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Van de redactie 

Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 199. We hebben geprobeerd weer 
een gevarieerd nummer voor u samen te stellen. Wij zijn hierbij 
afhankelijk van de kopij die we aangeleverd krijgen, daarom onze 
dank aan alle auteurs. 
Frans Wellink gaat in dit nummer verder met deel II van zijn inte 
ressante verhaal over Landgoed De Kruishorst te Worth-Rheden. 
Fernand Schaken raad vertelt waarom de kleine gemeente Rozen 
daal nog steeds zelfstandig is, al was het soms kantje boord. 
Wie al een tijdje in Velp woont, kende modehuis Harmien aan de 
Hoofdstraat. Marijke Bruinewoud weet er het fijne van! 
Wilt u ook eens een artikel voor A&H schrijven, net als Harrie 
Kooijman over zijn huis in de Steeg, neem dan contact met ons op. 
Het emailadres van de redactie staat niet voor niets in het colofon! 
Fineke Burgers heeft voor ons uitgezocht hoe het de zus van Vin 
cent van Gogh, Anna, in Dieren is vergaan. 
De Koninklijke Rosendaalsche Kapel bestaat 160 jaar en dat heb 
ben ze gevierd met een muzikaal optreden op Hemelvaartsdag. 
Dit doen ze volgens Peter Mekkink al sinds 1858. 
De Korte Buurtweg in Rheden heeft volgens Ale Hartgers wel drie 
naambordjes, niet een beetje veel voor een voetpad? 
Koloniehuis De Geitenberg in Dieren stond op de plek waar nu de 
Spelerij - Uitvinderij in Dieren is te vinden. Er wordt nog steeds 
gespeeld, maar niet meer alleen door bleekneusjes. 
Sjaak van 't Hof, een oude vriend van Sjef van der Molen, die sa 
men met hem en andere kunstenaars op Rhederhof heeft ge 
woond, vertelt over Sjef. Hij was een autodidactisch kunstenaar, 
veld bioloog en een bijzonder mens. Hij overleed in 2014 en heeft in 
Velp een bijzondere tuin achtergelaten: 'De Tuin van Sjef. 
Jeroen van Gessel heeft het boek R. W. Sevenstern & Zoon Ddistil 
lateurs, likeur- en brandewijnstokers Anno 1820 Dieren, van Jos 
Leeman en Theo van Gessel, voor u besproken. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe! 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Landqoed De Kruishorst te "worth-Rhederi 11 
Frans Wellink 

Familie Van Brienen 
Gijsbert van Brienen was 'Borgemeester der Stadt Arn 
hem' en werd, zoals wij bij de van Mekeren historie za 
gen, de nieuwe eigenaar van de Cruyshorst. Hij verkreeg 
het landgoed voor ongeveer 8000 Guldens. Denkelijk 
niet te veel, want een hypotheek van 100 % werd toen en 
nu niet makkelijk gegeven. Gezien het chronische geld 
tekort van de vorige eigenaar, zal er weinig onderhoud 
aan de 'plaats' gepleegd zijn en van Brienen zal wel een 
uitgewoond huis verkregen hebben. 
Johan van Brienen zoon van Gijsbert, volgde zijn vader 
op als Burgemeester van Arnhem. Hij was Ontvanger 
van de Grote Geldersche Tol en Rentmeester van de 
Geestelijke Goederen van Arnhem. 
In 1704 werd hij Raad Extra Ordinair en Raadsheer in 
het Hof van Gelderland. 
Hij leefde van 15-1-1661 tot 30-6-1715 en is begraven in 
de Oude Kerk te Arnhem. Hij huwde Elisabeth de Beyer 
op oudejaarsdag, 31-12-1693. Zij overleed op 25-3-1740 
en werd begraven bij haar man. 
Zij had geen gemakkelijk leven, zoals wij hierna zullen 
zien. In deze tijden groeide er allengs verzet tegen de 
macht en de invloed van de ridderschap en regentenfami 
lies. Men wenste hervormingen in het staatsbeleid. In 
Gelderland sprak men van de 'Plooieryen'. Men had de 
'Oude Plooi', dit waren de aanhangers van de oude situa 
tie, zij wilden geen veranderingen. Men had de 'Nieuwe 
Plooi', dit waren de voorstanders van een nieuw bestel. 
Daarnaast, of liever gezegd ertussen, had men de 'Fulpen 
Plooi', de middenpartij. Johan van Brienen was groot 
voorstander van de oude situatie. Een 'Oude Plooier' 
zogezegd. Door dit standpunt kwam hij in conflict met 
Dirk Reinier van Bassen en Willem-Adriaan Bouwensch, 
beiden: 'Nieuwe Plooiers'. Het ging er heet aan toe. Dirk 
en Willem hadden om zich van het bewind te kunnen 
verzekeren, een corps gewapende vrijwilligers opgericht. 
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Johan van Brienen verzocht het stadsbestuur deze corp 
sen te ontwapenen en op te heffen. Dit was een schop 
tegen de zere benen van Dirk en Willem. Zij verzamel 
den hun manschappen en plaatsten zich op de Markt 
tegenover de verzamelde burgerij. 
Deze dachten, zoals het goede Arnhemmers betaamt: 
'beter Blooi Jan, dan Dooi Jan' en trokken terug naar 
hun huizen met de warme haardsteden. Ten gevolge 
hiervan nam de 'Nieuwe Plooi' de macht over. 

11I~llI1l1q Lvu r t 
hulr: gudotlnuordu due u ven de 610h nnde ru buun hoort op bltnut tu 
rOClpun: "Schrik voor de Nieuyo fllo(o~I}, hot olJn echu Iwen dio hot urv 
dl:.rd moinan •••• do t hij vcce do Niouwo P lo,1j otorvon uildoJI 
vonn!!: uordt v<Qor 14 dagon op watB,r en erec d oP98Dl:oten 1:0 do 
Uiddorkom.r end. moot Don verklaring ondot'tokonan, dat zo hl} colt 
cne r %0 leto ecu doon, hl! voor tl"oo jout' uit sta"d en S--:hopBndom zei 

zUo vn r be nrmn 
cri.. 1707-1708 HA 02 p , 37 

Rechtbank Arnhem, fragment: Veroordeling Oude Plooijer 1707-1708 

Uit bovenstaand vonnis van de Rechtbank te Arnhem 
blijkt wel hoe gevaarlijk het in die dagen was om politie 
ke leuzen te verkondigen. De straf was niet mis. 
Johan werd tijdens deze toenmalige onrustige jaren uit 
zijn ambt en buiten de stadspoorten van Arnhem gezet. 
Gelukkig bezat hij nog een leuk stekje iets buiten de 
poorten van de stad Arnhem, de Cruyshorst te Worth 
Rheden. 
In deze 3 jaar overdachten de Arnhemmers, gezeten bij 
hun warme haardsteden, hun laffe houding. Zij vonden 
de kracht om de 'Nieuwe Plooiers' de macht te ontne 
men. Johan werd opgehaald van de Cruyshorst en in 
1708 weer in ere hersteld door de Arnhemsche burgerij. 
Hij bleef burgemeester tot zijn overlijden in 1715. 
Werden zijn goede daden nog gememoreerd tijdens zijn 
grafrede, het was toch een beetje vervelend toen een 
tijdje na zijn begrafenis bleek, dat er behalve de vele 
door hem verrichtte goede daden, ook een groot tekort in 
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de kas van de Kerkelijke Goederen ontdekt werd. En 
Johan was daar, in leven, rentmeester van geweest. Of 
hij, of een ander, met gebalde vuisten vóór of in de geld 
la hadden gezeten, verhaalt de geschiedenis niet. Feit was 
dat hij aansprakelijk werd gesteld. Er bleek een tekort te 
zijn van ruim zevenduizend Guldens. Maar Johan lag 
onder een mooie steen in de kerk en dat was moeilijk 
communiceren. 
Een zeer vervelende situatie voor de weduwe van Johan. 
Zeer zeker daar de Stad Arnhem ter zekerstelling van de 
schulden, beslag liet leggen op de gehele nalatenschap 
van Johan, waaronder de Cruyshorst. Hieronder de acte 
van beslaglegging. 
'Anno 1717 heeft Dr. Zeger van Arnhem, Scholtus des 
Ampts Rheden in dezen mede specialijk geauthoriseerd 
van de Heeren Richters van de Veluwe Zoom -ter instan 
tie van Hermanus Nuys als de geauthoriseerde van de 
Weledelen en Achtbaren Heeren van Magistraat de Stadt 
Arnhem, gepeint aan de gerede goederen nagelaten bij 
de Heer Johan van Brienen, zijnde Raed van Gelderland 
en zijn vrouw Johanna Elisabeth de Beyer, in leven ech 
telieden, en bij insuffisance van het gerede aen alle 
derselve ongerede in den Ampe van Rheden te vinden, 
specialijk 't Goet de Cruyshorst met alle bouwsteden en 
ap en dependentien van dien niets uytgesondert om daer 
aen te verhalen en betalinge te hebben van seven duysent 
hondert seven en dertig gulden, 16 stuyver en 8 penning. 
Per rest van het conelusieve besluit van de rekening van 
Geestelicke Goederen, tot betaelinge van Kerk en 
Schooldienaren gedestineert, in dato 13 April 1717 voor 
soo ver het selve niet kan vallen uyt de geaffecteerde 
goederen in Over Betuwen ter goede rekening en be 
taelinge afgetrocken cum exp '. 
Verder had Johan nog een stukje land 'schietende langs 
de Eickelcamp van den Cruyshorst, groot 2 Schepel ge 
say' en een stukje land 'op de Broekvelt, groot 1 Vz Sche 
pel gesay' ook nog een 'goetje genaemd Apothekers 
goetje gelegen Oostwaerts in de Lentsche Steeg, Noord 
waerts langs het land van de Heer Rutger van der Hel, 
Suytwaerts den Arnhemsche weg.' (het zou de plaats 
kunnen zijn waar nu -2001- de boerderij van Van Mid- 
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delkoop staat) en als laatstgenoemd 'een vyfscaer wey 
dens op de Marsch '. 
Gezien de precaire financiële omstandigheden had de 
weduwe direct na de dood van haar man, geld geleend bij 
Rentmeester Gijsbert van Schevickhaven, met als onder 
pand de Cruyshorst. De Stad Arnhem moest daarom even 
van de Cruyshorst afblijven. Gysbert van Schevikhaven 
nam op 16 Juni 1720 de Cruyshorst over ter genoegdoe 
ning van het geleende aan de weduwe. Er bleef kennelijk 
voldoende over voor de stad Arnhem, want deze hief het 
beslag op. 
En zo kwam de familie Van Brienen van de Cruyshorst 
af, gelijk ze er aan gekomen was. 

Familie Van Schevickhaven 
Zoals hiervoor vermeld, werd Gijsbert van Schevickha 
ven de nieuwe eigenaar van de Cruyshorst op 16 Juni 
1720. Er wordt weinig over hem vermeld. Of hij op de 
Cruyshorst heeft gewoond is niet bekend. Misschien 
gebruikte hij het als zomerverblijf. Hij overleed in 1766. 
In December 1766 erfde de neef van Gijsbert zijn goe 
deren. 
Deze neef was genaamd: Hendrick Johan van Sche 
vickhaven. Hij was medisch doctor en niet 'practi 
seerend.' Gezien zijn hebben, houden, functies en gezin, 
niet zo vreemd. In 1774 wordt hij namelijk vermeld als 
Vaandrig en Luitenant der Burgery. Als hoofd van het 
Hopmanschap der Srnitsraat te Nijmegen en als Heem 
raad van het circul van de Ooy. Verder bezat hij gronden 
te Heesch en twee Huizen te Nijmegen, een in de Lange 
Burchtstraat en een in de Gouverneursgas bij de Joden 
berg. Tevens had hij een groot gezin. Een nijver baasje! 
En dan nog eens door vererving de Cruyshorst er bij 
krijgen. Zijn vrouw, Vrouwe M.e. Toelaer, overleed in 
1769, na hem negen kinderen geschonken te hebben, 
waarvan nog vijf in leven bij haar overlijden. Na haar 
overlijden is hij op de Cruyshorst gaan wonen, gezien 
zijn grafschrift. 
Hendrick Johan vergrootte het landgoed op 14 Mei 1790 
met '2 Campen Bouwland', aangekocht van Baron Spaen 
van Biljoen. Op 4 April 1792 verkoopt hij, blijkens de 
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verkoopakte, in het bijzijn van zijn zoon Wouter en zijn 
dochters het landgoed aan A.F.R.E van Haersolte voor 
20.000 guldens. 
Hendrick Johan overleed op 13 Februari 1800 en werd 
bij zijn vrouw begraven in het Noorderschip van de St. 
Stevenskerk te Nijmegen. Zij liggen daar onder een zerk 
met daarop afgebeeld hun beider wapens en het volgende 
grafschrift: 
HENRIN IOAN VAN SCHEVICHA VEN MEDICINAE 

DOCTOR DOMINUS IN CRUYSHORST ET 
MARGARETHA CHRISTINA TOE LAER CONIUGES 

HAEC OBIIT XIV IULII, ANNI M.D.C.C.L.X.I.X. 
ILLEX UI FEBRUARII MDCCC. 

Grafsteen in het Noorderschip van de St. Stevenskerk te Nijmegen 
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Familie Van Haersolte 
A.F.R.E. van Haersolte en zijn vrouw werden in 1792 de 
nieuwe bewoners. Zij 
kochten het landgoed 
benevens '2 Campen 
Land' voor f 20.000.-. 
Hij zag het levenslicht 
te Zutphen op 19 Au- :: 
gustus 1756 en over- 
leed te Arnhem -74 
jaar oud- op 14 Juli 
1830. Hij trouwde te 
Utrecht op 18 No 
vember 1779 met 
Catharina J.J. Taets 
van Amerongen. Zij 
kregen zes dochters 
en twee zonen. Een 
zoon sterft jong en de 
andere zoon voelt niets voor het delen van zijn leven met 
een vrouw. En zonder vrouw lukt het nu eenmaal niet om 
een geslacht voort te zetten. Met gevolg dat deze tak in 
1876 uitstierf. Tijdens zijn leven was hij: Ambtsjonker 
van Epe, Ermelo en Rheden. Schepen, Raad en Burge 
meester te Harderwijk. Commandeur D.O. Ontvanger 
Generaal der Veluwe. Lid Uitvoerend Bewind en Lid 
Staatsbewind. Hij was medestichter van het Harderwijker 
genootschap, genaamd: 'Door ware deugd verbonden, 
blijft de eendracht ongeschonden'. Hij betekende veel 
voor de stad Harderwijk. 
In tegenstelling tot een der vorige bewoners van de 
Cruyshorst was hij een vurig en actief patriot. In 1784 
kwamen de patriotten aan het bewind, in 1787 draaide de 
politieke wind. 
De heer Van Haersolte vond het toch maar beter om even 
uit Harderwijk te verdwijnen en hij vestigde zich op de 
Cruyshorst. Kort na de jaarwisseling van 1794 - 1795 
veranderde de politiek in Harderwijk en trouwens in heel 
Nederland, volledig. Hij keerde weer terug naar Harder 
wijk. De tijd van het 'ancien régime' was na 350 jaar 
voorgoed voorbij. 

Anthony Frcderik Robben Even van Hacr 
solrc (1756-1830), heer van Stavcrden. lid van 
de Ridderschap van Veluwe. schepen van 
Harderwijk '777-1790, lid uitvoerend bewind 
1798-1801, lid Staarsbewind 1801. 
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Zij verkochten het landgoed op 30 Maart 1796, aan Mr. 
F. W .van der Steen voor f 35.000.-. Een hoge inflatie of 
een sterke stijging van de huizenprijzen? 
N.b. Alhoewel Van Haersolte in de geschiedschrijving 
van de patriottentijd als "Edele" wordt omschreven, werd 
hij pas in 1814 benoemd in de Ridderschap en mocht 
zich "J onckheer " noemen. In 1819 volgde de erkenning 
van de titel "Baron". 

