
Ambt & lleerlijkheid • 

Tijdschrift van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal jaargang 64 nr. 201 december 2018 



OUDHEIDKUNDIGE KRING 
Rheden 

Doelstelling 
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is 
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de Kring zelf bewaard. IJl overleg zijn deze stuk 
ken voor eenieder te raadplegen of te bezichtigen. 

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 

De Oudheidkundige Kring staat geregistreerd als 
ANBI cultuur-instelling. 
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Van de redactie 

Voor u ligt de laatste A&H van 2018. Wij hopen dat u ons blad ook 
dit jaar met veel plezier heeft gelezen. 
In dit nummer een stuk van Cathrien van de Ree over de bedrijvig 
heid die vooral vroeger in Rozendaal plaats vond. 
We hebben het afgelopen jaar in elk nummer aandacht besteed 
aan Rozendaal i.v.m. het feest 200 jaar Rozendaal en sluiten met 
dit stuk deze reeks af. 
Hierop volgt een stuk van Anita Matser over de bedrijvigheid van 
drie generaties Kranenburg in Velp. 
Frans Wellink rondt de geschiedenis van De Kruishorst af. 
Ton Elzebroek vertelt het spannende verhaal van een overval op 
'De l.uchte' in Spankeren. 
Hierna vervolg ik mijn verhaal, na een lange pauze, over de bewo 
ners van Biljoen met Alexander Bernard 11 van Spaen. 
Jos Leeman vertelt alles wat er valt te weten over de molens in 
Dieren. Het verhaal van een omstreden verbouwing van de kerk 
van Ellecom in de negentiende eeuw is op papier gezet door Frank 
Keverling Buisman en Jan Jansen. 
Verder hebben wij nog drie speciale boekbesprekingen voor u: de 
eerste gaat over de orgelmakers Gebr. Leichel, die werkten o.a. in 
Arnhem, Drempt, Dieren, Laag-Keppel, Eerbeek, Loenen, Ellecom, 
Rheden, Rozendaal en Doesburg. U ziet dat zij in vier van onze 
dorpen betrokken waren bij het orgel! Dan volgt een bespreking 
van het boek over een kleine bijzondere begraafplaats aan de 
Bergweg in Velp. Misschien kent u de begraafplaats door het boek: 
Knielen op een bed violen. Tenslotte het boek Nijver Dieren-noord, 
waar we door omstandigheden jaren op hebben moeten wachten. 
We sluiten dit nummer af met een verslag van de zomerexcursie 
van de Kring naar Dordrecht en met zoals gewoonlijk, de medede 
lingen van het bestuur van onze voorzitter. Meer foto's van de 
excursie, interessante boekbesprekingen, lezersvragen en veel 
meer vindt u op onze website: w.w.w.oudheidkundigekring.nl 
Namens de redactie wens ik u hele fijne feestdagen toe. 
Volgend jaar viert de Kring haar 65ste verjaardag en daar zullen wij 
beslist aandacht aan besteden. Nelleke den Boer-Pinxter 



200 jaar gemeente Rozendaai 

Bedrijvigheid in Rozendaai 
Cathrien van de Ree 

Wie het rustige Rozendaal kent, denkt niet meteen aan 
een middenstand. Aan de Rozendaalselaan waren ooit 
een kleermakerij, een wasserij en zelfs een leerlooierij. 
Tegenover het kasteel was voor WO IJ enige tijd een 
winkeltje in rookwaren. Eén winkel heeft in Rozendaal 
bijna twee eeuwen stand gehouden: de bakkerij! 

Rozendalers gingen oorspronkelijk in Velp naar de kerk 
en daar deden ze ook hun inkopen. Uit rekeningen van de 
Rozendaalse diaconie uit de 1ge eeuw blijkt dat men 
voor arme mensen rekeningen betaalde aan winkeliers en 
de apotheek in Velp en aan de kleermaker in Rozendaal. 
Een echte middenstand was er niet. 

Molens 
De molens langs de Rosendaalse Beek leverden wel be 
drijvigheid: bijvoorbeeld de Pannenmolen, oorspronke 
lijk een kopermolen. Later schakelde men over op papier 
maken. Eind 1ge eeuw raakte papier scheppen in on 
bruik, dus moest men opnieuw overschakelen. Een voor- 

Gosensmo/en als wasserij, zonder Gradus en Oerk van De/den, 
begin 20e eeuw, collectie Dick van De/den 
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beeld: Gradus van Delden, papiermaker, een zoon van 
papierfabrikant Derk van Delden van de Gosensmolen 
aan de Rozendaalse Beek, trouwde in 1870 in Laag Kep 
pel met Gerritje Kerkkamp. Hun zoon Derk begon nog 
als papiermakersknecht, maar bij zijn huwelijk in 1900 
met Gerritdiena Siebelink uit Ruurlo, stonden hij en zijn 
vader Gradus allebei in de acte als "bleeker" . 
De molens hielden het nog een tijd vol met wassen en 
bleken en in één geval met leerlooien. De laatste (ko 
ren)molen bij de Ringallee werd in 1945 verwoest. 

De eerste bakker 
De bakkerij zat in het pand Rozendaalselaan 16A. Aan 
de achterzijde zit een gevelsteen ingemetseld, die het 
jaartal 1773 vermeldt en de letters TVHS. De letters 
staan voor Teunis van Hulsteijn. Hij kwam uit Velp en 
hij is in 1771 in de Oude Jan getrouwd met Derkje Bon 
gers. Ze hadden een hele rij kinderen. Teunis is in 1819 
in Velp begraven, 
want er was toen geen 
begraafplaats in Ro 
zendaal. 
Op de plek waar het 
nieuwere huis met nr. 
18 staat, stond een 
schuur en daarnaast 
was een braakliggend 
landje of "braak land 
je". De achterzijde van 
het terrein grensde aan 
de moestuin van het 
kasteel. Ten zuiden '" 
van de kerktuin en de 
moestuin liep het Bak 
kerspad. 

Geve/steen TVHS 1773, 
foto Cathrien van de Ree 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Bakkerij met uitsta/kasten, Rosendaa/se/aan, collectie Wa/ter de Wit 

Bakkers in de 1ge eeuw 
Wie er na bakker Hulsteijn 
kwam, weten we niet pre 
cies. Maar uit doop- en 
trouwboeken zijn soms wel 
beroepsgegevens te achter 
halen. En wie volgens de 
archieven als bakker in 
Rozendaal trouwt, kinderen 
krijgt en sterft, heeft daar 
vast ook als bakker ge 
werkt. 
Vermoedelijk kwam er na 
Hulsteijn eerst een Jan 
Jansen in de bakkerij. Hij 
was een zoon van Gerrit 
Jansen, broodbakker en PetronelIa Hulsteijn, een dochter 
van bakker Hulsteijn. Hij stierf in 1826, pas 40 jaar oud. 
Zijn dochter, PetronelIa Wilhelmina Jansen, 27 jaar en 
dienstbode van beroep, trouwde in 1844 te Rozendaal, 
met Cornelis van Roekel, broodbakker, 24 jaar. Cornelis 
van Roekel overleed in 1881 in Rozendaal, Petronella 7 
jaar later. 

Bakkers in de 20e eeuw 
Vermoedelijk kwam Roelof Peters in de bakkerij om 
streeks 1898, het jaar waarin hij trouwde met Everdina 
Beumer uit Velp. Zijn vader Marinus was tuinman op het 
kasteel. Roelof stopte in 1932. Hij was ook een tijd dia 
ken en later ouderling in de Rozendaalse kerk. 

De ouders van mevrouw Drosten-van der Hoeven namen 
de bakkerij over van Roelof Peters in 1932. Van der 
Hoeven had tot dan toe als bakkersknecht bij anderen 
gewerkt en zag nu kans om voor zichzelf te beginnen. 
Mevrouw Drosten denkt dat het pand wel als een boerde 
rij gebouwd is, maar nooit als zodanig in gebruik is ge 
weest. Meerdere huizen waren gewoon zo gebouwd, ook 
dienstwoningen van het kasteel. Bakker Van der Hoeven 
had, net als bakker Peters, wel een moestuin naast het 
huis en ze hadden altijd een paar varkens, "voor het oude 
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brood, weet je wel", vertelt 
mevrouw Drosten. 

Nieuw: kruidenierswaren 
Mevrouw Van der Hoeven 
begon voor de oorlog al 
met kruidenierswaren. De 
zijramen naast de deur 
vormden de uitstalkasten. 
Maar hoe ging het met de 
nering van de zaak? Het 
aantal inwoners van Ro 
zendaal was immers be 
perkt, zo tussen de 400 en 
500 in die jaren. Er werd 
ook in Velp bezorgd bij 

familie en bekenden. "Maar katholieke mensen gingen 
natuurlijk niet bij ons". Rozendalers waren overwegend 
hervormd. 
Zoals toen gebruikelijk was, werd er "gehoord" en dan 
werden de benodigde kruidenierswaren aan huis bezorgd. 
Het assortiment was bescheiden, maar leveringen voor de 
partijen en feesten van de rijkere mensen brachten extra 
werk en inkomsten. "En feesten konden ze!" 
De brood bezorging was aanvankelijk nog twee keer per 
dag. Mensen uit de directe omgeving kwamen wel naar 
de winkel. "Als er iets bijzonders was, wist mijn moeder 
het eerder dan de mensen op het gemeentehuis", lacht 
mevrouw Drosten. 
De bakkerij heeft de hele oorlog door min of meer ge 
functioneerd. "Wij hebben eigenlijk nooit honger ge 
kend". Kort na de oorlog waren er nog drie knechts, later 
minder "want mijn vader hield niet van groot. Hij hield 
het graag overzichtelijk." 
In 1967 is de zaak afgebouwd. De bakker kreeg hart 
klachten. Aanvankelijk kwam er brood van de fabriek en 
bleef de zaak draaien. Maar dat was van korte duur. 
De enige middenstander van Rozendaal sloot de deuren: 
"Net op tijd, want toen kwam Albert Heijn en was je 
alleen nog maar goed als de mensen iets vergeten wa- 
ren." 
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200 jaar gemeente Rozendaai 

Molenhuis Kerklaan, waar een tabakswinkellje was, ca. 1905, foto 
Werner K. van Pallandt, collectie Toon Nelemans 

Rookwaren als bijverdienste 
De ouders van de heer Drosten hadden in de jaren voor 
de Tweede Wereldoorlog een sigarenzaak aan huis. Het 
huis lag aan de Kerklaan, tussen "de Hut" en het terrein 
van de kerk, waar nu garages staan. Oorspronkelijk was 
hier een van de molens van het kasteel. Het huis was 
later in twee delen gedeeld, maar bij buren van de familie 
Drosten kon je toen nog een trap af naar resten van de 
molen. 

mee, maar "later werd het allemaal minder, ook voor de 
adel". Toen raakte Mannes Drosten senior zijn vaste 
betrekking kwijt, maar hij werd nog wel regelmatig inge 
schakeld om te bedienen bij partijen en feesten. Hij zat in 
de vaste pool van personeel dat werkte voor de eigenaar 
van De Olde Dubbelink in Velp, die vaak de catering van 
feesten verzorgde. 
Het rookwarenwinkeltje bracht een bescheiden aanvul 
ling van de inkomsten. Er was een kleine opkamer aan de 
voorzijde van het huis waar de sigarenzaak gevestigd 
was. De toenmalige hoofdingang voor bezoekers lag bij 
het hek aan de Kerklaan, tegenover de kerk. In die tijd 
trok het park met De Bedriegertjes veel bezoekers voor 
een dagje uit. Schuin tegenover de ingang kon je dus 
"een rokertje" aanschaffen. In de oorlog was tabak niet 
meer te krijgen, dus stopte de handel. Het huis werd in de 
laatste winter getroffen door een VI. Na de oorlog is de 
sigarenzaak niet opnieuw opgestart. 

Overige bedrijvigheid 
Lange tijd waren er ook een kleermaker en een schoen 
maker. Verschillende Piepers waren kleermaker: Arnol 
dus, vermoedelijk tussen 1832 en 1860, daarna zijn zoon 
Derk Willem en zijn kleinzoon Bernard (overleden 
1916). Gerrit Roelafs, een broer van bakker Roelofs, was 
ook kleermaker. Als schoenmaker vond ik de namen van 

De vader van de heer Drosten was al jong als huisknecht 
begonnen bij baron Werner Karel van Pallandt van Ro 
zenheuvel. Hij maakte de tijd van paltijen en ontvangsten Kleermaker met gezin voor Rosendaalselaan 2, coll. Walter de Wit 
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Bord kleermakerij, G. Peters, 
collectie Walter de Wit 

droogzolder aan de beek. 

200 jaar gemeente Rozendaai 

Hendrik Ruetink en van 
Hendrik Groenhof. 
Het pand Rosendaalse 
laan 2-8 staat op de 
gemeentelijke monu 
mentenlijst en huisvest 
te o.a. de kleermaker en 
de schoenmaker en het 
bedrijfsgebouw achter 
deze huizen staat er nog 
altijd. Ze werkten veel 
voor het kasteel: denk 
alleen al aan koetsiers- Het pand Rosendaa/selaan 2-8 
uniformen en andere 
dienstkleding. 

Van de overige bedrijvigheid langs de beek resten alleen 
het molenhuis in het beekdal en de nog herkenbare 

van de 
as v_r- 

Bronnen 
interview dhr. en mevr. Drosten-van der Hoeven 
www.wiewaswie.nl en daaraan gelinkte bestanden en scans Gelders Archief 
www.molendatabase.nl (website van verdwenen molens) 
Archief Hervormde gemeente Rozendaal 
Grafstenen begraafplaats Rozendaal 
Monumentenregister 
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Bedrijfsgebouw Siempkesstraat 2-4 

Op de valreep van het 200 jarig jubileum, is het monu 
ment, dat is geplaatst op de 70ste verjaardag van Baron 
W.F.T. van Pallandt (4 sept. 1962), gerestaureerd! 
Hij zat 35 jaar in de raad, waarvan 33 als wethouder. 
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Drie generaties Kranenhurq in Yeçp inbiina 70 jaar 
Anita Matser 

De firma Kranenburg is voor veel mensen een begrip in 
Velp en wijde omgeving. Het familiebedrijf kan terugzien 
op een lang en interessant verleden dat teruggaat naar 
1949 van de vorige eeuw. Gerrit Kranenburg was de 
grondlegger van het bedrijf Anno 2018 telt Kranenburg 
drie winkels. De geschiedenis laat niet alleen de groei 
van het bedrijf zien, maar ook de ontwikkeling van de 
ondernemer en de veranderingen in onze maatschappij. 

De grondlegger 
Na de oorlog leefde het grote gezin in een woning aan de 
Larensteinselaan. Gerrit Kranenburg (1913-1965), kost 
winner van het gezin, had samen met zijn broer een 
brood- en banketzaak in Arnhem. Dat gaf hij op. Maar 
omdat er toch brood op de plank moest komen voor de 
12 gezinsleden ging hij werken bij de Enka. Dat was van 
korte duur, werken voor een baas zag hij niet zitten en hij 
besloot "eigen ondernemer" te worden. Hij wilde persé 
een eigen zaak opstarten en inspelen op een behoefte op 
de markt: "het verhuren van wasmachines". In 1949, toen 
hij 36 jaar oud was, begon hij met verhuur van de, nu 
voor ons ouderwetse, wasmachine met wringer. 

