Ringallee. Mijn moeder kreeg een pensioen, want je 
moet toch geld hebben om van te leven, en mijn broer 
had zijn politiewerk. Maar, omdat hij wegens zijn ge 
zondheid geen nachtdiensten mocht draaien, kreeg hij 
werk op de rechtbank aan de Velperweg. Hij was nog 

Enkweg 13 linker kant van het dubbele woonhuis 

lang niet uitgeleerd, maar hij werkte. Toch is hij maar 28 
jaar geworden; hij overleed aan de pleuris. Ik ben ge 
trouwd vanuit de Ringallee en mijn man trok bij ons in. 
En zo leefden mijn moeder, mijn man en ik. In 1955 zijn 
wij aan de Enkweg 13 in Velp komen wonen. En hier 
heb ik mijn hele verdere leven gewoond. De kapperszaak 
van mijn man en zwager was op de Enkweg 1, maar dat 
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pand bestaat niet meer. En de familie van mijn man 
woonde ook dichtbij. Dat was best gezellig, zo bij elkaar. 
Mijn moeder heeft zo'n 25 jaar bij ons ingewoond. 

Dubbele pand Enkweg 9/11 met achter het huis een grote schuur 

Veranderingen 
Naast ons op de huisnummers 11 en 9 woonden twee 
broers met hun familie: de Van Veenendaals. In de deel 
van het pand zit nu 'De Dingenfabriek' , aan de Bergweg. 
Het was in die tijd een kolenhandel, maar ze hadden ook 
een slepersbedrijf met paarden die konden ploegen en ze 
kregen veel opdrachten van de familie De Roo, die met 
hun landgoed grensde aan de Daalhuizerweg, dichtbij de 
Bergweg en de Enkweg. Dat was een grote werkgever, 
evenals de bewoners van kasteel Rozendaal. Nogal wat 
mensen, die in die straten woonden, werkten voor beide 
werkgevers. Maar de Van Veenendaals werden oud en 
het bedrijf is op een gegeven moment verhuurd aan een 
garage en een werkplaats voor instrumenten in de textiel 
industrie (firma Holpas). In 1978 is het pand verkocht 
aan Gerrit en Ria van Middelkoop. Een deel van de fami 
lie Van Veenendaal ging wonen in een nieuwbouwwijk 
in Velp-Zuid en een ander deel ging wonen aan Jeruza 
lem in Velp. In het fabriekje heeft toen nog even een 
schildersbedrijf gezeten. Een timmerman heeft samen 
met kunstenaars in 2006 het pand stap voor stap omge 
bouwd tot De Dingenfabriek; er is ook een B&B boven 
en een conferentieruimte beneden. 
Interview Marijke Bruinewoud t. b. v. Rhedens Erfgoed bewerkt door 
Truus Havinga - Wielenga. Foto's Enkweg Nelleke den Boer-Pinxter. 
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Jeroen van GesseZ 

Van links naar rechts: de heer Van den Tweel, de 
heer Schimmelpenninck en notaris Wijnmaaien 

Jachtpaal Hof te 
Dieren 

Op 17 mei 2017 vond midden in de bossen van het 
Nationaal Park Veluwe zoom de ondertekening plaats van 
een historische grondruil. Op de plek waar eens de 
aardappelmoutwijnfabriek de Volharding van Bouwers 
zathe heeft gestaan aan de Lange Juffer, werd de ruilakte 
ondertekend door ir. A.H. graaf Schimmelpenninck, rent 
meester van de Stichting Twickel, eigenaar van het Hof 
te Dieren en de algemeen directeur van de Natuur 
monumenten M.G.A.C. van den Tweel. Daarbij werd een 
gebied van ca. 225 ha. met elkaar geruild. 
De grondruil maakt een einde aan de situatie waarbij het 
Hof te Dieren een enclave had van een tweetal gebieden 
in de Schaddevelden binnen de gebieden van Natuur 
monumenten die niet aansloten op het Sterrenbos van het 
Hof te Dieren rond de Carolinaberg. 
Deze situatie vloeide voort uit de historische situatie. De 
gebieden van het Hof te Dieren in de Schaddevelden 
werden aan het Hof te Dieren toebedeeld in 1847 bij de 
verdeling van de markegronden van de mark van Dieren, 
Ellecom, Spankeren en Soeren. Het Sterrenbos rond de 
Carolinaberg werd in 1911 door het Hof te Dieren 
verworven als deel van het landgoed Hagenau. 
Het andere deel van Hagenau werd toen gekocht door het 
pas opgerichte Natuurmonumenten, haar derde aankoop 
na het Naardermeer en het Leuvenumse Bos. 
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Deze aankoop zou de start worden van vele aankopen 
van Natuurmonumenten tot wat nu het Nationaal Park 
Veluwezoom is. De jachtpalen van het Hof te Dieren die 
de gebieden in de Schaddevelden markeerden zijn 
inmiddels verplaatst om het huidige bosgebied van het 
Hof te Dieren te markeren. 