Familie Van der Steen 
Mr. F. W. van der Steen en zijn tweede vrouw werden in 
1796 de nieuwe bewoners. Mr. p.w. v. d. Steen werd op 
14 Maart 1737 te Tiel geboren. Hij was griffier en 1e 
secretaris van de Kanselarij in Gelderland. Hij huwde op 
7 October 1764 met mejuffrouw S. v. Eck, die op 17 
December 1780 overlijdt. Uit dit huwelijk kwamen twee, 
vroeg overleden, dochters voort en een zoon, die op 22 
jarige leeftijd overlijdt. Hij huwde voor de tweede keer 
met Nalida Suzanne Brantsen op 16 Juni 1782. Dit huwe 
lijk bleef kinderloos. Hij heeft niet lang genoten van zijn 
nieuwe bewoning want hij overleed op de Cruyshorst op 
4 Juli l797. Zij overleed op 18 Februari 1824. De familie 
Van der Steen was geparenteerd aan de familie Van Has 
selt wonende op Daalhuisen te Velp, aan de vorige be 
woners van de Cruyshorst, de familie Van Haersolte en 
aan de belangrijke familie Brantsen van Rhederoord. 
Volgens historicus Rijnders werd het landgoed omstreeks 
1830 aan Mr. W. C. Ket jen verkocht. 
De acte van overdracht is door mij niet gevonden, on 
danks vergaande naspeuringen in verschillende archie 
ven. Mogelijk is de plaats verkocht in1824 - 1825, na het 
overlijden van Nalida. 

De families Ket jen en Den Tex 
Mr. Willem Cornelis Ket jen verwierf het landgoed tussen 
1825-1830 van de familie Van der Steen. De familie 
Ket jen heeft, in rechte lijn, vier generaties De Kruishorst 
in bezit gehad. Van 1830 tot 1941. Willem Cornelis werd 
geboren op 26 December 1782 te Doesburg. Hij was 
notaris te Doesburg. 
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Zijn kantoorgenoot was W. Bloerners, zij hielden samen 
kantoor te Doesburg vanaf 1812 tot resp. 1846 en 1851. 
Hij was burgemeester van Doesburg. Lid van de Provin 
ciale Staten van Gelderland. Ridder van de Nederlandse 
Leeuw. Commandeur van de Ridderorde Eikenkruis. 
Hij huwde op 5 December 1808 met Johanna Maria de 
Greve. Johanna schonk hem drie dochters en een zoon. 
De dochters werden niet oud, zij overleden resp. op 42-, 
34-, en 32 jarige leeftijd. De zoon volgen wij zo verder. 
De eerste kadasterkaarten (van 1832) laten zien, dat hij 
grootgrondbezitter was. Veel grond bezat had hij rond 
Groessen, Doesburg en in het Duivense Broek. In onze 
omgeving was hij in het bezit van bijna 119 ha grond. 
( Bij acte van 19 Juni 1915 heeft zijn kleindochter 36 ha. 
terug moeten geven aan de Marke, aangezien deze gron 
den de familie niet toekwamen.) Het bezit in onze omge 
ving bestond uit: 
*Het landgoed De Kruishorst, groot 15 ha. 
*Herberg de Roskam met de omliggende gronden. 
*Een herders woning met een schaapskooi, gelegen op 
Snippendaal met omliggende gronden groot 7 ha. (nu 
landgoed Snippendael) . 
*De heide ten westen van de Snippendaalse weg, (ge 
deeltelijk nu het kerkhof) samen 73 ha. 
*Boerderij de Munnickenhof met de daarbij behorende 
gronden. 
*Enige weilanden tussen De Kruishorst en de IJssel. 
*Hier en daar kleine stukjes bouwland. 
Bij een telling van de bosbestanden in 1832, had hij op 
zijn gronden: 3.26.1 ha. Hakhout, 0.68.6 ha. opgaande 
bomen, 3.13.0 ha. dennen. 
Op de gronden rond De Kruishorst plantte hij na 1832, 
10 ha. bomen. Nu in de volksmond het 'Katjesbos' ge 
noemd. Het is echter een verbastering van 'Ketjensbos', 
zijnde het bos van Ket jen. Hij vergrootte zijn bezit in 
onze omgeving tot ongeveer 150 ha. De Kruishorst werd 
door hem als zomerverblijf gebruikt. Hij overleed op 25 
December 1855, een dag voor zijn 73e verjaardag. 
Geen prettige Kerst voor zijn familie. 
Wij volgen de zoon: Mr. Rudolph Willem Jan Ket jen 
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Einde 1ge eeuw. Oe familie Keljen aan de wandel in hef park. 

Hij verkreeg De Kruishorst volgens de acte van schei 
ding op 2 September 1858 voor f 62.134.-. 
Hij werd geboren op 18 October 1820, was notaris te 
Doesburg en huwde op zijn 40e verjaardag, 18 October 
1860 met zijn 12 jaar jongere stadsgenote, Jacoba Maria 
Arnoldina Haarsma. Deze schonk hem een zoon en een 
dochter. Hij overleed in zijn slaap op De Kruishorst, 74 
jaar oud op 3 November 1894, ten gevolge van koolmo 
noxide vergiftiging. Zijn vrouw overleefde deze vergifti 
ging ternauwernood. Zijn zoon Willem Cornelis, volgde 
hem op. Over deze zoon, genoemd naar zijn grootvader, 
is weinig bekend. Hij was correspondent en kassier van 
de Nederlandse Bank te Doesburg. In deze stad werkte 
hij. In het gemeenteverslag van de gemeente Rheden 
over 1894, lezen wij over hem: 'Het Markbestuur van 
W orth Rheden leed een groot verlies door het overlijden 
van zijn voorzitter Mr. R.W.J. Ket jen. ' Leuk voor het 
oudere paardenvolk is te weten, dat zijn dochter gehuwd 
was met ene Bischoff van Heemskerck, zij waren de 
ouders van Willem Frederik, de vermaarde opperstal 
meester van Hare Majesteit de Koningin. 
Willem Frederik was een dikke vriend van onze al even 
vermaarde plaats genoot Daan Modderman. 
Willem Cornelis verdwijnt uit ons verhaal. 
Wij volgen de lijn van 'De Kruishorst' Ket jens. 
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De dochter van Rudolph Jan was: 
Eva Ket jen, geboren op 19 Novem 
ber 1862 te Doesburg, overleden te 
Amsterdam op 25 Januari 1929. Zij 
huwde op De Kruishorst op 3 No 
vember 1892 met een voorname 
Amsterdammer, Jonkheer Mr. Dr. 
Cornelis Jacob den Tex. Onver- 
wachts overleed hij, 52 jaar jong, op Mr. Or. Gamelis Jacob 
zijn zomerverblijf De Kruishorst op den Tex. 
5 April 1907. Niet alleen zijn baard 
was lang en indrukwekkend, ook het aantal functies wel 
ke hij bekleedde. Eigenlijk was dat onvoorstelbaar. Over 
'netwerken' gesproken! 
Lid der Gedeputeerde Staten van Noord Holland. 
Lid der Tweede Kamer. Lid der Staten Generaal. 
Lid gemeenteraad van Amsterdam. 
Kapitein der Schutterij te Amsterdam. 
President College van Regenten Wees-, Oude Mannen 
en Vrouwenhuis der Waalseh-Gereformeerde gemeente 
te Amsterdam. 
Voorzitter Vereeniging 'Kindervoeding' te Amsterdam. 
Voorzitter Vereeniging 'Amsterdamsch Sanatorium voor 
Borstlijders' . 
Directeur Woning-Maatschappij te Amsterdam. 
Secretaris Amsterdamsche Vereeniging voor Gezond 
heids- en Vacantiekolonies. 
Secretaris Vereeniging 'Rembrandt' , tot behoud in Ne 
derland van kunstschatten. 
Secretaris Commissie van Toezicht Provinciaal Genees 
kundig Krankzinnigengesticht voor vrouwen te Amster 
dam. Lid hoofdbestuur Vereeniging tot opvoeding van 
half verweesde-, verwaarloosde of verlaten kinderen in 
het huisgezin. 
Lid Raad van Commissarissen Amsterdamsche Petrole 
umhaven-Maatschappij. Lid Raad van Commissarissen 
Stoomvaart-Maatschappij 'Nederland'. Lid Raad van 
Commissarissen Nederlandsche Scheepsbouwmaat 
schappij. Lid Raad van Commissarissen droogdokmaat 
schappij 'Tandjong Priok'. Lid Raad van Commissaris 
sen Koninklijke West-Indische Maildienst. 
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Lid Raad van Commissarissen Handel, Industrie 
Maatschappij Curaçao. 
Lid Raad van Toezicht Hollandsche Hypotheekbank. Lid 
Raad van Commissarissen Hollandsche Hypotheekbank. 
Lid Raad van Toezicht Vereeniging tot opvoeding van 
half verweesde-, verwaarloosde of verlaten kinderen in 
het huisgezin. Lid Burgerlijk Armbestuur te Amsterdam. 
Lid bestuur Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen 
van arbeiderswoningen. Lid bestuur Instituut tot onder 
wijs voor blinden en gesticht voor volwassen blinden. 
Lid bestuur Burgerziekenhuis te Amsterdam. 
Lid bestuur Nederlandsche Heide-Maatschappij, afdeling 
Amsterdam. Lid bestuur Mij. tot bevordering van het 
natuurkundig onderzoek der Nederlandsche koloniën. 
Lid bestuur Schoolvereeniging te Amsterdam. Lid be 
stuur Vereeniging voor volksmuziek in de open lucht. 
Lid commissie van onderwijs Vereeniging Bijzondere 
Middelbare scholen voor meisjes. Lid Commission pour 
les Ecoles diaconales Wallones te Amsterdam. 
Ter uwer geruststelling, hij bekleedde deze functies niet 
allemaal tegelijk. 
Het laatste feit, maar niet het minste, hij was ook nog: 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Hij trad voor de tweede keer in het huwelijk. 
Toch wel aardig dat hij met een Rhedense joffer trouwde. 
Zijn eerste vrouw, C. J. Biben stierf in het kraambed. 
Het tweede kind uit zijn eerste huwelijk, zoon Cornelis J. 
A., was o.a. burgemeester van Raalte en Bloemendaal. 
Hij was getrouwd met ene baronesse A. Bentinck die 
hem drie dochters schonk. 
Na zijn pensionering vestigde hij zich op het Rozenbos te 
De Steeg, waar hij tot zijn dood heeft gewoond. 
Van zijn jongste dochter Ursula, in haar werkzame leven 
journaliste bij o.a. het Vrije Volk, is vernomen dat haar 
vader zich tot deze streek bij zonder voelde aangetrokken, 
vanwege zijn fijne vakanties die hij op De Kruishorst in 
zijn jeugd doorbracht bij zijn vader en stiefmoeder. 
Ursula heeft onlangs een boek geschreven over het leven 
van haar moeder, het is verschenen onder de titel: Anna 
Baronesse Bentinck 1902-1989. 
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Goed, Eva was dus getrouwd 
en kreeg zelf ook twee kin 
deren. Een zoon op 16 Sep 
tember 1893, Jan Willem Ru 
dolph genaamd. Een dochter 
op 10 Januari 1904, genaamd: 
Jonkvrouw Jacoba Maria 
Arnoldina den Tex. 

Zij huwde in 1946 met Jonk 
heer Mr. Lodwijk H. N. F. M. 
Bosch Ridder van Rosenthal. 
Uit dit huwelijk kwamen geen 
kinderen voort. 
Door bemiddeling van haar hierboven genoemde nichtje 
Ursula, is er contact tot stand gekomen tussen mij en 
Jonkvrouw Jacoba. 

Enkele malen heeft zij De Kruishorst bezocht in gezel 
schap van haar man. Aangezien de Jonkvrouw evenals 
haar vader gericht was op Amsterdam en het voor haar 
weinig zin had, om na het overlijden van haar moeder in 
1929, als jonge blom, op de lege Kruishorst te verblijven, 
verwaarloosde het huis en de bijgebouwen, zijnde een 
tuinmanswoning met oranjerie, een koetshuis met koet 
sierswoning en paardenstallen toch enigszins. 

Jacoba Maria en Jan Willem den Tex in de roeiboot op de vijver 
achter De Kruishorst 
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Nadat eerst een onder 
linge verdeling van de 
diverse bezittingen tus 
sen broer en zus had 
plaatsgevonden werden 
de bezittingen stukje bij 
beetje verkocht. 
Het landhuis Snippen 
daal met omliggende 
gronden werd in 1939 
verkocht aan de heer R. 
Addink, een bekend 
paardenman. Een deel 
van de heide werd ver 
kocht aan de gemeente 
Rheden voor uitbreiding 
van de begraafplaats 

Heiderust. Het overig deel van de heide ging naar N a- 

Jonkvrouw J.M.A.Bosch Ridder van 
Rosenthal- den Tex op bezoek op 
Oe Kruishorst 

tuurmonumenten 
De beide boerderijen van de Munnikenhof, met aanlig 
gende gronden, werden op 1 November 1938 door Jan 
Willem Rudolph aan de gebroeders Groenewoud ver 
kocht voor f. 4.625.- per stuk. 
De 'Elsweide', dit is de weide waarover men vanaf De 
Kruishorst een schitterend uitzicht heeft op de IJssel, 
groot 3 ha., werd op 20 mei 1941 verkocht aan Hendrik 
Groenewoud van de Munnikenhof voor f 4.950.-, of te 
wel, voor nog geen f. 0,17 per m2. 
Nu nog zijn wij dankbaar voor de vooruitziende blik van 
freule Jacoba, want zij bepaalde bij de verkoop van dit 
stuk weide: 'Met het oog op het uitzicht vanaf de aan 
verkoopster verbleven percelen, (De Kruishorst) zullen 
zich op het overgedragene geenerlei beplantingen van 
boomen en / of struikgewas mogen bevinden'. Van be 
bouwing was toen nog geen sprake, aangezien de Els 
weide enkele keren per jaar onder water liep. 
Door de aanleg van de dijk/snelweg werd bebouwing 
mogelijk op deze voormalige uiterwaarden. 
Omstreeks 1981 verkocht Willem Groenewoud de Els 
weide aan de Gemeente Rheden ten behoeve van geplan 
de woningbouw. De Gemeente wilde het boerenbedrijf 
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Grafkelder van de familie Keljen op Heiderust 

van de familie Oosterink verplaatsen naar de Elsweide, 
aangezien zijn boerderij Bergzicht moest wijken voor de 
genoemde woningbouw. Dank zij deze gevestigde erf 
dienstbaarheid is de boerderij 100 meter oostelijker ge 
bouwd. Uiteindelijk ging de bouw van 660 woningen 
niet door. Maar dat is een ander verhaal. 
De bebouwingen, het park met het laatste bos, groot 16 
ha. werd op 1 November 1941 verkocht aan de heer A. 
Vis voor f 60.000.-. Zeker geen hoge prijs, maar de heer 
Vis verzekerde de freule dat hij de plaats in ere zou hou 
den en niet zou versnipperen. 

