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Doelstelling 
De Oudheidkundige Kling Rheden-Rozendaal is 
opgericht op II januari 1954 en stelt zich ten doel: 
de bevordering van de kennis der geschiedenis van 
land en volk van de Zuidoost Veluwezoom, in het 
bijzonder van de gemeenten Rheden en Rozendaal. 
Zij tracht dit doelondermeer te bereiken door het 
houden van lezingen, exposities, wandelingen en 
excursies, het uitgeven van een tijdschrift en het bij 
houden van een website, het bewaren van histori 
sche voorwerpen, documenten, afbeeldingen, boe 
ken en andere geschriften, het bevorderen en onder 
steunen van onderzoek op historisch gebied en de 
verschijning van publicaties daarover, alsmede het 
ondersteunen van en samenwerken met instellin 
gen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk 
doel nastreven. 

Archief 
Het archief van de Kring is grotendeels onderge 
bracht bij het Gelders Archief te Amhem. 
Daarnaast heeft de Kring een eigen archiefruimte 
in 't Sprengenhus, Harderwijkerweg 25a, 6957 AB 
Laag-Soeren, met boeken, documenten en een be 
perkte collectie museale voorwerpen. Deze kan op 
afspraak worden bezocht. Afspraken kunnen wor 
den gemaakt via e-mail (archief@oudheidkundige 
kring.nl) of telefonisch via Jan de Bes (026- 
4953780). 

Lidmaatschap 
Het lidmaatschap kost € 25 per jaar. 
Aanmelding, wijziging of opzegging (vóór 
1 december), kan plaatsvinden via de website of 
telefonisch! schriftelijk bij de penningmeester. 
Leden van de Oudheidkundige Kling ontvangen 
gratis het ledenblad Ambt & Heerlijkheid. 

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

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 
De Kling staat geregistreerd als ANBI-cultuurin 
stelling. 

Rozendaal 
Bestuur: 

Voorzitter 
Jan Jansen 0313-416884 
Correspondentie via secretaris of via 
voorzitter@oudheidkundigekring.nl 

Vice-voozitter 
Willem Kleijn 06-21865900 
willemkleijn@gmail.com 

Secretaris 
Harry Klein Koerkamp 026-3642713 
Overbeeksingel 13,6881 HM Velp 
secretaris@oudheidkundigekiing.nl 

Penningmeester en ledenadministratie 
Wim van den Beukei 0313-414281 
Labriehof 15, 6952 HW Dieren 
pemüngmeester@oudheidkundigekril1g.nl 

Bestuursleden 
Jan de Bes, 026-4953780 
Archivaris van de Kring 
archief@oudheidkundigekring.nl 

Hilde Brekelmans-Roelofs 026-4952480 
hildebrekelmans@upcmail.nl 

Jeroen van Gessel 0313-450593 
jeroenvangessel@chello.nl 

Webmaster 
Rob Weenink 06-25585176 
webmaster@oudheidkundigekring.nl 

Website: www.oudheidkundigekring.nl 
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Rechten 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvul 
digd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige 
vorm of wijze zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever De uitgever heeft zich 
ingespannen om alle rechthebbenden van tekst- en 
illustratiemateriaal op te sporen. Mocht u menen 
rechten daarop te kunnen doen gelden, dan verzoekt 
zij u contact daarover met haar op te nemen. 
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Op onze special Ambt & Heerlijkheid (A&H) 206, die begin maart is uitgeven, 
heeft de redactie leuke reacties gekregen. Zo wist een lid van de Oudheid 
kundige Kring Rheden-Rozendaal uit Drachten te vertellen wie op de schooI 
foto van Piet Binnendijk van de Bisschop Staalschool stonden. 
Een lid uit Laag-Soeren kende de logé met zoontje op de eerste foto in het 
stuk van Teunis Burgers. Bent u geïnteresseerd in de namen, dan kunt u 
deze terug vinden op onze website: https://www.oudheidkundigekring.nl/. 
waar drie dagboeken in hun geheel opstaan, met veel verhalen in verband 
met 75 jaar vrijheid uit onze dorpen. 
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A&H 207 is een gevarieerd nummer, hopelijk is er wat van uw gading bij. 
Het verhaal over de Heren van kasteel Biljoen uit A&H 201 gaat verder met 
Frederik Willem van Spaen. Hij was 39 jaar Heer van Biljoen. 
Anita Matser doet uit de doeken hoe J.J. Bruins Hofleverancier werd van 
Z.K.H. Prins Hendrik. 
Mario Broekhuis vertelt ons over de Stalhouderij van Krijgsman in Dieren, die 
werd overgenomen door zijn schoonzoon Bram Voerman. 
Cathrien van de Ree gaat verder met haar verhaal over verschillende steen 
soorten. In dit nummer bespreekt ze de cementsteen van architect Willem 
Honig. Een oud fotoboek van de familie Hugenholtz heeft Walter de Wit voor 
ons gescand. Deze familie woonde op het adres, dat nu Gasthuislaan 8 is. 
Het pand is ook bekend omdat hier eerder de bekende dominee/ dichter Ber 
nard ter Haar woonde. Fineke Burgers heeft een zoektocht ondernomen in 
diverse archieven en Delpher naar deze familie Hugenholtz en met succes. 
Het resultaat vindt u in deze A&H. 
In Velp is een plantsoen vernoemd naar Guus Dijkhuis. Stef de Wit vertelt 
waaraan hij dat verdiend heeft. 
Jos Leeman schrijft over de Oostenrijkse woningen die tussen 1948 en 1997 
in Dieren stonden, maar helaas zijn verdwenen 
Dan volgen nog twee boekbesprekingen. De eerste gaat over het boek: Ar 
chitecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp. Ontwerpers van gebouwen, stede 
lijke ruimte en landschap tot 1965 van Jan Vredenberg e.a., dat een prachtig 
naslagwerk is. De tweede gaat over het boek: Wapenzilver van Twickel, Wel 
dam, Middachten en Amerongen eveneens een mooi compleet naslagwerk. 
Namens de hele redactie wens ik u veel leesplezier 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Trederii: "willem. des J-{.R. 'Rijksvrijlieer van Spaen, 
Heer van 'Biljoen 1696-1735 

Nelleke den Boer-Pinxter 

In A&H 166 t/m 169 (2010) hebben artikelen gestaan over 
Alexander Vrijheer van Spaen en zijn bezittingen. In 
A&H 201 (2018) over zijn opvolger als Heer van Biljoen: 
Alexander Bemhard lI, H.R. Rijksvrijheer van Spaen, 
(1692- 1696). Hij wordt in 1696 opgevolgd door zijn ou 
dere broer Frederik Willem. 

Gedwongen verkoop Moyland 
Frederik Willem des H.R. Rijksvrijheer van Spaen, heer 
van Cruisfoort, Moyland, Till, Biljoen, Rosande, Hulst 
horst, Over- en Nederhagen en Kemmena is geboren op 
28 februari 1667 te Kleef waar hij wordt gedoopt in de 
gereformeerde kerk. Hij overlijdt 19 Februari 1735 op Bil 
joen, 68 jaar oud. 
Hij was kamerheer van de keurvorst Frederik Willem van 
Brandenburg. Op 30 april 1685 werd hij door de keurvorst 

Doopbewijs van Frederik Willem van Spaen 1667, extract uit het 
doopboek der gereformeerde kerk te Kleef, 1764 

Frederik Willem des H.R. Rijksvrijheer van Spaen, geschilderd door 
Gerrit Alberts. Opschrift rechtsboven: Frederik Wilhelm Vrijheer / van 
Spaen, Heer van Moiland I Til, en Bilioen enz .. Beschreeven in de 
Ridderschap des Quartiers van Veluwen ; Geboore 28 Febr: 1667, 
Oveleeden den 19 Febr: 1735 Portretten Coll. Brandsen van de Zyp 

aangesteld tot landdrost van Cleve en drost van Orsoy. 
Hiervan is een akte bewaard. Hij had, evenals zijn vader, 
een schitterende loopbaan in dienst van Brandenburg. 
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In 1691 wordt hij opgenomen als ridder in de Johanniter 
orde door George Friederich vorst van Wal deck. 
Op 30 september 1692 trad hij toe tot Brandenburgs 
krijgs- en commissariaatsraad. 
Op 19 februari 1694 werd hij aangesteld tot raadsheer in 
het hof gerecht van Kleef en Mark. In 1696 was hij lid van 
geheime regeringsraad van Kleef Mark. 
In 1696 wordt hem door Carl Phillipp markgraaf van 
Brandenburg de commanderij Supplingenburg in het 
vooruitzicht gesteld. 
Na de dood van zijn vader Alexander werd hij in 1693 be 
leend met de hof Cruisfort. Deze hof was al sinds 1446 
een erfelijk leen van de familie Van Spaen. 
Op 3 december 1695 vindt de verdeling van de roerende 
goederen, nagelaten door Alexander van Spaen, tussen 
zijn zonen Frederik Willem en Alexander Bernhard plaats. 
Frederik Willem erfde Cruisfort, Moyland, Till, Huls 
horst, Nederhagen, en Kemmena. 
Frederik werd in 1696 gedwongen Till en Moyland aan 
Frederik Willem keurvorst van Brandenburg te verkopen. 
Hij was hierover zo ontstemd dat hij ontslag nam uit de 
dienst van Brandenburg en het Kleefse gebied zijn rug toe 
keerde. Hij vestigde zich permanent op Biljoen en had bo 
vendien een huis in Arnhem. Met hem begint de tak Bil 
joen. In 1696 had hij Biljoen gekocht van zijn broer, met 
de helft van de daartoe en tot Nederhagen behorende goe 
deren en rechten. 

Ambtsjonker in het ambt Reden 
Er is een akte van 27 maart 1700 betreffende een extract 
uit het register der resoluties van de ridderschap en edelen 
van het kwartier van de Veluwe, houdende verklaring, dat 
Frederik Willem van Spaen toegelaten kan worden als 
ambtsjonker in het ambt Reden. Er is ook een akte van 17 
april 1711 met desbetreffende requesten en overgelegde 
akten. Hij blijft ambtsjonker van 1714-1735. 
In 1717 wordt hij gecommitteerde ter generaliteit en hij is 
lid van de Staten van Gelre en Zutphen tussen 1720-1723 
en 1727-1728. 
Fredrich Wilhelm overleed op 14 februari 1735 op Biljoen 
en is in Velp in de Oude Jan begraven. 

Opschrift rechtsboven: lohanna Elisabeth Adelheijt Baronesse Van Der 
Reck, Vrouwe van Frederik Wilhelm Van Spaen; Getrout Anno 1700. 
(Geschilderd door Gerrit Alberts. Coll. Brandsen van de Zyp) 

Huwelijk Frederik en Johanna 
Frederik trouwt op 27 maart 1700 met Johanna Elisabeth 
Adelheid Freiïn von der Recke zu Horst (geb.1675) op hu 
welijksvoorwaarden. 
Deze werden in duplo opgesteld. Maart 1700 worden de 
huwelijksvoorwaarden tussen Frederik Willem Freiherr 
von Spaen en Johanna Elisabeth Adelheid jonkvrouwe 
von der Reck vastgesteld. Er is een gedicht dat ter gele 
genheid van hun huwelijk gemaakt is door A. Balbi 
Johanna overlijdt in 1711 op Biljoen slechts 36 jaar oud. 

A&H 207 3 
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De laatste bladzijde van het huwelijkscontract met ondertekening 
door de echtlieden en getuigen voor Frederik o.a. zijn broer Alexan 
der Bernhard en voor Johanna o.a. haar vader 

Kinderen 
Het echtpaar krijgt twee zonen: 
Johan Frederik Willem van Spaen, die is geboren in 1708 
en overleden in 1722 op 16-jarige leeftijd te Velp. 
Alexander Dieter van Spaen 1710-1764. Hij is uiteindelijk 
de enige erfgenaam van Frederik Willem van Spaen. 
Over hem in een volgend artikel meer. 