Huidige situatie eigendom kavels Nationaal Park Veluwezoom 

Nieuwe situatie na ondertekening ruilakte 
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~ B_o_e_k_b_e_s_p_re_k_in_g_e_n __ ~J 
De circusbaronl Jules baron Brantsen van 
Rhederoord en het geheim van Mata-Hari 

Frans Th.L. van Elk 

De boekpresenta 
tie was op vrijdag 
13 oktober 2017. 
Frans van Elk 
heeft een rijk 
gedocumenteerd 

verhaal geschre 
ven over het leven 
van "enfant ter 
rible" van Rheder 
oord: Jules 
Brantsen (1877- 
1944). 
Maar ook de 
geschiedenis van 
Margreet Zelle 
(Mata Hari) krijgt 
aandacht lil dit 
boek. Het IS dit 
jaar 100 jaar ge 
leden dat ze werd 
geëxecuteerd. 

Over haar is al veel publiciteit geweest. Jules Brantsen en 
Margreet Zelle hebben elkaars pad gekruist, daar is Frans 
van Elk van overtuigd. Twee boeiende en avontuurlijke 
levens worden door hem beschreven. 
Jules was behalve baron, ook rallyliefhebber, 
circusdirecteur van Circus Durandsen, zakenman, 
geheim agent en verzetsheld. Een man die niet veel 
sporen naliet (geheim agent) en dus heeft de schrijver 
veel speurwerk verricht in allerlei archieven. 
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Frans Th.L. van Elk 

Julps baron Rral' pn 
van Rhcderoord 

en 

Ook de politieke intriges in Frankrijk komen in dit boek 
aan bod. Jules Brantsen en Margreet Zelle behoorden tot 
de "beau monde" van hun tijd en stierven door 
oorlogsgeweld. Mata Hari werd beroemd als danseres en 
is berucht geworden als spion. Veel in haar leven is 
raadselachtig gebleven. Baron Brantsen zocht de 
anonimiteit, werd verraden en als politiek gevangene 
naar het concentratiekamp Buchenwald gebracht, dat hij 
op 9 december 1944 niet overleefde. 
Ook zijn dood is omgeven met raadsels. Maar door dit 
boek wordt hij uit de vergetelheid gehaald. De schrijver 
komt in zijn interessante boek tot verrassende 
veronderstellingen en conclusies. 

Schrijver Frans van Elk overhandigt de eerste exemplaren aan leden 
van de familie Brantsen uit drie verschillende generaties: V.l.n.r. Frans 
van Elk, Carlo Brantsen (hoofdredacteur CARROS magazine), Amber 
Brantsen (presentator NOS journaal) en Harro baron Brantsen. Foto: 
http://www.adelinnederland.nl/boekpresentatie-de-circusbaron-in 
aanwezigheid-van-de-familie-brantsen 

Frans Th.L. van Elk, De circusbaronJ Jules baron 
Brantsen van Rhederoord en het geheim van Mata-Hari. 
Uitgever. VEB bv - Media www.decircusbaron.nl. 2017 
Op verzoek zijn de boeken ook afzonderlijk verkrijgbaar. 

Truus Havinga - Wielenga 
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Dorpssprookjes uit Ellecom 
Faucon Raphaël de Klyn 

Er woonde in Ellecom een arts in de kosterswoning. Zijn 
zoon heeft een visie op het verleden en de toekomst en 
verwoordde zijn "ongeziene" waarnemingen in een 

prachtig sprookjes 
boek. 
Zo zou het verhaal 
kunnen beginnen, 
ware het niet dat het 
gezin echt bestaat 
en de zoon, Faucon 
Raphaël de Klyn, 
het boek echt heeft 
geschreven. Faucon 
wil hiermee de "on 
geziene" dingen, 
zoals hij de sporen 
uit het verleden 