Van verhuur naar verkoop 
In 1952 verhuisde hij met zijn vrouw Teuntjen Grada 
Wolven (1914-2003) en kinderen naar de Enkweg 31, 
waar hij zijn net begonnen bedrijf voortzette. De wasma 
chine met wringer werd snel opgevolgd door een wasma 
chine met losstaande centrifuge. De apparaten werden 
verhuurd op de dag dat er gewassen moest worden; 
wasmachines voor fl,50 en de centrifuges voor fl,- per 
dag. De wasmachines werden 's morgens gebracht en 
tegen de avond weer opgehaald. 
Zoon Martin Kranenburg hielp als jongen al mee sjou 
wen. Dat ging volgens een vast patroon; eerst naar De 
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Geitenkamp, daarna naar Velp en tenslotte naar Rheden. 
Als startende ondernemer ontbrak het nog aan het nodige 
bedrijfskapitaal en om het transport te kunnen regelen 
huurde hij een aantal jaren een bakfiets bij de 'oude' Jan 
Siebelink. 

Een oude wasmachine met wringer 

Na verloop van tijd verkocht Gerrit Kranenburg ook 
wasmachines en centrifuges. Deze kwamen noodge 
dwongen te staan in de serre van hun woning aan de 
Enkweg, die eigenlijk niet geschikt was als winkel. Het 
gebruik ervan ging ook ten koste van de leefruimte van 
de familie. 
De zaken met de wasmachinehandel gingen goed en het 
huis werd al snel te klein, ook omdat uitbreiden van de 
serre als echte winkel onmogelijk was. 
Daarom had Kranenburg er wel oren na om te ruilen van 
pand met bakker Zinnemers, die van zijn pensioen ging 
genieten. 
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De eerste winkel 
En zo trok het gezin in 1957 naar Mauritsstraat 1 in 
Velp-zuid, gelegen op een kruising met verschillende 
ondernemers; een slager, kruidenier, kapper, een sigaren 
en sigaretten winkel en een oudpapierhandel. Door het 
betrekken van een woonhuis met een "echte winkel" 
veranderde ook het assortiment sterk. De primaire activi 
teiten gingen nu uit naar verkoop van huishoudelijke 
artikelen en artikelen zoals 10- en 16 ampère stoppen, 
stekkers, elektradraad en gloeilampen etc. Gevolgd door 
radio's, zwart-wit televisies en grammofoonplaten. Het 
gezin was in die tijd bevoolTecht want het bezat een eer 
ste zwart-wit televisie, wat in de eerste jaren veel extra 
bezoek opleverde, vooral bij voetbalwedstrijden. 
Het bedrijf bleef groeien en de winkel moest al snel wor 
den vergroot en verbouwd. De ruimte werd qua verkoop 
oppervlakte bijna verdubbeld, er kwam meer etalage 
ruimte en het interieur werd voorzien van mooie schap 
pen voor radio's, televisies en huishoudelijke apparaten. 

Winkel Mauritsstraat 1, na verbouwing 

Uitbreiding werkzaamheden 
Er kwam een monteur in dienst voor de reparatie van de 
radio's en televisies, die toen nog werkten op lampen. 
Mevrouw Kranenburg deed de winkel en Gerrit Kranen 
burg verzorgde voor een deel de verkoop en het monta 
gewerk. Bij de verkoop van televisies behoorden ook 
antennes. De antennes en het plaatsen ervan vormde 
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Interieur, na de heropening 

naast het reparatiewerk aan radio en tv's een nieuwe bron 
van inkomsten. Zoon Martin hielp Gerrit Kranenburg bij 
de montage van de honderden antennes en ook Harry en 
Ad mochten zo nu en dan eens mee het dak op. De bak 
fiets is dan allang vervangen door de eerste bestelwagen 
met belettering. 
Naast het merk Blaupunkt deed ook het merk Loewe TV 
met succes zijn intrede in de winkel. De vertegenwoordi 
ger van het merk Loewe Opta was meneer Meulenbelt. 
Hij kwam zo vaak over de vloer dat de jongste kinderen 
hem "oom" gingen noemen. Rond 1970 deed de kleuren 
TV zijn intrede en dat was wederom een volgende grote 
stap in de ontwikkeling van het assortiment en het be 
drijf. 

Overname door Martin Kranenburg 
In het begin van de jaren '60 werd Gerrit Kranenburg 
ziek. Ondanks de hulp van de monteur en zijn vrouw kon 
hij de zaak niet meer geheel zelfstandig runnen. 
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Bestelwagen met Gerrit Sr. en Jr. 

Gelukkig had zoon Martin zijn elektrotechnische oplei 
ding afgerond en kon hij zijn ouders bijstaan. De grote 
droom van vader Kranenburg om de zaak uit te breiden 
tot een bedrijf waarin alle kinderen werkzaam konden 
zijn, werd wreed verstoord toen hij in 1965, op 52 jarige 
leeftijd, overleed. Zoon Martin heeft het bedrijf in 1966 
"noodgedwongen" overgenomen, samen met zijn vrouw 
Ria Kranenburg met wie hij in dat jaar ook trouwde. Hij 
was toen 26 jaar. Zij nam geleidelijk de taken van me 
vrouw Kranenburg sr. over. Martin en Ria betrokken de 
woning en winkel. 

~11·tilil~ 1·;1 IIC 11 I tlII11 
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Met het overlijden van Gerrit Kranenburg en de overna 
me is ook de bedrijfsnaam gewijzigd. Het logo is ge 
maakt door zoon Ad Kranenburg. 

Naar de Emmastraat 
Onder de leiding van Martin groeide het bedrijf gestaag 
en was verdere uitbreiding en verandering van locatie 
een logische vervolgstap. In 1974 is het bedrijf verhuisd 
naar de Emmastraat nr. 3. Een winkel in het centrum met 
veel verkeer en winkelende mensen had zakelijk gezien 
zo zijn voordelen. In het centrum van Velp kon verder 
worden gewerkt aan de groei en expansie van de zaak. 
Ook hier volgde een dynamische periode en winkel en 
woonhuis werden in de loop van de jaren grondig ver 
bouwd en aangepast. Zelfs de bestaande kleine kelder 
onder het winkel/woonhuis werd vergroot en verdiept 
voor een grote ondergrondse werkplaats. 
De eerste jaren van de Fa. Kranenburg in de Emmast:raat 
is de bestaande gevel met de terugvallende entreedeur uit 
1933 bewaard gebleven, maar eind van de jaren zeventig 
ontstond het idee om de gevel van het winkelpand te 
moderniseren en aan te passen aan het toenmalige tijds 
beeld van winkels met meer glas, openheid en transpa 
rantie. 
Het ontwerp van de nieuwe gevel is gemaakt door broer 
Ad Kranenburg, die op deze wijze wederom een klein 
steentje kon bijdrage in de ontwikkeling van het bedrijf. 

Naar huidige locatie 
Maar een ondernemer is geen echte ondernemer als je 
stopt met groeien. U raadt het al. In 1986 werd het hele 
bedrijf en woonhuis wederom verplaatst naar het tegen 
over gelegen pand op de hoek van de Hoofdstraat 45 en 
de Emmastraat. (één van de huidige locaties). Ook dit 
pand werd weer geheel verbouwd en zo kon de groei van 
het bedrijf (gestaag) worden voortgezet. Ook hier woon 
de het gezin boven de winkel. Er was zoveel werk dat 
naast Martin en Ria in 1988 ook hun beide zoons Peter 
en Fred in de zaak gingen werken, zodat zij hun ouders 
konden ondersteunen bij het verwezenlijken van hun 
gezamenlijke ambitie. 
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Met de oprichting van de VOF (vennootschap onder 
firma) dat jaar werd tevens de formele stap gezet van 
eenmansbedrijf naar een onderneming. Hiermee ging 
toch een beetje de droom van Gerrit Kranenburg senior 
in vervulling. 

Pand Hoofdstraat 45 hoek Emmastraat 

De expansiedrift van de ondernemers was niet te stuiten 
en in 1991 kon het naastgelegen pand van melkslijterij 
J oosten aan de Emmastraat 2 worden aangekocht. Door 
het verbinden van beide panden werd het mogelijk de 
verkoopoppervlakte van de winkel aanzienlijk te vergro 
ten. Ook het interieur van de winkel is vele malen aange 
past en zijn er veranderingen aangebracht aan de indeling 
en het assortiment. Naast het witgoed namen televisies 
en audio systemen een steeds belangrijkere plaats in. 
In 2001 kon het voormalige pand van groenteboer Valen 
aan de Emmastraat (57) worden toegevoegd aan het ar 
senaal panden. Dit ruime pand bood, naast een ruime 
bovenwoning, ruimte voor een werkplaats, opslagruimte 
en er was een goed toegankelijke parkeergelegenheid. 

Drie generaties ondernemers 
Na meer dan 40 jaar inspanningen van Martin en Ria 
werd het in 2007 langzamerhand tijd een stapje terug te 
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doen en hebben zij besloten het bedrijf over te dragen 
aan hun beide zoons Peter & Fred. Via een formele over 
eenkomst werd de overdracht beklonken. De continuïteit 
van het bedrijf was hiermee gewaarborgd en de zoons 
konden vanaf dat moment als formele eigenaren het stok 
je overnemen. 
Hoewel Martin en Ria hun bedrijf hebben overgedaan 
zijn zij nog bijna dagelijks in de zaak aan de Hoofdstraat 
Emmastraat te vinden om hun steentje bij te dragen 
(2018). 

Door de invloed van technologische ontwikkelingen 
zoals het internet, de digitale revolutie en de ontwikke 
ling op het gebied van IeT, veranderden ook de pro 
ducten en marktbehoefte. Peter en Fred besloten om met 
hun tijd mee te gaan. Naast het bestaande verkoopcon 
cept van de vestiging aan de Hoofdstraat lag er een extra 
uitdaging om als onderneming hierop in te spelen. Dit 
resulteerde in het openen van een nieuwe speciaalzaak. 
Voor de realisatie hiervan is in 2012 door beide eigena 
ren een nieuwe BV in het leven geroepen en kon in Arn 
hem een tweede bedrijf worden gerealiseerd. 

Na een intensieve opstart periode en opgedane ervaring 
is Peter formeel eigenaar geworden van de vestiging in 
Velp en Fred van de vestiging in Arnhem. Deze aanpas 
sing heeft In het voorjaar van 2016 geleid tot uitbreiding 
van de bestaande Loewe Gallery in Arnhem met een 
tweede nieuwe vestiging in Zevenaar. 

Bijna 70 jaar na dato heeft het ondernemerschap van 
Gerrit Kranenburg zich voortgezet in zoon Martin en zijn 
kleinzoons Peter en Fred. En is hij de grondlegger van de 
huidige drie winkels. 

Met dank aan Ad Kranenburg en familie. 
Contact: Anita Matser, anita.m@ke-it.nl 
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Landqoed De Kruishorst te "worth-Rheden. 111 
Frans Wellink 

Na eeuwen in het bezit van de adel te zijn geweest, werd 
het landgoed gekocht door "nieuw geld". Albert Vis en 
zijn vrouw werden de nieuwe eigenaren van 'De Kruis 
host'. 

Familie Vis 
Albert Vis werd geboren op 30 juni 1891. Hij overleed 
op de Kruishorst op 13 december 1970, alwaar zijn as 
verstrooid is onder de grote Atlantis-ceder. Hij huwde op 
4 mei 1916 met Hendrika Maria Dekker. Zij werd gebo 
ren op 30 januari 1896 en overleed op 22 juli 1982 te 
Wassenaar. Uit hun huwelijk kwamen zes kinderen 
voort, drie jongens en drie meisjes. 
Albert Vis en zijn vrouw waren beiden spruiten aan de 
stam van (vooroorlogse) grote, rijke en invloedrijke 
Zaanse industriëlen. Albert was mede-eigenaar en direc 
teur bij Wessanen te Wormerveer, waar hij ook woonde. 
Hij was verantwoordelijk voor de 'rijst-vleugel'. Hij was 
voorzitter van de Kamer van Koophandel en lid van de 
commissie van voorbereiding tot het bouwen van de 
Coentunnel. Hij bracht de Wessanen fabrieken naar de 
beurs en dat was een goede gooi. 
Wessanen is nu een bedrijf met tientallen vestigings 
plaatsen in binnen en buitenland en even zoveel vingers 
in de pap van de humane voedingsmiddelenindustrie en 
de veevoeder sector. Er zijn vijf á zesduizend werkne 
mers (2002) werkzaam en de jaaromzet bedraagt 
4 miljard euro, of te wel € 4.000.000.000 (Men zou haast 
nullen tekort komen op de computer). Na de beursgang 
werd hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van 
Wessanen. 
Zijn moeder was een dochter van Schoute, producent van 
cacao, ook te Wormerveer. Alberts vrouw was een doch 
ter van de eigenaar van Dekkers Zeepfabrieken. Wie 
kende vroeger Diesel waspoeder en Adelaar scheerzeep 
niet? 
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Haar moeder was een van de drie Zaanse gratiën, allen 
dochters van Honig. 
Een van deze gratiën was haar zus Maria, deze trouwde 
met een Verkade. De bekende 'Maria kaakjes' zijn naar 
haar vernoemd. De oudste zoon van Albert trouwde met 
een Duyvis dochter. Of het nu Linoleum te Krommenie 
was of Bruynzeel, het was allemaal familie van elkaar. 
Inmiddels werd Albert in 1941 (oorlogstijd), 50 jaar. Tijd 
om zich op de aankomende oude dag te bezinnen. Hij en 
zijn vrouw wilden wel eens wat anders dan het Zaanse 
circuit. Zij zochten tevens wat frisse lucht in plaats van 
de koffie-, chocolade-, zeep- en koekjes-lucht en dachten 
dit te vinden in de buurt van de Steeg. 
Blijkens een brief geschreven op 8 juni 1941 aan notaris 
Putman Cramers te Velp, verzochten zij deze notaris zijn 
medewerking bij het vinden van een zomerverblijf met 
ruim bos erom heen en gezicht op de IJssel. 
Zelf waren zij al eerder op zoek en stuitten op Heuven, 
de Valkenberg, West-End en het kasteelachtige huis van 
de heer Spiele (achter de benzinepomp) te de Steeg. 
Ook werden bouwterreinen te Velp bekeken. Veel leeg 
staande of nog te bouwen villa's. Dit was het toch alle 
maal net niet, de één was niet te koop en bij de ander zag 
je de IJssel niet. 

De Kruishorst 
Door de notaris werden zij geattendeerd op de Kruis 
horst, die al ruim tien jaar leeg stond. De Kruishorst was, 
na bezichtiging, ook net niet helemaal wat ze zochten. 
Een verwaarloosd huis, de trein die door de tuin reed en 
een oude tuinbaas à f 12. - per week plus vrij wonen, die 
ze ook over moesten nemen. Er was geen gas, centrale 
verwarming, waterleiding, geen aansluiting op het riool, 
maar daar was de prijs dan ook naar. Telefoon was er 
wel, al sinds begin 1900, als enige aansluiting in Rheden, 
zoals het telefoonboek uit 1910 laat zien. 
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Bos was er ook, 16 hectare met veel oude bomen en als 
topper, zo niet het belangrijkste, het zo begeerde uitzicht 
op de IJssel. Na wat heen en weer geschrijf en bezoeken 
aan de Kruishorst, maakte de heer Vis op 29 Augustus 
1941 na een bezoek aan de rentmeester Ch. Tromp Mees 
ters, een begrotinkje achter op zijn sigarendoosje. 