Bronnen 
Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek Deel VII, blz. 21 
Rhedens Verleden 1960 - H. Kerkkamp. 
Archief v.d. Kruishorst 
Gelders Archief Arnhem: Verslag Rechtbanken 1707-1708, geschie 
denis van Hardewijk 
Wikipedia: Geschiedenis van de Nederlanden 18e eeuw 
Nederlands Patriciaat. 
Persoonlijk archief Adriaan Kolkman. 
Nederlands Adelboek. 
Gemeenteverslag Rheden 1894. 
F. v. Es, Bosbestand Kadastrale Atlas 1832. 
Internet: Parlement en politiek, Ursula den Tex. 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Bemeente aozendaal Blijft zelfstandig 
Fernand Schaken raad 

Inleiding 
In Ambt & Heerlijkheid no 198 is de geschiedenis van 
Rozendaal van 1818 tot 1950 beschreven. In het tweede 
deel komt de geschiedenis vanaf de bevrijding in 1945 
tot heden aan bod. Deze wordt gekenmerkt door een 
radicale transformatie van landgoed naar het huidige 
dorp Rozendaal. Het bestuur van de gemeente verandert 
van feodaal in een gemeentebestuur met meer (lokale) 
partijen volgens het duale principe. 
In Nederland verwachtten planologen na de wederop 
bouw dat huisvesting en wegen geschikt moeten zijn 
voor 20 miljoen inwoners in het jaar 2000. De ruimtelij 
ke ordening en gemeentelijke indeling worden hierop 
afgestemd. Arnhem zou moeten uitgroeien tot een stad 
met 200.000 inwoners, een stad die voldoende werkgele 
genheid biedt en ruimte voor recreatie. Binnen deze con 
text vindt de discussie over grenscorrecties en gemeente 
lijke herindeling plaats. 

Oorlogsjaren en wederopbouw 
Rozendaal en Velp lagen vanaf het najaar 1944 dicht bij 
de frontlijn. In april 1945 werden Velp en Rozendaal met 
de nodige oorlogsschade bevrijd. De gebeurtenissen uit 
dit laatste oorlogsjaar zijn van blijvende invloed geweest 
op de ontwikkelingen van het dorp en gemeente Rozen 
daal. Door beschietingen waren het kasteel en hotel Ro 
sendaal zwaar beschadigd en de Oranjerie verwoest. Bij 
de kruising Rosendaalselaan met de Ringallee was de 
watermolen afgebrand en een koetshuis, dat in gebruik 
was als munitieopslag, geëxplodeerd. De wederopbouw 
van kasteel en park was voor de kasteelvrouwe, Constan 
tia Loudon, en haar kinderen als erfgenamen van het 
landgoed een grote last. 
In 1946 komt de gemeente Arnhem met plannen om 
aangrenzende gemeentes, waaronder Rozendaal, te an 
nexeren voor de wederopbouw van de stad, die ruimte 
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moet bieden aan 130.000 inwoners. De plannen voor de 
wederopbouw gingen uit van nieuwbouw en noodhuis 
vesting aan de randen van de stad o.a. bij de Geitenkamp, 
dat grensde aan het landgoed Rozendaal. De wederop 
bouw van de binnenstad en industriële uitbreidingen (o.a. 
AKU en Billiton) vergde meer tijd. Daarom kwam de 
prioriteit te liggen bij het realiseren van huisvesting bij 
onbeschadigde stadsdelen voor de terugkeer van evacués. 
Op grondgebied van de gemeente Rozendaal zijn daarom 
bij de Geitenkamp noodwoningen gerealiseerd waardoor 
het inwonertal van Rozendaal tussen 1946 en 1953 steeg 
van 427 naar 1635. 

186 noodwoningen Geitenkamp 1946 

Grenscorrectie versus annexatie 
De annexatieplannen van Arnhem stuitten op fel verzet 
bij Rheden en Rozendaal, die zich beiden bedreigd voel 
den. Uiteindelijk mondde dit voorstel uit in een grenscor 
rectie, waarbij de A12 de grens vormde, zodat de A12 
binnen de gemeente Arnhem kwam te liggen. 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Rozendaal bleef als gemeente zelfstandig met een grond 
gebied dat als landgoed in zijn geheel viel onder de "Na 
tuurschoonwet 1928." Deze wet is in 1928 in het leven 
geroepen met de bedoeling er voor te zorgen dat land 
goederen in stand blijven. 
De discussie over de zelfstandigheid van de gemeente 
Rozendaal was daarmee niet afgerond. Bij de behande 
ling van de wet die de "wijziging van de grenzen van de 
gemeente Arnhem en randgemeenten" regelde was de 
bestuurskracht een overweging. Het kamerlid Scheps 
citeerde daarbij uit de besluiten van Gedeputeerde Staten 
der Provincie Gelderland van maart 1852: "Overwegende 
dat de gemeente Rozendaal wat uitgebreidheid van 
grondgebied en getal van inwoners geacht moet worden 
tot die geenen te behooren welke moeyelijk in staat zijn 
voor de behoeften eener publieke huishouding naar de 
eisch der tegenwoordige maatschappij te zorgen". 
De vraag of Rozendaal nog voldoende bestuurskracht 
heeft wanneer het van plm. 1500 inwoners terugvalt naar 
slechts 470 blijft op tafel. 
In 1948 is kasteelvrouwe barones Constantia van Pal 
landt-Loudon overleden. De boedel uit de erfenis van 
Fredrik van Pallandt wordt in de jaren daarna verdeeld en 
deels verkocht. Het grondgebied van de heerlijkheid (en 
gemeente) Rozendaal binnen het landgoed Rosendael 
wordt nu verder versnipperd. Gemeente en Provincie 
krijgen grond voor wegen in eigendom. De gemeente 
koopt de dorpsschool, onderwijzerswoning en grond in 
het beekdal. Resterend akkergebied en natuurgebied 
wordt verdeeld onder de kinderen Van Pallandt. 
Herstel van oorlogsschade, particuliere uitgaven en drei 
gende opheffing van de gemeente dwingen de familie 
Van Pallandt tot verkoop van grond in Rozendaal. De 
gemeente doet na 1950 een sprong voorwaarts en treft 
voorzieningen voor groei. Vanaf die tijd zorgt niet langer 
de familie Van Pallandt voor de financiering van de 
openbare voorzieningen in Rozendaal, maar het gemeen 
tebestuur. In 1952 wordt Rozendaal aangesloten op de 
waterleiding van Velp. Ook wordt riolering aangelegd. 
Tussen 1953 en 1960 worden de wijken De Leermo 
lensenk en De Del gerealiseerd. Tussen 1960 en 1970 
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volgen de Moestuin, de Jagermeesterslaan en de Kappe 
lenberglaan. De bevolking groeit hierdoor van 500 in 
1954 naar 1475 inwoners in 1980. 

flrl}tWfNHtJlt";:'Jlum,rin R~RdtwllfJdt"J Jrf,/Il~iIl19jj. (fo!.: Kl.tU AffWuffo-.·lntbrm. Nr. -13185) 

Bouw Leermolensenk Volkskrant 

Nieuwe annexatieplannen 
De discussie over de bestuurskracht van de gemeente 
Rozendaal blijft intussen op de agenda van Provinciale 
Staten en de Tweede Kamer. In 1956 schrijft de minister 
van Binnenlandse zaken, Dr. L.J.M. Beel, het volgende 
in een nota aan de Tweede Kamer: "De gemeente Ro 
zendaal behoort met haar bevolking van rond 500 perso 
nen tot de groep der kleinste gemeenten en is niet in staat 
uit eigen kracht de voorzieningen te treffen, welke in deze 
tijd van het plaatselijk bestuur worden gevraagd. Noch 
tans laat het verzorgingspeil in deze gemeente, bepaalde 
lijk door de nauwe samenwerking, welke op vele gebie 
den met de gemeente Rheden bestaat, niet te wensen 
over. De inwoners zijn in sterke mate op het tot laatstge 
noemde gemeente behorende dorp Velp georiënteerd, In 
verband met een en ander kan ten aanzien van Rozen 
daal nauwelijks van een zelfstandige gemeenschap wor- 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

den gesproken en kan met recht de vraag worden gesteld, 
of handhaving van een eigen bestuur voor deze gemeente 
wel verantwoord is. Opheffing van deze gemeente kan 
evenwel, nu de openbare voorzieningen zijn gewaar 
borgd en ook overigens voor opheffing geen directe 
noodzaak bestaat, niet urgent worden geacht. Gedepu 
teerde Staten van Gelderland zijn op grond van voren 
staande aanvankelijk van gevoelen, dat niet voldoende 
aanleiding bestaat, thans een voorstel tot opheffing van 
de zelfstandigheid van Rozendaal aanhangig te maken. 
De ondergetekende ziet niet voldoende aanleiding Gede 
puteerde Staten te verzoeken hun oordeel te herzien. " 
Minister Beel neemt geen stappen om Rozendaal als 
zelfstandige gemeente op heffen, maar bij elke grenscor 
rectie van de gemeente Rheden wordt deze zaak wel 
opnieuw aan de orde gesteld. 
In december 1965 dient de staatssecretaris Th. Wester 
hout (Binnenlandse Zaken) een ontwerp van wet in, 

I Zitting 1965-1966 - 8434 
Opheffing van de gemeente Rozendaal en toevoeging 
van haar gebied aan de gemeente Rheden 

KONINKLUKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 
Nr. 2 

I 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot opheffing van de gemeente Rozendaal en toevoeging 
van haar gebied aan de gemeente Rheden. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het fust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk. 23 december 1965. 

JULIANA. 

Aanhef wetsontwerp 
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waarin de "Opheffing van de gemeente Rozendaal en 
toevoeging van haar gebied aan de gemeente Rheden" 
wordt geregeld. Rozendaal is inmiddels gegroeid naar 
1313 inwoners waardoor het draagvlak is vergroot, maar 
toch .... Gedeputeerde Staten waren tot hun voorstel tot 
samenvoeging gekomen, omdat Rozendaal op basis van 
beschikbare potentiële bouwterreinen een uiterste top van 
2000 inwoners zou kunnen bereiken. Verder werd de 
overdracht van taken niet als een pluspunt, maar eerder 
als uitholling van gemeentelijk bestuur gezien. In de 
memorie van toelichting schrijft de staatssecretaris: "Be 
halve dat in Rozendaal de gemeente, zoals deze in ons 
land staatsrechtelijk haar functie heeft, slechts op ge 
brekkige wijze tot haar recht komt, kan ten aanzien van 
Rozendaal ook niet worden gesproken van een krachtige 
gemeenschap in de gebruikelijke betekenis van dat 
woord, Een plaatselijk verenigingsleven ontbreekt; de 
bewoners onderhouden te dezen andere dan lokale ban 
den. Overigens is de voor een groot deel uit forensen 
bestaande bevolking op andere gemeenten aangewezen. 
Verreweg het merendeel van de bevolking moet als "im 
port" worden beschouwd; ten tijde van de volkstelling 
was slecht 8% pct. van de in Rozendaal woonachtige 
personen boven de veertien jaar ook in Rozendaal gebo 
ren. Desondanks heeft de bevolking doen blijken, Rozen 

=--;] 
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GEMEENTE ROZENDAAL (GLD) 

Opheffing der gemeente 
De burgemeester der gemeente Rozendaal brengt ter open 
bare kennis dat met ingang van maandag, 21 september a.s, 
gedurende twee weken tel' inzage van een teder ter seere- 

I tarie zijn nedergelegd de ontwerp-regeling van Gedeputeer- I de I:?taten. van Gelderland . met de bijbehorende stukken I I inzake' de opheffing der gemeente Rozendaal en toevoeging 1 

I van 'haar grondgebied aan de gemeente Rheden. 
I Bfnnen één maand na 21 september a.s, kan een ieder tegen 
i de ontwerp-regelïng schriftelijk bij Gedeputeerde staten van l' 

I Gelderland bezwaren inbrengen. . . 
Rozend,aal, 18 september 1964. 

i De burgemeester voornoemd, I ! Jhr. mr. C: Flugi van ÁSpermont wnd. ; 

Advertentie in krant 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

daal te zien als eenheid, een gemeenschap, die een eigen 
gemeentelijk leven moet hebben. " 

Dat dit wetsontwerp niet ten uitvoer is gebracht is te 
danken aan de val van het kabinet Cals in 1966. Dit ka 
binet van KVP en PvdA viel op 14 december 1966 bij de 
nachtelijke begrotingsbespreking, die bekend staat als de 
"Nacht van Schmeltzer". 
In het daarop volgende kabinet was dhr. Beernink (CHU) 
minister van Binnenlandse Zaken en dhr. Van Veen 
(CHU) zijn staatssecretaris. Hij benoemde een Kamer 
commissie die met het provinciaal bestuur de opheffing 
van Rozendaal ter plekke ging onderzoeken en de stand 
punten van de gemeenteraad en het actiecomité kwam 
aanhoren. Over de uitkomsten van dit onderzoek liet hij 
zich toen niet anders uit dan dat hij Rozendaal een prach 
tige gemeente vond. 
Door de Rozendalers wordt actie gevoerd voor behoud 
van de zelfstandigheid. Ook worden alle "lobbywapens" 
in stelling gebracht. De baron Willem F.T Baron van 
Pallandt en mevrouw Henriëtte Flugi van Aspermont- 

Minister Beernink op bezoek in Rozendaal 
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d'Hangest Barones d'Yvoy van Mijdrecht, leden van de 
CHU, bezoeken de minister van Binnenlandse Zaken, 
hun partijgenoot, in Den Haag. 
In 1967 volgt het resultaat. De minister ziet geen aanlei- 

Actieartikelen 

ding om Rozendaal als zelfstandige gemeente op te hef 
fen. 
In 1968 volgt dan H.L.M. Flugi van Aspermont - 
d'Hangest barones d'Yvoy haar man als burgemeester 
op. Ze is als burgemeestersdochter opgegroeid in Rozen 
daal en kent het gemeentehuis, haar thuis, van binnenuit. 

Zitting 1967 -1968 - 8434 kopie 
Opheffing van de gemeente Rozendaal en toevoeging 
Van haar gebied aan de gemeente Rheden 
BRIEF HOUDENDE INTREKKINGVANHET WETSONTWERP 
Nr.9 
(De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1965-1966 en 1966-196) 

's-Gravenhage, 12 oktober 1967. 
De motieven, welke tot de indiening van het ontwerp van wet tot opheffing 

van de gemeente Rozendaal en toevoeging van haar gebied aan de gemeente 
Rheden hebben geleid, heb ik, mede aan de hand van hetgeen in het voorlopig 
verslag en in het antwoord daarop van de toenmalige Staatssecretaris van Bin 
nenlandse Zaken is opgemerkt, nader overwogen. Ik ben daarbij tot de conclusie 
gekomen, dat voor de voorgestelde opheffing van de gemeente Rozendaal niet 
voldoende dringende reden aanwezig zijn. Met machtiging van HGare Majesteit 
de Koningin bericht ik u, dat bovenbedoeld wetsontwerp in verband daarmede 
is ingetrokken. 

De Minister van Binnelandse Zaken, 
H. K. J.BEERNINK 

Intrekking wetsontwerp opheffing van de gemeente Rozendaal 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Ze neemt dan ook nieuwe initiatieven om Rozendaal te 
laten groeien en het gemeenschapsleven op Rozendaal te 
bevorderen. 

In de jaren die hierop 
volgen vindt verdere 
bebouwing in de dorps 
kom plaats en worden 
de voorbereidingen voor 
een nieuwe, grotere 
dorpsschool (aan de 
Steenhoek) getroffen. 
Het aantal inwoners 
neemt toe tot 1473 in 
1980. 
De gevolgen van de 
"import" waarvan in het 
wetsontwerp uit 1965 
gesproken werd, bleven 
niet uit in het bestuur 

van de gemeente. Deze forensen gingen zich met de poli 
tiek bemoeien en namen niet langer genoegen met het 
feit dat bij de gemeenteraadsverkiezingen niets te kiezen 
viel. In de gemeenteraad hadden drie generaties Van 
Pallandt en één partij (BGR, Belangengemeenschap Ro 
zendaal) de politiek bepaald en het dorp bestuurd. In 
1974 werden Rosendael'74 en het PAK (Progressief 

Burgemeester H. Flugi van Aspermont 

Akkoord Rozendaal) opgericht. 