Als Frederik zich in de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlandende heeft gevestigd koopt hij eind 17de eeuw 
het landgoed Rosande en in 1707 Overhagen. 
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Gedicht gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk door A. Balbi 

Geschiedenis van Overhagen 
Overhagen wordt in 1373 voor het eerst genoemd als 
'Averhaage' in de Arnhemse stadsrekening. Johan Mom 
pelier was toen de eigenaar en verbonden aan het hof van 
de hertog van Gelre. De hertogin komt hier in 1399 op be 
zoek. Bij die gelegenheid krijgt het personeel een fooi van 
een gulden. Mompelier bereidde zijn bezittingen en, lenen 
voortdurend uit, niet altijd op een nette manier. Hij ver 
koopt in 1401 Overhagen aan Johan de Cock van Opynen. 
In de zestiende eeuw staat Joachim van Wisch te boek als 
eigenaar. Hij komt op vijandige voet te staan met hertog 
Karel van Gelre. De hertog laat daarop het kasteel in 1530 
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Uitsnede van kaart Geelkercken Overhagen 

verwoesten, evenals het slot Wisch in Terborg. Met de ste 
nen van Overhagen laat Karel van Gelre kasteel Biljoen 
bouwen. Mogelijk krijgt hertog Karel spijt van zijn ge 
welddadigheid. Hij besluit op zijn sterfbed in 1538 Over 
hagen terug te geven aan Joachim, deze was echter in 1544 
al overleden. Later is Overhagen door het tweede huwelijk 
van Ermgard van Wisch overgegaan op het geslacht van 
~i~burg-Stirum. Daarna blijft Overhagen niet lang meer 
m eigendom van dit geslacht. 
In 1651 was Hendrik graaf van Nassau-Siegen (1611- 
1652) eigenaar van Overhagen. Hij ruilde gronden met het 
Sint Catherina Gasthuis, waardoor hij een laan kon aan 
leggen vanaf Overhagen naar het noorden door de Velpe 
renk tot aan de grens met Rosendael. Of deze laan bedoeld 
was voor de jacht is niet duidelijk, want de graaf overleed 
hetzelfde jaar. Van de Graven Allee bleef het noordelijke 
gedeelte tot aan de grens met Rosendael bewaard als de 
Biesdelselaan. In 1658 werd Overhagen verkocht aan Eve 
rard Huygen en het bleef in zijn familie tot 1707. 
Dan krijgt de kasteelheer van Biljoen, Frederik van Spaen 
het aangrenzende Overhagen in handen. 
Van de geërfde in de Veluwezoom kocht hij 2 hoeven hout 
in. ~e Bruil achter Beekhuizen om het ook bij zijn landgoed 
BIljoen te voegen. Zo werd hij een van de voornaamste 
grootgrondbezitters van de Veluwe. 

" Co EN. 

Tekening van de kasteelplaats Overhagen door onbekende kunste 
naar rond 1735. Het middeleeuwse kasteel was al in 1530 verwoest 
maar in de 17de eeuw is het hier afgebeelde huis gebouwd ' 

Geschiedenis van Rosande 
Al in 1299 wordt een geslacht Van Resande vermeld en in 
1382 is er sprake in een oorkonde van de familie Tengna 
gel van Rosande. Ofhet kasteel toen al bestond is niet dui 
delijk. De vroegste vermelding van het kasteel is uit de 
14de eeuw. De geschiedkundige Van Spaen vangt zijn me 
dedelmgen over Rosande aan met te zeggen, dat deze 
heerlijkheid van ouds behoorde aan het geslacht van Arn 
hem en dat Dirk van Arnhem, ridder, daarmee in 1413 en 
1428 werd beleend. Het was toen kennelijk reeds een leen 
van Doorwerth. Een geslacht Rosande was hem niet be 
kend. Dirk was de zoon van Wijnand, die samen met 

Het Kasteel Rosande in de eerste helft der 16de eeuw 
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Arend van Gruithuizen het klooster Mariendaal stichtte, 
waarvoor hij in 1392 grond schonk, mogelijk van de heer 
lijkheid Rosande. Hij stierf in 1482 zonder kinderen. Zijn 
zuster Elisabeth, weduwe van Evert van Wilp, erfde Ro 
sande. Haar zoon Evert van Wilp, heer van Wilp en Ro 
sande, erfde Rosande in 1496 van zijn moeder en werd er 
in 1500 mee beleend. In 1505 kwam het in handen van de 
familie Middachten. Hetzelfde jaar werd het door Filips 
de Schone veroverd met een groot deel van Gelre en gaf 
hij het in leen aan Dirk van Bronckhorst. Margaretha van 
Arnhem maakte aanspraak op het goed en kreeg het in 
1506 toegewezen. In 1515 werd de stad Arnhem door Ka 
rel van Gelre persoonlijk heroverd en kasteel Rosande ver 
woest. Deze verkocht het landgoed met de verwoeste 
burcht in 1523 aan Jacob van Appeltern, domdeken van 
Utrecht, die het kasteel weer opbouwde. 

I .•••• __ ~.,._'_.J..'", .• 
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kwam van Frederik Willem, vrijheer van Spaen, heer van 
Biljoen, die er op 12 februari 1698 mee werd beleend. 
In de Bataafs-Franse tijd werd het huis Rosande verwoest 
en werd het onderdeel van de "mairie Oosterbeek", dus 
gemeentelijk bezit. In 1817 werd Rosande weer eigendom 
van een telgen uit het geslacht Van Spaen, en wel Gijs 
berta Maria Carolina van Spaen. 

Bronnen 
Geldersarchief, 0487 Familie Van Spaen, tak Biljoen 
Ciska van der Genugten- Kastelen in Gelderland, 2013 - 
Kasteel Rosande- blz 420-421, Overhagen blz. 434-435 

Kaart 1664 
Na het overlijden van Van Appeltern werd Karel opnieuw 
eigenaar en liet het kasteel in 1538 afbreken. Een j aar later 
treffen we de uitspraak van een vonnis aan, waarbij van 
Obbendorp als afstammeling van de vroegere wettige be 
zitters van Rosande weer in het bezit van het huis Rosande 
werd gesteld, waarvan zijn geslacht met geweld was be 
roofd. Het kasteel werd niet meer herbouwd maar vervan 
gen door een landhuis. Het huis verwisselde in 1661 van 
eigenaar en kwam in handen van de familie van Was se 
naer, tot Rosande aan het einde van de 17 de eeuw in bezit Vogelvlucht uit 2015. De plek waar kasteel Rosande ooit stond 



Hofleverancier 
Is slager Bruins de enige middenstander in Velp geweest, 
die het predicaat hofleverancier mocht voeren? 
De in ca. 1910 door lJ. Bruins gestichte slagerij, geves 
tigd aan de Rozendaalselaan 10, trad op als leverancier 
van Baron van Pallandt van Rozendaal. 
Z.K.H. Prins Hendrik, gemaal van H.M. Koningin Wilhel 
mina van 1901 tot 1934, kwam regelmatig jagen bij Baron 
van Pallandt en verbleef daarbij weleens op kasteel Ro 
zendaal. In 1929 leverde Bruins vlees voor een diner bij 
Baron van Pallandt ter ere van Z.K.H. Prins Hendrik na 
afloop van een jachtpartij. In die tijd was het gebruikelijk 
dat een leverancier achteraf informeerde of de Koninklijke 
familie tevreden was over het geleverde. 
Als daarop bevestigend werd gereageerd, was daarmee de 
mogelijkheid geopend om het predicaat hofleverancier 
aan te vragen. Dit gold destijds als een bijzondere kwali 
teitsaanbeveling. Het ligt dus voor de hand, dat slager J.J. 
Bruins zich in dit geval tot Z.K.H. Prins Hendrik heeft ge 
richt. 

Hofleverancier van Z.K.H. Prins Hendrik 
Op 19 april 1929 werd lJ. Bruins de personele vergunning 
verleend tot het voeren van het wapen van Z.K.H. Prins 
Hendrik. Het gevolg was dat er in dat jaar een bijzonder 
wapenbord werd geschonken aan slager Bruins. Het be 
treft een zeldzaam Hofleveranciers-schild. Zo 'n schild, 
welke aan de gevels van detailhandelszaken kan worden 
aangetroffen, dragen wapens van het Huis Oranje-Nassau. 
Het Hofleveranciers-schild van de slagerij Bruins draagt 
echter het wapen van Z.K.H. Hendrik Wladimir Albrecht 
Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. 
Het wapen is geplaatst op een achtergrond bestaande uit 
een Johanniter kruis en draagt het devies van Z.K.H. Prins 

Hendrik: per aspora ad astra. (door, via moeilijkheden 
naar de sterren). Het Hofleveranciers-schild is gegoten bij 
de firma Ubbink in Doesburg. 
In oktober 1942 zijn J.J. Bruins en zijn zoon lJ. Bruins Jr. 
een vennootschap aangegaan onder de naam 'Firma J.l 
Bruins en Zoon'. Twee jaar later is Bruins uit het vennoot 
schap getreden en heeft zijn aandeel overgedaan aan 
Bruins Jr. 
Hij heeft het bedrijf voortgezet tot de sluiting in 1976. 
Na de sluiting van de zaak werd in maart 1989 het schild 
geschonken aan het Nederlands Openluchtmuseum te 
Arnhem. 
Er heeft eerder een artikel van Hans Rijnbende over Hofleveranciers 
gestaan in A&H 163 maar zonder een foto van het wapen van prins 
Hendrik 

Hofleveranciers-schild van Prins Hendrik 
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Landaulette in Museum Nienoord in Leek 

"Bram was een markant persoon. Hij droeg altijd klom 
pen, een pet en had een grote dikke snor", schrijft Nata 
scha Mulder. Zij kent de geschiedenis van de twee stal 
houders die tegenover elkaar aan de Prinsenstraat in het 
Gelderse Dieren zaten, sprak hierover met plaatsgenoten 
en dook in de archieven. En dat is nieuwe informatie over 
de herkomst van de sociable en de landaulette in het Na 
tionaal Rijtuigmuseum in Leek. De rijtuigen zijn op 10 ok 
tober 1956 geveild bij de opheffing van stalhouderij Bram 
Voerman. 
Abraham, kortweg Bram, Voerman (geboren 1886) had 
van huis een goede reden om een studie medicijnen te 
gaan doen, want zijn vader was huisarts in Brummen en 
zijn opa werkte als vroedmeester en chirurgijn in het zie 
kenhuis te Deventer. Toch ging Bram de artsenij boven 
zijn pet of hij had eenvoudigweg meer met paarden, want 

Gerrit Krijgsman en zijn enige zoon Anton voor de stalhouderij, 
ergens rond 1886 tot 1888. Anton zal een jaar of twaalf. dertien zijn. 
Ondanks 'Krijgsman en zoon' op het reclamebord zal de latere 
schoonzoon Bram Voerman de zaak overnemen 

hij ging aan de slag bij stalhouderij Krijgsman aan de Prin 
senstraat 31 in Dieren. Daar woonde hij vanaf 12 april 
1912 en werkte waarschijnlijk als knecht. 

Stalhouderij Krijgsman 
Gerrit Krijgsman (1849-1934) begon zijn stalhouderij al 
voor 1900. Gerrit was een nukkige brompot en viel daar 
entegen op door zijn frivole strohoed. Hij en zijn vrouw 
Grietje Dijk kregen zes kinderen, waarvan de jongste telg 
van het gezin, Berendina Wendelina, in 1925 zou trouwen 
met Bram Voerman. Die nam in dat jaar gelijk de stalhou 
derij van zijn schoonvader over. De hele familie bleef bij 
elkaar wonen. "Ik heb het vermoeden dat ze maar twee 



paarden hadden en een paar rij 
tuigen gezien de ruimte en de 
schuur die er moet hebben ge 
staan. Deze is niet groter ge 
weest dan twintig bij vijfmeter", 
schat Natascha. 
Bram was dan wel geen dokter 
geworden, vooruitdenken deed 
hij wel. Hij zag al snel in dat hij 
met de tij d mee moest en dat het 
vervoer met rijtuigen een aflo 
pende zaak was. 

1956 in 'buitengewone slachtcondi 
tie. ' Naast de landaulette komen dan 
twee landauers, een lijkkoets, een 
dogcart en een 'zeer antieke Jan Ple 
zier uit de tijd van de voortrekkers' 
onder de veilinghamer. De laatste is 
de sociable die nu in het rijtuigmu 
seum staat en zal van pakweg 1880 
zijn, en daarmee niet zo oud als de 
veilingmeester suggereerde. 

Automaterialenhandel ,au" eijers 
De sociable in Museum Nienoord in Leek. bij de In 1958 vestigde automaterialenhan- 

Stalhouderij Bram Voerman veiling in 1956 omschreven als stokoud del van Weijers zich als huurder op de 
Bram schafte twee automobielen aan: een voor groepsver- Prinsen straat 31. Bram en zijn vrouw woonden toen al niet 
voer en begrafenissen, en een verhuiswagen. Daarmee meer op het adres. In 1964 verhuisde Weijers en in april 
koos Bram ook voor het minder luxe vervoerswerk. van dat j aar werd het perceel verkocht aan de Van de La 
Die keuze had waarschijnlijk te maken met het feit dat aan gemaats. Na een verbouwing zijn het woonhuis gehal 
de overkant van de weg nog een stalhouderij zat, namelijk veerd, de schuur afgebroken en werd het autobedrijf geo 
die van G.J. Remmelink. "De grootvader van mijn man", pend met aan de voorzijde van de Prinsenstraat 31 een 
verklaalt Natascha haar interesse. Remmelink hield het benzinestation. "In 1999 is het oude huis afgebroken en 
met vijf paarden bij het luxere rijtuigvervoer. Ze waren hebben wij er een nieuw woonhuis neergezet", brengt Na 
dan ook meer collega's dan concurrenten van elkaar, met tascha het verhaal terug in de huidige tijd. 
ieder hun eigen klantenkring. De mannen en hun gezinnen 
konden het in ieder geval goed met elkaar vinden. Bron: Het verhaal is eerder verschenen 
Een verkooplijst bevestigt het vermoeden van twee paar- op: www.hippomobielerfgoed.nl 
den: de twee zwarte ruinen Hans en Puck en die zijn in 

Bram Voerman op weg met de sociable voor een gezellig uilje 

;.r 
STICHTING 

EHIPPOMOBIEL 
RFGOED 

De inmiddels afgebroken stalhouderwoning in de jaren 60/70 aan de 
Prinsenstraat 31 in Dieren 
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De tU~V'veV'v/ bebouw~V'vg eV'v tU~V'vbLl!zeV'v VLI! V'v de KYuLs;~oY.st 
Frans Wellink 

Inleiding 
Frans Wellink heeft op de Kruishorst in Rheden gewoond 
van 1979 tot 2008 en heeft ons in A&H 198, 199 en 201 
alles over haar bewoners verteld. Toen hij daar woonde 
was hij met zijn vrouw "baas" over de tuin van de Kruis 
harst. In dit artikel vertelt hij ons alles over de geschiede 
nis van de tuin, de onmisbare tuinbazen, de kassen, oran 
jerie en andere gebouwen voor zover hij daar achter heeft 
kunnen komen. 