Vaste lasten -een soort belasting op grond 
Straatgeld 
Assurance 
Onderhoud 
Electrisch 

f 1.070, - 
f 185, 
f 132, 
f 180, 
f 20,- 

Arbeidsloon 1 tuinbaas, 1 vaste en 1 losse arbeider 
f 1.900, - 
f 213, 
f 400, 
f 4.100, - 

Diverse onkosten 
Kosten rentmeester 
Jaarlijkse kosten 

De Kruishorst gekocht door de heer Vis 
Op 1 september 1941 werd de notaris 'telefonisch' in 
kennis gesteld dat de heer Vis het landgoed groot 16 
hectare met daarop een landhuis, een koetsierswoning, 
paardenstallen en koetshuis, een tuinmanswoning met 
oranjerie, een hof met broeibakken, kassen, een potten 
stal en muren door hem als gekocht beschouwde. In de 
prijs waren ook de palmen en oranjebomen in kuip, inbe 
grepen. 
Bedongen werd dat de oogst van het ooft de vorige eige 
naresse ten goede kwam. 
En hiermede begon een tienjarige periode van ellende en 
tegenslag. Voor het tekenen van de voorlopige koopacte 
werd er reeds op 3 september vanuit Den Haag gebeld, 
dat men inbeslagname overwoog van de 'plaats', voor het 
huisvesten van jonge vrouwen van de Arbeidsdienst.De 
Arbeidsdienst was een door de Duitsers opgerichte ar 
beidsorganisatie op militaire leest geschoeid, die zich 
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bezig hield met veldwerk en ontginning van b.v. heide, 
verricht door mannen en huishoudelijk en verpleegwerk 
verricht door vrouwen. Men droeg een uniform en exer 
ceerde met een schop. 
"Koenraad" was de flinke jongen. Het devies was: 'Ick 
dien'. Indien men bij deze organisatie in dienst trad werd 
men vrijgesteld 
van verplichte 
uitzending als 
werkkracht naar 
Duitsland of 
erger. 
Gezien het gemis 
van de meest 
elementaire 
voorzieningen in 
het "groote huis" 
en een beetje 
tegenwerking 
van de rentmees 
ter werd inbe 
slagname voor 
komen. 

Per 1 oktober 1941 werd de acte van koop gepasseerd. 
De Duitse bezetters lieten ook regelmatig hun oog vallen 
op de behuizing van de Kruishorst, maar door de afgele 
gen ligging en het ontbreken van gemelde voorzieningen 
hadden deze lieden ook weinig trek in bewoning. 

De familie Vis, wilde een bongerd aanleggen, het geheel 
ommuurd voor de teelt van leifruit. De rentmeester ging 
vol in de remmen hangen. Hij raadde deze planterij af, 
want er zou zo veel fruit van al deze fruitbomen komen, 
dat men familie en vrienden tekort zou komen om alles te 
slijten. Het zou een klein fruitbedrijf worden. Om de 
bevolking van Rheden van fruit te voorzien kon toch ook 
niet de bedoeling zijn. Een beton schutting van 20 meter 
vond de rentmeester meer dan voldoende en deze werd 
voor de somma van f.50. - bij de Meteoor besteld (de 
schutting staat er nog steeds). 
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Het aantal fruit 
bomen werd 

teruggebracht 
tot enkele stuks, 
wel van een 
gerenommeerde 
kweker. 
De kweker die 
deze bomen 
mocht leveren 
was inderdaad 
gerenommeerd, 
want hij was 

'hofleverancier van H.M. de Koningin', zoals hij vol trots 
onder het wapenschild van Hare Majesteit in zijn brief 
hoofd liet weten. 
De Duitsers stelden dit soort uitingen niet op prijs en de 
kweker moest zijn briefhoofd veranderen. Hij liet een 
zwart vlak over zijn heugelijke mededeling drukken. 
Tegen het licht gehouden, kon men het wapen met tekst 
echter nog zien. 

SPECIALE ROZEH- EN 
VRUCHTBOOMEHCULTUUR 

G. À. V AH ROSSEM RV. 

HAARDEN 
TElEfOON IN'rfRC. Ho. 5.415 
PQSTIUKENIMG No. A1625 

In april 1942 schreef de rentmeester dat het personeel 
morde en hij adviseerde de heer Vis om het loon met 
10% te verhogen, zodat het loon voor de arbeiders fIS. - 
per 6 dagen (55 uur) werd. De baas kreeg f 20. - per 
week, met daarnaast de toeters en bellen zoals vrij wo 
nen, elektriciteit, water, stoken (wel moest hij zelf het 
hout kappen, zagen en kloven) en het gebruik van de 
moestuin voor het kweken van groenten en fruit voor 
eigen gebruik. Hij hoefde dan ook geen tuin te huren 
voor de verbouw van zijn groenten. En dat scheelde hem 
dan ook f. 2,50 per jaar. 
Medio 1942 verplichtte de overheid de heer Vis om 25 
ton generatorhout te leveren. Alle boseigenaren werden 
hier toe verplicht. Door de grote kaalkap door mevrouw 
den Tex, voelde de heer Vis hier niet veel voor, hij dacht 
geen bos meer over te houden, 25 ton is toch 35 m? hout. 
Na veel traineren en ellenlange brieven aan allerlei in 
stanties, moest het generatorhout na aanwijzing van hout 
op stam door een staatsboswachter, op 15 november 
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1943 gedwongen geleverd worden. Zo niet, dan werd het 
van staatswege, op kosten van de heer Vis, weggehaald. 
Uiteindelijk hoefde er in 1944, 'maar' 15 ton geleverd te 
worden. 
Eind januari 1943, liet de rentmeester de heer Vis weten: 
'dat het hem in hoge mate verbaast, dat het grote huis 
nog steeds niet in beslag is genomen voor huisvesten van 
evacués' en gaf de heer Vis in overweging om het huis 
uit eigener beweging beschikbaar te stellen, dan had men 
nog enige zeggenschap. 
De arbeiders morden weer en de rentmeester verzocht 
per brief van 24 januari 1944 of hij de lonen per 1 febru 
ari 1944 van de arbeiders naar f 18. -per week mocht 
brengen. 'Het bedrag zijnde f 20. - per week voor jonge 
arbeiders, dat onder de Nieuwe Orde is gefixeerd voor 
landarbeiders, heb ik zelf niet ingevoerd op de onder 
mijn beheer staande landgoederen, omdat op een buiten 
plaats heel wat kalmer wordt gewerkt dan bij een boer'. 
De heer Vis liet deze verhoging, sociaal als hij was, met 
terugwerkende kracht per 1 januari in gaan. 

Huis gevorderd 
Op 25 februari 1944 kwam de huisvesting in het grote 
huis in een stroomversnelling na een telefoontje van de 
notaris Putman Cramer. De heer Taets van Amerongen 
uit Zeist had de notaris benaderd of de Kruishorst be 
schikbaar gesteld kon worden voor de Martha-Stichting. 
Deze Stichting hield zich bezig met het opvoeden van 
jongens, die waren ondergebracht op de Vanenburg te 
Putten en daar binnen een week uit moesten, vanwege 
legering aldaar van Duitse militairen. Het ging om 140 
jongens plus het benodigde personeel. 
Per brief van 10 maart liet de rentmeester weten: 'dat de 
keuken geheel in actie is en dat op zolder 60 kinderledi 
kanten mannetje aan mannetje zijn geplaatst. Het parket 
en verfwerk zullen van dit gebruik ongetwijfeld wel te 
lijden hebben, maar er wordt een goed en nuttig doel 
mee gediend, hetgeen eenigrins een pleister kan zijn op 
de wonde'. Aan de voorkant van het koetshuis werden, 
'waschgelegenheid en W. Ci's gemaakt die aansluiten op 
Uw eigen beer en zinkput'. 
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De kinderen zullen zich wel niet te veel 'gewasschen' 
hebben, gezien de afstand tussen het huis en deze voor 
zierungen. 
Weldra werd het een vieze bende want de putten konden 
de stroom uit de W.C 's en wasgelegenheden niet aan en 
liepen over, de prut liep over de oprijlaan het bos in. 
Op 26 december 1944 berichtte de rentmeester dat hij 
een klein gezinnetje, geheel in de gedachte van de heer 
Vis, aan woonruimte had geholpen door hen de koet 
sierswoning beschikbaar te stellen. 

Bevrijding 
Al spoedig was de bevrijding in Rheden op 16 april 1945 
een feit en zou de Kruishorst eindelijk gebruikt kunnen 
worden voor het doel waarvoor de heer Vis het gekocht 
had. De rentmeester schreef de heer Vis op 26 april 1945, 
dat hij de oorlog goed was doorgekomen en al weer druk 
doende was om de door de Duitsers met dynamiet omge 
blazen oude eiken van de Kruishorst te verkopen. Deze 
bomen waren als wegversperring over de Arnhems 
straatweg gebruikt. Verder zouden er nog wat landmijnen 
in het voorbos liggen. Op 21 juni 1945 zat de Kruishorst 
nog tjokvol met bijna 100 jongens. Er was voorlopig 
geen kijk op dat de heer Vis van zijn bezit kon genieten. 
17 september 1945 was de koetsierswoning weer leeg en 
had de rentmeester vernomen dat de Martha-Stichting 
binnenkort de biezen zou pakken. Er is hier verder niets 
over vermeld, maar vast staat dat op 1 november 1945 
het huis leeg was. 
Helaas maar voor even want nu nam het Militair Gezag 
het huis in beslag en zette er een stelletje geallieerde 
genie soldaten in. Deze verdwenen na de nodige vernie 
lingen aangericht te hebben weer op 15 februari 1946. 
Zij lieten o.a. de keuken en de waterpomp-motor kapot 
achter. Nergens kon het ding gerepareerd worden, zodat 
de Kruishorst zonder water zat. 
Het bezit was door de geldontwaarding te laag verzekerd 
en de rentmeester raadde de heer Vis aan het geheel voor 
ongeveer f. 150.000. - te verzekeren. 
Het loon van het personeel moest ook weer omhoog en 
ging f. 33. - per week bedragen. Ook moest er een man 
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Mevr. Vis met haar beide jongste dochters en zoon op de trappen 
van de Kruishorst droevig bijeen in 1946, nadat zij vernomen hadden, 
dat hun zomerverblijf weer gevorderd was. 

bijkomen want Gelderman kon het werk met Witteveen 
alleen niet meer aan. Hij wist 'een nog zeer vitale, maar 
ongeveer 73-jarigen man uit Rheden die daarbij f 5. - 
per dag wilde verdienen, van half acht tot half zes, met 
een uur onderbreking'. Het was wel veel geld voor zo 
een oude man, maar er was geen volk te krijgen en 'er 
behoefden geen rentezegels geplakt te worden'. 
Vervolgens werd begin juli 1946 het gehele landgoed 
gevorderd door het Ministerie van Justitie, afdeling Bij 
zondere Jeugdzorg. 
Deze wilde er kinderen van geïnterneerde N.S.B.-ouders 
in onderbrengen. Het meest wonderlijke was, dat er mei 
1947 nog geen enkel kind op de Kruishorst gehuisvest 
was. Alleen een bewaker hing er rond. 
De rentmeester schreef: 'Kerels, die er rustig kampeeren, 
zonder verder iets uit te voeren. Een, die overdag ander 
werk ging doen, schijnt daarop betrapt en ontslagen te 
zijn! Leve de Rijksdienst!'. 
De smeekbede in Juni 1947 van de heer Vis aan het Mi 
nisterie van Justitie om het koetshuis te mogen bewonen, 
werd consequent afgewezen omdat eerdaags de nieuwe 
bewoners zouden komen en het koetshuis onmisbaar 
was. Op rekening van de heer Vis, werd er door het Mi 
nisterie een nieuwe waterleiding van de Straatweg naar 
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Het afgebrande stallencomplex 

de 'plaats' aangelegd, omdat de heer Vis de waterpomp 
niet kon laten repareren. 
Op 7 september 1947 liet het Ministerie laswerkzaamhe 
den verrichten in het koetshuis. 
Ten gevolge hiervan brandde het gehele koetshuis met 
koetsierswoning en stallen af. 
Op 31 december 1947 om ongeveer 3 uur (!) lieten de 
Haagse machthebbers de heer Vis per telegram weten, 
dat de vordering per I Januari 1948 beëindigd werd. On 
beschofter kon je een 'prettige' verhouding niet beëindi 
gen. 
En zo toog de heer Vis half januari 1948 naar de burge 
meester van Rheden, met het verzoek om het uitgewoon 
de grote huis af te mogen breken en er een vakantiewo 
ning te mogen bouwen. Eind januari 1948 ontving hij tot 
zijn grote verbazing de afrekening al van de Rijksge 
bouwendienst. En die viel hem niet tegen. Betaling van 2 
jaar huur en de geleden schade. 
De Gemeente beloofde 'zoveel mogelijk mede te .werken' 
tot het verlenen van een vergunning tot het bouwen van 
een zomerverblijf. En dat deed de Gemeente dus, zij het 
zeer langzaam, want ze hadden 2 jaar nodig voor de toe 
gezegde medewerking. 
De familie Vis overwoog deze zomer te 'kamperen' in het 
grote huis, maar bij nader inzien was dit geen haalbare 
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Het uitgewoonde Grote huis! 

kaart, gezien de grote kosten en wederom werd overwo 
gen om de Kruishorst te verkopen. Maar de binding met 
'het moeilijke kind' bleek te groot om te verbreken. 
In oktober liet de Gemeente weten dat het geen bezwaar 
had tegen afbraak, maar er mocht geen zomerhuisje ge 
bouwd worden op de plek van het grote huis. 'De woning 
moet een blijvend karakter hebben en ook blijvend be 
woond'. Een heer Ponjee, makelaar te Dieren, deed de 
heer Vis een lumineus idee aan de hand. Hij vertelde de 
heer Vis, dat de Gemeente wel toe zou geven, indien hij 
de kubieke meters en de sloopmaterialen van het oude 
huis zou gebruiken voor te bouwen arbeiderswoningen 
elders in het dorp. Aan de hand van dit idee stelde de 
heer Vis, mid 
den januari 
1949, de Ge 
meente voor om 
twee woningen 
in het dorp te 
bouwen, indien 
hij zelf een zo 
merhuisje neer 
mocht zetten op 
de plek van het 
grote huis. 
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De familie Vis behielp zich in de zomer van 1949 en 
1950 door deze kampeerwagen / woonwagen zoals zo 
een voertuig in 1948 genoemd werd op de Kruishorst te 
zetten en daarin hun vacanties door te brengen. Men 
baarde in die tijd opzien indien met zo een vehikel achter 
de auto reed. 
De Gemeente ging in op het voorstel van de heer Vis en 
verkocht in februari 1950 een stukje grond aan de Apol 
lostraat voor het bouwen van 2 arbeiderswoningen 
Rijkswaterstaat nam in November 1950 een strook grond 
van 3800 rn-, inclusief de eeuwenoude eiken langs de 
Arnhemsestraatweg over voor de prijs van f 5.109. - ten 
behoeve van de aanleg van een fiets- en wandelpad. 
Er werd afgesproken dat deze eiken zouden blijven staan 
en het fietspad ertussendoor aangelegd zou worden, dit 
om het aanzicht van het landgoed in stand te houden. 
Tevens plaatste de Rijkswaterstaat een stevig hek langs 
het bos van de Kruishorst.Met het slopen van het grote 
huis en de ruïne van de afgebrande stallen en het bouwen 
van de 3 woningen werd in november 1950 begonnen. 

Eindelijk is in 1951 het zomerhuis gereed 

In 1953 werd de oostelijke vleugel bijgebouwd en daarna 
vestigde de heer en mevrouw Vis zich definitief op de 
Kruishorst. 
De heer Vis heeft daarna nog 17 jaar mogen genieten van 
zijn 'heerlickheit' en zijn vrouw 27 jaar. 
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Volgens de 
verhalen van 
hun kinderen 
waren zij hier 
zeer gelukkig 
en genoten 
met volle teu 
gen van deze 
Gelderse 
dreef. 