Verkiezingen 2018 
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Resultaat van 200 jaar zelfstandigheid 
De discussies over gemeentelijke herindeling rondom 
Arnhem steken af en toe de kop op bij planologische 
afwegingen tussen grootstedelijk gebied en sterk platte 
land. Vanuit planologisch perspectief is de noodzaak tot 
annexatie voor woningbouw verdwenen. Meer dan 80% 
van het grondgebied van Rozendaal is beschermd na 
tuurgebied. In de dorpskom ligt een scherpe grens (Eco 
logische Hoofdstructuur) tussen natuur en stedelijke be 
bouwing. 
Al met al heeft Rozendaal anno 2018 twee eeuwen be 
stuurlijke herindeling overleefd en de transformatie van 
heerlijkheid naar duaal bestuurde gemeente afgerond. 
Thorbecke kan tevreden zijn. 

Burgemeesters na de intrekking van het wetsontwerp: v.l.n.r.:dhr. P. 
van Campenhout, mevr. A. Boerma-van Doorne, mevr. H. Flugi van 
Aspermont-d'Hangest Barones d'Yvoy van Mijdrecht; (overleden 2 
april 2015). Commissaris van de Koning, dhr. C Cornielje, dhr. drs. 
J.H. Klein Molekamp, mevr. H. van Rijnback, dhr. P. van Veen, dhr. 
Jhr. mr. R van Rijckevorsel. 

Bronnen 
Staten-Generaal Digitaal, Kamerstukken 1852 - 1995. 
Gelders Archief, gemeente Rozendaal. 
Henk Waltmans, Gemeentelijke herindeling in Nederland van de 
Franse tijd tot heden, 1994. 
Peter Ekamper, Twee Eeuwen gemeentelijke herindelingen. 
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De Onderneemster Harmiert 
Marijke Bruinewoud 

Oudere bezoekers van het centrum van Velp kennen vast 
nog wel 'Modehuis Harmien', dat tot 2001 aan de 
Hoofdstraat 91-93 was gevestigd. Tegenwoordig zit in 
het pand een andere modezaak. Oprichtster van Mode 
huis 'Harmien' was Harmien Augstein-Gierman, gebo 
ren 15 augustus 1907 in Brummen en overleden in Velp 
op 19 januari 2000. 

Harmien Augstein-Gierman 
Harmien was het oudste kind van aannemer Gierman uit 
de Reinaldstraat 11 in Velp. Toen zij 25 jaar was leerde 
ze bij het dansen in Arnhem Frits Augstein kennen. 
Harmien Gierman trouwde in december 1932 met Frits 
Augstein, van geboorte Duitser en van beroep sla 
ger/meester worstmaker. Samen begonnen zij een slage 
rij in de Broerenstraat in Arnhem. Ze kregen in hun hu 
welijk vier kinderen: 
- dochter Wil in 1933 
- zoon Frits in 1941 
- zoon Hans in 1943 
- zoon Ed in 1946 
Frits senior had geen sterke gezondheid, werd langdurig 
ziek door een chronische huidziekte en was op een gege 
ven moment uitgeschakeld om zijn vak van slager uit te 
oefenen. Dit gebeurde in de crisisjaren dertig van de 
vorige eeuw. Harmien zette nog anderhalf jaar de slagerij 
voort voordat zij ertoe overging met de zaak te stoppen. 
Er moest wat anders gevonden worden voor brood op de 
plank. 

Docente patroontekenen en coupeuse 
Harmien had al jong geleerd met naald en draad om te 
gaan. Zij kon goed naaien en naaide voor families en 
andere opdrachtgevers. Zij volgde in de twintiger jaren 
van de vorige eeuw aan de modevakschool in Arnhem 
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Diploma van de Modevakschool Vereeniging. Uitslag van het 
examen afgelegd door Mej. H. Gierman, opgeleid door de Mode 
vakschool, Arnhem. Oen Haag, 9, 10, 11, en 12 Februari 1927. 

een opleiding voor docente patroontekenen en coupeuse, 
die succesvol met een examen werd afgerond in Den 
Haag. 
Toen zij nog bezig was met die opleiding en een keer 
voor die opleiding naar Den Haag moest, zag zij in de 
etalage van een winkel buitenlandse knippatronen liggen. 
Dit was in die tijd een volledig nieuw verschijnsel. 
Toen zij die patronen zag, was de eerste gedachte die bij 
haar op kwam: 'Dat kan ik ook en dan met een Neder 
landse tekst'. 
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Inmiddels woonde de familie aan de Hommelseweg 238 
in Arnhem, waar Harmien omstreeks 1936 een knippa 
tronentekenatelier opstartte en daarmee de eerste in Ne 
derland was. 

Harmien's Maatpatronen 

De patronen werden gedrukt bij een externe drukker en 
in het atelier door zo'n 10 medewerksters geknipt en 
voorzien van stempelafdrukken met tekstjes als 'rechter 
naad' , 'linkermouw' , 'kraag' enzovoort. Daarna werden 
de patroononderdelen netjes per patroon en maat in el 
kaar gevouwen en in een fraai bedrukt zakje met een 

DAMES III 
rnaalet nu uw eigen Japon 
Wij ontvingen de nieuwste 
herfst- en wintermodellen 
van Harmien'sknippatronen 
Ruime keuze in japonnen, 
blouses en rokken 

Alleenverkoop voor SMILDE: 
C. BLOMSMA 

manufacturen- en confectie 
bandel Hoofdstr. 43, tel. 42 

Advertentie voor de alleenverkoop van Harmien's 
knippatronen van de firma C. Blomsma in Smilde 
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tekening van het kledingstuk erop geschoven. 
Vervolgens werden de knippatronen in het hele land 
verkocht door drie vertegenwoordigers, waaronder Frits 
senior. 

Modevakschool 
Ook startte Harmien met de avondopleiding aan de 'Mo 
devakschool' . 
In de Tweede Wereldoorlog ontstond er schaarste aan 
papier en werd het drukken van knippatronen een pro 
bleem. Ook werd Arnhem in september 1944 geëvacu 
eerd en Harmien vertrok met haar gezin naar een boerde 
rijtje aan de Rozenhagelaan in Velp. 

Na de oorlog verhuisde de familie weer terug naar Arn 
hem naar een woning met bedrijfsruimte in De La Reij 
straat 10, waar Harmien een herstart maakte met haar 
knippatronenatelier en modevakschool. 
Totdat in de vijftiger jaren modebladen als 'Marion' met 
gratis raderbladen opkwamen. Tevens door de ziekte van 
haar man en de hoge ziektebehandelingskosten (werden 
in die tijd niet gedekt door een ziektekostenverzekering) 
verloor Harmien de zin in haar zaken. Ze ging niet bij de 
pakken neerzitten maar besloot om een modehuis te be 
ginnen in Velp. 
Dat was in 1956. Harmien en Frits verkochten het huis in 
Arnhem en verhuisden met de vier kinderen naar een 
appartement boven 'Modehuis Harmien' aan de Hoofd 
straat in Velp. 

15 



Modehuis Harmien 
Zij opende op 5 mei 1956 haar 
winkel en verkocht damesmode 
tot aan haar ne jaar in 1979. 
Plezier in verkoop met de daarbij 
horende contacten met klanten en 
het genieten van mooie mode 
heeft zij altijd met verve uitge 
dragen. 

Zij was een vlotte dame, die 
makkelijk contacten legde en 
verstand van mode had. In 1970 
overleed Frits senior en kwam 
zoon Ed op 1 november 1970 bij 
Harmien in de damesmodezaak. 

In 1981 nam Ed de zaak over 
waarbij hij de naam 'Modehuis 
Harmien' in stand hield. 
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Modehuis Harmien uitgebreid met Ed Mannenmode 15-03-1982 . 

Ed Mannenrnode 
In 1982 besloot Ed naast de damesmode op de begane 
grond van 'Modehuis Harmien', ook mannenmode te 
gaan verkopen. Dit deed hij vanuit de benedenverdieping 
onder de naam 'Ed Mannenmode' . 

Velper Donderdag in 1988 Ed als presentator nieuwe mode en Harmien in de kraam 
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Hiervoor moest de zaak verbouwd worden en dit was 
tevens een uitbreiding van de modezaak. 

Modehuis Harmien tijdens Velper Donderdag. (Harmien in kraam) 

In 2001 stopte Ed Augstein met zijn zaak en daarmee 
eindigde de tweede generatie Augstein aan de Hoofd 
straat 91-93 in Velp. 

Harmien Modehuis met Kerst in de regen 

Opgeschreven na een interview met Ed Augstein, de zoon van Har 
mien te Velp, op 21 augustus 2013 door Marijke Bruinewoud t.b.v. 
Rhedens Erfgoed 
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Vrouw met Bloem van Marga Carlier 

Het bronzen beeld 'Vrouw met bloem', van Marga Car 
lier uit 1982, ademt veel zelfbewustheid uit. De vrouw 
steekt een bloem omhoog alsof het de prijs is voor een 
overwinning. Die indruk wordt nog versterkt doordat het 
beeld op een sokkel is geplaatst, waardoor er tegenop 
gekeken moet worden. Alleen het dikke hondje tast dit 
'verheven' beeld aan door langs een been omhoog te 
willen klimmen. Mooi hoe met een zwaar materiaal als 
brons een 'doorzichtigheid' in het jurkje wordt bereikt, 
dat samen met de extra 
lange benen voor een 
geestige elegantie zorgt. 
Dit beeld stond oor 
spronkelijk bij de voor 
malige bibliotheek in 
Dieren. Het werd van 
wege de uitbreiding van 
het winkelcentrum Cal 
luna in 1997 herplaatst 
bij kunsthuis 13 (KI3) in 
Velp. Het beeld is in 
middels met K13 ver 
kocht en gaat nu schuil 
achter een groot reclame 
bord. Jammer het ver 
dient beter! 

Marga Carlier (1943-2010) studeerde van 1960 tot 1965 
aan de ABK in Arnhem en van 1965 tot 1969 aan de Jan 
van Eijck Academie in Maastricht. Zij werkte vaak in 
brons, keramiek en hout. Haar werken - met name mens 
en dierfiguren - getuigen vaak van een speelse romantiek 
en humor. Inspiratie vond zij in de volkskunst en in oude 
culturen. Zij werkte ook samen, zowel met haar twee 
lingzus Maria als met haar echtgenoot Henk Göbel. 

De Alliantie, Het Beeldenboek, beeldende kunst in de openbare 
ruimte van de gemeente Rheden 2007 
Info: www.rhedenopdekaart.nl/velp/kunstwerken Nelleke den Boer 
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Casa Cara, Herenhuis in De Steeg 

De Hoofdstraat met haar villa' s 

Harrie Kooijman 

Casa Cara voorzijde 

De Hoofdstraat in De Steeg is onderdeel van De Grote 
Landpassage. Deze is ontstaan uit een onduidelijk vertakt 
zandwegenstelsel tussen Arnhem en Zutphen. 
Koning Willem I richtte in 1820 een NV op om deze weg 
te bestraten. Aanvankelijk waren er langs deze weg land 
goederen, lusthoven, parken en jachtvelden. 
De aanleg van de verharde weg leidde in de tweede helft 
van de 1ge eeuw tot het opknippen van de landgoederen 
in percelen waarop villa's werden gebouwd. 
Zo ontstond een lint van villa's. Mede door het opko 
mende toerisme ontstonden in het dorp veel pensions. 
Enkele hiervan zijn nog zichtbaar: 
-Kastanjehof eind 1ge eeuw, architect onbekend. 
Thans gesplitst in wooneenheden. 
-Avondrood tweede helft 1ge eeuw, architect onbekend. 
Thans gesplitst in wooneenheden. 
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-Villa Nova (pension Lindenhove) 1897, architect W. 
Honig, neorenaissance stijl. Thans woonhuis. 
-Woonhuis Ortrud eerste kwart 1ge eeuw, architect on 
bekend. 

Straatweg naar Dieren in de Steeg 

Deze villa's bepalen nu nog voor een groot deel het aan 
zien van de Hoofdstraat in De Steeg (beschermd dorps 
gezicht). Een van deze villa's, " Casa Cara ", werd ge 
bouwd op de grond van een tabaksplantage. 
Aan de oostzijde werd de kavel begrensd door wat in de 
18e eeuw bekend stond als de Papengang. De grond was 
eigendom van Graaf Willem Gustaaf Frederik van Ree 
de, de negende graaf van Athlone. Het vruchtgebruik was 
in handen van Lubertus Hupkes en later zijn zoon. 
Dit vruchtgebruik ging over in erfpacht. 
Op 10 september 1885 heeft Gerardus Hupkes de erf 
pacht op enkele kavels afgekocht. Deze kavel was al 
eerder opgeknipt om te worden bebouwd. Naast Casa 
Cara werd de villa Weltevreden gebouwd. Aan de oost 
zijde verrees in 1875 pension Villa Vredelust, (helaas 
afgebroken). Casa Cara heeft nooit als pension gefun 
geerd maar altijd als woonhuis. 
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Italiaanse modenaam 
Cas a Cara is waarschijnlijk gebouwd in 1875. In de ar 
chieven is geen bouwdossier meer te vinden. Wel is ze 
ker dat dit huis toen ook al de naam Casa Cara droeg. 
Het was een Italiaanse modenaam. Het zou vertaald kun 
nen worden met 'Geliefd Huis'. De kadastrale legger uit 
die tijd, maakt duidelijk dat er vóór 1881 een huis is ge 
bouwd. Aanvankelijk was het een huis met 6 kamers op 
een vierkant grondplan. Op de kavel stonden ook nog een 
koetshuis en een schuur. De toenmalige eigenaar, G. 
Hupkes, verhuurde het huis in de zomermaanden blijkens 
een advertentie in "Het nieuws van den dag". 

DE S1'EEG. 
Te Huur: voor de zemermaan 

uen, aan de Middaohterlaan, 

Villa Casa-Cara, 
gemeubileerd, met Keuken, Ve 
randa en Tuin, bevattende 6 Ka 
mers en 2 Dienstbodenkamers. 
Te bevragen bij G. HUPKES, 

de Steeg. (19.58) 
Advertentie in "Het nieuws van den dag" 4 februari 1893 

Enkele huurders waren bekende personen in de gemeen 
te. Op 10 maart 1885 kregen de rooms-katholieke inwo 
ners van De Steeg hun eigen parochie. Arnoldus Over 
wijn werd benoemd als eerste pastoor van deze nieuwe 
parochie. De pastorie was nog in aanbouwen daarom 
huurde hij in 1885 huize Casa Cara. 
Op 6 september 1897 verkoopt Gerhardus (Gradus) Lub 
bertszoon Hupkes "de villa genaamd Casa Cara be 
staande uit heerenhuis, met erf, schuur en tuingrond, 
staande en gelegen aan de Middachterallee te Middach 
tersteeg" aan Henricus Elias van Usendijk, koopman 
wonende te Rotterdam. Op 25 oktober 1897 werd door 
C. Hupkes, namens hem, bij de gemeente vergunning 
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aangevraagd voor een verbouwing van het huis. Hij 
vroeg namens de eigenaar vergunning om het huis uit te 
breiden tot een woonhuis met twee bouw lagen en zolder 
verdieping. Hiermee kreeg het huis zijn huidige aanzicht. 
Het telde toen naast de keuken elf kamers en drie zolder 
kamers. 