De status van een landgoed (en de eigenaar) stond of viel 
met een fraai en goed onderhouden park en tuin rondom 
het landhuis, bij voorkeur ontworpen door een bekende 
tuinarchitect. Veel architecten die opdracht kregen om een 
landhuis te bouwen ofte verbouwen, hadden vaste contac 
ten met een tuinarchitect. De bekende Amsterdamse archi 
tect Ed. Cuypers vroeg op 21-12-1911 vergunning aan de 
Gemeente Rheden "tot het aanbouwen der terrassen van 
de villa de Kruishorst". Reeds eerder bouwde deze Ed. 
Cuypers het huidige hotel de Roskam, dat in het bezit van 
de Kruishorst was. Men ziet vrij veel samenwerkingspro 
jecten tussen Ed. Cuypers en de toen nog jonge tuinarchi 
tect D.F. Tersteeg (1876-1942). Veel tuinen werden door 
D.F. Tersteeg aangelegd in het Gooi. Ook in onze omge 
ving ontwierp hij tuinen. Te Dieren de tuin van de 
Schweer bey der Becke Stichting in 1912 en in de Steeg 
de tuin van villa Klein Duimpje. Ondanks naspeuringen is 
niet vast komen te staan of het ontwerp van de tuin van de 
Kruishorst van de heer Tersteeg is. Misschien een schnab 
beltje van hem er tussendoor. Wie de tuin ook ontworpen 
heeft, we gaan beginnen met de aanleg omstreeks 1912. 

Tuin 
De tuin is opgezet als een formele tuin. Aangezien het huis 
op een terp ligt, bestond de mogelijkheid om met muurtjes 

Gedeelte der bebouwingen van landgoed de Kruishorst, situatie tot 
2008 

en trappen te werken. Hierdoor werd een coulissen- of ver 
rassingstuin gecreëerd. Bij het huis staande, kon men de 
tuin overziende, immers niet bevroeden wat er achter de 
muurtjes verborgen was. Duidelijk is de hoofdas van het 
noorden naar het zuiden te zien. Het dwarspad, ten zuiden 
van het huis, ging rechts naar de stallen en koetsierswo 
ning en links naar de tuinmanswoning met oranjerie, de 
kweektuin met kassen en de tennisbaan. 

Tuinbazen 
Het goed onderhouden van een tuin was belangrijk. De 
tuinbaas was in deze de allerbelangrijkste persoon. Het ge 
hele beheer van het buitengebeuren behoorde tot zijn taak. 
Was hij goed, dan had hij een baan voor het leven. Tuin 
bazen waren in het algemeen intelligente mannen. 
Zij moesten niet alleen veel kennis hebben van planten 

10 



De tuin vanuit het huis gezien in zuidelijke richting. 
De familie Ket jen al wandelend. Omstreeks 1894 

Voortuin vanuit het huis gezien in noordelijke richting. De spoorlijn is hier nog enkelspoor 
en is vaag te zien, in het midden achter het lage bosschage. (Spoorlijn tweesporig in 1886) 

inclusief de wetenschappelijke naam, ook de 
kweekmethodes, de verzorging en bloeitijden 
moesten zij exact weten. De tuin moest im 
mers het gehele groei seizoen een bloemen 
weelde zijn. Daar kwam de groentetuin nog 
bij. Ook moest 'de baas' leiding kunnen geven 
aan het tuinpersoneel. In de genoemde glorie 
jaren werkten er vijf tuinlieden op de Kruis 
horst, te weten: de 'baas " twee volwaardige 
krachten en twee 'halfwas' jongens. 
Verder moest 'de baas' beschaafde omgangs 
vormen hebben om te kunnen communiceren 
met de eigenaresse van het landgoed. Indien 
nodig moest hij tijdens grote feesten of diners, 
behulpzaam zijn met de bediening, samen met 
de koetsier en uiteraard het huispersoneel. 
Wel kregen zij dan een livrei aan en witte 
handschoenen om hun eeltige handen te be 
dekken. 

Koninklijke Mij. voor Plant- en Tuinkunde 
De tuinbazen waren al vroeg georganiseerd. 
Er schijnt in 1820 al een vereniging te zijn 

( 
I 

geweest, gestimuleerd en betaald door de 
landgoedeigenaren. De vereniging had ten 
doel om de kennis der flora te vermeerderen. 
Er werden boeken en tijdschriften uitgegeven 
over o.a. de nieuwste kweekmethoden van 
planten en bloemen. 
De welbekende Koninklijke Maatschappij 
voor Plant- en Tuinkunde K.M.P.T. is in 1871 
opgericht. Veel plaatselijke verenigingen wer 
den hierna opgericht. Deze verzorgden voor 
drachten en lezingen en meerdere keren per 
jaar tentoonstellingen met een wedstrijd, wie 
de mooiste, grootste of meest exclusieve plant 
had gekweekt. De 'tuinbaas' die de eerste prijs 
won stond in hoog aanzien. 
'Mevrouw' schepte hier danig over op tegen 
haar vriendinnen, tijdens de visites en op de 
theekransjes. De goede naam van de 'tuinbaas' 
kon ook wel eens nadelig werken voor de 
landgoedeigenaar. Veelal trachtten andere - 
niet bevriende- landgoedbezitters een goede 
'baas' weg te kopen. De eigenaar van het land 
goed 'verwende' daarom zijn tuinbaas. 
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Een schematische tekening 
van het padenplan. In grote 
trekken is dit padenplan tot 
2016 gehandhaafd 



De voortuin in aanleg 1916 

Vrij wonen, water, en later gratis elektriciteit viel hem ten 
deel. Ook had hij vrij 'stoken', het hout moest hij uiteraard 
wel zelf zagen. Op de Kruishorst was bijvoorbeeld maar 
één water en elektriciteitsmeter voor het hoofdhuis, de 
stallen en de tuinmanswoning. De geldzaken aangaande 
tuin en alles er omheen, werden door de tuin baas beheerd. 
Een- of tweemaal per jaar moest hij hierover verantwoor 
ding afleggen. Toen de heer Bouman zich in 1957 meldde 
als nieuwe tuinbaas werd er terdege geïnformeerd naar 
zijn betrouwbaarheid en ging men langs 's mans woning 
in Vlagwedde, om te kijken hoe zijn tuin erbij lag. 
Nadat hij goed bevonden was en aangenomen was, heeft 
hij de familie Vis 22 jaar trouw gediend. Bovendien was 
hij de vertrouwensman van mevrouw Vis. Direct na zijn 
pensionering in 1979 werd de Kruishorst verkocht. De fa 
milie Vis kocht (naar de wens van heer Bouman) in Doe 
tinchem een huis voor hem, dat hem vrij ter beschikking 
werd gesteld. 
Hij heeft in dit huis 18 jaar gratis van zijn pensioen geno 
ten. Meerdere keren per jaar werd hij door de kinderen Vis 
meegenomen voor het beleven van een gezellige dag. 

Bossen 
Behalve de tuin had de 'tuinbaas ' ook nog de zorg over de 
bossen. Er moest gekapt en ingeplant worden. 

In volle glorie. Zoals de ontwerper het in gedachten had. 1925 

Ongewenste opslag weggehouden. De paden moesten 
schoon en te bewandelen zijn. Tevens moest er toezicht 
gehouden worden op ongewenst bosbezoek. De vorige 
'baas' Gelderman deed elke avond een ronde door de bos 
sen, zomer en winter, met een grote hond en op zijn rug 
een jachtgeweer. Waarom hij dat geweer op zijn mg had 
weet niemand, want hij schoot er nooit mee. 
Ook de vijver moest schoongehouden worden. 

Oranjerie en kassen 
Verder vereiste de hof met zijn kassen, de bakken, de 
moes- en bloementuin, de bongerd en in de winter de oran 
jerie de nodige zorg en aandacht. 
In de bongerd waren verschillende rassen van appels en 
peren en ook mispels, kweeperen, vijgen en andere bijzon 
dere soorten vruchtbomen aangeplant. 
De eervorige eigenaresse, freule den Tex, was verzot op 
deze mispels. Na de verkoop van de plaats in 1941, schreef 
zij nog een brief aan de fam. Vis met de vraag of zij mis 
pels kon kopen. Deze werden haar uiteraard welwillend 
ter beschikking gesteld. Zij woonde in Amsterdam en de 
mispels werden haar per spoor toegezonden. In haar be 
dankbrief schreef zij o.a.:" De mispels zijn met gejuich 
ontvangen. Ik ben er dol op, maar niet iedereen houdt er 
van. Men moet ze rustig laten liggen tot ze bruin en zacht 



zijn. Dan worden ze op zeer onesthetische wijze genuttigd 
door de inhoud eruit te zuigen en de harde pitten uit te 
spuwen". Zij liever dan ik, ik vind het verschrikkelijk 
vieze dingen. 

Ook de tennisbaan viel onder zijn zorg. De tegels moesten 
geveegd worden. Aangezien deze baan onder de bomen 
aangelegd was, kon er geen gravel gebruikt worden we 
gens bladval, enz. 

Broeibakken en kassen 
We gaan naar de noordzij de, waar twee broeibakken ge 
bouwd waren. Per stuk 15 meter lang en 2,5 meter breed. 
Zij waren afgedekt met glazen ramen, ruiters gen~~md. 
Deze konden gelicht, met rietmatten bedekt of verwijderd 
worden, naargelang het seizoen dit vereiste. 
In het midden van 1800 vond men de centrale verwarming 
in woningen uit. (Eigenlijk moet deze manier van verwar 
men, centraal stoken genoemd worden.) 
Men ging deze manier van verwarmen ook in de bakken 
en kassen toepassen. Daartoe werden er in de bakken twee 
dikke verwarmingsbuizen gelegd, iets onder de grond aan 
de binnenzijde van de buitenmuurtjes. Aan de kop van de 
bakken (op de foto links bovenaan) was een kleine ver 
diepte stookruimte met een op hout ofkolengestookte ver 
warmingsketel. Circulatiepompen waren er nog niet. Het 
vereiste veel inzicht om de juiste temperatuur te houden. 
In de winter werd reeds begonnen met verwarmen, ten be 
hoeve van het opkweken van de jonge zaailingen van 
bloemen en groenten en de teelt van vroege groenten. 
De bakken zijn op 14 Januari 2002 gesloopt inclusief de 
dikke ijzeren buizen. De kachel was al eerder met het oude 
ijzer meegegaan. Het onderstaande er even tussendoor .... 
Het wonderlijke is dat er in het grote huis géén centrale 
verwarming aangelegd was. Men was kennelijk gekker 
met de planten, dan met zichzelf. Er werd met aparte ka 
chels in de woon en slaapvertrekken gestookt. Dit heeft in 
1894 het leven gekost aan de toenmalige eigenaar de heer 
Ket jen, die overleed ten gevolge van koolmonoxidevergif 
tiging door een verkeerd afgestelde kachel. Zijn vrouw 
bracht het er ternauwernood levend vanaf. 

Oe tuinmanswoning met de Oranjerie. Ongeveer 1965 

Iets oostelijker was er nog een half in de grond gebouwde 
(als bescherming tegen de ergste vorst) verwarmde kas 
van 8 x 4 meter en 2'li meter hoog. Serre of tablettenkas 
genaamd. Hierin stonden op gemetselde palen, op 90 cm. 
hoogte, langs de kanten en een rij in het midden, vierkante 
bakken opgesteld, tabletten genaamd. Ertussen liepen 
twee looppaden. In de vrije ruimte onder de tabletten lie 
pen verwarmingsbuizen. Ook deze kas werd gebruikt voor 
het zaaien van de aller-vroegste zaden, het voortrekken 
van de zomerplanten en knollen, zoals dahlia, begonia en 
kanna. In de nok hingen allerlei potten met uitheemse 
planten. Laatstgenoemde planten bleven zomer en winter 
in deze kas. 
Vergelijkbaar met Burgers Bush, maar dan in miniatuur. 
In Baarn, waar ik opgroeide, waren in mijn jeugd nogal 
wat van dit soort kassen in gebruik. Met het zoontje van 
'baas' Hooijer, werkzaam op het buitengoed van de familie 
Enthoven mochten wij wel eens kijken in deze kassen. Zij 
maakten altijd diepe indruk op mij. Alleen al door de heer 
lijke lucht. Ik verbeeldde me dat het in Indië zo moest rui 
ken. 