noemt, die verdwijnen door de moderne tijd, bewaren in 
beeld en geschrift voor het nageslacht. Het verhaal over 
de Ellecomse dijk (wie kent niet het fietspad van Elle 
com naar Doesburg dat werd "afgesneden" door de 
A348) waarin onderrneer het grote 'dorp' (Doesburg) 
met een trotse kerk en statig dorpsplein wordt beschreven 
maar ook het kleine dorp (Ellecom) met een kleine kerk 
en een bescheiden dorpsplein. Tijdens een van zijn wan 
delingen in de bossen ten noorden van Ellecom komt 
Faucon (het klinkt als een van zijn eigen verhalen) Mey 
nou Jacobs tegen en als zij aan de praat raken, blijkt 
Meynou uit Dieren te komen en zij maakt prachtige 
aquarellen. Het gesprek ontpopt zich al snel in een sa 
mensmelting van zijn sprookjesverhalen en haar prachti 
ge aquarellen en zij verkronkelen dus samen in een soort 
feeërieke vormgeving aan de hand van Kees de Bruijn. 
De uitgever Kontrast grijpt alles zo aan dat al hun erva 
ringen en verbeeldingen in een boek worden samenge 
bracht. De bijzonder mooie vormgeving en een uitgever 
die de schoonheid al snel herkent, maken dat het boek 

DORPSSPROOKJES 
uit Ellecorn 

Faucon Raphaël 
~ de Klyn 
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verschijnt in een gebonden versie die betaalbaar wordt 
gehouden, omdat de schoonheid het winstoogmerk even 
terzijde schuift. 
De omschrijving op de achterkant van het boek is al even 
mooi als de inhoud: de spijkers in de zilverlinde, be 
schreven op pagina 23, de dorpskerk met haar eeuwen 
oude toren, het heldere beekje en het eikenlaantje. Zij 
zijn niet alleen inspiratiebron, maar ook decor en speler 

Faucon de Klyn met links van hem de beschreven Moerascipres 
(foto: Marc Pluim) 

in de Dorpssprookjes uit Ellecom. In deze sprookjes voor 
volwassenen komen tijdloze dorpsbewoners en mythi 
sche wezens samen op herkenbare plekken in Ellecom en 
omstreken. Op het dorpsplein, onder de drie eiken, bij het 
kasteel of in het bos, waar ze voor verlokkingen en di 
lemma's komen te staan, avonturen beleven, ruzie maken 
en liefhebben. Het is niet verwonderlijk dat in deze won 
derschone omgeving van een van de oudste dorpen van 
de Veluwe ... een koster na zijn dood als een kastanje 
met prachtige bloemen bloeit, de moerascipres (zie de 
omslag) weerstand biedt aan trollen, een vader zijn zoon 
uit winterdromen haalt, de door een ex-ridder geplante 
bomen het winnen van oorlogszucht. 
En een mysterieuze vrouw de weg naar de ziel van het 
kleine dorp wijst. 
Faucon Raphaël de Klyn, Dorpssprookjes uit Ellecom, 
Uitgeverij Kontrast, 2017, ISBN 978-94-92411-10-5, 
hardcover, 75 pag. full colour, €16,95 Ale Hartgers 
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Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal 
verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg 

Rick Scholten 

Dat koning Willem I 
voortvarend was, wis 
ten we. Maar dat hij 
met eigen geld het eer 
ste deel van het Apel 
doorns kanaal betaalde, 
was mij onbekend. De 
koning had meer dan 
genoeg van het gekra 
keel tussen Rijk en 
Provincie, hij bouwde 
liever. Op 1 april 1829 
maakte Zijne Majesteit 
een proefvaart en tien 
dagen later moesten de 
pas aangestelde sluis 
en brugwachters op hun 
posten zijn. 

Het 32 kilometer lange kanaal liep van Apeldoorn naar 
Hattem - het lag naast de Grift en heette daarom Griftka 
naal. Bij Hattem mondde het uit in de IJssel. Omdat 
Apeldoorn hoger ligt dan de IJssel, waren er vijf sluizen 
nodig. We hebben het dan over 'sluisjes': 30 meter lang 
en 6 meter breed voor schepen met 1,40 meter diepgang. 
Over het kanaal lagen 24 bruggen en ernaast een jaagpad, 
want zeilen was niet altijd mogelijk. Sommige schippers 
gebruikten daar hun vrouw of kinderen voor. 
Veertig jaar later werd het kanaal verlengd naar Dieren. 
Daar begon (of eindigde) het, hoog boven de rivier. Het 
kanaal liep dus van de IJssel bij Dieren naar de IJssel bij 
Hattem en functioneerde zo ook als alternatieve vaarweg 
voor de rivier. Want bij lage waterstanden was de IJssel 
slecht bevaarbaar en dat gebeurde nogal eens. Om bij 
Dieren vanuit de IJssel in het kanaal te komen was een 
drietrapssluis nodig; het grote verval kon niet in één stap 
worden overkomen. Wat ook nodig was, was water, want 