Villa Casa Cara: gekocht en verkocht 
In 1988 werd het huis aangewezen als gemeentelijk mo 
nument. In de beschrijving staat waarom dit huis monu 
ment is: 

C?-eG<.'h. Jo~ vu..Cet.v<Wn"i! VM, c&.- liJf,,", CQ,lu. CM.a . 
. ~. Ql. S.j .•.• :J 

~~etJtJI _ o.L~~~J. 
//0/ 

Plan tot verbouwing van Casa Cara 1897 
"Het met diepe voortuin, waarin o.a. grote beukenboom 
en smeedijzeren hekwerk langs de straatzijde. teruggele 
gen pand vormt het begin van de bebouwing in de als 
beeldbepalend voor het dorp aan te merken zone langs 
de Hoofdstraat. Het pand verschijnt als een dwarshuis 
met achterhuis. Het evenwijdig met de Hoofdstraat gesi 
tueerde dwarshuis is voorzien van een zadeldak gedekt 
met gesmoorde pannen en bevat een risaliserende (naar 
voren springende) middenpartij waarvan het bovendakse 
deel is voorzien van een flauw hellend zadelkapje. Op de 
hoeken van het woonhuis en ter omlijsting van de voor 
deur zijn natuursteen imiterende blokken aangebracht. 
De schuiframen woorden bekroond door tweekleurige 
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strekken en zijn evenals de balkondeuren en de smalle 
boogramen van persiennes voorzien. Het achterhuis is 
van een afgeplat schilddak voorzien. In het dakschild van 
de achtergevel is een dakkapel met snijwerkomlijsting 
aangebracht, terwijl tegen de rechterzijde van de gevel 
zich een balkon bevindt welke is voorzien van een gefigu 
reerde ondersteuning ". 
Deze villa past in de reeks villa's die tussen 1850 en 
1875 werden gebouwd in de eclectische stijl. Kort na de 
eeuwwisseling werd aan de voorzijde een veranda aan 
gebracht. Hiervoor werd het raam vervangen door een 
schuifdeur. Nog weer later werd deze veranda gesloten 
waardoor de huidige serre ontstond. Wanneer het balkon 
aan de achterzijde is aangebracht, is niet helemaal duide 
lijk. Op de bouwtekening van 1897 is hij nog niet aan- 

Casa Cara met veranda in de jaren 20 
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wezig. Mogelijk is dit onderdeel ook aangebracht in het 
begin van de twintigste eeuw toen ook de serre werd 
toegevoegd. 
Op 14 oktober 1921 verkochten de erven van de weduwe 
IJ sendijk het huis aan Willem Frederik Carel Hendrik 
graaf Bentinck. Hiermee kwam het huis in bezit van 
Middachten. Een andere bekende bewoner van het huis 
van 1921 tot 1930 was de familie Bloemers. Henri 
Bloemers heeft ervoor gezorgd dat de Veluwezoom in 
1930 een beschermd gebied werd, ons "Nationaal Park 
Veluwezoom". 

Koninginnedag 17 augustus 1928 

L.A. Ruijs, rentmeester van Middachten, kreeg in 1931 
vergunning om "een gebouwtje" te verbouwen tot gara 
ge. In dit gebouwtje heeft een fotograaf enige jaren zijn 
atelier gehad. Verondersteld wordt dat het hier gaat om 
de Steegse fotograaf W. K. Steffen. Na het overlijden 
van graaf Bentinck kwam het huis in bezit van Isabella 
Adriënne gravin zu Ortenburg-Bentinck. Zij verkocht het 
huis op 12 mei 1970 aan het Arnhems vloerenbedrijf. 
Adrianus Kort, een van de firmanten, woonde in Casa 
Cara maar had er ook zijn bedrijf. Zo was er op de bega 
ne grond onder andere een winkel ingericht. Het was ook 
de tijd dat verlaagde plafonds, mét schrootjes en 
schoonmetselwerk muurtjes hun intrede deden in dit 
monumentale pand. 
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In 1990 werd Willem Bos eigenaar. Ook hij woonde in 
het huis maar gebruikte de begane grond als laboratorium 
voor "Micro electronics" een bedrijf dat onder andere 
antennes maakte die wereldwijd werden verkocht. Achter 
het huis bevond zich een loods waar de producten van 
Micro electronics werden vervaardigd. 
Aan de achterzijde was een stalen trap aangebracht om 
toegang te verschaffen tot het woongedeelte. 
In 2013 woedde er een brand op de eerste verdieping. 
Een geluk was dat daarna het huis weer in oorspronkelijk 
staat kon worden teruggebracht. Zo werden onder andere 
de stucwerk plafonds gerestaureerd. 

De achterkant van Casa Cara met trap 

Nadat het pand in 2014 is verkocht 
aan de huidige eigenaren is dit proces 
voortgezet. Zo kreeg de begane grond 
weer een woonfunctie en werd de 
stalen trap aan de achtergevel verwij 
derd. Hierdoor komt ook de risalise 
rende middenpartij weer mooi tot zijn 
recht. 
De huidige bewoners streven ernaar 
ook het balkon aan de voorzijde terug 
te brengen in de oorspronkelijke staat. 

Deurknop 
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Achterzijde Casa Cara na de herstelwerkzaamheden 

Bronnen: 
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Crols, R. en J. Wabeke , Monumentengids Rheden. Matrijs, Utrecht 
2006. 
Den Boer-Pinxter, N. Monu 
mentale villa's met hun interi 
eurs in de gemeente Rheden. 
Verslag van een lezing door 
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1998. 
Gelders Archief 
Hofenk, R.H. Van Steeg tot De 
Steeg. Hoe het dorp aan de 
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Oudheidkundige Kring Rheden 
Rozendaal. 1959 
Redengevende omschrijving 
Archief gemeente Rheden, dia 
archief nr. 4152 
Smit, H. Trekken door de ze 
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zep 1992. 
Stichting Werkgroep Kadastra- 
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Anna, de zuster van Yincent van Çjogfi, te 'Dieren 
Fineke Burgers 

Vincent van Gogh had 2 broers en 3 zussen. Zijn oudste 
zuster Anna en haar man Joan Marius van Houten woon 
den van 1909 tot 1930 in Dieren. Anna is daar overleden 
en haar man Joan in Ellecom. Ze zijn beiden begraven in 
Dieren. 
Anna van Gogh werd in 1855 te Zundert (N-Br) geboren 
als het 3e kind van de predikant 
Theodorus van Gogh (1822- 
1885 ) en zijn vrouw Anna Car 
bentus (1819-1907). In het gezin 
Van Gogh had Anna echt de rol 
van oudste dochter: ze neemt 
besluiten, bekommert zich in 
moeilijke tijden om haar broers 
en zusters en later zorgt zij voor 
haar moeder, die weduwe ge 
worden was. 

Zundert de opvoeding 
Het Rooms-Katholieke Zundert, 
waar de bevolking voor een 
groot deel afhankelijk was van 
de turfwinning, had halverwege 
de 1ge eeuw ongeveer 3000 in 
woners. Daar begon in 1851 het 
huwelijkse leven van Theodorus 
van Gogh en Anna Carbentus. 
Samen ging het predikanten 
echtpaar de uitdaging aan het 
aantal protestanten in die Room 
se omgeving uit te breiden. 
Door ontwikkelingen in de nabu 
rige gemeenten, de nabije grens 
post en de aanleg van de spoor 
weg van Rotterdam naar Ant 
werpen, wordt de import van 
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protestanten bevorderd. Voor hen en de aanvankelijk 
ongeveer 100 protestantse "zielen" was er een kerk, die 
in 1805 was gebouwd. 
In de pastorie, behorende bij die kerk en gelegen aan de 
Molenstraat, worden alle 7 kinderen Van Gogh geboren. 
Het eerste kind, een Vincent, kwam in 1852 levenloos ter 

wereld. De later beroemde schil 
der Vincent was in 1853 de 
tweede zoon. Na Anna kwamen 
nog Theo in 1857, Elisabeth in 
1859, Willernina in 1862 en 
Cornelis in 1867. 
De kinderen Van Gogh worden 
beschermd opgevoed, ze spelen 
niet "zomaar" met katholieke 
kinderen. In hun jeugd genieten 
ze van het Brabantse buitenle 
ven; de kinderen groeien op tus 
sen de korenakkers, de hei en de 
mastbossen, in de sfeer van een 
dorpspastorie met een grote tuin. 
Deze pastorale jeugd beïnvloedt 
ook hun latere wereldbeeld. 
V ader Dorus en moeder Anna 
wensten voor hun kinderen een 
brede algemene ontwikkeling en 
een goede positie in de maat 
schappij. Ze krijgen les van gou 
vernantes en gaan niet naar de 
dorpsschool. Er werd in het ge 
zin Van Gogh veel aan cultuur 
gedaan. De moeder had in haar 
jeugd teken- en schilderles gehad 
(Vincent had het talent niet van 
een vreemde). Zij wist veel van 
planten en dieren. Ook was men 

F. R I EN KS 

Anna van Gogh op latere leeftijd 
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Geboortehuis van de kinderen Van Gogh te Zundert 

op de hoogte van de nieuwste stromingen in de literatuur. 
Al hadden de ouders het met het predikantssalaris niet 
breed, toch werden Anna en later ook haar zusters naar 
kostschool gestuurd. In 1872 vertrekt Anna naar de Fran 
se dag- en kostschool van juffrouw Plaat in Leeuwarden. 
Hier worden de meisjes onderricht o.a. in goede om 
gangsvormen, handwerken, Frans en Engels. Ze moeten 
daar verplicht converseren in de Engelse taal. De kin 
deren uit het Van Gogh-gezin worden groot en vliegen 
uit. Vincent, de oudste zoon, is al van af 1869 in Den 
Haag werkzaam. Na een fragmentarische schooloplei 
ding vanwege zijn ongedurige aard, was hij bediende 
geworden bij de Haagse vestiging van de Franse kunst 
en prentenhandel Goupil & Cie. Zijn oom Vincent van 
Gogh (1820-1888, broer van zijn vader) was er mede 
vennoot. Daar ontwikkelde hij zijn kennis van de beel 
dende kunsten. Ook werkte hij wat later als hulp in een 
boekhandel in Dordrecht. Hierna ging hij naar Londen, 
eveneens als stagiair in de kunsthandel. 

Banen 
Broer Theo zit dan in Brussel eveneens in de kunsthan 
del. Er worden over en weer veel brieven geschreven. 
Daaruit kan men veel informatie halen over de levens 
wandel van het gezin Van Gogh. 
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Anna slaagt lil 

Leeuwarden voor 
Engels en handwer 
ken, maar voor Frans 
zakt zij. Zij heeft dan 
geen zin meer in 
school en in april 
1874 komt zij weer 
naar huis, naar Hel 
voirt, waar haar va 
der sinds 1870 predi 
kant is. 
Er wordt besloten dat 
Anna een baan gaat 
zoeken als gouver 
nante in Engeland. 
Ze gaat in eerste 
instantie bij Vincent 
in Londen wonen. 
Anna en Vincent Anna van Gogh, kostschoolperiode 
gaan in Londen goed 
met elkaar om en ondernemen veel samen. Intussen 
zoekt zij naar een baan. Uiteindelijk kan Anna aan de 
slag als hulponderwijzeres Frans! en wordt ze gouver 
nante in Welwyn, veertig kilometer ten noorden van 
Londen. Zij werkt met plezier in Welwyn en voelt zich 
gewaardeerd. Zij bezoekt Vincent nog een keer in Lon- 

Boardingschool Anna van Gogh 1875 
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den, maar dat bezoek is geen succes. In een brief aan 
broer Theo klaagt zij over het gedrag van Vincent: "Hij 
deed zeer kritisch over mensen en wierp hen weg alsof 
het verdorde bloemen waren ". Vincent was van jongs af 
aan al tamelijk onberekenbaar en hij was niet gemakke 
lijk in de omgang. Zijn ouders hadden al vroeg zorgen 
om hem. Hij werd hoe langer hoe stiller en hield zich 
steeds meer met religie bezig. 
Anna blijft tot het voorjaar van 1877 werken in Enge 
land. Vincent maakt vanuit Engeland alvast een tekst 
voor Anna voor een baan als "jufvrouw van gezelschap 
of ter verpleging eener ziekelijke dame ", die broer Theo 
vervolgens plaatst in "De Opregte Haarlemsche Cou 
rant". 

Huwelijk en gezin voor Anna 
Weer in Nederland krijgt Anna een betrekking als gezel 
schapsdame bij mevrouw Sara van Houten-van Heukel 
om, echtgenote van notaris Johannes Bernardus van Hou 
ten. Johannes Bernardus houdt kantoor in Amsterdam, 
terwijl zijn vrouw met het gezin, dat bestaat uit 9 kin 
deren, woont op het landgoed het Meenink in Hengelo 
(Gld) 
Daar ontmoet Anna van Gogh Joan van Houten, de 27- 
jarige zoon, die directeur is van "eene Schulpkalkbran 
derij " in Leiderdorp. 

HENGELO rG) 
HuIze Meeni,,;;. 

Huize 't Meenink Hengelo 
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Zij worden het samen eens en op 22 augustus 1878 vindt 
in Etten (N.Br.) het huwelijk plaats tussen Anna van 
Gogh en deze J oan van Houten. Broer Theo kan vanwege 
zijn werk als kunsthandelaar in Parijs niet aanwezig zijn 
tot ieders verdriet, maar verneemt alle details van de 
grote dag minutieus uit brieven. Joan lijkt een "goede 
partij, een degelijk en aardig mens" volgens vader Van 
Gogh. Zijn dochter zag er volgens hem "deftig en lief 
uit". Als getuigen treden op Annas oudste broer Vincent 
en haar oom (broer van vader Dorus), de Vincent van de 
kunsthandel. Haar vader zegent het huwelijk van zijn 
oudste dochter in. 
Dat gebeurt in de Her 
vormde Kerk van Etten, 
waar dominee Van Gogh 
sinds 1875 herder en 
leraar is. 
Vincent heeft intussen 
het plan opgevat in zijn 
vaders voetsporen te 
treden en wil eveneens 
dominee worden. Hij 
begint aan die studie, 
maar haakt al gauw af. 
Hierna volgt hij een op 
leiding tot evangelist in 
België en vertrekt naar Hervormde kerk te Effen 
de Borinage in de Waal- 
se provincie Henegouwen. Ook dit loopt op een misluk 
king uit. In 1881 komt hij via Brussel geheel uitgeput en 
berooid uit de Borinage, na zijn mislukt avontuur als 
evangelist, weer naar Etten. Hij blijft tot Kerstmis. Het 
werd zijn langste verblijf in de ouderlijke woning te Et 
ten. 
Vincent stort zich nu fanatiek op zijn uiteindelijke keuze: 
van amateur-schilder wil hij een professionele kunst 
schilder worden. Zijn ouders geloven ook hier niet zo in 
en juichen zijn plan niet toe. Maar Vincent houdt vast 
aan zijn idee. In juli 1880 worden de zorgen om Vincents 
loopbaan en gedrag even onderbroken door de komst van 

A&H 199 



het eerste kleinkind in 
de familie: Sara Maria 
van Houten, vernoemd 
naar de moeder van 
vader Joan. 
In 1882 gaan vader en 
moeder Van Gogh 
vervolgens naar de 
standplaats Nuenen, 
ook in Noord-Brabant. 
In die tijd heerst er 
armoede in die streek 
door crisis in de land 
bouw. In Nuenen wer 
ken veel mensen daar 
om als thuis wever. 
Vincent, die nu toch 
weer thuis in Nuenen 
woont, maakt veel 
tekeningen over dit 

onderwerp, maar voor de ouders geeft dat thuis wonen 
veel conflicten. 
In 1883 gaat het enigszins labiele zusje Willemina (Wil) 

bij haar zuster Anna in 
Leiderdorp helpen bij de 
kraam, want daar is een 
tweede kind geboren: An 
na Theodora, genoemd 
naar vader en moeder Van 
Gogh. In het jaar daarna 
zal Wil ook met het gezin 
van Anna mee naar 
Noordwijk gaan voor een 
verblijf aan de kust, waar 
het nemen van zeebaden 
voor de gezondheid op 
gang maakt. 
Vincent schildert III die 
periode in Den Haag en 
Drenthe en ook weer in 
Nuenen. Maar in die tijd 

Sara Maria van Houten 8 jaar oud te 
Leiden 

Willemien van Gogh 
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maakt men zich steeds meer ongerust over Vincent, want 
Theo schrijft over hem dat: "hij zich meer en meer van 
ons vervreemd. Zijn opvliegendheid maakt een normaal 
gesprek onmogelijk en laten we bidden ... dat hij nog eens 
wat gelukkig kon leven". 