Oranjerie en kuipen 
Aan de tuinmanswoning was de oranjerie gebouwd. Ge 
noemd naar de oranjeboompjes die daar in de winter in 
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Luchtfoto 1961 van de hof (Op de foto zijn de contouren van de opgebroken tennisbaan nog waar te nemen) Links op de foto ziet men de 
Oranjerie met er achter de tuinmanswoning. Oe noordzijde (bovenzijde foto) van de Hof was afgeschermd met een gemetselde muur. 3;1;; meter 
hoog, 1;1;; steens dik en 15 meter lang. Oe oostzijde was ook gedeeltelijk omzoomd met zo 'n muur 

kuipen bewaard werden. De laatste kuipen werden aange 
kocht van landgoed de Valkenberg toen dit landgoed eind 
oktoberl946 zijn oranjerie opdoekte. De 12 kuipen met 
oranjeboompjes werden aangekocht voor f. 25. -- per stuk. 
Deze oranjeboompjes gaven een vrucht gelijk een manda 
rijn, schitterend voor de sier, maar zij waren niet om te 
eten. Hard, zuur en wrang. In de oorlog waren sinaasap 
pels en mandarijnen bij de jeugd onbekend. Baas Gelder 
man vroeg dan aan de buurtkinderen: "willen jullie een 
mandarijn"? "Ja, graag, baas". Hij lachte zich een bult als 

hij de zure gezichten zag van de kinderen, bij het aanbijten 
van de vieze vrucht. Mevrouw Vis heeft nog eens gepro 
beerd om marmelade van de oranjeappeltjes te maken. Het 
resultaat was dezelfde als de reactie der kinderen. Niet te 
pruimen! 
Terug naar de oranjerie. Dit bouwsel had een glazen wand, 
die op het zuiden lag. Ook deze ruimte werd in de winter 
verwarmd. Behalve de oranjeboompjes overwinterden er 
de palmen, oleanders en overige mediterrane kuipplanten. 
Helaas -voor mij- zijn deze zeer oude kuipplanten in 1979 
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door de familie Vis aan het Loo verkocht. Jammer! Zij be 
hoorden toch bij de Kruishorst. De oranjerie is nu in ge 
bruik als opslagplaats met daarin een, door de huidige ei 
genaar getimmerde trap met omloop. De tuinmanswoning 
is keurig hersteld en van nieuwe leien en koekoeken voor 
zien. De tennisbaan en bongerd zijn nu verdwenen. Op de 
plaats van de oude tennisbaan is een zomerhuisje geplaatst 
dat nog steeds eigendom is van enkele leden van de fami 
lie Vis. 
De druivenkas werd, op een sinds de jaren midden 1600 
in zwang zijnde manier, warm gehouden. De muur nam 
overdag de warmte van de zon in zich op, 's nachts gaf de 
muur de warmte weer terug. Deze muur had een verhoogd 
en dikker gedeelte. Voor dit dikkere gedeelte was een 
schuin aflopende glazen wand gebouwd, verdeeld in vier 
afdelingen voor onder andere de druiventeelt. Hierdoor 
kreeg men de ideale gelijkmatige temperatuur die nodig is 
voor de druiventeelt. In de zomer bij te hoge temperaturen 
konden de ruiten gelicht worden om te ventileren. In de 
winter was het niet noodzakelijk om de kassen te stoken, 
behoudens bij extreme koude. Dan gingen er rietmatten 
over de ruiten en werd er een kachel, later een petroleum 
kachel, gestookt ter be 
scherming van de druiven 
stokken. Langs de naastge 
legen, 2l1z meter hoge muur 
waren lei -peren, -appels, - 
perziken en vijgen geplant. 
Ook stond er een schitte 
rende, naar schatting 150 
jaar oude en rijk dragende 
moerbeiboom in de be 
schutting van de muur. 
Deze zeldzame, schitte 
rende, oude en rijk dra 
gende moerbeiboom is in 
1983 door de nieuwe eige 
naar helaas gekapt. Tegen 
de muren werd bij extreme 
kou aan de buitenzijde 
paardenmest gestapeld. 

Even een tussendoortje 
Van een in 1980 bevroren vijg heb ik van een heel klein 
stukje leven een stekje kunnen maken. Bijna elk jaar ge 
nieten we van de heerlijke vijgen. Ook heb ik toen een 
Agapantus (de originele van Zuid Afrikaanse afkomst, 
geen gekweekte) in een hoekje, dik onder het blad, gevon 
den. Nakomelingen van dit stekje, geplant in potten, belo 
nen ons elk jaar met hun schitterende lichtblauwe bloe 
men. 

Kweekveld 
Naast het bakken- en kassencomplex was nog een zeer 
groot kweekveld voor het kweken van groenten en vaste 
planten, in de oorlog hoofdzakelijk aardappelen en tabak. 
De grond in deze omgeving leent zich uitstekend voor de 
verbouw van tabak. 
Verder was er nog een veldje waar asperges verbouwd 
werden. Aangezien door de oorlogsomstandigheden de fa 
milie Vis het landgoed niet kon bewonen werden de as 
perges - goed verpakt in rabarberblad - groenten, aardap 
pelen en tabak per trein naar W ormerveer gezonden. 
Het was een compleet tuincentrum, zoals men dit tegen 

woordig noemt. Later wer 
den er door 'baas' Bouman 
kerstbomen gekweekt. J a 
ren voordat wij eigenaren 
van de Kruishorst werden, 
genoten wij tijdens de 
kerstdagen, via deze bo 
men, al van het landgoed. 
Zoals we hierboven gezien 
hebben, werk te over voor 
de 'baas'. Ten gevolge van 
de oorlogsomstandigheden 
raakten niet alleen het huis, 
maar ook de hof en kassen 
in verval. 'Baas' Bouman 
heeft na de oorlog getracht 
van de hof en kassen nog 
iets te maken, maar volle 
dig herstel werd een te 

De nare winter is weer voorbij. 30 April is altijd weer een heugelijke dag. 
De Majesteit viert haar verjaardag. De azalea mol/us bloeit. 
De bomen met het pril/e blad en al zijn nuances van groen 
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De Oranjerie. De ramen van de druivenkas zijn voor de ramen van de 
Oranjerie bevestigd, ter besparing van de stookkosten. 1981 

kostbare zaak. De oorspronkelijke aanleg van de tuinen en 
paden heeft de familie Vis laten herstellen. 
De heer E. Geytenbeek heeft een boek geschreven, ge 
naamd: 'Oranjerieën in Nederland'. Hij schrijft over de 
oranjerie van de Kruishorst o.a. het volgende: 
"Het gebouw dat tot het 
moestuintype behoort, is 
vrij kolossaal en hoog. 
De plattegrond is onre 
gelmatig met aan de ach 
terzijde afgeschuinde 
hoeken. Het dak is afge 
plat en afgedekt met 
leien. De raampartijen 
vertonen grote gelijkenis 
met die van de naburige, 
uit J 880 daterende oran 
jerie van de Gelderse To 
ren te Spankeren; de roe 
deverdeling is identiek. 
Ook voor andere elemen 
ten in de bouw geldt die 
overeenkomst, zoals de afgeschuinde hoeken met daarin 
een raam. De daklijst met reliëf en de verticale geblokte 
banden die langs de buitenmuur zijn aangebracht als or 
namenten, komen ook bij beide gebouwen voor. Is hier de 
zelfde architect of timmerman aan het werk geweest? Het 
plafond en de wanden zijn gestuukt. De vloer bestaat uit 
gele gemetselde klinkers. De ramen aan de westkant zijn 
van binnen voorzien van blinden. De deuren hebben een 
voudige espagnoletten met koperen knoppen. De ingeni 
euze constructie van de middelste deur maakt het mogelijk 
planten van grote afmetingen naar binnen te brengen 
Deze constructie bestaat hieruit dat het bovenlicht te ver 
wijderen is door het opzijschuiven van knippen. Daarna 
kan het raam omhoog worden gebracht en het kalf wegge 
nomen worden. Het verwarmingssysteem van de oranjerie 
bestond eertijds uit een kachel die na J 900 in een kelder 
was geïnstalleerd. De verwarmingspijpen liepen in het 
midden van de vloer en onderaan de wanden, beschermd 
door gietijzeren roosters". 

Dezelfde auteur heeft in de uitgave Bulletin van de Stich 
ting Vrienden Nederlandse Landgoederen een interessant 
stuk geschreven met als titel: "Historische Kassen". 
Tuinhistoricus de heer E. Blok -verbonden aan SB 4, Bu 
reau voor Historische Tuinen Parken Landschappen te 

Wageningen- heeft in een 
ander Bulletin van de 
zelfde Stichting een leuk 
stuk geschreven over 
tuinbazen, getiteld: "Ho 
venierskunst, de vervol 
making van tuin en park". 

Vijver 
Over de vijver gesproken, 
er schijnt ten zuidoosten 
van de vijver in het vij 
verbos van de Kruishorst, 
een theehuisje op een ver 
hoging gestaan te hebben. 
Het moet een heerlijk en 
schitterend uitzicht ge 

weest zijn over het IJsseldal met de IJssel en de daarop 
varende (zeil)schepen. Op de achtergrond Montferland en 
het kerkje van Elten. Wat dichterbij -niet zo mooi maar 
wel apart- een aantal rokende hoge schoorsteenpijpen van 
de steenfabrieken. 
De vijver zat in 1950 helemaal dicht met blad en takken 
en is toen schoongemaakt door de Heidemij . Voor de 
somma van f 125. - inclusief sociale lasten en toezicht. 
"De uit de vijver vrijkomende 'compost' wilde de boeren 
misschien wel hebben, zo niet, dan konden de arbeiders de 
rommel uit de vijver wel aan hoopjes in het bos kruien", 
aldus de rentmeester. 
De vijver is toen zó schoon gemaakt, dat de jongste zoon 
van de familie Vis er zelfs in kon zwemmen. Het peil van 
de vijver was toen hoger dan nu. Enkele keren per jaar liep 
de vijver bij 'hoog water' van de rivier vol met vers water. 
Om dit verse water bij 'laag water' te behouden was de vij 
ver tijdens de aanleg in ± 1850 waterdicht gemaakt met 
een laag blauwe klei. 
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Het tuinbaasje in eigen persoon! Achter de "tuinbaas" zien wij door 
hem gekweekte en gevormde knipsels: de wereldbol, het anker, het 
kruis in een nest, een hart. De symboliek hiervan: Op de wereldbol is 
een plek genaamd de Kruishorst, daar zijn wij ten anker gekomen, wij 
zullen met ons hele hart deze oude 'plaats' beheren en onderhou 
den, in de gedachte waarvoor hij opgericht is. Foto 2004 

Deze blauwe kleilaag is tijdens schoonmaakwerkzaamhe 
den in 1983 lek geraakt. De machine die de vijver schoon 
maakte is toen van de kant in de vijver gekieperd. Door 
het uit de vijver halen van deze zware machine is er -bleek 
later- op diverse plaatsen door de blauwe kleilaag heen ge 
stoten. 
In 2000 kostte het schoonmaken van de vijver f. 10.500. 
waarvoor f. 7.500.-- subsidie werd verleend. 
De vijver wordt sinds de aanleg van de A348 gevoed door 
het grondwater. In 2003 heeft hij ten gevolge van de droge 
zomer voor het eerst droog gestaan. 

Woningbouw verijdeld 
Gelukkig zijn de plannen van de -in woord groen min 
nende- gemeente Rheden, die voornemens was om 660 
woningen rond het natuurgebied van de Kruishorst te laten 
bouwen, niet door gegaan. Dankzij de inspanning van de 
heer Kolkman en mevr. van Rijn en organisaties die 'echt' 
groen minnend waren is dit onheilsplan verijdeld. 

Naschrift 
Mijn vrouwen ik hebben in de jaren dat wij het landgoed 
bewoond hebben veel inspiratie en transpiratie besteed 
aan het in standhouden van de tuinen en bossen van ons 
deel van de Kruishorst, welk 12 hectare besloeg. 

Bronnen: Archief fam. Vis. Archief fam. Wellink 

Presentatie s ecial A&H 75 laar vrïheid 
Op 29 februari hebben we onze special gepresenteerd in 
het Pop-up oorlogsmuseum in Velp, een passende locatie. 
Bij de presentatie waren ook de locoburgemeester van 
Rheden Marc Budel, de burgemeester van Rozendaal 
Ester Weststeijn en de kinderburgemeester van Rozendaal 
Armemijn van der Wagen aanwezig. 
Annemijn verraste ons met een eigengemaakt gedicht. 