GESCHIEDENIS V 
APELDOORNS KA 
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zo'n hooggelegen kanaal verliest veel door lekken, schut 
ten en verdamping. Dat bleek zelfs zoveel te zijn, dat in 
de beginjaren de waterstand niet op peil gehouden kon 
worden, ondanks de toevoer vanuit verschillende spreng 
beken. En dus werd er (later) in Dieren een gemaal bij 
gebouwd om water uit de IJssel op te pompen. 
In de oorlogsjaren werd veel 
verwoest. In 1940 bliezen we 
zelf 42 verkeersbruggen en twee 
spoorbruggen op; in 1945 deden 
de Duitsers dat, ze brachten ook 
nog 47 schepen middels explo 
sieven tot zinken. Na de oorlog 
werd in Dieren een nieuwe sluis 
gebouwd (zie afbeelding) en het 
zuidelijk deel van het kanaal 
verruimd, maar al snel bleken 
de kosten te hoog in verhouding 
tot het gebruik. Het Griftkanaal werd in 1962 gesloten en 
toen was Apeldoorn alleen nog bereikbaar vanuit het 
zuiden. Verdere schaalvergroting leidde tot het definitie 
ve einde. Op 14 juni 1972 werd in Dieren het laatste 
schip uit het kanaal naar beneden geschut. De Stichting 
Apeldoorns Kanaal - mede uitgever van het boek - pro 
beert nu weer, met wisselend succes, het kanaal bruik 
baar te maken voor de recreatievaart. Het ensemble van 
kanaal, sluizen, bruggen en zijn omgeving verdienen het. 
Het beschreven boek vormt de ultieme beschrijving van 
het Apeldoorns kanaal. Alle aspecten komen aan bod: 
waterbouwkunde, sluisbouw, brugbouw, vervoer, beurt 
schipperij, lonen en prijzen, industrie, leefwijze, sociale 
verhoudingen; niets blijft onbeschreven. Handige weetjes 
en details staan helder verwoord in de marge. Wat teveel 
is kan je overslaan, voor 25 euro heb je een schat aan 
informatie. 

Riek Scholten, Geschiedenis van het Apeldoorns kanaal 
- verleden, heden en toekomst van een koninklijke wa 
terweg. Uitgeverij Gelderland 2017, Epe, 244 pagina's, 
hardcover, 25 euro. ISBN 978-94-91826-52-8 

Afbeeldingen uit beschreven boek Ton Burgers 
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De Geërfden van Velp 
een eeuwenoud instituut in een moderne samenleving 

* 
Veel inwoners van Velp zullen niet weten dat zij als ei- 
genaren van onroerend goed in dat dorp automatisch 
gerechtigd zijn in een organisatie die eeuwenlang het 
beheer voerde over de gemeenschappelijke gronden, 
zoals het broek en de hei, en die in de huidige tijd nog 
steeds actief is in de financiële ondersteuning van zaken 
die voor Velp van belang worden geacht. Om dit nog 
eens onder de aandacht te brengen is dit boek versche 
nen. De directe aanleiding was het feit dat het in 2017 
100 jaar geleden was dat het eerste gedeelte van het hei 
debezit (de Voorheide) werd overgedragen aan de ge 
meente Rheden, in 1921 gevolgd door het Rozendaalse 
Veld (de Achterheide). 
Het boek bevat geen uitgebreide geschiedschrijving van 
dit bijzondere instituut. Deze verscheen al in 1993 onder 
de titel 'Velp en zijn geërfden, geschiedenis van de ge 
meyne gronden' van de hand van Reinhilde van der 
Kroef en kan desgewenst worden geraadpleegd op 
http://geerfdenvanvelp.nl/boek-velp-en-zijn-geerfdenl 
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Wel wordt de geschiedenis van de organisatie in kort 
bestek weergegeven en wordt aandacht besteed aan wat 
er sinds 1993 mee is gebeurd. 
De thans nog resterende r--~-~-._ ... _' 
bezittingen worden be 
schreven en er wordt 
ingegaan op de maat 
schappelijke rol die zij 
speelt in de Velpse sa 
menleving. Door middel 
van interviews met een 
aantal direct betrokkenen 
wordt een goed beeld 
verkregen van de verhou 
dingen binnen dit eeu 
wenoude instituut dat het 
algemeen dorpsbelang 
ook in de moderne tijd nog steeds weet te dienen. 
Dit uitstekend verzorgde boek omvat 105 pagina's en is 
rijkelijk voorzien van illustraties. Het is verkrijgbaar bij 
Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp voor € 14,50. 