Dood van Vincent en Theo 
In maart 1885 zakt vader Dorus van Gogh in elkaar op de 
drempel van het woonhuis en blijkt te zijn overleden. Na 
de begrafenis zegt zus Anna broer Vincent de wacht aan. 
Zij verwijt hem zijn aanmatigende houding en onheus 
gedrag jegens hun vader. De andere broers en zusters zijn 
het met haar eens: Vincent moet niet meer in het ouder 
lijk huis blijven wonen. Hij leefde al enige tijd in onmin 
met zijn vader, omdat hij te weinig support voor zijn 
ambities kreeg. 
Veel later schrijft Anna over haar broer Vincent: "Hij 
(Vincent) gaf aan al zijn verlangens toe en spaarde niets 
of niemand. Hoe Pa moet hebben geleden. Ook al be 
wonder ik zijn kunst, ik veracht zijn persoon". Vincent 
gaat eind 1885 naar zijn broer Theo in Parijs. Zijn moe 
der en zussen zullen hem nooit weer zien. In 1889 wordt 
Vincent opgenomen in een psychiatrische inrichting. 
Op een onbewaakt ogen 
blik schiet hij zichzelf in 
de borst. Hij overlijdt in 
het bijzijn van zijn broer 
Theo op 29 juli 1890. 
J oan van Houten, de 
echtgenoot van Anna, 
zorgt dat dit doodsbericht 
aan de moeder en de zus 
ters wordt overgebracht. 
Ook broer Theo krijgt in 
dat jaar dezelfde ver 
schijnselen als zijn broer: 
hij hallucineert en ver 
toont onhandelbaar ge 
drag (ze leden allebei aan 
syfilis). Theo overlijdt 
een half j aar na Vincent, Jo Banger en Vincent Willem 
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op de leeftijd van 33 jaar. Zijn vrouw Jo Bonger en hun 
jonge zoontje Vincent Willem verhuizen kort na Theo's 
dood naar Nederland waar zij een pension begint. Al 
jaren heeft men zorgen over de geestesgesteldheid van 
zus Wil. Ze is verward en eenzaam. In 1902 wordt zij 
opgenomen in de psychiatrische inrichting Veldwijk in 
Ermelo. Ze zal na die opname 40 jaar niet meer spreken. 
Anna bezoekt haar regelmatig en probeert van alles om 
het leven van haar arme zuster te veraangenamen. Na 
Anna's dood in 1930 zal haar man Joan nog jaren zorg 
dragen voor de financiële kant van Wil 's verpleging in 
Veldwijk. Zij zal pas in 1941 overlijden op 79-jarige 
leeftijd. 
De moeder van Anna woont na de dood van haar man in 
verschillende plaatsen, waaronder haar geboorteplaats 
Den Haag, maar ze gaat in 1905, als zij 86 jaar oud is, 
weer naar Leiden. Ze woont dan in de buurt van Anna. 
Zij overlijdt in 1907 en wordt ook in Leiden begraven. 
De Van Houtens verhuizen intussen diverse malen in 
Leiderdorp en Leiden. In 1896 vraagt Joan het school 
geld, betaald voor zijn dochter Sara Maria, terug i.V.m. 
verhuizing naar "elders". Dat elders was buiten, zoals dat 
in die tijd genoemd werd, in Bussum, waar Anna met de 

meisjes voor de gezond 
heid een periode gaat 
wonen. Leiden was n.l. 
in begin van de 20e eeuw 
een vervuilde ongezonde 
industriestad. J oan van 
Houten woont in die tijd 
alleen in Leiden op ver 
schillende adressen. In 
1904 is er sprake van dat 
An, de jongste dochter 
van Anna van Houten 
van Gogh, dan 21 jaar, 
bij de dames van Bem 
melen in Oosterbeek 
naar school zal gaan, 
waar vooral van "spreken 
der talen en muziek" 

Anna Theodora van Houten te 
Dieren 
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werk wordt gemaakt. In de 
jaren 1905 en 1906 trouwen 
de jonge dochters An en 
Sara, beiden met een predi 
kant. 
Sara Maria trouwt met ds. 
Broer de Jong. Ze overlijdt 
op 29 januari 1977 in Goes. 
Anna Theodora treedt in het 
huwelijk met ds. J.P. Schol 
ten. Zij overlijdt in 1969. 
J aren later zullen de nakome 
lingen van deze nichtjes van 
Vincent van Gogh, na het overlijden van Jo Bonger, de 
vrouw van Theo, erven van hun inmiddels beroemd ge 
worden oom. 

Anna in Dieren 
Nu de dochters uit huis zijn en moeder Van Gogh in 
1907 is overleden, kunnen Anna en Joan van Houten 
verhuizen naar het Gelderse Dieren waar ze gaan rente 
nieren en kunnen wonen in de natuur. Ze gaan "en pensi 
on" wonen in Villa Rustoord aan de Hoflaan en verhui 
zen in 1920 nog een keer naar Villa Oldegaerde, een 
pand dat in 1939 eigendom is van Joan Marius van Hou 
ten. Anna voelt 
zich toch niet zo 
thuis in Dieren. Ze 
heeft het idee dat 
ze daar in het "ach 
terland" niet meer 
helemaal op de 
hoogte kan blijven 
van nieuwe ont 
wikkelingen. Bij de 
Protestanten bond, 
die in 1911 een 
eigen gebouw heeft 
gekregen in Dieren, komt Anna in contact met de predi 
kant Jakob Nieweg, die daar voorgaat in de diensten. 
(Zie over Nieweg het artikel in A&H van juni 2017). 

Villa Oldegaerde ,Dieren 1984 
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Anna en Joan van Houten (rechts) te Dieren in 1925 

Anna had een aantal schilderijen van haar broer Vincent 
op zolder staan en wist deze niet zo te waarderen. Nie 
weg leerde Anna deze schilderijen te schatten op hun 
artistieke waarde. Hij kreeg als dank van Anna van Hou 
ten-van Gogh een tekening van haar broer over een Bra 
bantse boerin en een schets van de Austin Friars kerk in 
Londen. 
De heer H.I. Calkoen Jr. woonde in de periode 
1930 in 'Huize Frederik' in de Hoflaan , dezelfde 
laan waar ook de 2 woonadressen van Anna en 
haar man zich in Dieren bevonden. Hij noemt het 
een voorrecht, het echtpaar Van Houten daar te 
ontmoeten. Hij vindt Anna: "een hartelijke vrouw 
met liefde voor de medemens. Uiterlijk vertoonde 
zij overeenkomst met haar oudere broer, maar 
ook innerlijk waren zij aan elkaar verwant. Haar 
grote belangstelling op godsdienstig gebied, haar 
warme liefde voor de natuur, een zekere karakter 
volle vastbeslotenheid, we vinden ze bij Vincent 
terug, al was het bij he117 alles meer in het extre 
me", aldus de heer Calkoen. Zij vertelt hem ook 
over de schaduw die het tragische leven van Vin 
cent over het gezin Van Gogh heeft geworpen. 
Calkoen treft in de woonkamer van Anna o.a. een 
vroeg schilderij van de kapel van Nuenen aan en 
een stilleven met rode geraniums. Het echtpaar 
Calkoen vindt echter de pentekening in bruine 
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1920- 

inkt van een voorjaars 
landschap met knotwil 
gen die zich daar ook 
bevindt, het mooist. 
In september 1930 over 
lijdt Anna van Gogh op 
75-jarige leeftijd te 
Dieren waar zij ook 
begraven wordt. 
Haar man J oan verhuist 
naar Ellecom en gaat 
wonen op het adres 
Binnenweg 49. Zijn 
schoonzoon, dominee 
Broer de Jong, gehuwd 
met dochter Anna The- 
odora, is sinds 1921 
predikant in Ellecom. Knotwilgen door Vincent van Gogh 
Joan van Houten over- 
lijdt pas aan het eind van de tweede wereldoorlog op 10 
januari 1945 op 94-jarige leeftijd en wordt bij zijn echt 
genote in Dieren begraven. 

Het graf van Anna van Houten-van Gogh 
en Joan van Houten te Dieren 

Bronnen: 
Willem-Jan Verlinden, De zussen 
Van Gogh. 
H.J. Calkoen, Vacantie-schetsboek 
van een schilder. 
Leidsche Courant 
Leids Archief 
Documentation: Letters from Anna 
van Gogh to Theo van Gogh, 6 
January 1874 and 24 February 
1874 
The memoir by Jo van Gogh 
Bonger in The complete letters 
1958, pp. xxiv-xxv, and Bailey 
1992, pp. 16-18. 
Anna van Gogh to Theo van Gogh, 
28 April 1875 
Letter from Anna van Gogh to 
Theo van Gogh, 13 August 1878 
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200 jaar gemeente Rozendaai & 160 jaar Xoninfi[ijlie Rosendaalsche Kapei m 
160 jaar Xonink{ijke Roseruiaaische Xaye{ 
Muzikaal optreden Koninklijke Rosendaalsche Kapel op Hemelvaartsdag sinds 1858 

Peter Mekkink 

De Koninklijke Rosendaalsche Kapel bestaat dit jaar 
2018, 160 jaar. Sinds februari 2011 is Michel Jalink diri 
gent. Opgericht 18 mei 1858 door Mr. R.J.Ch. Baron van 
Pallandt, 40 Jaar nadat Rozendaal een zelfstandige ge 
meente werd. Veel oud- inwoners van Rozendaal zijn lid 
geweest van de Kapel, getuige de goed bewaard geble 
ven ledenlij sten. De hele Rozendaalse gemeenschap was 
donateur en droeg de Kapel een warm hart toe. 

De Rosendaalsche Kapel heeft een rijk verleden. Bij 
grote en kleine evenementen in Rozendaal was en is de 
Kapel traditiegetrouw aanwezig. 
Op concoursen werden in de hoogste afdeling mooie 
prijzen behaald. Oude notulenboeken, krantenknipsels en 
foto' s getuigen van het wel en wee van de Rosendaalsche 
Kapel en haar vele optredens sinds de oprichting. Thans 
ligt het archief veilig opgeslagen in het Gelders Archief 
te Arnhem. 

Gelders Archief Vermelding uit de Arnhemse Courant 
• 6 juni 1848: Concert Muziekgezelschap op 

Krayesteyn t.b.V. Rozendaalsche kermis. 
• 29 juli 1851: Geldinzameling door Muziekgezel 

schap t.b.v hagelschade Gendringen e.o. 
• 28 augustus 1851: Concert Muziekgezelschap 

voor geldinzameling in Hervormde kerk te Ro 
zendaal. Opbrengst gulden 131,25 

• 1859: Concert op Hotel Krayensteyn o.l.v. ge 
wezen Kapelmeester der Dragonders 

• 3 juni 1860: Groot harmonieconcert der Rosen 
daal sc he Kapel bij Krayesteyn onder leiding van 
J.H. Köhler. Oud Kapelmeester der Dragonders. 

• 18 juni 1860: Iedere Maandag en Donderdag 
Soiree muzikaal. 
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Eerbetoon aan de heer en mevrouw Baron Van Pallandt bij hun 
40-jarig huwelijksfeest in 1928. 
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200 jaar gemeente Rozendaai & 160 jaar Xoninli{ijlie Rosendaaische Kapei m 
• 2 september 1860: Groot concert op Beekhuizen 

door Rosendaalsche Kapel bij gelegenheid van 
Velpsche kermis. 

• 8 september 1860: Verlenen medewerking 10 ja 
rig bestaan Ver. Onderling Genoegen te Velp. 
Na afloop door beide verenigingen getafeld. 

• 4 september 1871: Verjaardag van den Kroon 
prins. Muzikale medewerking bij het eerste 
Velpsche Volksfeest. 

• 3 april 1872: Herdenking inneming van Den 
Briel 300 jaar geleden. Feest voor schoolkin 
deren. Gekostumeerde optocht in Rozendaal met 
medewerking van de Velpsche Harmonie. 

Al in 1928 werd koraalmuziek gespeeld bij gelegenheid 
van het 40 jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw 
baron Van Pallandt. Beschermheer van de Rosendaalsche 
Kapel. 
Een van de vaste jaarlijkse optredens is het Hemelvaarts 
concert. Al vanaf het begin van de vorige eeuw werd op 
Hemelvaartsdag vroeg in de ochtend op de Koningsberg 
koraalmuziek ten gehore gebracht. 
Het programma bestond uit gewijde muziek en ging 
vooraf aan de kerkdienst in Rozendaal. Veel inwoners uit 
Rozendaal en omliggende plaatsen die al vroeg op pad 
waren gegaan om te dauwtrappen, stonden verspreid in 
het bos te luisteren naar de fraaie klanken van de Kapel. 

Koninklijke Rosendaalsche Kapel 190B (foto archief KRK) 
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200 jaar gemeente Rozendaai & 160 jaar Xonink{ijke Rasendaalsche Kapel. m 
Bij één van de uitvoeringen in 1932 was ook de radio Ergens vanuit het bosch komt opeens een stroom van 
aanwezig om een uitzending te verzorgen. De gehele klanken, die zich aaneenrijgen tot een jubelend danklied, 
kasteelfamilie met overige notabelen was de berg opge- dat tot ver achter de dichte dennenbosschen klinkt. 
komen om te luisteren naar deze uitvoering. Tegen het Traditiegetrouw gaf de Rosendaalsche Kapel op Hemel 
einde van het concert, tegen 10 uur, werd plotseling de vaartsdag 's morgens van 8-9 uur een concert van gewij 
kerkklok geluid voor de aanvang van de dienst. Dat was de muziek op den Konigsberg te Rozendaal. Met het 
goed te horen door de koraalmuziek heen. De oude Heer monotone ruischen van den regen en het vogellawaai 
Van Pallandt was hierover zeer ontstemd! Doch de ra- mengden de tonen zich tot een lofzang, die oprees boven 
diomensen waren dol enthousiast, want wat was er mooi- de grauwe wolken. 
er dan kerkklokken door koraalmuziek heen op een klein Van alle kanten waren de toehoorders toegestroomd naar 
pittoresk dorp? De uitzending was een groot succes! (Uit het Rozendaalsche bosch om de wijding te ondergaan 
van Toorn, 1999) van dit Godgewijde klankfestijn. Stil luisterend staan zij 

in groepjes verspreid. Ieder zendt zijn eigen gedachten, 
zijn eigen gebeden mee omhoog met de muziek. Beetho 
ven's 'Die Ehre Gottes aus der Natur' was hier wel zeer 
op zijn plaats. Alle composities werden op uitstekende 
wijze vertolkt. De slotpsalm 'Dat 's Heeren zegen op U 
daal' klonk als een smeekbede die den opgevaren men 
schenzoon vroeg zijn zegen te geven aan de gewone we 
reld, een ootmoedig smeeken en stil vertrouwen, dat 
uitgroeide tot één allesomvattende jubel 'Lof, lof zij aller 
heeren Heer'. In de plechtige stilte die op het wegsterven 
der laatste aceoorden volgt klinkt uit het dorp, dat in de 
laagte als speelgoed ligt het vroolijke kleppen van de 
kerkklokken, die als het ware de taak van de Kapel over 
nemen en den lofzang voortzetten. 