De hieronder 
afgebeelde 
'eerste steen' 
bevindt zich 
links naast de 
voordeur en is 
gebeeldhouwd 
door de heer 
Vis uit rode 
zandsteen. 
Hij verbeeldde 
hierin zijn ver 
sie van de 
Cruyshorst. 

Oe heer en mevrouw Vis 

De zon waar zijn vrouw 
zo van hield, de bossen, 
het kruis op een rots en 
het jaartal 1951, het jaar 
waarin aan zijn 10 jaar 
lange strijd een eind 
kwam. 

Bronnen: 
Archief de Kruishorst 
Archief fam. Vis 

Oe eerste steen bij de voordeur 
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Herberg 'De Luchte' in Spankeren overvallen 
Ton Elzebroek 

Rechtbank in Kampen 
Op zaterdag 17 februari 1560 werden door de rechtbank 
in Kampen vijf personen berecht, die meerdere misdaden 
hadden gepleegd. Eén van de misdaden was een overval 
op een herberg, die 'Up te Lucht' werd genoemd. De vijf 
personen waren drie criminelen en wel: Reynar Petersz, 
die ook wel 'Meynert die Giest' (Meynert het spook) 
werd genoemd, 20 jaar oud en geboren in Jever in Oost 
Friesland (Dld.), Peter Joerissen, 22 jaar oud en geboren 
in Hinte bij Emden (Dld.), en Johan Cuyper, die l7 of 18 
jaar oud was, geboren in Lembeek in Munsterland (Dld.), 
die 'de jongen' werd genoemd. De overige twee perso 
nen worden in het verslag van de rechtszaak aangeduid 
als 'twee lichte vrouwen " die soms in een bordeel ver 
bleven en soms optrokken met soldaten. Ze heetten Idt 
gen van Kollum uit Friesland, 23 jaar oud, en Griethe 
vanden Busch uit Den Bosch, oud 21 jaar. Het verslag 
van de rechtszaak werd opgetekend door de Kamper 
stadsdienaar Johan Henricksz. 
Het vijftal lijkt niet een vaste bende te zijn geweest, maar 
veeleer een gelegenheidsbende. Enkelen kenden elkaar, 
anderen niet. De verschillende personen zijn elkaar min 
of meer bij toeval tegengekomen in een gasthuis in Wil 
sum bij Kampen en hebben afgesproken om samen op 
strooptocht te gaan. Jan, 'de jongen', had in het verleden 
gediend bij de welgestelde joffer Van der Eck, die in de 
buurt van Zutphen woonde. Het gezelschap besloot naar 
Zutphen te lopen om deze dame te beroven. Dat zou geen 
problemen opleveren, want Jan kende immers de weg in 
dat huis. In Zutphen aangekomen bleek de joffer echter 
op reis te zijn en werd de inbraak afgeblazen. 

Overval beraamd op de Luchte 
Het gezelschap had voor twee dagen zijn intrek genomen 
in herberg 'Inden Swarten Haen' in de voorstad van Zut 
phen. Hier werd het plan beraamd voor de overval op 
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Het gezelschap op strooptocht 

herberg 'Up te Lucht '. Ter voorbereiding werden in Zut 
phen voor de inbraak de benodigde spullen gekocht, 
zoals touwen, kaarsen en zwavelstokjes. Op de avond 
vóór 'Lichtmis' (1 februari) ging het gezelschap op weg 
naar herberg 'Up te Lucht '. In het rechtbankverslag werd 
dat als volgt weergegeven: 'uuth Zutphen gegaan een 
stuck weges van daer' naar een herberg 'Up te Lucht' 
geheten. Dat duidt erop dat de herberg een eind van Zut 
phen vandaan lag. 
Bij de herberg aangekomen verstopten zij zich in een 
droge sloot en wachtten tot de mensen in de herberg naar 
bed waren gegaan. Omstreeks 22.00 uur zijn ze naar de 
herberg gelopen. Reynar heeft met een mes een deur 
geforceerd, waarna de groep naar binnen ging. Reynar 
heeft allereerst bij de haard met een zwavelstokje een 
kaars aangestoken. 
Vervolgens zijn ze op zoek gegaan naar de bewoners. 
Dat bleken drie personen te zijn, de waard, zijn vrouwen 
een dienstmeisje. Deze werden door Reynar en Peter aan 
handen en voeten gebonden, terwijl 'de jongen' hen bij 
lichtte met de kaars. Om de waard te laten vertellen waar 
hij zijn kostbaarheden had opgeborgen, werd hij op een 
rieten stoel gezet, waaronder een vuurtje werd gestookt. 
Toen het pijnlijk werd, omdat de vlammen zijn achterste 
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Het vuurtje onder de stoel 

verbrandden, haastte de waard zich te zeggen: 'Ik heb 
geen geld, maar daar staat een koe, die mogen jullie wel 
meenemen'. Het gezelschap was echter niet geïnteres 
seerd in een koe en doorzocht vervolgens de herberg. 
Zij haalden twee buidels met geld, lakens en kleding uit 
verschillende kasten. Daarna zijn ze nog enig tijd in de 
herberg gebleven om uitgebreid te eten en te drinken. 
Vlak voor hun vertrek heeft 'de jongen' nog geprobeerd 
om het dienstmeisje te verkrachten, maar de anderen 
hebben dat verhinderd. De waard, zijn vrouwen het 
dienstmeisje werden opnieuw gekneveld en kregen een 
prop in de mond, of zoals dat in het verslag staat: 'ende 
bonden elcx ende oick het meesken (meisje) een stuck 
lakens in den munt'. 
Alle gestolen goederen werden daarna in een boot gela 
den die bij de herberg lag. Het gezelschap voer vervol 
gens de rivier af en ging om onbekende reden tegenover 
Olst weer aan land. Daarna zijn zij te voet op weg gegaan 
naar Wilsum. Onderweg werd het gezelschap in Huls 
bergen bij Hattem zelf ook door een groep soldaten 
overvallen en bestolen. 
Het gezelschap had helers nodig om gestolen waar te 
kunnen verkopen en die hadden zij. Zo konden zij gesto 
len kleding verkopen in het gasthuis van Wilsum en aan 
de moeder van het gasthuis in Genemuiden. In het ver 
slag werden de gasthuizen dan ook roversholen ge 
noemd. Deze gasthuizen bleken ook vaak de uitvalsbases 
te zijn bij verschillende criminele acties. Vanuit Wilsum 
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ging het vijftal naar Kampen waar ze op de brug werden 
gearresteerd door de Kamper Justitie. 
Deze was namelijk al op de hoogte gesteld van de over 
val en wie de betrokkenen waren door de Zutphense 
stadsbestuurders. Zij werden gevangen gezet op de Ha 
genpoort in Kampen. Hier werden de criminelen onder 
vraagd door de stokmeesters. De stokmeesters waren 
beambten van de stad Kampen, die belast waren met 
verhoren van wetsovertreders en die aanwezig dienden te 
zijn bij folteringen. 
De stokmeesters van dienst waren in dit geval de schepe 
nen Claes Kruse en Arendt Brandt. 

De boottocht 

Folteren bij verhoren was destijds veel voorkomend, 
waarbij men gebruik maakte van onder andere de pijn 
bank, duimschroeven en kluisters (hand- en voetketens). 
Uiteraard werd het vijftal schuldig bevonden. De Kamper 
rechtbank bepaalde vervolgens, buiten aanwezigheid van 
de verdachten, de vonnissen. In alle gevallen ging het om 
meerdere misdaden, die behalve de overval op 'Up te 
Lucht' hier verder buiten beschouwing blijven. Het was 
echter wel medebepalend voor de zwaarte van de straf. 
Meteen na het vaststellen van de vonnissen werden de 
veroordeelden op de Hagenpoort hiervan op de hoogte 
gesteld. Zoals dat toen gebruikelijk was werden ze met 
een voltrokken. 
De bestuurders van Kampen hadden het stadsbestuur van 
Zutphen het bericht gestuurd dat Henrick, waard van 

17 



Het verhoor 

herberg 'Up te Lucht' op eigen kosten naar Kampen kon 
komen om een deel van de gestolen goederen terug te 
krijgen. Daarop reisde Hemick naar Kampen. 
Daar aangekomen is hij samen met stadsdienaar Johan 
Hendricksz naar het gasthuis in Wilsum gegaan om een 
deel van de gestolen goederen terug te halen. 

Het voltrekken van de vonnissen 
Vervolgens was hij in Kampen getuige van de voltrek 
king van de vonnissen. 
Griethe vanden Busch werd in een canvas zak gestopt. 
De zak werd dichtgenaaid en vervolgens in de IJssel 
gegooid. Griethe had haar zwarte rok, die afkomstig was 
van de overval, vooraf moeten uittrekken. 
Deze werd teruggegeven aan waard Henrick. 
Reynar Petersz werd door radbraking ter dood gebracht. 
Waarschijnlijk heeft hij halverwege het verbrijzelen van 
armen en benen het bewustzijn verloren. 
Voor de overige drie vonnissen trok een stoet op naar het 
'Stenen Gericht '. Dat was de stedelijke executieplaats 
buiten Kampen aan de Venedijk. De stoet bestond onder 
andere uit schout Claes Witte en de schepenen Claes 
Kruse en Arendt Brandt. Daarnaast de monniken Kers 
ken en Herman voor de geestelijke zorg en een grote 
groep belangstellenden. Johan Cuyper 'de jongen' en 
Idtgen van Kollum werden opgeknoopt aan de stenen 
galg. De beul Winterman van Groningen onthoofdde 
Peter Joelissen met een zwaard. 
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Het hoofd zal, zoals 
dat toen gebruikelijk 
was, op een staak zijn 
gespietst. 

'Up te Lucht' 
Omdat in het recht 
bankverslag niet pre 
cies wordt aangege 
ven waar de herberg 
'Up te Lucht' lag, kan 
niet zonder meer 
worden aangenomen De terechtstelling 
dat het om herberg 
'De Luchte' in Spankeren gaat. Daarvoor moet worden 
nagegaan of er omstreeks 1560 tussen Zutphen en Olst, 
aan een doorgaande weg en aan de IJssel een herberg 
heeft gestaan met dezelfde of ongeveer dezelfde naam. In 
het genoemde gebied kwam mogelijk één gebouw in 
aanmerking. Onder de rook van Zutphen, in Eefde, ligt 
aan het uiteinde van de Meijerinkstraat op nr. 40 een 
boerderij die 'De Luchte' heet. Deze boerderij bestond in 
1560 ook al. 
In een artikel in 'Ons Markenboek' uit 1986 werd de 
zogenaamde bodeloop van Zutphen naar Deventer v.v. in 
1817 beschreven. De bode nam hiervoor uiteraard de 
kortste weg en dat was een pad langs de IJssel. In de 
beschrijving van de route vermeldt de auteur dat de bode 
in Eefde, dicht bij de grens tussen Zutphen en Eefde, op 
enige afstand de boerderijlherberg 'De Lugte' passeerde. 
De auteur H.J. Jansen noemde de boerderij dus ook her 
berg. Jammer dat hier de bronvermelding ontbreekt. Mo 
gelijk dat daar op bescheiden schaal voor de lokale be 
volking wel een borrel werd geschonken, maar het is 
zeker geen grote herberg geweest, dat wil zeggen waar 
postwagens stopten en goederen in- en uitgeladen wer 
den, reizigers op- en afstapten en waar paarden werden 
gewisseld. Dit alles gebeurde wel bij 'De Luchte' in 
Spankeren. Dat 'De Lugte' in Eefde de herberg kan zijn 
geweest die in de rechtszaak werd genoemd is om meer 
dere redenen onwaarschijnlijk. De boerderij lag op een 
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terp in de uiterwaarden en was bij hoog water alleen met 
een boot te bereiken; dat is niet zo geschikt voor een 
herberg. Voorts is bekend dat destijds in de omgeving al 
enkele herbergen lagen. Verder lag de boerderij vrij dicht 
bij Zutphen en volgens de processtukken lag de herberg 
'Up te Lucht' immers 'een stuck weghes van Zutphen '. 
Dievenbendes trokken destijds door grote delen van het 
land, dat gold ook voor het beschreven vijftal. Deze cri 
minelen hebben vrijwel zeker 'De Luchte' in Spankeren 
gekend, omdat deze herberg aan de belangrijke door 
gaande weg van Arnhem naar Zutphen lag. Bovendien 
bestond 'De Luchte' aantoonbaar al in 1563 en zeer 
waarschijnlijk ook al in 1560. 
Echter, de meest relevante informatie voor dit verhaal 
werd gevonden in het boek 'Duizend jaar weer, wind en 
water in de lage landen'. Hierin wordt onder meer ge 
sproken over de barre winter van 1560. Voor januari en 
februari van dat jaar wordt vermeld dat er zeer hoge wa 
terstanden waren; dat gold ook voor de IJssel bij Does 
burg. In deze periode bleek uit tolrekeningen dat de 
scheepvaart op de IJssel herhaaldelijk enige dagen was 
gestremd, vrij zeker door hoog water. De uiterwaarden 
hebben ongetwijfeld vaak blank gestaan of waren erg 
nat. Hierdoor was 'De Lugte' in Eefde op 1 februari 
1560 moeilijk te bereiken. Dit alles maakt het zeer aan 
nemelijk dat het vijftal in 1560 de herberg 'De Luchte' in 
Spankeren heeft overvallen. 

De Luchte 
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De Luchte in 1896 

Dit artikel vloeit voort uit het hoorspel 'De toedracht en de 
schrijver' van Martin-Jan van Santen op basis van een gedich 
tencyclus van Jeroen Kummer. Door RTV Oost is hieraan een 
aflevering gewijd van het programma OverUIT de Kunst. 
De afbeeldingen zijn uit dit programma afkomstig en gebruikt 
met toestemming van RTV Oost en Martin-Jan van Santen. 
Nader onderzoek is gedaan door Wim van den BeukeI. 

Bronnen: 
www.kamperalmanak.nl/downloads/almanak20 12/12_h istorische _bijd 
ragen2.pdf 
http://www.detoedrachtendeschrijver.nl/ 
http://www.rtvoost.nl/programma/OverUitdeKunst.aspx?uid=398455 
Stadsarchief Kampen, 00014 Rechterlijk Archief Kampen, Liber Con 
fessiones Delictorum 1560-1638, inv.nr. 232 
Stadsarchief Kampen, 00001 Oud Archief Kampen, inv.nr. 224, brief 
48, en Stedelijke rekeningen 1560, inv.nr. 434 
Regionaal Archief Zutphen, 0001 Oud Archief Zutphen, inv.nr. 291, 
scannr. 3 
H.J. Jansen, Met de bode op stap in 1817, in Ons Markenboek, 4e 
jaargang nr. 2, Gorssel, april 1986, uitgave van Oudheidkundige 
Vereniging De Elf Marken 
J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen, deel 
3, 1450-1575, onder red. van A.F.V. van Engelen, KNMI, Uitgeverij 
Van Wijnen, Franeker 1998 
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Jt{exander Bernhard 11, des J{.R. 'Rijksvrijfieer van Spaen; 
Heer van Biiioen. 1692-1696 

Nelleke den Boer-Pinxter 

In A&H 166 tlm 169 (2010) hebben artikelen gestaan 
over Alexander Vrijheer van Spaen en zijn bezittingen. 
We gaan verder met zijn opvolger als Heer van Biljoen: 
Alexander Bernhard II, H.R. Rijksvrijheer van Spaen, 
Heer van Ringenberg, Harnminkeln en Biljoen. 