Vrijheid dat is veilig spelen 
Op de plek waar jij mag zijn 
Vrijheid is eerlijk delen 

Zonder angst, geweld of pijn 

Vrijheid is elkaar vergeven 
Daar is liefde bij gebaat 
Vrijheid is in vrede leven 

Zonder muur of prikkeldraad 

Annemijn van der Wagen met burgemeester Ester Weststeijn en 
locoburgemeester Marc Budel bij de presentatie. foto Ton Burgers 
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Steen voor steen 3 
De cementsteen van Willem Honig 

Cathrien van de Ree 

Omstreeks 1904 probeerde Willem Honig in Velp of hij 
cementstenen kon maken met zand. Het ging hem niet om 
de aanpassing of verfraaiing van de gebruikelijke baksteen 
of straatklinker, maar om een vervanging. Hij gebruikte 
lokaal gevonden kwartszand met diverse toevoegingen. 
Zijn cementsteen verwerkte hij vooral zelf, maar hij ver 
kocht hem ook aan plaatselijke aannemers. 

De man Willem Honig 
Willem Honig was een soort 
"selfmade man". Hij kwam 
uit een groot Zaans gezin. Na 
de dood van zijn ouders be 
landde hij met een broer in 
het weeshuis en hij werkte 
zich van daaruit op tot tim 
merman. In 1875 moest hij in 
dienst, ondanks pogingen 
van de regenten tot vrijstel 
ling vanwege zijn astma. 
Maar hij gebruikte de gele 
genheid om in zijn vrije tijd 
de militaire tekenschool te 
bezoeken. 

In 1876 werd hij timmerman bij schrijnwerkerij Looman 
in Amhem. In 1882 werkte hij als bouwkundig opzichter 
voor de gemeente Rheden. Zo raakte hij in 1884 als op 
zichter betrokken bij de bouw van de kerk Onze-Lieve 
Vrouw Visitatie van architect Boerbooms in de Emma 
straat. In datzelfde jaar trouwde hij in Beusichem met San 
derina Peinert, een timmermansdochter. Kennelijk 
woonde het paar de eerste jaren in Amhem. Daar werden 
drie zoons geboren, waarvan er twee heel jong stierven. In 
1891 verhuisde Honig naar Velp. Al spoedig beval hij 

Willem Honig. 

zichzelf aan als ar 
chitect. Volgens 
een advertentie uit 
1892 deed hij er 
ook assuranties 
bij. In 1892 werd ! 

zijn zoon Bernard 
Amold geboren, 
van belang in het 
latere verhaal. 
Honig was een ac 
tieve man. In de Aanbesteding verbouwing in Velp. 
Arnhemsche en Arnhemsche Courant sept. 1891 
Apeldoomsche 
Courant dook zijn naam tussen 1892 en 1899 regelmatig 
op bij de aanbesteding van particuliere bouwprojecten, al 
tijd namens een "principaal". Het betrof verbouwingen en 
nieuwbouw, van paardenstal tot herenhuis en zelfs een bo 
terfabriek in Oene. Hij werd in de advertenties aangeduid 
als architect en het adres was toen Vlashofstraat A 116, 
maar hij schijnt ook binnen Velp verhuisd te zijn. In 1901 
deed hij weer een grote stap in zijn werk. Daarover meer 
onder Projecten. 

Aanbesteding. 
Op MaaUfla'" .• " September 'ISM, , 

's voormidd"RS l11i, UUr Uil namens Mevrouw 
de Wed. FRUCflT-,· .• N DER ~ECLF.$, door den 
Architect W. HONIG, in het Koffiehuis van 
G. KAPELLE t. Velp, worden 

A.A.lWBESTEED: 
Het bouwen van een verdieping 

enz. op- en bet Verven met Sausen 
van een dubbel Hesrenbui aan den 

I Rijk straatweg te Velp. 
Beslek en teekening liggen te,' illzage in ge 

I noemd Kom.buis van al 3; September. 
: Aanwiizing op Woensd.g 9 September, des 

I v~ormiddags om 10::;;:00:::;:::::;:::.::_::_=_=_::-";;=: .•• 1 

PARTICULIER ARCHITECT 
in de G meente I:tlled"'u, ter standplaa's Velp. 
Hij neemt de vrijbeid zich beleefd bij UEd. aan 
te hevelen tor. het vernchten van alles wat tot 
"ijn werkkring behoort. 

Hoo Ilcv\end 
Velp. 3 April 1)<91. 

-Vla" hefstraat. 
W. HONIG, 

Architect. 

Vestiging W. Honig 



Maatschappelijk actief 
Maatschappelijk was Honig zeer actief. In 1891 werd hij 
benoemd in de gezondheidscommissie van de gemeente 
Rheden; met 9 stemmen, tegen 2 voor architect GJ. Uit er 
wijk uit Dieren. Hij bemoeide zich vanaf 1892 met de 
stichting van een ziekenhuis in Velp, bouwde dat in 1894 
samen met G.J. Heineman op Tramstraat 20 en was tot zijn 
dood bestuurslid. In 1904 werd hij voor het district Velp 
kandidaat voor de gemeenteraad namens de Kiesvereni 
ging "Voorwaarts" en van 1904 tot 1922 was hij raadslid. 

Projecten 
In 1901 begon een nieuw hoofdstuk in het werk van Wil 
lem Honig. Hij was toen nauw betrokken bij de aanbeste 
ding van het Villapark Overbeek en in de volgende jaren 

Plan Ma Retraite. www.historievandaalhuijzen.nl 

bouwde hij diverse huizen in dit park en daarbuiten. In 
1904 begon een soortgelijk project met de ontwikkeling 
van het landgoed Ma Retraite. Volgens een proces-verbaal 
van notaris Gerard de Meyier kochten Willem Honig en 
Pico Diederick baron van Sytzama in november 1903 dit 
landgoed. Zij betrokken nog enkele anderen bij de stich 
ting van de Naamloze Vennootschap die het landgoed 
ging ontwikkelen, maar zijzelf werden in februari 1904 de 
nieuwe directeuren. Net als bij Overbeek was Honig hier 
technisch directeur. 
De website www.historievandaalhuizen.nl geeft de ge 
schiedenis van NV en Villapark toegankelijk weer. Vol 
gens de overlevering begint de geschiedenis van de ce 
mentsteen hier met de vondst van mooi zand. 
Honig bleef tot ongeveer 1915 actief als bouwmeester. 
Zijn laatste werk was een verbouwing van het koffiehuis 
op de Vlashof en nog een woning in de Heemskerklaan. 
Maar de meeste tijd investeerde hij in zijn cementstenen: 
een nieuw project dat een grote vlucht zou nemen. 

De cementsteen 
Soms wordt gesuggereerd dat Willem Honig de cement 
steen uitvond, maar in de 1ge eeuw waren bouwstenen en 
allerlei bouwelementen van cement al ruim bekend. Er 
waren voor de eeuwwisseling (kleine) fabrieken in o.a. 
Rotterdam, Aarlanderveen en Waddinxveen. 

Voorgevel Emmasfraat 28-30, Velp. Foto Ce es Alberts 



Ook op tentoonstellingen werden 
deze nieuwere producten getoond. 
Een selfmade bouwmeester als Ho 
nig moet ze dus gekend hebben. Ik 
denk zelfs dat hij ze in zijn vroege 
werk af en toe al toepaste. Zie o.a. de 
gevel van Emmastraat 28-30, door 
Honig verbouwd en Overbeeklaan 
10, gebouwd in 1903, dus vóór de 
vondst van zand op Ma Retraite. 
Omdat op Ma Retraite veel kwarts 
zand van goede kwaliteit werd afge 
graven, kwam Honig wel op een 
idee: dat overtollige zand gebruiken 
voor meer dan alleen het dempen van 
de grachten van Huize Overbeek. 
Terzijde: dit zand is aan het einde 
van de Saale-ijstijd vanaf de smel 
tende gletsjer samen gespoeld tot een 
grote 'spoelzandwaaier.' Veel dor 
pen langs de Veluwezoom zijn op 
zulke relatief stabiele zandwaaiers 
gebouwd. 
Willem Honig begon te experimente 
ren. Eerst in de oude oranjerie van 
Ma Retraite, later in een gebouwtje 
achter op het landgoed, met slechts 
een paar arbeiders. 
Honig verwerkte de meeste stenen 
zelf, maar hij verkocht ook aan aan 
nemers en particulieren in Velp. 
Dit project kreeg de naam 'Eerste 
Velpsche Cement- Steen- en Tegel 
fabriek De Bijenkorf. 

Cement 
Cement (van het Latijnse woord cae 
mentum, gehouwen steen of steen 
slag) verhardt na een chemische re 
actie met water. Meestal wordt ge 
malen Portlandsteen gebruikt, een 

zandige kalksteen, die oorspronkelijk 
in het Engelse Portland gewonnen 
werd. 
Zand, cement, een beetje gips en an 
dere toevoegingen, afhankelijk van 
het eindproduct, worden gemengd 
met water tot een brij. Die brij ver 
hardt in de buitenlucht, ja zelfs onder 
water, tot een steenachtig materiaal. 
Wij kennen het als beton en als met 
selspecie . 
Door het mengsel in een vorm te laten 
uitharden, kun je er van alles van ma 
ken: stenen, buizen, paaltjes enz. 

N.V. Vigorose Cementindustrie 
De Meteoor 
Willem Honig was niet ontevreden 
over zijn tegels en stenen en hij begon 
aan zijn volgende project: een ce 
mentsteenfabriek. Begin 1907 richtte 
hij samen met Nicolaas van Heloma 
en enkele anderen de N.V. Vigorose 
Cementindustrie op. Vigorose is ont 
leend aan het Franse woord vigou 
reux, dat krachtig betekent. Er was al 
een huis met terrein gekocht aan de 
Schaarweg in Rheden. Bij de bouw 
aanvraag noemde Honig zichzelf nog 
architect, assuradeur, taxateur en di 
recteur van de N.V. Overbeek. Niet 
fabrieksdirecteur, terwijl hij zichzelf 
waarschijnlijk toen al zo zag. Vlakbij 
de IJsel verrees -na niet al te zwaar 
protest van de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer- een fa 
brieksgebouw. Via de bouwdossiers 
in het Gelders Archief is de geleide 
lijke uitbreiding te volgen: een ver 
bouwing, een nieuwe berging, een 
kantoor, en zo voort. 
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Bekendmaking. 
Bij acte 12 j auuan 1007 "oor den enderge 

tëekende, Notaris ter standplaa Velp gcnll:entc 
Rheden verleden, op hel entwerp v n welke 
•• ere de Koninklijke Bewil in- werd verleend bij 
Komnklijk Besluit van 19 December I(}OO DO 
"Q is opgericht de naamlocze vennootschap;' 

Vigorose Gement-industrie 
"DE METEOOR" 

gevestigd te Rheden Gemeente Rh •• :!,." 
De. ac.~e van oprichting en hel Koninklijk 

Besluit uJn In hun geheel opgenomen in de 
• - ederlandsche taatscourant \'a.o Dm!lC)ag ~9 
Janu.m 1407 no. 24. 
t ; e-chiedende hiervan bekendmaking m~e\'olge 

het bepaalde bij artIkel • van het Wetboek 
van Koophandel. 

G DE MIIIJ.t.BIR, 
NIIIiItri$. 

Stichtingsakte N, V. Vigorose Cementindustrie. 
Arnhemsche Courant jan. 1907 

Villa IJselheuvel. GA Beeldbank 

Cementsteen en baksteen. Gekleurde cement 
Foto CvdR stenen, Foto CvdR 



In 1912 kwam er een nieuwe betonmachine. In 1914 werd 
De Meteoor alleenvertegenwoordiger voor een Duitse fa 
brikant van Portlandcement. In 1917 werd de villa 
IJselheuvel gekocht van de AJMV voor ft. 31.000.- Voor 
lopig woonde zoon B.A. Honig daar. In 1918 kocht de 
firma ruim 2 hectare aanliggende gronden én de wal langs 
de IJsel. "Binnenkort zal worden aangevangen met een 
grote uitbreiding der fabrieksgebouwen, terwijl er plannen 
bestaan om aan den IJsel een eigen los- en laadplaats aan 
te leggen". 
Bij een uitgifte van obligaties in 1919 verschijnt de naam 
van B.A. Honig in de functie van adjunct-directeur. Van 
jaar tot jaar stonden er advertenties in de regionale en lan 
delijke kranten en ook oproepen voor de aandeelhouders 
vergaderingen. Die waren meestal op zaterdagmiddag om 
14.00 uur in het bekende hotel De Engel. 

- 
- § Rh.eden, 6 Sept. Naar wij vernemen is 

aan de N. V. Vigorose Cement Industrie 
"de Meteoor" alhier, voor haar inzending van 
trottoir- en p errontegels, trottoirbanden en vigo 
rose glanstegels voor vloer- en wandbekleeding, 
op de internationale tentoonstelling in den Haag, 
de grand'É_rix toegekend. 

Prijs voor Meteoor 

In de allereerste fabriek werden vooral cementtegels en - 
stenen gemaakt, maar in de loop van de tijd produceerde 
men veel trottoirtegels, dak- en leipannen, drijfstenen, 
grensstenen, voerbakken, mozaïekvloeren en lawn-tennis 
banen van beton. De fabriek nam ook opdrachten aan voor 
architectuur en uitvoering in betonbouw van villa's, scho 
len en fabrieksgebouwen. Zelfs in Nederlands-Indië expe 
rimenteerde men in 1923 met het nieuw uitgevonden staal 
beton, op basis van ontvangen monsters staalkorrels en 
toevoeging van plaatselijk materiaal. Ook zonder nog ver 
der in te gaan op de bedrijfsgeschiedenis, is wel duidelijk 
dat de fabriek voor het dorp Rheden van grote betekenis is 
geweest. 