...., .•. -.::;, ..•......•..•........ _- 
ROZENDAAL. Bij gunstig weer zal de Ro 

sendaalsche Kapel Zondagavond van half 8 tot 
half 10 uur op den Koningsberg een concert 
geven. Het programma is hiervoor als volgt 
sa men gesteld : 
1. Nieuw Lu t - Nieuw Leven. N. Gerharz. 
2 Fest Ouverture Leutner-Burald. 
3. Spaanscha dansen 1, 2 en 3 M. Moszkowski 

arr. J. A. Kwast./G, J. Struik. 
4. Tannhäuser Fantaisie SUl' I' Opera 

de R. Wagner, arr. M. J. H. Kessels. 
5. Alesia Walzer aus der Operette Die Puppe 

Adm. Audran arr. Brinkmann. 
6. Delicatessen Humoristische Potpourri 

John Klein arr. Hellmann. 
7. Le Joyeuse Peruwelzien Langleis. 

Programma van een optreden op de Koningsberg. 
(Amhemsche Courant 1941). 

Een verslag uit de Arnhemsche Courant van 23 mei 
1941 wil ik u niet onthouden 
Morgenconcert op den Koningsberg 
Heel stil ligt het bosch in den jongen morgen, een mor 
gen als zoovele anderen. De langverbeide voorjaarsregen 
ruischt veelbelovend door het nog zijige beukenblad en 
dringt diep weg in de dorstige aarde. De lucht is vol van 
opgewonden geschetter van de musschen en het melodi 
euse morgenlied van de merels die hun levensvreugde 
uitschallen. 
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___ rt.. net programma is hiervoor als' volgt 
amengesteld- 
1. Gezang 179 Morgenzang : Mijn 'eerst ge- 

voel zij dankbaarheid. 
2. Es ist ein Ros' entsprungen, Praetorius. 
3. Wann ich einmal soll scheiden. Baeh. 
4. Célèbre Parris Angeheus 

César Franek arr. Fr. Casadeus, 
5. Psalm 89. 
6. Lof zij den Heer. 
7. Aanbidding. 
8. Bede voor het VaderIand. 
9. Largo Cavatine de I' 

O. Dankt, da:DJd •. 
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200 jaar gemeente Rozeruiaai & 160 jaar Xoninküjke Rosendaalsche Kapei m 
waren. Maar daarover meer in 
een volgend artikel. Het concert 
vindt niet meer vroeg in de och 
tend plaats, maar in de middag. 
Op deze christelijke feestdag 
begint het concert altijd met een 
koraal, waarna al snel wordt 
overgegaan naar meer eigentijd 
se muziek. 

De Kapel is diep geworteld in de 
Rosendaalse gemeenschap en 
wil dit graag zo houden. Het 
Hemelvaartsconcert is daarbij 
een van de hoogtepunten van het 
jaar. 
Ter gelegenheid van 200 jaar 
gemeente Rozendaal en omdat 
de Koninklijke Rosendaalsche 
Kapel haar 160 jarig bestaan 
viert, heeft er dit jaar wederom 
een feestelijk concert plaatsge 
vonden op Hemelvaartsdag. De Rosendaalsche Kapel in de muziekkoepel bij de Hunting Lodge (foto archief KRK) 

Verleden en heden. 
Dat was 77 jaar geleden. Gedurende de latere oorlogs 
jaren konden geen concerten worden gegeven. Daarna 
zette zich de traditie voort tot in het begin van de 90- 
er jaren. Dat de band met de familie Van Pallandt zeer 
hecht was, getuige een aankondiging uit een oud no 
tulenboek. Bij gelegenheid van het 40-jarig huwe 
lijksfeest in 1828 werd al om 7.00 uur in de ochtend 
een Aubade gebracht met koraalmuziek. 

Hoe anders is het nu. Het traditionele Hemelvaarts 
concert van toen heeft plaats gemaakt voor een eigen 
tijds concert in de muziekkoepel bij de Hunting Lod 
ge, gelegen in de prachtige omgeving met uitzicht op 
kasteel en park Rozendaal. 
De muziekkoepel heeft eveneens een lange geschie 
denis, waarbij de leden van de Kapel nauw betrokken 
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foto Martin Jansen 
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DE KORTE BUURTWEG IN RHEDEN 
Ale Hartgers 

De Buurtweg in het dorp Rheden, of misschien moet het 
"een Buurtweg" zijn omdat veel dorpen in Nederland 
waarschijnlijk als een Buurt of Buurtschap zijn begon 
nen. 
Zoekend naar de "Korte Buurtweg" in een zoekpro 
gramma op de computer komt bij mij alleen Rheden in 
Gelderland in aanmerking. 

BUURTWEG (de - (m.), -en) 
Het woordenboek van Vlaanderen (onze zuiderburen) 
laat als definitie voor Buurtweg het volgende zien: 
"Buurtwegen zijn wegen (gemeentewegen, voetwegen, 
kerkwegen, veldwegen die opgenomen zijn in de atlas der 
buurtwegen van 1841. Indien een eigendom bezwaard is 
met een buurtweg geldt een publiekrechtelijke erfdienst 
baarheid van overgang. Dit betekent dat deze weg altijd 
toegankelijk moet zijn voor het publiek. (bron: dender 
monde.be) 

schrijven van de gemeente Rheden d.d. 11 maart 1948 is 
te lezen dat aan de Buurtweg de woningen met huis 
nummenng 17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41- 
43-45 en 27 in aanbouw zijn. Het totale complex bestaat 
uit 46 nieuwe woningen aan de Buurtweg, Oranjeweg, 
Nassaustraat en de Ambtsjonkerstraat. Aan deze laatste 
weg wordt tevens een transformatorhuisje gerealiseerd 
dat de stroomvoorziening gaat regelen. Het Café "Poes" 
Unk en meerdere woningen werden ooit gesloopt omdat 
de Buurtweg ingekort moest worden (zie A&H nummer 
197, december 2017). 

KORTE BUURTWEG 
Tot zover was het een normale Buurtweg maar dan ver 
schijnt er 20 juli 1951 een schrijven van de Burgemeester 
en Wethouders aan de Gemeenteraad met als onderwerp 
"straatnamen" . 

RHEDEN 
In het dorp Rheden 
verrezen de eerste 
huizen aan de 
Buurtweg halver 
wege de jaren der 
tig toen, de eerste 
"twee-onder-een- 
kap" woningen 
met een even 
nummenng. 
In 1948 zijn de 
woningen daar 
tegenover met een 
oneven nummenng 
geplaatst. In een Foto 1, montage Oranjeweg met kind 
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Het citaat van dit 
schrijven: "Van het 
complex van 66 
woningen, tot de 
bouw waarvan Uw 
Raad in de verga 
dering van 29 de 
cember 1950, on 
der nr. 10 heeft 
besloten, worden 
een dertiental wo- 
rungen gebouwd 
aan nog aan te 
leggen wegen te 
Rheden. Wij stel 
len U voor de ge 
projecteerde ver 
bindingsweg tus- 
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sen de Buurtweg en de Oranjeweg te noemen Korte 
Buurtweg" . 

FOTOl 
"Oranjeweg Dekamarkt", op deze gemonteerde foto is de 
huidige Oranjeweg richting het dorp te zien met links het 
Zwarteweg winkelcentrum met de afslag van de Buurt 
weg. Rechts vooraan de nieuwe energiezuinig woningen 
met daarachter rechts de oude woningen die ook op de 
zwart-wit foto zijn te zien. 
Op de zwart-wit foto (eigendom van de familie Brouwer) 
is de dochter Ulanda van de familie Brouwer te zien met 
links nog net de boerderijen die moesten wijken voor het 
winkelcentrum. 
De lantaarnpaal naast het kind is verplaatst naar de hoek. 

FOTO'S 2a en 2b 
De twee foto's laten duidelijke zien dat het om een voet 
pad gaat. De kleurenfoto is genomen vanaf de Oranje 
weg. De zwart-wit foto met de vier kinderen geeft de 
situatie in de jaren zestig weer. Daarop is hetzelfde voet 
pad te zien. Er is nooit sprake geweest van een verbin 
dingsweg, eerder van een verbindingspad. 

Foto 2a. Korte Buurtweg situatie in de jaren 60 
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KORTE BUURTWEG IS EEN VOETPAD 
Van een verbindingsweg, zoals het schrijven doet ver 
moeden, kan nooit sprake zijn geweest. Vlakbij het win 
kelcentrum Zwarteweg maakt de Buurtweg een bocht die 
richting de Oranjeweg gaat. 
Het gedeelte wat omschreven is als verbindingsweg 
blijkt niet meer dan een voetpad te zijn 

DE IN KIEK 
Aan de Korte Buurtweg staan maar vier huizen, met de 

van 1 t/m 4. 

Bordje de Inkiek 
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Omdat het huis (nummer 4) waar de familie Brouwer 
woonde aan de Oranjeweg grenst, heeft elke passant, 
lopend, fietsend of gemotoriseerd, vrij zicht in het huis. 
Dat was de aanleiding voor meneer Brouwer om een zelf 
geknutseld bordje aan de voorgevel van zijn huis te be 
vestigen met de tekst "De Inkiek". Na het overlijden van 
de heer en mevrouw Brouwer heeft de dochter het bordje 
van het huis meegenomen. 
In de huidige tijd zou het ondenkbaar zijn om de vier 
huizen een aparte straatnaam te geven, er zou hooguit 
een verwijzing komen dat deze vier huizen bij de Buurt 
weg horen. Maar omdat er begin jaren 50 toch straat 
naamborden verschenen met de tekst Korte Buurtweg, is 
de situatie anno nu misleidend te noemen voor de perso 
nen die de weg zoeken. 

Overzichts foto juni 2017, genomen vanaf het winkelcentrum De 
Zwarteweg, met de vier huizen (rechts), de bocht van de Buurtweg 
aansluitend op de Oranjeweg (links) op de voorgrond. 

STRAATNAAMBORDEN 
Op de overzichtsfoto gemaakt in juni 2017 zijn de vier 
huizen te zien met het pleintje ervoor en de Buurtweg die 
met een bocht uitkomt op de Oranjeweg, links. 
Bijzonder is wel dat de Korte Buurtweg, die eigenlijk 
helemaal geen weg is, slechts vier huizen telt en drie 
straatnaamborden heeft; dat is bijna een straatnaambord 
per huis. 
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Korte Buurtweg no 1 rechts en na 4 links beide met een naambordje 

Maar ook de huisnummers 1 en 4 hebben elk een straat 
naambord "Korte Buurtweg". 
Op het paaltje, boven het verkeersbord einde 30, geeft 
het straatnaambord aan dat de Korte Buurtweg rechts is. 

Korte Buurtweg met pijl 

Verwarrend is de putdeksel in het gazon voor de huizen, 
die erop zou duiden dat er ooit een Korte Buurtweg heeft 
gelegen. Navraag bij de gemeente leert al snel dat dit een 
controleput is voor het regenwater, die op meerdere 
plekken in onze gemeente zijn aangebracht. 

BRONNEN: 
Gemeente archief, Rheden 
Gelders Archief, Arnhem 
Archief Ale Hartgers 
Ulanda Brouwer 
(Foto's Ale Hartgers en Ulanda Brouwer) 
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.Koioniehuis De Çjeitenherg 
Jos Leeman 

Hoofdgebouwen bijgebouw van de R.K. Vacantiekolonie, 1934 

In 1916 werd in Dieren De Geitenberg geopend, een 
koloniehuis van de Amsterdamse Vereeniging voor R.K. 
Vacantiekolonies. 
Begin 20e eeuw was welvaart niet vanzelfsprekend, ge 
zinnen waren soms groot, kinderen liepen het risico om 
zwak op te groeien door schaarste aan gezond eten of 
gezonde lucht. Deze bleekneusjes konden uitgezonden 
worden naar zogenaamde koloniehuizen. 

Chocolademelk 
Het huis in Dieren bevatte 50 bedden; zomer en winter 
was de kolonie geopend, elke 6 weken kwamen er 25 
kinderen met de trein uit Amsterdam. 
De kinderen liepen van Station Dieren, via de Harder 
wijkerweg en de Kolonieweg naar De Geitenberg; bij 
aankomst stond er voor de kinderen een glas chocolade 
melk klaar! 
Na 1931 nam de Vereniging voor Katholieke Kinderhui 
zen in het Bisdom Haarlem de zorg over. 

A&H 199 

Inslagen van VI' s 
De tweede wereldoorlog maakte een einde aan de komst 
van kinderen naar het koloniehuis. Er werden evacués uit 
Arnhem opgevangen. Door inslagen van V1's in 1944 en 
1945 raakte het gebouw onherstelbaar beschadigd en 
werd afgebroken. 

--~ 
De Geitenberg, eten op het terras, 1938 

Op de oorspronkelijke locatie herinnert niets meer aan 
het koloniehuis, er staat nu de 'Spelerij-Uitvinderij Die- 

Voor meer informatie: www.rhedenopdekaart.nl. Dieren, Zorg 
Afbeelding 1 en 2, collectie Jos Leeman 
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Sjef van der Mo{en 
..Jtutod1áactisch kunstenaar en veidbioiooq 

Sjaak van 't Hof 

Vier jaar geleden, in 2014, 
overleed Sjef van der Molen, de 
in 1945 geboren markante in 
woner van de gemeente Rhe 
den. Naast een enorme hoe 
veelheid tekeningen en andere 
kunst, heeft hij een paradijs 
nagelaten: De Tuin van Sjef 
aan de Boulevard in Velp. Deze 
nalatenschap is, na een inten 
sieve crowdfundactie, eind 
2016 door Stichting De Tuin 
van Sjef gekocht van de ge 

meente Rheden. Aan deze bijzondere erfenis kunnen vele 
woorden worden besteed, toch gaat in dit artikel de aan 
dacht vooral uit naar de persoon Sjef 

Plantjes en beestjes 
Sjef is geboren in Maarssen. Hij heeft zijn vader nooit 
gekend. Zijn moeder, vanwege het oorlogsgeweld uit 
Arnhem geëvacueerd, was dienstmeisje bij rijke families, 
maar verloor haar betrekking toen ze zwanger werd. Sjef 
kwam ter wereld in het huis van een vroedvrouw waar hij 
en zijn moeder een tijdje hebben gewoond. Op een gege 
ven moment is zijn moeder met hem teruggegaan naar 
Arnhem. Ze werd daar dienstmeisje in een pension waar 
Sjef niet welkom was. 
Hij werd ondergebracht in een katholiek kindertehuis en 
kwam in een pleeggezin terecht. Bij zijn pleegouders, 
waar hij een jaar of tien verbleef, had hij een goede tijd. 
Zijn pleegvader, een muziekleraar, stimuleerde hem om 
met beestjes en plantjes bezig te zijn en te tekenen. Sjef 
was fan van de tekeningen van onder andere Voerman jr. 
en van Verkade-albums. Gestimuleerd door zijn pleeg 
vader, verslond hij alle natuurboeken waardoor hij al 
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Sjef van der Molen als kind en met zijn pleegouders 
heel jong een grote kennis had van de natuur. 
In de tuin van zijn pleegouders, die hij pa en ma noemde, 
lag puin van een in de oorlog kapotgeschoten muur. 'Ik 
speelde tussen de brokstukken waar pissebedden, slakken 
en andere beestjes wriemelden', vertelde hij als hem 
gevraagd werd wat de basis was van zijn liefde voor en 
kennis van de natuur. 'Daar was wat te beleven. Als klein 
kind vroeg ik aan mijn moeder waarom de meeste andere 
tuinen toch zo netjes waren. Daar leeft toch niks, op een 
paar bloemen na?' 'Dat hoort nu eenmaal zo, ' was haar 
antwoord. 
Van de periode waarin Sjef bij zijn pleegouders woonde 
zijn honderden tekeningen, door zijn pleegvader voor 
zien van data, bewaard gebleven. Een groot deel ervan is 
geschonken aan Stichting De Tuin van Sjef. 