Testament van Alexander van Spaen 
Als Alexander van Spaen in 1692 sterft laat hij een tes 
tament achter. Hierin werden zijn twee zonen Frederik 
Willem en Alexander Bernhard II als universele erfge 
namen aangewezen, 'zum besseren Unterhaltung meiner 
Freijherrilichent Stammes und Namens '. 
Frederik Willem erfde Cruisfort, Moyland, Till, Huls 
horst, Nederhagen, en Kemmena. Alexander Bernhard II 
erfde Ringenberg, Hamminkeln en Biljoen. Met hem 
begint de tak Ringenberg. Hieruit blijkt dat Alexander 
Moyland belangrijker vond dan Ringenberg en Biljoen. 

Huwelijk Alexander Bernard 11 
In 1700 trouwt Alexander Bernard II (1669-1745) met 
J ohanna van Laer (1679-1705) in Brummen op de Enge 
lenburg. Haar ouders waren Hendrik van Laer en Johan 
na Schimmelpenninck van der Oye. Hun huwelijksgeluk 
was echter van korte duur want Johanna overleed in het 
kraambed van haar derde kind Johan, slechts 26 jaar oud 
op 2 november 1705 te Ringenberg waar ze is begraven 
met 32 kwartieren (de adeldom van de vijf generaties). 

Kinderen 
Alexander Bernard II en Johanna kregen drie kinderen: 
een dochter en twee zonen: 
-Hendrina Johanna Dorothea Rijksvrijvrouwe des H.R. 
van Spaen, geboren op 1 juni 1701, overleden op 19 
maart 1737. Zij wordt Stiftsdame in het St. Walburga 
Stift (soort klooster) in Soest (Duitsland) en Freuden- 
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Portret van Johanna van Laer. Linksboven staat het familiewapen en 
het opschrift: 'Iohanna van Laer / Vrouwe van Alexander / Bernhardt 
Vreij Heer / Van Spaen Obiit /1705'. (Brantsen van de Zyp Stichting) 

berg, waar ze overleed en in de Stiftskerk is bijgezet. 
Haar tante Mechteld Catherina van Spaen was abdis van 
het hoogadellijk vrij wereldlijk Stift te Bedbur bij Kleef. 
Bij de reformatie in Soest in 1582 werd het St. Walburgis 
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Portret van Alexander Bernhard des H.R. Rijksvrijheer van Spaen 
(1669-1745). Rechtsboven staat het familiewapen en het opschrift: 
'Alexander Bernhardt / Vreij Heer Van Spaen / Ete. obiit 1745'. Eén 
oog en een stukje van de neus zijn zwart geschilderd omdat de heer 
door zijn neus is geschoten en hij hierbij een verwonding aan zijn 
linker oog heeft opgelopen. (Brantsen van de Zyp Stichting) 

klooster veranderd in een vrij wereldlijk Stift voor adel 
lijke dames. Daarmee kwam een einde aan het klooster 
leven. De adellijke Stiftdames stamden uit katholieke, 
lutherse en gereformeerde families. 
-Alexander Sweder des H.R. Rijksvrijheer van Spaen, 
geboren op 15 november 1703, overleden op 2 november 
1768 te Kleef in huize Bellevue. 
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Op zijn 17e ging hij als volontair in Pruisische dienst en 
kreeg in 1728 een aanstelling tot vaandrig bij de grote 
grenadiers van de garde van koning Prederik Willem 1. 
Drie jaar later werd hij tot 2e luitenant benoemd. Hij 
raakt bevriend met de kroonprins. Deze wilde zijn stren 
ge vader ontvluchten en beraamde een plan samen met 
de luitenants Keith, Klatt en Van Spaen. Het wordt ont 
dekt. Keith vlucht en Klatt en Van Spaen werden gevan 
gen genomen. Klatt werd onthoofd en Van Spaen in 
Spandau gevangen gezet. Het volgende jaar werd hij 
door bemiddeling van de Hollandse gezant in Berlijn, 
Baron van Reede uit gevangenschap ontslagen. Daarna 
ging hij naar Nederland, waar hij in 1732 werd aange 
steld tot kaptein in Staten dienst. In 1739 werd hij rit 
meester van een compagnie cavalerie en klom hij op tot 
kolonel. 
Hij trouwde 10 februari 1747 met Adriana de la Court, 
die echter het volgende jaar op 11 augustus stierf. 
Hij hertrouwde 18 maart 1749 met Elisabeth Agnes Ja 
coba Gravin van Nassau la Leek, geboren 29 augustus 
1749, enig kind van Willem Hendrik Heer van de Leek 
en Jacoba Adriana Noirot. 
Elisabeth schonk hem op 26 december 1750 een zoon. 
Op 14 maart 1766 werd hij bevorderd tot generaal ma 
joor van de cavalerie en stierf 2 november 1768. 

De zonen van Alexander Bernard 11, Alexander Sweder en Johan Frederik 
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Hij werd te Ringenberg begraven. Zijn weduwe over 
leefde hem 30 jaar en stierf op 17 juni 1798 te Hoorn. 
-Johan Hendrik Frederik H.R. Rijksvrijheer van Spaen 
geboren 23 oktober 1705. Hij werd in 1726 aangesteld 
tot officier. In Augustus 1758 werd hij tot Generaal 
majoor benoemd en in maart 1759 kreeg hij de leiding 
over het Kürassier Regiment .Kyau". 
Na zijn pensionering trekt hij zich terug in Zerbst, waar 
hij 27 januari 1762 ongehuwd sterft. Hij ligt daar begra 
ven in de Gereformeerde kerk. 

Alexander Bernhard 11 
Alexander Bernard II was twee jaar na zijn geboorte 
opgenomen in de Johannieter Orde Hij kreeg de ridder 
slag samen met zijn broer op 18 maart 1691, toen zijn 

vader nog leefde. 
Hij was ridder en comman 
deur van Wittersheim. 
Hij is maar kort heer van Bil 
joen geweest, want na vier 
jaar draagt hij zijn bezit in 
1696 over aan zijn oudere 
broer Frederik Wilhelm, nadat 
deze Moyland had moeten 
verkopen. Johanniter ordeteken 

Militaire loopbaan 
Alexander Bernard II trad in Pruisische dienst in het 
regiment van zijn vader in 1688. Hij maakte carrière in 
het leger en werd in 1709 generaal-majoor na zijn roem 
rijke aandeel in de slag bij Malplaquet. Hij had al aan 17 
veldslagen meegedaan, toen hij bij deze slag zwaar ge 
wond werd. Hij kreeg een schotwond in zijn hoofd en 
verloor daarbij een oog. 

In 1711 werd hij een van de eerste ridders van de Zwarte 
Adelaarsorde. De Hoge Orde van de Zwarte Adelaar was 
de eerste en hoogste ridderorde van het koninkrijk Prui 
sen. De orde werd in 1701 ingesteld, één dag voor Frede 
rik I zich tot koning van Pruisen kroonde. De Orde van 
de Kousenband, de Orde van de Heilige Lodewijk en de 
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De bijzonder bloedige slag bij Malplaquet op 11 september 1709 

Orde van Sint Andreas 
zouden model hebben 
gestaan. De zwarte ade 
laar op het wapen van de 
Van Spaens heeft niets 
met deze orde te maken! 
Het wapen kreeg zijn 
vader Alexander toen hij 
door Keizer Leopold I 
met al zijn nakomelingen 
in de Rijksvrijherenstand 
werd verheven op 25 mei 
1661. Het wapen werd als 
volgt vastgesteld: 
Gevierendeeld: 1 en 4 in 
zilver met 3 rode schuine 
balken (stamwapen) 2 en 
4 in rood met 10 gouden 
ringen, 3, 3, 3, 1. (Rin 
genberg); hartschild: in 
goud een zwarte rood 
gebekte goud gekroonde 
adelaar (Rijkswapen). 
Alexander Bernard II was 

Het wapen van de Zwarte Adelaar. 
Dit wapen heeft hij op zijn jas op 
het schilderij op blz. 21 
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erfgenaam van o.a. Ringenberg en Hamminkeln. Rin 
genberg was een 'rnanleen' dat van vader op zoon over 
ging. Sinds 1706 was hij drost van Goch en Gennep. 

Verkoop van Ringenberg 
Helaas ging hij in 1737 bankroet en moest hij Ringen 
berg verkopen aan de zoon van Prederik Willem, 
Alexander Diederik Heer van Biljoen. Zo worden Rin 
genberg en Biljoen weer verenigd. 
Hij mag tot zijn dood in 1745 op Ringenberg blijven 
wonen en ligt onder het koor van de evangelische kerk 
begraven met 16 kwartieren (de adeldom van de vier 
generaties). Alexander Bernard II had er mee ingestemd, 
dat als het huis en de rechten van Ringenberg in andere 
handen zouden overgaan en de nieuwe heer niet gere 
formeerd zou zijn, hij het patronaatsrecht over de kerk 
zou verliezen en het aanwezige kapitaal aan de kerkge 
meente zou toevallen. Dit gebeurde nu in 1737. 

Verzamelaar 
Bekend werd Alexander Bernard II vooral als verzame 
laar van historische handschriften en door zijn historisch 
en genealogisch onderzoek van adellijke families uit het 
Kleefse/Markse/Gelderse gebied. Hij besteedde de laatste 
45 jaar van zijn leven hieraan. Hij heeft een uitvoerig 
geslachtsregister gemaakt dat hij tot vlak voor zijn dood 
heeft bijgewerkt. Zijn kleinzoon Wilhelm Anne bouwt 
daar later verder op door en zo is de beroemde Collectie 
Van Spaen ontstaan. 

Uit het dagboek van Alexander Bernard 11, 1695 
Bericht over de ontvangst van de adel van Kleef op slot 
Moyland door de keurvorst Prederich III van Branden 
burg. Hieruit blijkt de voorkeur van de keurvorst voor 
hem boven zijn oudere broer Prederik Willem. 
' .... toen myn broeder in het dagen 1695 Moyland aan de 
keurvorst verkocht had, en de Landstenden 30.000 Thlr. 
voor de koop aan hoogstedenzelven vereerd hadden, 
bevond de keurvorst zich op Moyland en den stenden 
kwamen daar om hun opwachting te maken; zij worden 
alle getracteerd, als na de tafel sterk gedronken werd, en 
mijn broeder dit niet gaarne meedoen wou, absenteerd 
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hij zich in eenen openen toren by de zaal, alwaar hy door 
den keurvorst niet kon gezien worden. Maar hy by toeval 
daar komende vond hy myn broeder die leunde op een 
fensterbank met het hoofd in den handen; hy keerde tot 
my terug, zeggende met veel ongenoegen, dat hy wel zag 
dat myn broeder zyne ontevredenheid ober het verkoop 
van Moyland wou toonen. Ik bad hem dit zoo ongenadig 
niet op te nemen, maar verzekerd te zyn, dat myn broeder 
enkel en alleen zich daar geplatst had, om het sterk drin 
ken, dat hy niet verdragen kon te myden. Echter hy liet 
zich niet daar van overreden, maar nam die gelegenheid 
waar, my in het midden van dat groote gezelschap te 
omhelzen, en daar by meer goed van my te zeggen, dan 
ik verdiende, verkarende dat hy voor my eene volkomene 
genade en liefde altijd zou bekonden. Toen het drinken 
gedaan was, en ik met den keurvorst in zijn kamer ge 
gaan was, liet hij zich thee in zyn kabinet schenken, en 
my mede drinken .... ' 

Bronnen 
Stukken uit het archief, van de familie Van Spaen, tak Biljoen, en 
Biljoen die zich in het Gelders Archief in Arnhem bevinden. 
Band 4-Biographisches Lexikon aller Helden und Militairpersonen.pdf 
Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen, buitengewoon Biljoen 
behouden, 2009 
Hoge Raad van Adel, Den Haag, 
Familiearchief Van Spaen, Inv. Nr. 83. 
Tagesbuch des Alexander Bernard 
van Spaen von Ringenberg (1669- 
1745) Blad 18 recto und verso 
Archivgruppe der evangelischen Ge 
meinde, kerk am Dörb, Evangelische 
Kirche Ringenberg, Kirchbau 1754- 
2004. Druck: Schirk Medien GmdH, 
Hamminkeln, 26-80-2004. 
Stiftung Museum Schloss Moyland, 
700 Jahre Schloss Moyland, B.O.S.S. 
Druck und Medien GmbH, Goch, 
2007. ISBN: 978-3-935166-35-5 

Portretten van de familie Van Spaen 
zijn afkomstig uit de collectie van de 
Brantsen van de Zyp Stichting 
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:M.o{ens in Vieren 
Jos Leeman 

Dieren had een Verlengde Molenweg (nu Enkweg), heeft een Molenweg en een vrijstaand huis met de naam Molen 
hof. Deze namen zijn alles wat nog rest van de molens die in Dieren gestaan hebben. 
Het waren: 

1. de Watermolen, aangedreven door water, deze bevond zich op Hof te Dieren en stamt uit de 16e/17e eeuw. 
2. de Dierensche Molen, aangedreven door wind, stond aan de Zutphensestraatweg en stamt uit de 17e/18e eeuw 
3. de Nieuwe Molen, aangedreven door wind, stond aan de Wilhelrninaweg en stamt uit de 1ge eeuw 
4. maalderij, aangedreven door stoom, stond aan de Zutphensestraatweg, 1ge/20e eeuw 
5. maalderij, aangedreven door motor, stond aan de Zutphensestraatweg, 20e eeuw 

Deze molens maalden voornamelijk rogge, een gewas dat op de zandgronden in de omgeving van Dieren veel ver 
bouwd werd. Ook werd eikenschors vermalen, het leverde eek op, een belangrijke grondstof voor leerlooierijen. 
Dieren kende vroeger leerlooierijen aan de Harderwijkerweg, Spoorstraat en de Lagestraat. 

De Watermolen 
In 1219 was de Commanderij van Dieren, het latere Hof 
te Dieren, in het bezit van de 'Orde van de broeders van 
het hospitaal van de Heilige Maria van de Duitsers in 
Jerusalem', kortweg de Duitse Orde. 
In de boekhouding van de Commanderij van Dieren uit 
het jaar 1552 staat vermeld: "Memorie van het koren dat 
ter molen is gebracht ten behoeve van de Commandeur 
van Dieren". 
In 1563 werd een acte van overeenkomst gesloten tussen 
de Landscommandeur tevens Commandeur van Dieren 
en Johan Haeck c.s. betreffende het verbeteren van de 
waterafvoer door het Veren goed van een watermolen, 
vanwege de vorige commandeur van Dieren getimmerd, 
en over het maken van een brug over die waterleiding. 
Het was onder A.E. van Renesse, de laatste Commandeur 
van het Huis te Dieren, dat voorbereidselen werden ge 
troffen deze bezitting van de hand te doen. Er was vor 
stelijke belangstelling voor dit goed en tijdens een sa 
menkomst op 4 juli 1646 in het Huis deelde Wilhelm 
Frederik, graaf van Nassau, mede dat Prins Willem II 
van Oranje van zins was de Hof te kopen. Het overleg 
werd op 2 september voortgezet en tenslotte kocht Wil- 
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lem II het goed voor de som van f. 147.000 bestaande uit 
het Huis zelve en verdere opstallen, een watermolen op 
de Molenbeek en vele andere goederen. 
Uit een bericht van de rentmeester in 1658 valt op te 
maken dat de watermolen er toen niet meer was, hij ver 
meldde bij de ontvangst van de verkochte boomvruchten: 
'vercocht die boomvruchten van 't Veren goet, gekomen 
van Frederick Haeck, als oock daer die meul gestaen 
heeft'. 