De cementsteen toegepast 
We kijken hier alleen naar de toepassing van de cement- 

steen in de wo 
ningbouw. Willem 
Honig heeft in de , 
genoemde villa 
parken vele wo 
ningen gebouwd. 
Sommige zij n af 
gebroken, bijvoor 
beeld grote huizen 
aan de Schonen 
bergsingel, andere 
staan er nog en 
staan vaak op de 
monumentenlijst. 
In een aantal is ce 
mentsteen toege 
past, vaak als sier 
element, maar la 
ter ook als basis- Anajah, Boulevard 3, Velp; geen cement 
materiaal. Archi- steen of achter de deklaag? Foto CvdR 
tectonisch sluit het 
gebruik van de stenen aan bij het vroege werk van Honig 
in de overgangsstij 1. 
Deze overgangsstijl was ongeveer van 1880-1900 in 
zwang. Het woord zegt het al: architecten gebruikten nog 
neostijlen, zoals neoclassicisme en neorenaissance met 
o.a. speklagen en rondbogen. Ze mengden dat met moder 
nere elementen van o.a. Jugendstil. Maar als de opdracht 
gever liever wat chaletstijl of een extra uitbouw wilde, 
kreeg hij wat hij wenste. Lokale architecten, zoals Honig, 
gebruikten deze 
stijl in de woning 
bouw zeker nog tot 
1920. De villa's 
hebben vaak gevels 
met gekleurde ver 
sieringen van bak 
steen en verblend 
steen, uitbouwen 
en balkons, ver 
sierde Detail Overbeeklaan 10. Foto CvdR 
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Gemeentehuis Angerlo. www./iemersverleden.nl/ 

hoekelementen en bogen boven de ramen. Honig heeft 
ook diverse elementen gebruikt: bijvoorbeeld Engelse 
landhuisstijl bij Boulevard I (1901), Neorenaissance bij 
Overbeeklaan 14 (1903) en Jugendstilelementen in Over 
beeklaan 12 (1903). 

De cementsteen nader bekeken 
De cementsteen is toegepast in woningen aan de Jan Luij 
kenlaan, bouwjaar 1907. De bouwer, Christiaan Jansen, 
was een plaatselijke timmerman/metselaar/architect. In 
deze panden en in de naastgelegen huizen aan de Enkweg 
is de cementsteen niet gebmikt als versiering, maar juist 
voor de bouwmassa. De grijs-gele verkleuring is een ge 
volg van oxidatie van de dunne ijzer-'schilletjes' die het 
gebmikte kwartszand vaak van nature heeft. Een van de 
bewoners in de Prins Hendriklaan gebmikte minder vlei 
ende benamingen voor de steen. Deze verweert namelijk 
op den duur vrij gemakkelijk. Bij wrijven over het ruwe 
oppervlak laten al zandkorrels los. De gevel reinigen van 
aanslag is dus moeilijk, gebruik van een hogedrukspuit 
ondenkbaar. 

Bij nadere bestudering blijken veel van de gekleurde ste 
nen geen gekleurde bakstenen ofbricorna, maar gekleurde 

Werk van Honig 
Het vroegst bekende werk van Honig (samen met J. 
Persijn) dateert van vóór de villaparken. Het is de oude 
Doopsgezinde Kerk in de Weverstraat, Arnhem, baksteen 
bouw uit 1899, met de typerende versieringen. Frede 
rikstraat 9 in Velp is ook van 1899. Het pand Emmastraat 
28-30 van ongeveer 1880 is later door hem verbouwd. 
In Villapark Overbeek bouwde Honig vooral tussen 1901 
en 1909; op het terrein van Ma Retraite tussen 1905 en 
1909, vooral villa's aan de Arnhemsestraatweg, Waldeck 
Pyrmontlaan en de Schonenbergsingel, met aan de laatste 
straat ook een school (nr. 7). 

Buiten Velp bouwde hij, behalve de boterfabriek in Oene, 
een jachthuis op Valkenhuizen voor de heer A. A. Del 
Court tot Krimpen en villa's, o.a. aan de Sonsbeeklaan in 
Arnhem. In 1908 tekende hij voor het gemeentehuis in 
Angerlo, voor Honigs doen erg sober uitgevoerd. De op 
dracht voor het nieuwe gemeentehuis in Rheden ging naar 
een ander, al had hij er wel een schetsontwerp voor ge- Oorspronkelijk dubbele vila in de Evertsenlaan 3-5. 
maakt. 

Foto CvdR 

22 A&H 207 



cementstenen, zelfs de rode. Sommige sierelementen en 
lateien worden in de monumentenbeschrijving zandsteen 
genoemd, maar zandsteen is een natuurproduct, bijv. uit 
Bentheim. Deze elementen lijken echter soms ook van ce 
ment gemaakt. 

Zelf kijken? 
Voor wie zelf nog eens rond wil kijken: voorbeelden van 
de betreffende steen als basisbouwsteen zijn bewaard ge 
bleven in de Evertsenlaan 3-5 (monument), Jan Luijken 
laan nr. 15, 17, 19, Enkweg 6,8 en 10 en Prins Hendrik 
laan 3, alle van Christiaan Jansen. 

Bouwtekening voor Jan Luijkenlaan. Bouwdossiers Gelders Archief 

Pand hoek Jan Luijkenlaan/ Enkweg. Foto Nelleke den Boer-Pinxter 

Werk van Willem Honig vindt u onder meer op de Over 
beeklaan 10, 12 en 14, met toepassingen van de cement 
steen in de versiering. Op Boulevard 1, 3, 5, 17 ziet u ook 
werk van Honig, maar met andere versieringselementen. 
Boulevard 21 is weer van C. Jansen. 
Op de website rhedenopdekaart.nl kunt u, voor zover het 
gemeentelijke monumenten betreft, goede detailfoto's 
vinden die de Fotoclub Veluwezoom gemaakt heeft. 

TIJDSCHRtFTVOOR 
VOLKSHUISVESTING 
EN STEDEBOUW 

ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH 
INSTITUUT VOOR VOLKSHUIS: 
VESTING EN STEDEBOUW EN VAN 
DEN NATIONALEN WONINGRAAD 

\. .JAARGANG SE TEMeER 
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TROTTOIRTEGELS ËN BANDEN 
RONDE J::N OV"V RIOLEN 
BETONPALEN • TUINMUREN 
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,,0 E MET EO 0 Rf> 

Reclame voor de Meteoor 

Bronnen 
Gelders Archief nr 1123 over de familie Honig en De Meteoor. 
Gelders Archief Bouwdossiers; 
Krantenarchief via Delpher. 



Landelijk leven in Velp; uit het fotoalbum van de familie Hugenholtz. 
Fineke Burgers 

Het Gelderse Velp met zijn landgoederen en buitenplaat 
sen maakte het voor kwekers en bloemisten eind 1ge eeuw 
interessant om zich daar te vestigen. 
Door de bevolkingstoename groeide er een markt voor 
pot- en tuinplanten en groenten voor consumptie. Om in 
Velp een bloemisterij te beginnen verschenen op 2 april 
1881 twee vrienden voor notaris D. van Dijk te Amster 
dam om te tekenen voor de vennootschap die hiervoor no 
dig was. 
Ze deden dit onder de naam De Vries en Hugenholtz, 
waarachter schuilgingen de 22-jarige Nicolaas Jan Agatho 
Christiaan Hugenholtz (1859) en de 28-jarige Jeronimo de 
Vries (1853), beiden geboren te Amsterdam. Hoe zij zich 
hebben bekwaamd op plant- en tuinbouwkundig gebied is 
niet bekend. 

Nicolaas Hugenholtz kwam voort uit een geslacht van pre 
dikanten. Zijn belangstelling voor 'groen' was misschien 
gewekt door zijn oom, de vrijzinnige dominee P.H. 
Hugenholtz (1834-1911). Deze was een aanhanger van de 
gedachte, dat het verzorgen van bloemen en planten de le 
vensomstandigheden van 'den arbeider' kon verbeteren. 
Zijn vriend, Jeronimo de Vries, stond in Amsterdam gere 
gistreerd als kantoorbediende. Maar misschien heeft zijn 
moeder, Catharina Julia Roeters van Lennep (1813), die 
een begaafd kunstenares was en veel bloemen en planten 
schilderde, haar zoon geïnspireerd. 

De Kwekerij 
De onderneming 'De Vries en Hugenholtz' startte in april 
1881 op de Biljoenseweg C169. Een paar maanden tevo 
ren was 'het huis Refugium aan de weg naar Biljoen' te 
huur aangeboden. Het was de voormalige woning van de 
in november 1880 overleden dichter-dominee Ter Haar. 
De nieuwe kwekers trokken waarschijnlijk in dat huis. In 

Gasthuisweg rond 1900. Gelders Archief 588 

1882 boden ze 3 à 4 kamers te huur aan in hun grote wo 
ning, wellicht hadden ze meer inkomsten nodig. 
De jongemannen pakten de zaken verder voortvarend aan. 
Er verschenen talloze advertenties in de 'couranten' die 
aangaven' dat de zaak zich bevond "vlakbij het station" 
en in Arnhem in de Roggestraat 21, waar men afgesneden 
bloemen kan kopen vergulde mandjes met azalea 's, 

OIant~us car~o~n~llus 
~~Sollvenir de la Malm.aison" 
Een der schoonst bloeiende Anjelieren. 

Verkrijgbaar bij 
DE VRIES & HUGENHOLTZ? 

Bloemisten , V cIp. 
21-09-1882 
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spyrea 's, camellia 's, en cyclamen. ' 
Zij leverden bij feestelijke gelegenheden aan de landgoe 
deren, zoals bij 'de buurman' op Kasteel Biljoen. 

T fries " Hugenholtz 
BLOEMISTEN YELr. 

~(lIJ),UJ 
late ?RIJS ZIL VEllEN MEDATIaLE 

T ntoonstelling Groniazen ept.· 4. 

BLOEItIROLLEN. - RIEKENDE OLTJES 
ook verkrijgbaar bÜ M dufvr. LOBR I 

TI estraat No. 21. 
26-09-1884 
Ook schreven zij zich met de kwekerij regelmatig in voor 
tentoonstellingen waarbij ze prijzen wonnen. Nicolaas 
werd in 1881 ook meteen lid, later secretaris, van de Ne 
derlandsche Maatschappij voor Land- en Tuinbouw- 

Oe Floralia commissie voor de Hugenholtzprijs, 2e van rechts 
N.J.A.C. Hugenholtz 

4. Kwekerij Biljoen N.J.A.C Hugenholtz 

kunde. In 1883 stapte hij echter alweer uit deze organisa 
tie. De firma werd genoemd bij een recensie van een con 
cert waar zij een 'fraaie krans' aanboden aan de sopraan 
Catharina Beersmans. Ook bedachten zij nieuwe tech 
nieken, zoals bloemenletters die bijgevuld konden worden 
en dan verzorgd werden door de firma. 
Ze lieten van zich horen en zo vestigden zij hun naam. 

Maar op 28 oktober 1885 verschenen Nicolaas en Jero 
nimo opnieuw voor de notaris, nu bij notaris A. Moll te 
Arnhem. Want op 1 November 1885 lieten ze de vennoot 
schap ontbinden! Daarbij werd bepaald dat Nic. Hugen 
holtz de firma onder dezelfde naam (De Vries en Hugen 
holtz) mocht blijven voortzetten, Het blijft gissen naar de 
reden waarom De Vries uit de zaak stapte. Een mogelijk 
heid zou kunnen zijn dat hij de nalatenschap van zijn in 
1883 overleden moeder moest regelen. Hierna werd hij 
zeer welgesteld. 
Het handhaven van de firmanaam De Vries en Hugenholtz 
zou er op kunnen duiden dat hij nog een financieel belang 
hield in de kwekerij. Ook kan meespelen dat zijn vriend 
Nicolaas voornemens was in het huwelijk te treden. 

Nicolaas trouwde namelijk op 12 augustus 1886 te Rotter 
dam met Hendrika Alida van 't Hoff. Zij was de zuster van 



Jacobus van 't Hoff 
(Rotterdam, 1852 - 
Berlijn 1911) een Ne 
derlands scheikun 
dige en winnaar van 
de eerste Nobelprijs 
voor Scheikunde III 

1901. 

In 1886 was Hugen 
holtz inmiddels eige 
naar van drie percelen 
aan de Gasthuisweg 
met daarop een huis, 
een broeikas en een 
oranjerie. 
Hij ontwikkelde de 
kwekerij zelfstandig 
verder. In 1906 
richtte hij, samen met 
zo 'n tien planten/bo 

menkwekers en bloemisten uit Velp - deskundige liefheb 
bers - de 'Vereeniging Floralia' op als onderafdeling van 
de afdeling van de Maatschappij voor Tuinbouw en Plant 
kunde van Velp en Omstreken. Hugenholtz was enige 

• •. 
-c 
t 

1 e echtgenote Hendrika Alida 
Hugenholtz-van 't Hoff 

Geschenk horloge van Floralia http://www.historievandaalhuizen.nll 

jaren secretaris van deze vereniging. Hij ontving prijzen 
voor zijn planten en bloemen, die hij inbracht op wedstrij 
den. Ook loofde hij zelf prijzen uit voor lokale bloemen 
en plantenwedstrijden onder andere voor schoolkinderen. 
In het najaar werden de opgekweekte planten dan ingele 
verd en tentoongesteld op landgoed Daalhuizen. Het 'al 
lerschoonste' exemplaar werd met de z.g. Hugenholtz 
prijs bekroond, een zilveren horloge. 