Schooltijd 
Rond zijn elfde ging Sjef weer bij zijn moeder wonen. 
Die was inmiddels getrouwd en had twee zonen gekregen 
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De tekeningen zijn tussen zijn 10de en 12de gemaakt. 

die respectievelijk zes en vier jaar jonger waren dan Sjef. 
Tussen Sjef en zijn stiefvader boterde het niet. Hij mocht 
jaren niet naar zijn pleegouders, die slechts drie straten 
verderop woonden, in het Spijkerkwartier. Zijn moeder 
en stiefvader en hun zonen waren gehuisvest in een klei 
ne arbeiderswoning in Klarendal. Sjef: 'Op een gegeven 
moment kwam ik weer over de vloer bij mijn pleegou 
ders. Zij wilden niets weten van mijn stiefvader en omge 
keerd. Ik leefde in twee werelden. Mijn moeder en stief 
vader hadden geen begrip voor mijn liefde voor de na 
tuur: "heb je hem weer met die vieze beestjes. '" 
De schoolcarrière van Sjef was weinig succesvol. Hij 
heeft op verschillende lagere scholen gezeten. Thuis was 
geen ruimte en rust om 
huiswerk te maken. Dankzij 
een oom kwam hij uiteinde 
lijk op een lagere school 
waar hij werd klaarge 
stoomd voor de MULO. Na 
twee maanden werd hij van 
deze school getrapt en 
kwam hij terecht bij het 
katholiek voortgezet lager 
onderwijs VGLO. Hij werd 
ook van deze school ge 
stuurd en ging toen naar 
een openbare school voor 
VGLO. Dankzij een aardi- Sjef op vlinderjacht 
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Ligusterpijlstaart. 1956. Boomklever 

ge onderwijzer kwam hij toch op een MULO terecht. Die 
heeft hij niet afgemaakt. Op zijn vijftiende is Sjef gaan 
werken. In zijn schooltijd struinde Sjef veel, de natuur in, 
en schepte hij in slootjes naar insecten, vissen en amfi 
bieën. Hij was lid van de Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN) en was altijd buiten te vinden. 

Baantjes 
Sjefs eerste baantje was uitpakker van grondmonsters in 
het laboratorium voor grond- en gewas onderzoek op 
landgoed Mariëndaal. Daarna volgden er nog vele, waar 
onder insectenpreparateur bij het entomologisch labora 
torium van de Landbouwhogeschool in Wageningen. Op 

zijn zeventiende is hij lid 
geworden van de Entomo 
logische Vereniging. Heel 
bijzonder, want de meeste 
leden waren veel ouder. Er 
was een ballotagecommis 
sie die de insectenkennis 
toetste van degenen die lid 
wilden worden. Sjef heeft 
ook nog in de bouw ge 
werkt en als suppoost in 
een bioscoop in Presikhaaf. 
Op een gegeven moment 
was het afgelopen met wer 
ken in loondienst. 
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'Ik ben geen mens van de baantjes, ik moet kunnen free 
wheelen en freaken '. 

Na nog een tijd in Klarendal te hebben gewoond, is Sjef 
in de jaren '70 van de vorige eeuw naar Rheden ver 
huisd. Hij woonde tot 1983 in het oude landhuis Rheder 
hof. In de Rhederhofperiode tekende Sjef heel veel. Hij 
kreeg inkomsten uit de in 1987 afgeschafte Beeldende 
Kunstenaars Regeling (BKR). In ruil voor geld hebben 
vele kunstenaars werk gemaakt dat nu nog in gemeente 
lijke depots ligt opgeslagen. De meeste van de in die tijd 
door Sjef vervaardigde kleurpotloodtekeningen, minuti 
euze natuurtaferelen met nonchalante menselijke invloe 

den, zoals een wegge 
worpen pakje vloei, 
zijn verkocht. Tien zijn 
nog eigendom van de 
gemeente Rheden en 
worden zo nu en dan 
tentoongesteld. Sjef 
tekende uit protest 
tegen de manier waar 
op mensen met de 
natuur omgaan. 'Mijn 
tekeningen bevatten 
fotografische details, 
met grapjes die je op 
een foto niet kunt ma 
ken. ' (Het was de pre 
photoshopperiode) . 

Rhederhof 

Dagje uit 

Boulevard 
Op Rhederhof begon Sjef met wat later zijn grote passie 
is geworden: de aanleg van wat hij toen een kringloopna 
tuurtuin noemde. Op een basis van vooral kalkrijk puin 
en in die tijd huisvuil groeiden en bloeiden vele vaak 
bijzondere plantensoorten die hij als zaad of stekjes had 
verzameld. Op en tussen deze vegetatie leefden allerlei 
dieren, waaronder de door hem geliefde insecten. In 1983 
werd het oude landhuis Rhederhof verkocht. Sjef is toen 
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samen met de twee andere kunstenaars die er toen woon 
den, Edward Brantsen en John Hartjes, verhuisd naar een 
gemeentelijk pand aan de Boulevard in Velp. 
Bij dit woonhuis is Sjef opnieuw begonnen met het ont 
wikkelen van een tuin met een basis van puin en dakpan 
nen en met vijvers, gevoed door de Rozendaalse Beek. 
Dit zijn het huis en de tuin die nu in eigendom zijn van 
Stichting De Tuin van Sjef met het doel dit levenswerk 
voor de komende generaties te bewaren. 
Stichting De Tuin van Sjef is in 1999 opgericht om Sjef 
te helpen met het in stand houden van de tuin. Er was 
ook een financiële reden voor het in het leven roepen van 
deze stichting. Sjef kreeg soms geldprijzen en die bedra 
gen werden afgetrokken van zijn uitkering. Door het 
prijzengeld in de stichting onder te brengen, bleef dit 
behouden voor de aanschaf van materialen en dergelijke 
voor de tuin. 
Zowel in Rhederhof als in het huis aan de Boulevard 
stonden twee ruimten centraal in Sjefs dagelijkse leven. 
De woon- werkkamer met een enorme hoeveelheid natu 
ralia, aquaria, kasten waarin hij vlinders kweekte en an 
dere curiosa én de keuken met een tafel waaraan heel 
veel vogels van allerlei pluimage hebben stilgestaan bij 
en gefilosofeerd over het leven. Vooral over de mens die 
er in de ogen van Sjef een potje van maakt door niet met 
de natuur mee te bewegen en ervan te genieten, maar er 
juist tegen te vechten en zo veel kapot te maken. 
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Hij had een enorme kring van vrienden en natuurkenners 
om zich heen. Mensen kwamen bij hem met planten en 
diertjes waarvan ze de naam niet kenden. Als die voor 
Sjef ook een raadsel waren, zocht hij net zo lang in boe 
ken of belde hij kenners totdat hij het wist. 

Kunst en natuur 
De Tuin van Sjef is een combinatie van natuur en kunst. 
Sjef vond het moeilijk te accepteren dat veel natuurken 
ners weinig op hebben met kunst en cultuur en veel kun 
stenaars niet al te veel verstand hebben van natuur. Na 
het afschaffen van de BKR in 1987, leefde Sjef van een 
bijstandsuitkering. Hij hoefde geen productie meer te 
draaien om in zijn bestaan te kunnen voorzien. Hij stak 
veel tijd in de tuin en het uitdragen van de ideeën er ach 
ter. Ook na zijn overlijden wordt de tuin bezocht door tal 
van belangstellenden die zich 
graag laten inspireren. Hij 
tekende in de Boulevardperi 
ode minder, maar maakte 
onder andere kunstobjecten 
over leven en dood, vaak 
samen met de in Velp wonen 
de en werkende Ierse kunste 
nares Ann Glynn. Zo maakte 
hij kastjes met goudgekleurde 
dode kikkers en een laatste 
avondmaal met vissenkoppen. 
Sjef heeft zich ingespannen 
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om de inlandse rivierkreeft te behouden voor de Rozen 
daalse Beek. Tussen de dakpannen in de grote vijver in 
zijn tuin leefden er op een gegeven moment wel driehon 
derd. Helaas is dit verleden tijd. Waarschijnlijk door een 
dodelijke schimmelziekte die de Amerikaanse rivier 
kreeft, een exoot, met zich meedraagt en die er zelf im 
muun voor is, is de inlandse rivierkreeft uit het watersys 
teem van de Rozendaalse Beek verdwenen. 

Erkenning 
Sjef was ook een paar dagen per week te vinden in het 
Natuurmuseum in Nijmegen. Daar kwam de vaardigheid 
die hij in een van zijn schaarse reguliere baantjes had 
opgedaan goed van pas. Hij heeft een groot deel van de 
insectencollectie opnieuw geprepareerd en gesystemati 
seerd. Met zijn onnavolgbaar nette handschrift heeft hij 
honderden, misschien wel duizenden etiketten van we 
tenschappelijke namen, vangplaatsen en -data voorzien. 
Voor zijn inspanningen voor ( 
natuur en milieu heeft hij JJ J 
diverse prijzen en erkennin 
gen ontvangen, onder meer 
van de Rotary, GroenLinks 
en het radioprogramma 
Vroege Vogels. 
Sjef beschikte over een fe 
nomenale veldbiologische 
kennis waar tal van weten 
schappelijk geschoolde bio 
logen niet aan konden tip 
pen. Sjef, de man die zoveel 
mogelijk leven om zich 
heen wilde, wordt erg ge 
mist, maar bestaat voort in 
zijn tuin. 

Ode aan de laatste sprong 
Bronnen: 
DVD's over het werk van Sjef van der Molen, gemaakt door Bas 
Krijgsman en mondelinge informatie van Truus Schennink 
Meer informatie op www.detuinvansjef.nl. 
Drie foto's van de tuin van Sjef met woning, vijver en kunstwerk 
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~~ __ B_o_e_k_b_e_s_pr_e_k_in_g __ ~J 
R.W. Sevenstern & Zoon 

Distillateurs, likeur- en brandewijnstokers Anno 1820 Dieren 
Jos Leeman en Theo van Gessel 

Iedereen kent de fietsen van Gazelle als een product waar 
Dieren bekend om is. 
Vroeger gold dat zeker 
ook voor de brandewijn 
van Sevenstern. Bij fees 
telijkheden kon een glaas 
je brandewijn met suiker 
van Sevenstern niet ont 
breken. Ruim 50 jaar ge 
leden (1967) sloot dit be 
drijf haar deuren en werd 
het overgenomen door 
Mispelblom in Zutphen. 
Het bedrijf was gevestigd 
in een aantal monumenta 
le panden. Op de hoek van 
de Hogestraat / Hoflaan 
waren de distilleerderij en 
het bureau gevestigd. Die 

zijn in 1984 gesloopt. Aan de overkant op de Hogestraat 
was het woonhuis van de familie Sevenstern en aan de 
Lagestraat was de expeditie gevestigd. Deze panden be 
palen nu nog steeds het aanzicht van de ingang van Die 
ren Zuid. Aan de Hoflaan was ook nog de kuiperij geves 
tigd, die later j ongeren sociëteit Oikos werd. 
Er is nu een boekje verschenen over de interessante ge 
schiedenis van dit bedrijf en de familie Sevenstern. De 
auteur Theo van Gessel, zoon van de laatste procuratie 
houder Louis Nic. van Gessel die ruim 40 jaar in dienst 
was van Sevenstern, kon daarbij putten uit de nalaten 
schap van zijn vader. Er zijn unieke foto's bij. 

40 

Samen met Jos Leeman heeft hij met dit boekje een lacu 
ne in de geschiedschrijving van Dieren gevuld. Het begin 
van dit bedrijf ligt bij het echtpaar Reinier Broens uit 
Ulft en Thecla Sevenstern uit Groningen die in 1788 in 
Amsterdam trouwden. Begin 1ge eeuw vestigen zij zich 
in Dieren. Dit echtpaar bleef kinderloos. Hun 16 jarige in 
Amsterdam geboren neef Reinierus Wesselius Se 
venstern kwam in 1816 bij hen wonen en werd hun erf 
genaam. In 1820 nam hij de zaak van zijn oom en tante 
over, vooruitlopend op de erfenis. Hij was een zeer suc 
cesvolondernemer en kreeg met zijn vrouw Aleida An 
tonia Deurvorst 17 kinderen. Vier generaties lang blijft 
het bedrijf in de familie 
Naast de familiegeschiedenis wordt ook de productie van 
brandewijn en likeuren beschreven en er wordt aandacht 
geschonken aan het personeel. Vooral de afbeeldingen 
zijn boeiend: ze geven een tijdsbeeld van het rustige 
tempo waarin het toen toeging. De vaten brandewijn 
werden gewoon midden op straat op- en afgeladen. 

Boekpresentatie Sevenstern & Zoon 

J os Leeman en Theo van Gessel, Commanditaire Ven 
nootschap R. W. Sevenstern & Zoon Distillateurs, likeur 
en brandewijnstokers Anno 1820 Dieren, uitgave 'Dieren 
Vroeger en Nu' Dieren, 2018. ISBN/EAN 978-90-9030761-9, 
€ 10,-. Jeroen van Gessel 
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Mededelingen van het bestuur 

Beste leden, 

Voor u ligt het tweede nummer van Ambt & Heerlijkheid van het verenigingsjaar 2018. De algemene ledenvergadering op 19 
april is goed verlopen met een instemming voor het gevoerde beleid en een goedgekeurde begroting 2018. 

Na enkele jaren van intensief zoeken naar een archief- en werkruimte voor de vereniging, waarbij naar een elftallocaties 
navraag is gedaan, kon nu op de ledenvergadering medegedeeld worden dat vanaf 1 mei 2018 via de gemeente tot 1 
november 2019 een in tweeën gedeeld klaslokaal in het Sprengenhus te Laag-Soeren in gebruik genomen kan worden. 
Weliswaar is deze minder centraal gelegen dan gewenst maar wel een mooie ruimte met goede mogelijkheden. 
Een belangrijke mededeling die nieuwe perspectieven opent en tegelijkertijd de maatschappelijke betekenis van de 
Oudheidkundige Kring in de toekomst voor de samenleving kan vergroten. Het is ook een bijzonder moment voor onze 
vereniging, die volgend jaar januari 65 jaar bestaat. Reden genoeg om dat te vieren en tegelijkertijd het onderkomen van de 
vereniging te presenteren. Het eerste lid dat een bijdrage wil leveren aan dit jubileum heeft zich al gemeld. Anderen zijn welkom 
dat ook te doen. 

Verder werden in de ledenvergadering de bestuursleden mevrouw Hilde Brekelmans en Jeroen van Gessel unaniem herkozen 
als bestuurslid. Mevrouw Yvonne van Lynden uit Velp was tussentijds aftredend. Voor haar in de plaats werd unaniem gekozen 
de heer Willem Kleijn uit Velp. Wij wensen hem veel succes en vreugde toe in het bestuur. 

De ledenvergadering in Nieuw Schoonoord in Velp werd afgesloten met een zeer interessante lezing over 'Geërfden, marken 
en buurtschappen' door dr. Frank Keverling Buisman. De spreker wist een aantal nieuwe punten uit de geschiedenis naar voren 
te brengen die in de twee boeken die in de afgelopen jaren zijn verschenen weinig of geheel niet zijn belicht. In het bijzonder 
betrof dat de marken van Rheden en Worth-Rheden. Ook de achtergrond van de tenaamstelling van de gemeente Rheden 
(vanaf 1573 ontstaan) werd verduidelijkt. Reden voor de voorzitter om het 450-jarig bestaan van de gemeente Rheden in 2023 
onder de aandacht te brengen. Instemming was er om dit tijdig kenbaar te maken bij het gemeentebestuur. 

Inmiddels zijn in dit jaar de dorpswandelingen weer begonnen en heeft de eerste excursie naar Orgelmakerij Reil in Heerde op 
18 mei plaatsgevonden. Met de lezingen is dit jaar een start gemaakt op 12 april in de Oude Jan te Velp in samenwerking met 
de "Vereniging De Sociëteit" uit Velp. Mevrouw dr. Elize Storms heeft op boeiende wijze het ontstaan en de betekenis van het 
Gelders Arcadië naar voren gebracht. 

Namens het bestuur 
Jan Jansen, voorzitter. 
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