De molen lag aan de langs het Hof stromende Molen 
beek, aan de zuidzijde van het huis langs de kapel en het 
kerkhof. Deze molen diende voor het malen van graan 
voor de bewoners van het Hof en wellicht ook voor de 
toen geringe bevolking van Dieren. We nemen aan dat de 
korenmolen niet groot was en afgestemd was op de be 
hoefte van het Hof. Bij de kleine watermolen zijn waar 
schijnlijk molenstenen met een diameter van ongeveer 
een meter gebruikt. De fundamenten van de watermolen, 
stevige eikenhouten palen zijn terug gevonden daar waar 
de Molenbeek het Hof binnen komt. Er voor lag een 
kleine molenvijver, een Wijerd. De beek voedde tevens 
de achter de molen liggende visvijvers die in de rniddel- 
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1654 1994 2013 Brug over de Ruitersbeek bij de Hof te Dieren. 
Op deze plaats waar eens de molen heeft gestaan, werden nog de zware eiken funderingspalen in de beekbodem aangetroffen. 

eeuwen door de broeders van de Duitse Orde waren aan 
gelegd bij de commanderij. 
Op de afbeelding van het Hof uit 1654 is de watermolen 
niet meer aangegeven. 

De Molenbeek werd aangelegd op de overgang van de 
stuwwal naar de uiterwaarden en liep langs het dorp EI 
lecom naar het Hof te Dieren. De Meulenbeeck ving een 
deel van het kwelwater dat in de bronnen van Middach 
ten en van Avegoor uittrad op en voerde dit naar de wa 
termolen en de vijvers. 

In de 15e en 16 eeuw was het gebied tussen Middachten 
en het Hof veel natter dan nu, er kwam veel kwelwater 
vanuit de Veluwezoom omhoog, de afwatering vond 
enkel plaats door een natuurlijk en aangelegd bekenstel 
sel. De natuurlijke Ruitersbeeck tussen Middachten en 
Ellecom, voerde veel kwelwater af rechtstreeks naar de 
weilanden richting de IJssel. 

Eind 17e eeuw veranderde de functie van de Molenbeek. 
Het water uit de beek, die vanaf deze tijd werd aangeduid 
als Ruitersbeek, werd alleen gebruikt om de aangelegde 
waterpartijen op het Hof te voeden met water. De Rui 
tersbeeck werd nu Oude Ruitersbeek genoemd. 
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In de eerste helft van de 19c eeuw zijn de waterpartijen 
opnieuw vergraven De grote vijvers van het Hof werden 
van water voorzien door de Ruitersbeek. Het water in de 
vijvers werd op peil gehouden door een stuw. Waar de 
Ruitersbeek op het Hof binnenkomt bevindt zich nu een 
brug. Op deze plek zou de watermolen gestaan hebben. 

Later was er geen behoefte meer om op het Hof graan te 
malen maar werd extra aandacht geschonken aan de vis 
vijvers. In 1669 schreef de rentmeester "den 2 september 
door ordre van Sijne Hoogheyt den Heere Prince van 
Orangien nae Zutphen gevaren om van de magistraet te 
versoecken een watermeulen om daermede het water uyt 
de viver achter 't huys te Dieren te maelen". 
Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen of en waar deze 
molen geplaatst is. 

De langgerekte vijvers worden momenteel niet door de 
Ruitersbeek gevoed. Tegenwoordig worden de vijvers op 
peil gehouden door opgepompt grondwater. Er zijn ech 
ter plannen om de oude situatie te herstellen waarbij een 
verbeterde Ruitersbeek de vijvers van het Hof te Dieren 
weer gaat voeden. De beek kruist de Doesburgsedijk en 
komt dan in Dieren, in de buurt van het veer, uit in de 
IJ ssel. 
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De Dierensche Molen 
Op de kadasterkaart van Dieren uit 1832, blad E, (al 
vermeld in het minuutplan van 1817) staan de bezittingen 
van Arend Jan Lentink (*1781-tI835). Hij was eigenaar 
van een korenmolen, huis en erf en omliggende grond, de 
percelen 47 t/m 50. A.J. Lentink was eerder molenaar in 

Voorst en Eerbeek. Hij was de stamvader van vele mole 
naars in Dieren en omgeving. 
De positie van de molen was in 1832 duidelijk aangege 
ven. Gelegen op een vlak gedeelte waar de rand van het 
dorp ligt en overgaat via een helling naar de bedding van 
de lIssel. Van verre leek de molen te staan op de hoge 
oeverrand van de rivier. De molen stond wel 15 meter 
boven de waterspiegel. Huis en erf van de molenaar la 
gen aan de Zutphensestraatweg bij het kruispunt met de 
Molenweg en het Kerkpad. De ingang van het Kerkpad 
lag later een stuk noordelijker. In 1827 werd het verhang 
van de IJssel tussen Westervoort en Zutphen beschreven, 
de positie van de duidelijk zichtbare Dierensche molen 
aan de IJssel werd als markeerpunt gebruikt. Er lijkt ver 
der geen relatie met de nabijgelegen rivier te zijn ge 
weest zoals een laad- en losplaats aan de IJssel. 
Op kaarten uit het verleden werd al een molen op deze 
locatie afgebeeld. Op een tekening uit 1654, de Wildbaan 
van Dieren, staat de windmolen afgebeeld, langs de IJ s 
sel. De rentmeester van het Huys te Dieren schreef in 
1659: 'Den 18 ende 19 meij tot Dieren gewacht op de 
comste van de erffgenaemen van Amoldt Plaedt om te 
protesteeren tegens het vercopen van de windmeul * tot 
Dieren ende het geiimmer op SiH. 's grondt' (* Amold 
Plaet heeft ca. 1648 zonder toestemming een windmolen 
en een huis geplaatst op een stukje land van de Prins. 
'Hij gebruikte 'wint en fant sonder yets te betaelen' J. 

1654 1679 
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±1890 Oe oierensche molen en molenaarshuis, Zutphensestraatweg, Fotografie Mej. Van 8ebber 

Constantijn Huygens tekende het Veer te Dieren in 1679, 
de windmolen is duidelijk zichtbaar. Op de afbeelding 
'Plan van het Campement op de Spangerse Heyde' uit 

Molenaarshuis, Zutphensestraatweg 44, 2017 
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1687 staat een kleine tekening van de molen, duidelijk is 
te zien dat het om een standaardmolen gaat. Op de Caarte 
van Dieren uit 1723 staat de molen eveneens afgebeeld. 

We nemen aan dat de oudste windmolen van Dieren een 
standaardmolen was, het oudste type windmolen in Ne 
derland. 
Er is rond 1890 een foto van de molen en molenaarshuis 
gemaakt door de Dierense fotograaf Mej. Van Bebber. 
Waarschijnlijk is de molen van 1890 niet meer dezelfde 
als die van 1648. Op een balk in deze molen stond 1714, 
deze balk was afkomstig van een eerdere verbouwing 
van het interieur van de molen. De molen werd in 1894 
afgebroken. De laatste molenaars van deze molen waren 
de gebroeders Lentink, afstammelingen van Arend Jan 
Lentink. Naast de molen stond het molenaarshuis, het 
bestaat nog. 
De plek waar de oudste windmolen van Dieren gestaan 
heeft ligt aan de linkerkant van het 'molenaarshuis' Zut 
phensestraatweg 44, ongeveer op de plek waar nu huize 
Molenhof staat nr. 46 
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De Nieuwe Molen 
De korenmolen van Huib Lentink stond aan de Wilhel 
minaweg, een eindje van de weg af, ongeveer tegenover 
de tegenwoordige Emmastraat. De molen was een wind 
molen van het type beltmolen, een bovenkruier met als 
functie korenmolen en waarschijnlijk gebouwd rond 
1850, aan de rand van het dorp, omgeven door nog veel 
bouwland. Begin 1900 stonden in de directe omgeving 

De Nieuwe Molen, Wilhelminaweg, rond 1900. Fotografie H. Dirksen 
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van de molen een lakfabriek, het ziekenhuis en de Gazel 
le fabriek. Wat verder naar het noorden was er bebou 
wing aan de Buitensingel. In de molen werd eikenschors 
en graan gemalen voornamelijk rogge. De molen werd 
omstreeks 1920 afgebroken. De molenaarswoning aan de 
rechterzijde van de molen werd begin jaren zestig van de 
vorige eeuw afgebroken. Beide moesten wijken voor de 
uitbreiding van de Gazelle fabriek. 

De Nieuwe Molen en molenaarshuis, Wilheminaweg, 1910 

De Stoomkorenmolen 
Aan de Zutphensestraatweg, tegenover de Molenweg, 
stond in 1880 een voor die tijd moderne maalderij, die 
niet afhankelijk was van de wind. De korenmolen werd 
aangedreven door stoomkracht. De stoomkorenmolen 
werd gedreven door gebroeders Lentink die vlakbij ook 
een windmolen in bezit hadden. De windmolen kon de 
concurrentie met de stoommolen niet aan en werd afge 
broken. Boeren kwamen met paard en wagen het graan 
brengen, met een lier werden de zakken naar de boven 
verdieping gehesen. Op de benedenverdieping stonden 
de zakken meel. De schoorsteen wees op het gebruik van 
vuur voor het maken van stoom voor de aandrijving van 
de molen. Van 1880 tot 1903 werd met behulp van 
stoomaandrijving graan gemalen, in 1903 werd de 
stoommachine vervangen door een gaskrachtmachine 
van 16Y2 PK In 1939 werd de maalderij van Lentink 
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Oe maalderij van Lentink, eind 1ge eeuw, aan de Zutphensestraatweg 

afgebroken kwam nieuwbouw van 
de Coöperatieve Landbouwvereni 
ging Spankeren voor in de plaats. 

Bronnen 
Afbeeldingen: collectie Frans Nas, collectie Jos 
Leeman, Gelders Archief Arnhem 
Albert Gerbrand Ketz, Oude herinneringen uit 
Dieren, (*1864 - t1942) 7 mrt. 1939 
F. van Zadelhoff, Dieren en Spankeren in vroege 
re tijden, 1958 
H. Stam, Molens in Rheden, Ellecom en Dieren, 
Doesburgs streekblad, 8 maart 1961 
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Een omstreden verbouwing van de kerk van Ellecom in de negentiende eeuw 
Frank Keverling Buisman en Jan WM. Jansen 

De aan Sint Nicolaas gewijde kerk van Ellecom (ge 
meente Rheden) heeft een lange geschiedenis, in 2015 
vastgelegd in een boek. In dit artikel volgt een korte ken 
nismaking met die geschiedenis, gevolgd door het ver 
haal van de verbouwing in de negentiende eeuw. De kerk 
was nauw verbonden met de eigenaren en bewoners van 
het huis Middachten. Dat speelde een grote rol bij die 
verbouwing. 

De kerk staat op een opvallende plaats op de Veluwse 
stuwwal, op een hoge plek vlak bij de steil naar beneden 
aflopende zuidhelling in de richting van de uiterwaarden. 
De oudste sporen van een kerkgebouw op deze plaats, 
een kleine houten kapel, dateren van omstreeks 900. Na 
een brand werd in de elfde eeuw op exact dezelfde loca 
tie een stenen kapel met een klein koor gebouwd, waar in 
het midden van de twaalfde eeuw een tufstenen toren 
tegenaan werd gezet. Kort daarvoor, omstreeks 1130, 
heeft de Gelderse graaf Gerard II, samen met zijn zoon 
Hendrik en met instemming van zijn echtgenote Erm 
gard, gravin van Zutphen, de capella in Ellenchem over 
gedragen aan het Sint-Walburgiskapittel in Zutphen. 
In het begin van de zestiende eeuw kreeg de kerk een 
nieuw gotisch koor, gebouwd in opdracht van de bewo 
ners van het nabijgelegen huis Middachten. 
De familie Van Middachten en de opvolgende eigenaren 
van dat huis speelden in de navolgende eeuwen een pro 
minente rol bij de Ellecomse kerk. Zij verwierven het 
collatierecht: het recht om een voordracht te doen voor 
de benoeming van de pastoor, later de predikant. Ook 
namen zij tal van aanpassingen van het kerkgebouw voor 
hun rekening. Zo betaalden zij in 1644 de eerste luid 
klok, een product uit het atelier van de gebroeders He 
mony. Ook financierden zij de bouw van een nieuwe 
torenspits in 1685 en een uurwerk in de toren lil 

1702-1703. Daarnaast bezat de familie enkele heren- 
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Op de voorgrond het koor aan de oostzijde van de kerk. 
Foto: Rein de Jong, 2017 
banken in de kerk. 
Het aanzicht van de kerk in de achttiende eeuw was mis 
schien niet uitzonderlijk te noemen. Zoals in meer plaat 
sen (bijvoorbeeld Wilp, Rheden en Aalten) was het koor 
immers hoger dan het schip. Maar bij Ellecom zou de 
noklijn van het koor zelfs hoger hebben gelegen dan de 
onderkant van de torenspits. 
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Ellecom in 1776, getekend door Oerk Jan Elten. Links de kerk van Ellecom, in het midden Op de tekening van F. Berkhuys uit 1720 heeft de kerk nog 
de kerktoren van Doesburg. Collectie John Striker een hoog koor en een veel lager schip. Collectie John Striker 

De afbeeldingen die uit die periode van de kerk bekend 
zijn, zoals de schets van Derk Jan van Elten uit 1776, 
laten dat zien. Door de dakhelling te veranderen is de 
noklijn in de negentiende eeuw lager komen te liggen. 

De voorgeschiedenis van de verbouwing in 1858 
In de eerste helft van de negentiende eeuw groeide de 
bevolking in Ellecom flink: van 506 in 1809 tot 880 in 
1849. Aangezien twee derde deel daarvan hervormd was, 
dreigde het kerkgebouw te klein te worden. In de periode 
dat ds. P.W van Rossum predikant was (1835-1863), 
werd dat wel ingezien, maar gebeurde er voorlopig niets. 
In die fase was graaf Willem Gustaaf Frederik van Reede 
(1780-1844), vanaf 1814 eigenaar van Middachten, als 
opperkerkmeester ook voorzitter van de kerkvoogdij. 
Na zijn kinderloos overlijden in 1844 als laatste Van 
Reede kon niet direct in opvolging op Middachten wor 
den voorzien door een geschil tussen de erfgenamen. 
Aan die onenigheid kwam pas in 1854 een eind. 
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Het huis Middachten kwam toen formeel in handen van 
graaf Carel A. F. Bentinck (1792-1864). Hij was in 1846 
getrouwd met Caroline, gravin zu Wal deck und Pyrmont 
(1826-1899) en had sindsdien al zijn intrek genomen op 
Middachten. 
Mede daardoor was de douairière Van Reede, Wendela 
Eleonora Boreel van Hogelanden (1792-1868), gedwon 
gen geweest het huis te verlaten en had ze intrek moeten 
nemen op het nabijgelegen landgoed Avegoor. 