Gezinsleven 
In het jonge gezin op de Gasthuisweg, werd in 1887 het 
eerste kind, Alida Jacoba geboren. Helaas overleed de 

j\ ~"'. ,"-, Hf ~'" M. 

2e echtgenote Margarita Hugenholtz-Blaauw met Jops en 
Philip Reinhard, Alida en vader N.J.A.C. Hugenholtz 
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jonge echtgenote van Nicolaas 6 jaar later. In 1895 
trouwde hij voor de tweede keer, nu met de dominees 
dochter Margarita Blaauw. Zij schonk hem twee zonen. 
De oudste zoon, Philip Reinhard werd in 1896 geboren en 
in 1898 kwam de tweede zoon, Marie Josephus - in de 
wandeling Jops genoemd - ter wereld. 

Met de kwekerij ging het steeds slechter, zodat er zelfs een 
faillissement dreigde. Dochter Hendrika Alida (uit het eer 
ste huwelijk), die kleuteronderwijzeres was geworden, 
heeft naar verluid, moeten bijspringen. 

Nicolaas Hugenholtz werd rond 1921 ernstig ziek en hij 
overleed op betrekkelijk jonge leeftijd aan de familie 
kwaal prostaatkanker. De kwekerij werd in 1923 verkocht, 
maar zijn vrouw Marie Hugenholtz-Blaauw bleef tot haar 
dood in 1944 wonen op de Gasthuisweg. 

De zonen van Nicolaas Hugenholtz 
De oudste zoon Philip Reinhardt werd arts. Hij kwam zo 
in aanraking met een ziekelijke jongen. Reinhardt en zijn 
vrouw adopteerden het kind, omdat het voor diens ouders, 
met nog andere kinderen erbij, te zwaar werd om hem op 
te voeden. De jongen bleef zijn eigen naam, Nijenhuis dra 
gen. 
De tweede zoon, Marie Josephus, ging ook medicijnen 
studeren. Jops werkte tijdens zijn studietijd als chirurgisch 
assistent in het Amsterdamse Binnengasthuis. Hij figu 

reerde onder de naam 'de 
Bokser' in 'De laatste kans', 
een boek van Simon Vest 
dijk. In 1933 vertrok hij als 
chirurg naar Curaçao. Daar 
werd hij een toegewijde en 
populaire arts, die men o.a. 
Dokter Grandi noemde (de 
grote dokter). Die namen 
kreeg hij niet alleen vanwege 
zijn functie, maar vooral 
door zijn vrijgevigheid en 
oprechte betrokkenheid. Om 
die reden werd hij ook Jops Hugenholtz als fotograaf 

op Curaçao 

Gasthuisweg, na verbouwing 

benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Er is 
op Curaçao een straat naar hem vernoemd en er bestaat 
een "Kas Hugenholtz" voor mensen met dementie. 
Behalve arts, was hij ook een begenadigd fotograaf. Hij 
heeft het Curaçaose landschap vastgelegd in honderden 
foto's. Jops Hugenholtz was ongehuwd. Tot zijn dood in 
1962 werkte hij als chirurg in het St. Elisabeth Hospitaal 
in Willemstad. 

Naschrift: 
Mevr. Gejah Regterschot-Nijenhuis heeft onderzoek ge 
daan, ook op Curaçao, naar de tweede zoon van Nic. 
Hugenholtz, Jops. Gejah is de dochter van de geadop 
teerde zoon van Philip Reinhard. de oudste zoon van Ni 
colaas Hugenholtz, die zijn eigen naam Nijenhuis bleef 
houden. 
Walter de Wit heeft het fotoalbum gescand. 

Bronnen 
Piet Venhuizen heeft in de Gelderlander van 15 november 2014 een 
verhaal geschreven over Jops Hugenholtz. 
Delpher, Gelders Archief, Archief Amsterdam, 
P.H. Hugenholtzjr., 'Natuurgenot', Volksalmanak van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen 1873, 142-143, 
https:llwww.hugenholtz.netl 
Kadastergegevens Th. Verhoeven, www.historievandaalhuizen.nl. 
Amigoe de Curaçao (1964) 
G.Regterschot-Nijenhuis fotoalbum 



Van de jeugd van de zonen van Nicolaas zijn veel foto 's bewaard gebleven, de meeste in en rond het woonhuis 
Gasthuisweg. Ze geven een goed beeld van het familieleven in het landelijke Velp eind negentiende eeuw. 

~ÛA"-:fj~ ...e4a-/C~ , "...<'7J!/ ~ 
Iv C>t0/W' ahr./ ~ 

i.Aü-..__, , IJ,. ~ a,z " 
/). "" - ,_ h;. /J ./1ff'~1 ~?~~;- 
Philip Reinhardt 5 jaar 
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Op 11 januari 2017 onthult toenmalig burgemeester mevr. 
Petra van Wingerden van de gemeente Rheden in Velp aan 
de dr. Fabiusstraat het straatnaambord 'Guus Dijkhuizen 
plantsoen '. 
Daarmee krijgt schrijver, columnist, publicist, journalist, 
vrijdenker, kunstpromotor en levenskunstenaar Guus 
Dijkhuizen een permanente plek in de gemeente Rheden. 
Als oprichter en directeur van Kunsthuis 13 te Velp en als 
galeriehouder was hij van betekenis voor het kunstzinnige 
en culturele klimaat in de gemeente Rheden. 

Jeugd 
Dijkhuizen wordt op 11 januari 1937 geboren in Amster 
dam, in een omgeving waarin het nationaal socialistisch 
gedachtegoed een vruchtbare bodem heeft gevonden. 
Hij groeit op in pleeggezinnen en tehuizen. In juni 1944, 

7 jaar oud, 2 da 
gen voor D-day 
komt hij met 
broer en zus in 
Zutphen in een 
huis voor NSB 
kinderen terecht 
om te 'germani 
seren' . In april 
'45, met de geal 
lieerden in aan 
tocht wordt de 
locatie ontruimd 
en volgt een 
vluchttransport 

naar Duitsland, 
per trein. De reis 
eindigt na 2 da 
gen in de buurt Guus, met moeder, broer en zusje. 

van Hamburg waar de kinderen worden opgevangen door 
vrouwen in SS-unifonn, Helferinnen van kamp Neu 
engamme. Uiteindelijk wordt op 21 april 1945 een groep 
van 27 overgebleven kinderen, waaronder Dijkhuizen ge 
dumpt in een bos in de buurt van Treide. Wat volgt is een 
tocht naar huis, vol ontberingen, te voet, constant op zoek 
naar voedsel en water. Ze worden opgepikt door Ameri 
kaanse soldaten, op weg naar Berlijn en belanden uitein 
delijk in de buurt van Lubeck, van waaruit ze worden 
overgebracht naar het Algemeen Provinciaal Stads- en 
Academisch ziekenhuis in Groningen. Zeven weken na 
het einde van de oorlog is Dijkhuizen terug in Amsterdam, 
8 jaar oud en onwetend van de pleeggezinnen en tehuizen 
waar hij de rest van zijn jeugd zou doorbrengen, gedwon 
gen, door een afwezige vader en een moeder die zijn op 
voeding niet aankon. 
In de jaren '50 ontluikt bij Dijkhuizen de liefde voor de 
kunsten. Hij ontdekt het kunstenaarscollectief Cobra en 
wordt van zijn sokken geblazen als hij, binnen gekomen 
via een achterdeur, Lionel Hampton hoort en ziet spelen 
in het Amsterdams Concertgebouw. De show wordt om 
half3 's nacht beëindigd als Hampton door de politie van 
het podium wordt gehaald. Vanaf 1957 schrijft hij verha 
len en gedichten voor de Vara-gids en verschijnt zijn eer 
ste bundel: 'Hier Guus '. 

Friese jaren 
In 1971 verhuist Dijkhuizen naar het Friese Nijeholt 
wolde. De voorafgaande jaren '60 zijn niet ongemerkt aan 
hem voorbijgegaan. Het is een roerige periode met Am 
sterdam als middelpunt van opstand en rebellie tegen de 
gevestigde orde en de autoriteiten die haar vertegenwoor 
digen. Dijkhuizen speelt zijn rol daarin. Samen met zijn 
vriend Peter Hamelink richt hij in 1964 het tijdschrift 
"Gandalf' op. Een vrijzinnig blad met literaire bijdragen, 



gClndCllf 

humor en ontluikende erotiek gebaseerd op de door hem 
bedachte anti-esthetica theorie. Het blad blijkt een stevige 
steen des aanstoots. Hij krijgt een onderzoek door de BVD 
naar staatsgevaarlijkheid aan zijn broek en moet uiteinde 
lijk naar de rechter om te voorkomen dat het periodiek 
wordt verboden. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Niet in de 
laatste plaats door de steun van o.a. Victor van Vriesland, 
Adriaan Roland Holst en Jan Wolkers. In 1971 valt het 
doek voor Gandalf. Dijkhuizen publiceert in die jaren o.a. 
'De aap met de rode billen' en 'Met innige groetjes van 
onze lieve heer '. Hij is enig lid van de door hem opgerichte 
'Vereniging ter bevordering van het aftreden van burge 
meester van Hall' en tijdens een nieuwjaarsreceptie over 
handigt hij de burgervader een toeter om daarmee zijn af 
tocht te blazen. 'Ludiek' was de term die werd bedacht 
voor die 0 zo venijnige speldenprikken die door de 'ge 
vestigde orde' werden ervaren als dolkstoten. 

Ja, die jaren '70, daar in Friesland. Dijkhuizen is 34, als 
hij verhuist en schrijft voor o.a. De Gids, Avenue, Chick 
en Friesland Post. Hij zet in 11 lessen zijn anti-esthetica 
theorie op papier en publiceert met Hans Kanters 'De bij 
bel van Guus en Hans '. In de tussentijd schenkt hij aan het 
Letterkundig Museum een paar door hem gedragen pan 
toffels. In 1980 verschijnt 'Wacht even met snurken', een 
bundel met korte absurde, humoristische en weemoedige 
verhalen waarvoor hij zich tijdens de presentatie in een 
rijdend bed, omgeven door verpleegsters, door Wolvega 
laat rijden. Maar Dijkhuizen is niet alleen aan het schrij 
ven. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daar in Nije 
holtwolde, onder de rook van W olvega, neemt hij, samen 
met een aantal geestverwanten, eindjaren '70 het initiatief 
voor het Kukelfest, een kunstmanifestatie die ook gebruikt 
wordt als breekijzer om in Wolvega een permanent kun 
stencentrum te realiseren. Dat gaat allemaal niet vanzelf. 
De kunst avant-garde botst met de behoudende en traditi 
onele cultuur in het noorden. Hij tikt daar allerlei politici 
en hoogwaardigheidsbekleders tegen de benen door ze 
'klef gekonkel' van 'plattelandspolitici' te verwijten. Hij 
introduceert de sprekende pop Eppie, die hij gebruikt om 
de plaatselijke wethouder Ep Kramers te persifleren. 
In 1982 houdt Dijkhuizen het voor gezien. De voor een 
deel door hem zelf opgeroepen tegenstand, de 'burgerlijk 
heid' die hij tegenkomt en 'de misselijk makende midden 
standsmentaliteit' (zoals Robert Jasper Grootveld het 
noemde), doen hem besluiten Friesland vaarwel te zeggen. 

Guus duikt op in Velp 
In november van dat jaar, hij is dan 45, duikt Dijkhuizen 
plotseling op in Velp. Zijn in Friesland mislukte plan, het 
realiseren van een kunstencentrum, pakt hij hier weer op. 
Het culturele klimaat in de gemeente Rheden staat open 
voor nieuwe initiatieven. Hij gaat op zoek naar mensen die 
hem kunnen helpen om zijn plan te realiseren. Hij blijkt 
een fijne neus te hebben voor het vinden van mensen die 
zijn plan verder kunnen helpen, weet een effectieve 'gun 
factor' rond zijn persoon te creëren en zet zijn opstandige 
en rebelse inborst in de ijskast. Die mix blijkt succesvol. 
Hij vindt een luisterend oor bij het college van B& W, met 
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name bij de wethouders Palm en de Beurs. Ook raadsleden 
zijn gecharmeerd van het plan. PvdA-raadslid Eric Borg 
greve en VVD-vertegenwoordiger Cees van Dijk maken 
zich er sterk voor. In de ambtenarij doet cultuurambtenaar 
Henk Smidt een duit in het zakje. Dijkhuizen formeert een 
werkgroep bestaande uit Enno Brokke, Willem Mooij 
man, Thea Witteveen, Marijke Dijkers en Eric Borggreve. 
Dit clubje vormt de motor van het initiatief en helpt Dijk 
huizen op het kronkelige pad naar het doel. Daarvoor moet 
allereerst een plek worden gevonden. 