Wim van den BeukeI 

De Geërfden van Velp, een eeuwenoud instituut in een 
moderne samenleving, redactie Marc Pluim e.a., uitgave 
Geërfden van Velp i.s.m. Uitgeverij Egelpers Velp 2017 

Foto boven 
Marc Pluim overhandigde het 
eerste exemplaar aan burge 
meester Petra van Wingerden, 
die hiermee erg vereerd was en 
het als één van de Geërfden 
van Velp in ontvangst nam. 

Foto hiernaast 
Bij de presentatie van het boek 
was ook nog een van de oude 
boeren van boerderij Herikhui 
zen aanwezig (Walter de Wit), 
die vertelde wat de Geërfden 
vroeger zoal deden. 
Foto's Nelleke den Boer-Pinxter 
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Mededelingen van het bestuur 

Beste leden, 

Als ik dit schrijf voor het eerste nummer van Ambt & Heerlijkheid in het nieuwe jaar 2018, is na lang zoeken tijdelijk een ruimte 
gevonden, in Het Rhedens, voor een deel van ons archief. Zie foto. Het bestuur blijft zoeken naar een structurele oplossing om 
daarmee onze Kring verder tot ontwikkeling te kunnen brengen en meer vrijwilligers adequaat daarbij te kunnen betrekken. 
Het afgelopen jaar is op cultuurhistorisch gebied weer het nodige tot stand gekomen, dat van belang is voor de toekomst van 
een actieve en vitale vereniging. 
Allereerst vier goed verzorgde nummers van Ambt & Heerlijkheid, ons eigen ledenblad met veel interessante historische 
artikelen. Een woord van waardering en dank aan de redactie is op zijn plaats. 
Op de tweede plaats het project 'Rheden op de kaart' dat steeds verder tot groei is gekomen en door de gemeenten weer van 
een subsidie wordt voorzien. 
Verder verschenen enkele historische publicaties met aandacht over ons werkgebied, zoals: 

Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen. Auteur A. Streng. 
Langs het tuinpad van mijn vader. Spankeren omstreeks 1960. Auteurs A. T.G. Elzebroek en J.C. Burgers. 
Babyboomers. Hun roomse vorming (1945-1970). Casestudy Velp. Auteur Renie Hesseling. 
De geschiedenis van het Apeldoorns kanaal. Auteur Rick Scholten. 
De Geërfden van Velp. Een zevental auteurs was hierbij betrokken. 

In voorbereiding is het boek over 200 jaar gemeente Rozendaal. Uitgave juni 2018. 

In de zomer van 2018 organiseert Erfgoed Gelderland een nieuwerfgoedfestival: Over Grenzen van Gelderland. Na het succes 
van o. a. Gelegerd in Gelderland (2012) en Gemaakt in Gelderland (2015) richt men zich ditmaal op het thema grenzen en op 
de betekenis daarvan voor de geschiedenis van Gelderland. Grenzen van Gelderland laat het publiek op een laagdrempelige 
manier kennismaken met Gelderse grensverhalen via theater, pop-uptentoonstellingen, wandel- en fietsroutes, lezingen en nog 
veel meer! Onze Kring gaat na op welke wijze in de gemeenten Rheden en Rozendaal daar aandacht aan kan worden besteed. 
De excursiecommissie heeft in het afgelopen jaar twee boeiende excursies georganiseerd. Een naar de oude Oranjestad Breda 
en een naar de Gazellerijwielenfabriek in Dieren. Thans is men bezig om voor de komende zomer u weer interessante 
excursies aan te bieden. 
Verder was er voor onze dorpswandelingen per saldo een groei te zien in het aantal deelnemers. 
Tenslotte zal de jaarlijkse ledenvergadering dit jaar plaatsvinden op donderdagavond 19 april. 
Verdere informatie hierover wordt u separaat aangeboden. 

Ik wens u allen het allerbeste toe voor 2018. 

Namens het bestuur 
Jan Jansen, voorzitter. 
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