Alle rechten en plichten van het huis Middachten kwa 
men nu aan graaf Bentinck toe. 
Vanuit zijn functie als opperkerkmeester bestuurde hij de 
kerkvoogdij, maar betaalde hij ook de onderhoudskosten 
van kerk, pastorie en kosterswoning evenals de trakte 
menten - bijna het vijfvoudige van het voorgeschreven 
bedrag - van de predikant en de koster. Hij zou een van 
de hoofdrolspelers zijn in de omstreden verbouwing van 
de kerk in de jaren 1858/59. 
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De zuidzijde van de kerk met op de voorgrond de keermuur voor 
de overgang naar de uiterwaarden. Foto: Jan Jansen 

De directe aanleiding voor de verbouwing 
Begin 1858 klaagde een aantal kerkgangers over gebrek 
aan lucht in de kerk. Om dat probleem op te lossen liet 
de kerkvoogdij openingen in de zolder van de kerkzaal 
maken. Daarmee verbeterde de ventilatie. Die maatregel 
voldeed weliswaar, maar had tot onbedoeld gevolg dat 
allerlei ongedierte (insecten of wandluizen) dat kennelijk 
in groten getale op zolder zat, beneden in de kerk te 
rechtkwam, tot grote schrik van vele kerkgangers. Er 
ontstond paniek met als gevolg dat de kerk door de pre 
dikant Van Rossum onbruikbaar werd verklaard, zonder 
voorafgaande instemming van de kerkvoogdij, in feite 
van graaf Bentinck. De dominee wilde geen diensten 
meer verzorgen in de kerk en maakte vervolgens kenbaar 
voortaan uit te wijken naar de oranjerie op het landgoed 
Avegoor van de douairière Van Reede-Boreel, met wie 
hij op zeer goede voet stond. Dan zou men volgens hem 
ook kunnen bezien of elders een nieuwe kerk gebouwd 
zou kunnen worden. Dat viel bij graaf Bentinck niet in 
goede aarde. Hij was gehecht aan het oude kerkje. Bo 
vendien zou naast een nieuwe kerk de oude kerk niet 
meer levensvatbaar zijn, zodat Bentincks positie als col 
lator nog weinig voorstelde. De oude kerk zou in zijn 
ogen wel gemoderniseerd moeten worden, om de gecon 
stateerde problemen het hoofd te bieden en het toegeno- 
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De noordzijde van de kerk. Foto: Rein de Jong, 2017 

men aantal gemeenteleden te huisvesten. 

De plannen 
Op Bentincks initiatief werd nu een aantal mogelijke 
scenario's onderzocht, waarbij Jan Brink Evers, de lokale 
aannemer en architect te Ellecom, een cruciale rol zou 
gaan spelen. Brink Evers onderzocht de bouwkundige 
toestand van het kerkgebouw. Hij constateerde dat de 
tufstenen muren van het schip er door het vocht slecht 
aan toe waren en dat de kap van het schip vernieuwd zou 
moeten worden. Hij vond dat met spoed afdoende maat 
regelen nodig waren. 
Daarnaast maakte hij een begroting voor de werkzaam 
heden ter bestrijding van het ongedierte, verbetering van 
de ventilatie én uitbreiding van het aantal zitplaatsen in 
de kerk zonder een ingrijpende verbouwing. Die kosten 
beliepen een bedrag van f 2.196, -, maar het plan kreeg 
geen steun van Bentinck, die kennelijk een meer structu 
rele oplossing voorstond en snel met een plan kwam om 
de kerk flink te vergroten en de indeling efficiënter te 
maken. Dit kon bereikt worden door het schip van de 
kerk te verbreden en koor en schip van de kerk van één, 
geheel doorlopende, nieuwe kap te voorzien. Voor de 
kosten hiervan maakte Brink Evers een globale raming, 
die uitkwam op een bedrag van maar liefst f 16.250, -. 
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Plattegrond en zijaanzicht van de kerk in bestaande toestand en 
naar ontwerp van Jan Brink Evers uit 1858. Collectie E. Duringhof, 
N. Dekker 

Of Bentinck van dat bedrag geschrokken is, is niet be 
kend, maar wel is zeker dat Brink Evers nog in diezelfde 
periode (juli 1858) opdracht kreeg eerst de kerk met 

A&H 201 

,.."~ ·i,···.···· '. 
'. _"'" 

. 

. 

1]' -~ ~-~~. t! =:-=:~ §~--J 
L_=::=;J 
~ 1..- -.::. =~= '-I~ , 3r~=~ ___j I:::=:=.c =-> 

·,1- --- 

. 
Plattegrond van de huidige kerk. Het koor met het eenvoudige kruisribge- 
welf is tussen 1505 en 1533 gebouwd. Foto: Rein de Jong, 2017 

chloorgas te ontsmetten en vervolgens het oude romaan 
se schip af te breken en geheel nieuwe buitenmuren te 
bouwen, op ongeveer 2,5 meter naar buiten. Dit zou ge 
schieden op basis van het door hemzelf opgesteld 'Be 
stek en Voorwaarden' _ Ook maakte hij een nauwkeurige 
plattegrond van het oude kerkgebouw, met de opstelling 
van de banken. Daarnaast tekende hij een plattegrond 
van de vernieuwde, verbrede en verder aangepaste kerk, 
met een nieuwe plaatsing van de banken. 
De situatie vóór en ná is daardoor goed te zien. Volgens 
het ontwerp van Brink Evers werd het schip circa vijf 
meter verbreed door de nieuwe buitenmuren. Het schip, 
maar ook het koor, werd afgedekt met een kap die werd 
voorzien van vlakke pannen. De noklijn van het koor 
werd iets verlaagd om aan te sluiten op de nieuwe noklijn 
van het schip, dat vlak onder de dakrand van de toren 
spits moest eindigen. Door die ingreep werd ook de dak 
helling van het koor lager. De muren van het schip kre 
gen in het midden een steunbeer, en vier trekstangen 
zorgden dat de muren de zijwaartse druk van de kap 
konden opvangen. Stenen gewelven zoals die door P.J.H. 
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Foto1 De onderkant van de kap boven het schip; op de voorgrond de bovenkant van gewelf met de ondergrond van riet. Foto 2 De kap boven het stenen 
gewelf van het koor. Foto's Caspar Jansen. Foto 3 De graven- of Middachterbank uit 1860. Foto: Rein de Jong, 2017 

Cuypers (1827-1921) later in de 
tweede helft van de negentiende 
eeuw werden gebruikt, waren 
toen nog niet van toepassing. 
De binnenruimte van het schip 
zou voorzien worden van een op 
riet gestuct gebogen plafond. 
Vier nieuwe ramen - twee aan 
de noord- en twee aan de zuid 
zijde - in gotische vorm zorgden 
voor licht, terwijl de kerk zelf 
twee rneuwe ingangsportalen 
kreeg. 
Er was een kleiner toegangspor 
taal ontworpen bij de aansluiting 
van het schip aan het koor voor 
de gewone gemeente leden en 
een wat groter, naast de toren, 
voor de meer vooraanstaande 
leden, onder wie in ieder geval 
de bewoners van Middachten. 
Die konden dan ook direct voor 
aan in daar geplaatste herenban 
ken plaatsnemen. 

34 

Portret van Wendela Eleonora van Reede-Boreel, op 
jonge leeftijd (tussen 1800 en 1824) geschilderd door 
Charles Howard Hodges. Zij ging als weduwe op 
Avegoor wonen en stond bekend als Mylady 

Verzet tegen de plannen 
De voortvarendheid van de 
kerkvoogdij en het eigenmachtig 
optreden daarbij van graaf Carel 
A.F. Bentinck, en mogelijk ook 
het ontworpen plan, waren ech 
ter een doorn in het oog van een 
aantal notabelen, onder wie do 
minee Van Rossum en douairiè 
re Van Reede-Boreel. 
In eerste instantie werd de op 
perkerkmeester er fijntjes op 
gewezen dat op basis van artikel 
3 van het Koninklijk Besluit van 
16 augustus 1824 voor een be 
langrijke verandering van een 
kerkgebouw de toestemming 
van de koning noodzakelijk was. 
Er was hierdoor sprake van een 
onwettig besluit van de kerk 
voogdij. Hoewel de aannemer in 
augustus 1858 al begonnen was, 
werd de koning alsnog om 
goedkeuring gevraagd, met 
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excuses voor het feit dat 
men niet op de hoogte 
was geweest van het 
betreffende besluit. De 
minister voor de Zaken 
der Hervormde Ere 
dienst berustte in de 
situatie en verleende per 
brief van januari 1859 
namens de koning 
goedkeuring onder de 
voorwaarde dat een 
grondplan en een af 
beelding van de be 
staande kerk aan de 
minister werd toege 
zonden. Nu dit strijd 
punt was beslist, werd 
door de tegenstanders 
de positie van Carel 
A.F. Bentinck als op 
perkerkmeester in twij- 
fel getrokken. De minister verwees de tegenstanders naar 
de erkenning door de koning van de oude rechten die 
waren verleend aan Middachten bij het Koninklijk Be 
sluit van 19 juni 1823. Wel gaf de minister in zijn reactie 
aan dat de koning graaf Bentinck alleen tot lid van de 
kerkvoogdij kon benoemen, niet tot opperkerkmeester. 
Op die functie zou hij alleen op grond van oude rechten 
aanspraak kunnen maken, en dat was hier het geval 

Het stenen rouwbord van Carel 
Anton Ferdinand van Aldenburg 
Bentinck, overleden in 1864 

De uitvoering 
Alvorens tot de daadwerkelijke verbouwing overgegaan 
kon worden, moest eerst het ongedierte nog bestreden 
worden door ontsmetting van het kerkgebouw. Dat ge 
beurde met behulp van chloorgas, in forse hoeveelheden. 
Vanuit Doesburg werd daarvoor 200.000 kubieke voet 
(circa 700 m3) chloorgas geleverd. Ook de toren werd 
ontsmet, waarvoor nog eens circa 55.000 kubieke voet 
chloorgas nodig was. Brink Evers kreeg eind juli 1858 de 
opdracht voor de verbouwing en begin augustus voor de 
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sloopwerkzaarnheden. 
Daarvoor had hij nog 
een meer specifieke 
begroting van zijn 
werkzaamheden moeten 
maken, die nu uitkwam 
op f 6536,- of f 5636,-, 
als men voor een kap 
met vlakke pannen koos 
in plaats van leien. De 
keus viel op die goed 
kopere variant. De 
werkzaamheden begon 
nen in augustus 1858, 
nadat toestemming was 
verkregen voor het rui 
men van de graven op 
het kerkhof, vlak naast 
de oude af te breken 
kerkmuren. Hierna kon 
het slopen van de muren 
beginnen. Een deel van 

de oude stenen werd hergebruikt voor de fundering. N a 
dat de nieuwe muren opgetrokken waren en de oude ho 
ge scheidingsmuur tussen koor en schip iets verlaagd 
was, kon een nieuwe kapconstructie worden aangebracht 
evenals het gestucte plafond voor het nieuwe schip. Er 
moet met grote voortvarendheid gewerkt zijn, want al na 
vier maanden, in november-december 1858, werd de 
kerk afgebouwd en ingericht. Het meest opmerkelijke 
element van het hele uitbreidingsplan was de radicale 
omkering van de inrichting van de kerk. Er kwamen 
nieuwe kerkbanken met ruimte voor 279 personen, die 
niet naar het oosten, maar nu op het westen gericht ston 
den. De kansel met een geheel nieuwe en hogere preek 
stoel werd daarom ook van de oostzijde (in het koor) 
naar de westzijde verplaatst en kreeg daar een plaats 
tegen de torenmuur. Het ligt voor de hand dat deze hele 
omdraaiing tot de nodige discussies heeft geleid. Na deze 
verbouwing en herinrichting zou de kerk op 21 januari 
1859 in gebruik genomen worden. Aanvankelijk wilde 

Detail van het stenen rouwbord van 
Caroline ME C. CL van Waldeck 
Limpurg uit 1899, de echtgenote van 
Carel A.F. van Aldenburg Bentinck 
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dominee Van Rossurn, die zich al eerder als tegenstander 
had laten gelden, hieraan geen medewerking verlenen, 
maar hij kwam hier in tweede instantie op terug en zo 
kon op 6 februari 1859 de kerk weer in gebruik worden 
gesteld. Dat nam niet weg dat er nog steeds kritische 
geluiden gehoord werden, vooral over het eigengereide 
en feodale gedrag van de graaf van Middachten. 

Verdere ontwikkelingen 
Medio 1860 kreeg de kerk een nieuw doopvont met een 
gietijzeren achtkantige voet. In Nederland komt dit type 
doopvont heel weinig voor. Alleen in de hervormde kerk 
in Voorschoten heeft ook een gietijzeren doopvont ge 
staan, in 1867 vervaardigd door de firma Enthoven & Co 
uit Den Haag. Waar het Ellecomse doopvont vandaan 
komt, is nog niet bekend. Hierna was de eerstvolgende 
echte aanpassing van de inrichting van de kerk de plaat 
sing van een rouwbord aan de zuidmuur van het nieuwe 
schip voor de in 1864 plotseling overleden graaf Care! 
A.F. Bentinck, de man die zijn stempel zo op dit gebouw 
gezet had. Na de Eerste Wereldoorlog veranderden ook 
in Ellecom de maatschappelij 
ke verhoudingen met een toe 
nemend zelfbewustzijn van de 
burgerbevolking. Dat leidde 
vanaf 1930 tot een discussie 
over de rechten van de kerk 
gemeenschap tegenover de 
rechten en plichten van de 
eigenaar van Middachten, 
grotendeels de eigenaar en 
financier van de kerk en zijn 
bedienaren. Die kwestie leidde 
tot een langdurige juridische 
strijd. Toen de kerk in de 
Tweede Wereldoorlog werd 
beschadigd door een 
VI-inslag in de nabijheid, 
moest men het snel eens wor 
den over de vraag wie verant- Het huidige doopvont uit omstreeks 1860. 
woordelijk was voor de res- Foto: Caspar Jansen 
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tauratie. Met een acte van dading werden in 1948 de 
eeuwenoude banden tussen de kerk van Ellecom en Mid 
dachten beëindigd. Nadat het Rijk had toegezegd ook een 
deel van de kosten te vergoeden, kon de kerkenraad 
overgaan tot actie. Bij de daarop \ volgende restauratie 
(1948- 1949) werd op advies van de toenmalige Rijks 
dienst voor de Monumentenzorg de oorspronkelijke ori 
entatie van de kerkbanken op het oosten hersteld. De 
preekstoel kwam op de overgang van het schip en het 
koor te staan. Sindsdien worden de kerk, het koor en de 
toren door toedoen van het Rijk, de gemeente Rheden en 
de kerkelijke gemeente zelf goed onderhouden. 

Bron: 
Frank Keverling Buisman en Jan Jansen, De Nicolaas- of Dorpskerk 
van Ellecom, uitgave Stichting Behoud Dorpskerk Ellecom, 2015 
ISBN/EAN: 978-90-9029020-1. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Venster, kwartaalblad van de 
Stichting Oude Gelderse Kerken, jaargang 15, 2017, nummer 4 

Een kapitee/lje op een colonne: in het koor; het wapen 
is van Anna van Arnhem. Foto: Marjan Witteveen 

A&H 201 



~~ __ B_o_e_kb_e_s_p_r_ek_i_n_ge_n __ ~J 
Dichterbij dan verwacht 

Een geromantiseerde biografie 

Jacqueline Vreeken 

In de nalatenschap van zijn vader treft Frans Leichel 
(1940) een doos met documenten aan. De brieven en 
foto's roepen vragen op over het leven van zijn 
voorouders. Zijn nicht Jacqueline Vreeken is direct 
geboeid. Op zoek naar antwoorden start ze een 
speurtocht en reconstrueert ze stukje bij beetje de 
turbulente familiegeschiedenis van haar oom. 
Grootvader Ehrenfried begon als pianostemmer van 
Franz Liszt en vergezelde hem tijdens diens 
concertreizen door Europa. De orgel- en pianozaak die 
hij later aan de Steenstraat in Arnhem opbouwde ging 
failliet en hij vertrekt daarna alleen naar Nederlands 
Indië. 
Ook andere leden van de familie waren in dit bedrijf en 
de piano- en orgel bouw werkzaam. 
Boeiend beschrijft Jacqueline Vreeken haar spannende 
zoektocht naar deze geschiedenis die zich deels in het 
oosten van ons land afspeelt. Dankzij de door hen 
gebouwde instrumenten is menige kerk in onze regio met 
de orgelmakers Gebroeders Leichel verbonden. 
De orgelmakers Gebr. Leichel werkten o.a. in Arnhem, 
Drempt, Dieren, Laag-Keppel, Eerbeek, Loenen, 
Ellecom, Rheden, Rozendaal en Doesburg. 
N aast reparaties en onderhoud aan bestaande orgels 
leverden zij aan diverse kerken in onze regio een nieuw 
orgel. Zo werden het orgel in Rozendaal (in opdracht van 
baron van Pallandt) en het voormalige instrument in de 
kerk van Ellecom (geschonken door gravin Douairière 
Bentinck van Middachten) door hen gebouwd. 
Afkomstig uit Emmerich en Duisburg (D) speelt hun 
intrigerende levensloop zich merendeels af in Nederland 
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De ontrafeling van een familiegeschiedenis 
die begint bij Ehrenfried Leichel, 
pianostemmer van Franz Liszt 

en Nederlands-Indië en waren de gebroeders in onze 
regio woonachtig in Arnhem, Doesburg, Hummelo en 
Lochem.Met de interessante speurtocht in dit boek komt, 
in de marge van de wereld- en cultuurgeschiedenis ook 
een stuk historie in onze streek verrassend dichterbij. 

De auteur J. Vreeken studeerde communicatie en redigeerde een 
aantal boeken. Ze heeft een passie voor geschiedenis en genealogie. 
De recensent, Reinoud G. Egberts, is Oud cantor-organist van de 
Grote- of Martinikerk te Doesburg 
Verkrijgbaar via verschillende webwinkels, 348 pagina', € 24,95 

Reinoud G. Egberts 
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Tot het einde der tijden 
Herman Sta ring 

'Een kleine geschiedenis van de begraafplaats aan de 
Bergweg in Velp', is een heel bijzonder boek. Het is ge 
schreven door Herman Staring in samenwerking met de 
'Stichting Behoud RK Begraafplaats Bergweg Velp' . 
Het bestuur van de Stichting en in het bijzonder Jan Er 
ren hebben jarenlang verhalen verzameld over mensen 
die aan de Bergweg begraven zijn. De verhalen zijn aan 
gevuld met interviews met nabestaanden van mensen die 
nog niet zo lang geleden overleden zijn. Verder zijn ze 
de archieven ingedoken om de geschiedenis van de be 
graafplaats boven water te krijgen. De verhalen zijn 
prachtig 'in de tijd' geplaatst. 
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Door de uitgave van het boek, blijven de geschiedenis 
van de begraafplaats en de verhalen bewaard voor het 
nageslacht, 'Tot het einde der tijden' hoopt Jan Erren. 

Het boek begint met een interessante inleiding van Gerrit 
van Middelkoop, die aan de Bergweg woont en bevat 
ongeveer honderd mooie, vaak ontroerende verhalen. 
Zo is er het verhaal" over een vondeling, die bij de bur 
gemeester wordt gebracht. Deze moet voor de baby een 
naam bedenken bij de aangifte en een pleeggezin zoeken. 
Bijzonder is de geschiedenis van de familie Staal, die de 
grond schonk waarop de RK kerk gebouwd is. 'De Bis 
schop Staal Jongensschool' was vernoemd naar missie 
bisschop Walterus Staal. Een Priesteres der kunst, zo 
wordt Anna Collin-Tobisch genoemd, een beroemde 
operazangeres die op 65-jarige leeftijd in Velp is overle 
den en waarvoor bewonderaars een prachtig monument 
lieten maken door Villeroy&Boch. Helaas is het in de 
oorlog vernietigd, maar nu staat er een eigentijdse versie! 
Ook de vergeten en ongedoopte kinderen hebben een 
monument gekregen waarop hun namen staan vermeld. 
De mooiste grafengel staat op het graf van Tonny van der 
Meer, die hier moederziel alleen overleed terwijl zijn 
ouders in Indonesië waren. 'Een trouw hondje' is de titel 
van het verhaal over de hond van Floor van der Kuil, die 
bij het voetballen gewond raakte en aan bloedvergifti 
ging overleed. Het hondje gaat met de familie mee als 
die het graf van Floor bezoekt. De hond ontsnapt later 
thuis en wordt door de doodgraver teruggebracht. Hierna 
plaatst zijn vader een hek om het graf. 
Als laatste noem ik het verhaal over 'directeur Groen' , 
Cato Buurman, die vorig jaar plotseling overleed en node 
gemist wordt, ook op de begraafplaats. Al met al bevat 
het boek een groot stuk geschiedenis van Katholiek Velp. 
Wie nog nooit op de begraafplaats is geweest, raad ik aan 
dit pareltje toch eens met een bezoek te vereren. 

Herman Staring, Tot het einde der tijden, Stichting Be 
houd RK Begraafplaats Bergweg, Velp 2018. Boek ad 
€19,95verkrijgbaar bij Jansen & de Feijter of te be 
stellen via info@rkbegraafplaatsvelp.nl excl. Eventuele 
verzendkosten. ISBN 978-90-90313146-6. Nelleke den Boer 
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NIJVER DIEREN-NOORD 
Frans Nas en Wa/ter De Wit. 

In 2003 verscheen als uitgave van de Oudheidkundige 
Kring Rheden - Rozendaal het boek 'Nijver Dieren, Een 
eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in 
Dieren-Zuid' van de hand Frans Nas en Harrie Wegman. 
Op 7 november 2018 is eindelijk het langverwachte ver 
volg over Dieren-Noord verschenen, ditmaal van de hand 
van Frans Nas en Walter de Wit. 

Meteen na het verschijnen van het deel over Dieren - 
Zuid werd door de auteurs het plan opgevat ook een boek 
te maken over de bedrijvigheid in Dieren - Noord. In 
2006 werd een tentoonstelling gehouden in de Ontmoe 
tingskerk in Dieren met het tot dan toe verzamelde mate 
riaal. De tentoonstelling trok veel belangstelling en le 
verde veel extra materiaal op. Ook daarna trok de gebo 
ren Dierenaar Frans Nas wekelijks vanuit zijn woon 
plaats Bilthoven naar Dieren om met mensen te spreken 
over die vele bedrijfjes die er in Dieren - Noord waren 
geweest en om een nog completer beeld te krijgen. 

Al doende bleek dat er in de loop der jaren zoveel be 
drijfjes waren geweest en er zoveel veranderd was, dat er 
een einddatum moest worden vastgesteld om alle nieuwe 
informatie te verwerken. 

Harrie Wegman haakte helaas als mede - auteur af en 
overleed in 2015. Oud bestuurslid van onze Kring Wen 
cel Maresch sprong bij, maar constateerde na verloop 
van tijd dat het voor hem vrijwel ondoenlijk was om tot 
een behoorlijke afronding te komen. Voor Frans Nas 
begonnen inmiddels de jaren te tellen en zijn gezondheid 
nam ook af. 
Het erelid van de Oudheidkundige Kring Walter de Wit, 
heeft er uiteindelijke voor gezorgd dat het werk van zo 
veel jaren niet verloren ging en het boek toch kon ver 
schijnen. 
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Frans N •• & Walter de \Vit 

Dit boek bevat een schat aan gegevens en uniek foto- en 
ander beeldmateriaal. Naast de geschiedenis van grote 
bedrijven als Gazelle, P.A.F., Lepper, Hupkes, Vitatron, 
Oxygenium, Reinbouw, Groeneboom en Donkers komen 
ook de kleinere bedrijven aan bod. De horeca, de ambu 
lante handel, het realiseren van het Callunaplein en nog 
tal van andere onderwerpen passeren de revue. Het wordt 
gecompleteerd met een een overzicht per straat van Die 
ren - Noord met de bedrijfjes die nog konden worden 
opgespoord. 

Het is een rijk gedocumenteerde uitgave geworden: een 
mooi kijkboek, maar ook een bron van historische infor 
matie. Het geeft een bijzonder tijdsbeeld van wat er in de 
afgelopen eeuw allemaal was op het gebied van handel, 
ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren-Noord. 

Frans Nas en Walter De Wit, Nijver Dieren - Noord, 
Een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid 
in Dieren-Noord'. Uitgave Oudheidkundige Kring Rhe 
den - Rozendaal 2018, 160 p. ISBNIEAN: 978-90- 
805800-0-8 Jeroen van Gesse/ 
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OHK excursie Dordrecht 23 augustus 2018 
De jaarlijkse excursie per touringcar ging dit keer naar 
Dordrecht. Meer dan 40 leden en hun partners schreven 
in voor deze dagtocht naar deze oude stad, gevestigd op 
een klein eiland aan de kruising van de belangrijke wa 
terwegen Noord, Merwede en Oude Maas. Dordrecht 
verkreeg al in 1220 stadsrechten en was eeuwenlang de 
belangrijkste stad van het graafschap Holland. De Vader 
landse geschiedenis ligt hier dan ook voor het opschep 
pen ... 
N adat de deelnemende leden op verschillende opstap 
plaatsen rond 08.00 uur waren opgepikt, zette de bus van 
de Fa. Betuwe Express koers naar het Westen. Zonder 
vertragingen arriveerden we tegen half tien bij het eerste 
doel: de monumentale Dordtse watertoren uit 1882, de 
op één na oudste watertoren van ons land. Onder de 
naam 'Villa Augustus' is hierin een hotel en restaurant 
gevestigd. Onderdeel van dit complex zijn uitgebreide 
tuinen waar groente en fruit wordt verbouwd voor het 
restaurant, dat is ondergebracht in het voormalige pomp 
gebouw (en voor Hotel 'New York' in Rotterdam, van 
dezelfde eigenaar). Na de koffie met zelfgemaakt gebak 
kon het bijbehorende winkeltje annex bakkerij worden 
bekeken, waarna de bus ons in luttele minuten naar de 
oude Dordtse binnenstad bracht. Daar stonden drie stads 
gidsen gereed om elk met een groep anderhalf uur door 
de historische binnenstad te wandelen, waarbij de nodige 
interessante verhalen werden verteld. Uiteraard werd 
stilgestaan bij het Hof van Nederland, de locatie waar in 
1572 de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond. Ver 
tegenwoordigers van alle Hollandse steden erkenden 
stadhouder Willem 1, Prins van Oranje, en steunden de 
opstand tegen Spanje. Hiermee werd een begin gemaakt 
met de vrije en onafhankelijke Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Een andere belangrijke datum is 
1618 toen de Synode van Dordrecht plaatsvond in dit 
bolwerk van de Reformatie. Meer dan een jaar lang ver 
gaderden Remonstranten en Contraremonstranten over 
de juiste Bijbelvertaling, wat uiteindelijk in 1637 de Sta 
tenbijbel zou opleveren. 
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Tegen lunchtijd kwa 
men de drie groepen 
weer bijeen in de 'Witte 
Haen' , een centraal 
gelegen restaurant in 
een fraaie stadsvilla, 
waar we in een aparte 
zaal de lunch konden 
gebruiken. In dit restau 
rant werken mensen 
met een verstandelijke 
beperking, die duidelijk 
hun beste beentje voor 
zetten om het de gasten 
naar de zin te maken. 
Na de uitstekende lunch 
werd in twee groepen 
naar de volgende be 
stemming gewandeld: 
het 'Huis van Gijn'. De 
groep die tijdens de 
stadswandeling niet in de indrukwekkende Grote Kerk 
was geweest, maakte een kleine omweg om deze kapitale 
kerk aan het water eerst nog even te bekijken. Huis van 
Gijn is een stadsvilla aan de Nieuwe Haven waar al meer 
dan een eeuw de tijd heeft stilgestaan. Bankier, jurist en 
verzamelaar Simon van Gijn woonde hier vanaf 1864 
met zijn familie. Een groot deel van het huis is nog intact 
en de inrichting geeft een goed beeld van de weelde van 
een leven op stand. Van Gijn was een typisch 1ge-eeuwse 
collectioneur met brede belangstelling: historische pren 
ten, wapens en schepen, munten, zilver en keramiek kre 
gen in zijn huis een prominente plaats. Het huis herbergt 
verder de enige in Nederland bewaard gebleven 17e- 
eeuwse goudleer-kamer. 
Rond vieren wandelden we terug naar de opstapplaats 
van de bus, waarna we voldaan huiswaarts keerden. De 
gasten werden, nu in omgekeerde volgorde, weer afgele 
verd op de opstapplaatsen. Even na zessen was de bus 
terug in Dieren waarmee een interessante én gezellige 
dag tot een goed einde was gebracht. Willem Kleijn 
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Mededelingen van het bestuur 

Beste leden, 

Een bijzonder jaar voor de Oudheidkundige Kring ligt bijna achter ons. Wij mogen terugzien op de 200-ste uitgave, A&H 
nummer 200, van ons alom gewaardeerde ledenblad. Deze waardering is op zijn plaats, gegeven het feit dat alle exemplaren 
nu reeds zijn uitverkocht. De belangstelling voor deze special bleek zeer groot. 
Afgelopen maand verscheen ook de uitgave "Nijver Dieren, een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren 
Noord". Een uitgave van de nu 90-jarige auteur Frans Nas die samen met erelid Walter de Wit, deze tweede publicatie over 
Nijver Dieren tot een toekomstig 'collectors item' hebben weten te brengen. De eerste publicatie uit 2003 was binnen twee jaar 
uitverkocht. Beiden boeken zijn door de Oudheidkundige Kring uitgegeven. 
Dit jaar was de Kring ook betrokken bij de uitgave van het boek "200 jaar gemeente Rozendaal". 

Naast alle belangstelling voor publicaties mogen wij ook terugzien op een goede belangstelling voor onze dorpswandelingen. 
Achtereenvolgens was dit, in augustus Ellecom met het Landgoed Avegoor, in september De Steeg, in oktober Rheden met de 
begraafplaats Heiderust, in samenwerking met de gemeente Rheden, en tenslotte in november Dieren met het monumentale 
sluiscomplex als toegang tot het Apeldoorns kanaal, onderwerp van de wandeling. 
Een dankwoord voor alle gidsen is op zijn plaats. 
Ook past een woord van waardering voor de organisatoren van de goed verzorgde en interessante zomerexcursie naar 
Dordrecht. Verder werden de lezingen goed bezocht, met name de lezing van 8 november in de kerk van Spankeren over de 
Eerste Wereldoorlog. Deze grote oorlog werd 11 november 1918, nu 100 jaar geleden, met een verdrag beëindigd. 
De Duitse keizer vroeg asiel aan in Nederland. Daarbij was als verblijfplaats voor de keizer ook even kasteel Rhederoord in De 
Steeg in beeld. Het werd zoals bekend tijdelijk Kasteel Amerongen en daarna Huize Doorn. 

Het jaar 2018 gaat ook de geschiedenis in met de ingebruikname van een eigen archiefruimte, in 't Sprengenhus in Laag 
Soeren. De inrichting van deze ruimte is de afgelopen maanden met enthousiasme door het bestuur ter hand genomen en 
zover gevorderd dat de leden die zich als vrijwilliger had aangemeld, op 5 november kon worden uitgenodigd voor een 
startbijeenkomst. Een deel van deze groep is bereid een bijdrage te leveren aan de opbouw van een maatschappelijk relevant 
en toegankelijk archief voor de inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal en overige belangstellenden. Een opgave 
die enerzijds veel tijd en energie zal vragen maar anderzijds mag rekenen op steun en belangstelling. 
Het bestuur staat daarbij open voor adviezen van derden en neemt daartoe ook initiatieven. 
Naast een groep vrijwilligers voor het archief is ook een projectgroep voor het organiseren van het 65-jarig jubileum in 2019 
gevormd. In het volgende nummer zal hier nader over bericht worden. 
Tot besluit wens ik u, mede namens het gehele bestuur, graag fijne kerstdagen en een goed en bovenal gezond 2019 toe. 

Namens het bestuur 
Jan Jansen, voorzitter. 
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