Kunsthuis 13 
Al snel komt het voormalig kantoor van de gemeentelijke 
sociale dienst aan de Kastanjelaan in Velp in beeld en dit 
zal de locatie worden van wat uiteindelijk Kunsthuis 13 
gaat heten, een ruimte voor beeldende kunst, muzikale en 
literaire evenementen en theater. Met de hulp van een 
groep enthousiaste vrijwilligers en financiële steun van de 
gemeente, wordt het pand gereed gemaakt. Op 24 novem 
ber 1984 is het dan zover. Het kunstencentrum wordt op 
die dag geopend door de toenmalige burgemeester Huib 
van Walsum. Met de openingsvoorstelling door het ver 
maarde gezelschap Dogtroep geeft Kunsthuis 13 en daar 
mee Guus Dijkhuizen direct een helder signaal af: wij 
gaan voor avontuur en kwaliteit. Dat zal zo blijven in de 
17 jaren dat Dijkhuizen directeur is. Dat hij weet hoe p.r. 
werkt bewijst hij in het voorjaar van 1985 als hij met de 
voorstelling 'Wat bedoelt de schrijver als hij zegt ... 'in de 
kleine zaal van de Arnhemse schouwburg zich presenteert 
aan de regio. Een dwars en absurd programma waarin 
weer even de rebel en ontregelaar opduikt. Begin 1985 

wordt Kunsthuis 13 een stichting en neemt cardioloog Pim 
van Lommel de rol van voorzitter op zich. In 1986 stelt de 
gemeente Rheden een substantieel bedrag beschikbaar 
voor een eerste verbouwing en verstrekt 'een subsidie in 
de personeelskosten' wat betekent dat Dijkkuizen een sa 
laris ontvangt. Met deze financiële injectie is het voortbe 
staan van Kunsthuis 13 verzekerd en erkent de gemeente 
het belang ervan voor de Rhedense samenleving. Eind 
1993 volgt de grote stap voorwaarts; aan het originele ge 
bouw wordt een theaterzaal gebouwd met een oppervlakte 
van 150m2 en 100 stoelen. Het gerucht gaat dat Dijkhui 
zen tijdens de bouw op 'n nacht eigenhandig de piket 
plaatjes heeft verplaatst om de zaal nog 'n tikkie groter te 
maken. De uitbreiding wordt gefinancierd door de ge 
meente Rheden, de provincie Gelderland, de landelijke 
overheid en talrijke sponsors en begunstigers. Dijkhuizen 
geeft dan allO jaar leiding aan de organisatie en zal dat 
blijven doen tot 2e kerstdag 2001. In 17 jaar tijd heeft hij 
samen met tientallen vrijwilligers honderden voorstellin 
gen en 153 exposities georganiseerd waaronder de jaar 
lijkse groepsexpositie van de Rhedense beeldend kunste 
naars. Hij haalt Tibetaanse monniken naar Kunsthuis 13, 
nodigt 'n nog jonge Youp van 't Hek uit, Drs. P., Marco 
Bakker, theatergroep Het Volk, Het Schönberg kwartet, 
Joost Prinsen. Ze komen graag naar Velp en hoeven niet 
altijd het onderste uit de kan. Vermaard is het beheerders 
bal, elk jaar op zijn verjaardag. Bij zijn afscheid op die 2e 
kerstdag wordt Dijkhuizen benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Wethouder Ap Lammers spelt hem de 
versierselen op. De rebel die in de jaren '60 nog werd ge 
zien als 'staatsgevaarlijk' wordt nu door de samenleving 

Guus voor Kunsthuis 13. Programma's Kunsthuis 13. Guus krijgt een linlje opgespeld door wethouder Lammers. 
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op gepaste wijze geëerd. Zijn afscheid komt niet helemaal 
ongelegen. Het runnen van een professioneel kunstencen 
trum is ook veel vergaderen, de financiën in de gaten hou 
den, vrijwilligers aansturen. Hij vindt dat hij meer achter 
zijn bureau zit dan in de theaterzaal, niet meer kan free 
wheelen zoals hij dat gewend was. 

Galerie Klas Vijf 
Dijkhuizen verhuist uit Kunsthuis 13 naar de Oranjestraat 
in Velp en begint Galerie Klas Vijf - 'eersteklas galerie 
voor hedendaagse kunst'. Weer eigen baas. Op 9 juni 2001 
wordt de eerste expositie geopend met werk van o.a. Ag 
nes van Rijen en Gorki Bollar. Er zullen nog vele volgen. 
De laatste, met werk van o.a. Gradus Verhaaf en Herman 
Gordijn, begint op 16 maart en eindigt op 12 mei 2013. De 
teller staat dan op 60 plus, inclusief een paar grafiekfestij 
nen en enkele afleveringen van de kijktocht door Velp: 
Kunst, Koffie en Keien. 
Hij schrijft nog 3 boeken waaronder 'Met pa valt niet te 
feesten' waarin hij in romanvorm verslag doet van zijn tur 
bulente j eugdj aren. In september 2013 verschijnt zijn 

laatste boek: 'Narigheid in 
Ribfluweel'. Hij is dan ernstig ziek. Het eerste exemplaar 
wordt door hem vanaf zijn ziekbed uitgereikt aan de 
schrijver Thomas Verbogt. Guus Dijkhuizen overlijdt op 
20 oktober 2013 in Velp aan de gevolgen van asbestkan 
ker. Het einde van een leven met 12 ambachten en 13 
schitterende ongelukken. 

De nacht van Guus 
Hij echoot nog na als op de middag van 25 juni 2016 in 
zijn voormalige galerie 'de Nacht van Guus ' wordt geo 
pend door burgemeester Petra van Wingerden. Een door 
vrienden georganiseerd feestje waarin hij nog 1 keer in het 
zonnetje wordt gezet met een overzicht van zijn activitei 
ten, korte voordrachten, de vertolking van zijn hoorspel 
'Naar bed' en natuurlijk de muziek van Lionel Hampton. 
Als de burgemeester is vertrokken wordt stiekem een 
straatnaambord onthult: 'Guus Dijkhuizenplein ' staat 
erop. Op 11 januari 2017 is zij terug om het officieel nog 
eens over te doen met de onthulling van het straatnaam 
bord: 'Guus Dijkhuizenplantsoen '. 

Boven Galerie Klas Vijl 
met rechts Guus sig 
neert zijn boek: 'Met Pa 
valt niet te feesten'. 

Links de nacht van Guus 
in de voormalige galerie. 
Rechts Stef de Wit ont 
hult het straatnaambord 
'Guus Dijkhuizenplein'. 



De vier woningen in 1948, achterzijden en linker zijgevels 

Wie kent nog de zogenoemde Oostenrijkse woningen in 
Dieren op het GTW-emplacement: de mooie, zwartge 
verfde, vrijstaande houten huizen, vier op een rij? 
Ze stonden er van 1948 tot 1997. 

Woningnood 1946-1948 
Door het oorlogsgeweld waren veel woningen vernield, de 
enorme woningnood werd zelfs als volksvijand nummer 
één beschouwd. In het naoorlogse Nederland was een 
groot tekort aan bouwmateriaal. Daarom werd in 1946 
door het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisves 
ting woningen besteld bij de Oostenrijkse firma Ther 
mobau GmbH te Wenen. Deze woningen werden deels in 
natura betaald (groenten, vismeel, aardappels), omdat er 
in Oostenrijk een groot voedseltekort bestond. De monta 
gewoningen werden ontworpen en geprefabriceerd door 
de Weense firma en vervolgens geïmporteerd door de 
Haagse N.V. Nederlandse Thermobouw. De woningen 
werden door lokale aannemers opgebouwd, waarbij de 

aannemers zorgdroegen voor de fundering, riolering, 
schoorsteen, dakpannen, vensterglas en sanitair. 
Het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
stelde aan alle Nederlandse gemeenten per brief de vraag 
of ze belangstelling hadden voor de bouw van de zoge 
noemde Oostenrijkse woningen. De woningen vonden 
zijn weg naar Nederland via het Ministerie van Wederop 
bouwen Volkshuisvesting, die ze via de provinciale in 
stanties verdeelde over de zwaarst getroffen gemeenten of 
verkocht aan particulieren en bedrijven. In totaal zijn er 
800 Oostenrijkse woningen gebouwd tussen 1946 en 
1948, verspreid door heel Nederland. 
De provincie Gelderland kreeg 100 woningen toegewe 
zen. De huizen kenden een logische indeling en waren in 
die tijd erg energiezuinig. Dit was te danken aan de isola 
tiemethode, waarbij metaalfolie in de buitenwandelemen 
ten en de verdiepingsruimte aangebracht werd. Hierdoor 
waren de woningen ook wel bekend onder de naam "Ther 
mohuizen". 
De aanvoer vond plaats via het spoor, per woning waren 
er twee goederenwagons nodig. De woningen kostten 
Fl.lO.OOO,- exclusief de grond. Het waren houten prefab- 
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Gevels Begane grond 

woningen die door lokale aannemers zeer snel gebouwd 
konden worden. Uitgaande van reeds eerder gemaakte 
fundamenten duurde het slechts enkele dagen voordat een 
Oostenrijkse woning helemaal gebouwd was. 
In december 1947 kreeg de N.V. Geldersche Tramweg 
Maatschappij vergunning van de gemeente Rheden om 4 
Oostenrijkse woningen te plaatsen op het emplacement 
aan de Arnhemsestraatweg. 
De Geldersche Tramweg Maatschappij bezat in 1948 
twaalf zogenoemde Oostenrijkse woningen, 4 in Dieren en 
8 in Doetinchem. De maatschappij kocht de woningen om 
personeel te huisvesten, in de twaalf woningen woonden 
in 1948 tweeëntwintig gezinnen. 

Uit het jaarverslag 1948 van de GTM 
'Ten einde zoveel mogelijk personeelsleden van de met 
deze huizen verkregen woonruimte te laten profiteren, 
worden de woningen, op enkele uitzonderingen na, 
door twee gezinnen bewoond. De indeling is n.l. zo, dat 
dit door aanbrengen van slechts geringe wijzigingen 
zeer goed mogelijk is, waardoor de boven- en beneden 
verdieping ieder haast een afzonderlijke woning vor 
men, waarvan de bewoners elkaar maar zeer weinig 
voor de voeten behoeven te lopen 
Aan de grote woonkamer, welke zich beneden bevindt, 
sluit n.l. zonder noemenswaardige afscheiding een 
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Verdieping 

gedeelte aan, dat bedoeld is als eethoek. Men heeft nu in 
de huizen, die door twee gezinnen worden bewoond tus 
sen deze eethoek en de eigenlijke woonkamer een wand 
met een deur aangebracht, zodat zowel de bewoners van 
de boven- als die van de benedenverdieping de beschik 
king over drie kamers hebben. Verder is de op de boven 
verdieping gelegen badkamer door het aanbrengen van 
een aanrecht als keuken ingericht. 
Bovendien is voor meerdere bergruimte bij ieder huis een 
schuurtje geplaatst waarin zich een stookgelegenheid be 
vindt; hierdoor zijn deze schuurtjes zeer geschikt om er de 
was te doen'. 

1948, links het woonhuis van de chauffeurs Den Hartog en Ter Riet. Rechts het 
GTW-station. Huis en station werden versierd ter ere van: Wilhelmina 50 jaar 
koningin en troonsopvolging door Juliana 



Volgens het adresboek van Dieren uit 1950, woonden aan 
de Amhemsestraatweg la t/m ld, 
in de vier Oostenrijkse woningen, de onderstaande perso 
neelsleden met hun gezinnen: 
la Buijs, J.H. 

Denkers, G .H. 
Hartog, D. den 
Riet, H.I. ter 
Maters van der Sluis, L. 
Berg, A. van den 
Eleveld, A. 
Drenth, H. 

Dieren 1950 

lb 

Ic 

ld 

stationschef 
chauffeur 
chauffeur 
chauffeur 
chauffeur 
vrachtrijder 
chauffeur 
chauffeur 

De situatie in 1961. Links het houten stationsgebouw van de GTW, 
in het midden de Oostenrijkse woning 1 a en rechts de houten 
wachtkamer, op de voorgrond de Arnhemsestraatweg 

Het emplacement van de GTW in 1970. Links boven het Stationsge 
bouwen de Doesburgsedijk, in het midden de vier Oostenrijkse wo 
ningen met schuurtjes en de grote garage loods, links de Hof/aan, 
rechtsonder de Burgemeester de Bruinstraat (uitsnede foto Rijkswa 
terstaat) 

stationsgebouw, wachtlokaal en fietsenstalling werden af 
gebroken. Er kwam in 1962 een nieuw stenen stationsge 
bouw met wachtruimte. Het emplacement met de garages 
en Oostenrijkse woningen bleef grotendeels intact. 

De negentiger jaren van de vorige eeuw 
Al een aantal jaren was de Gelderse streekvervoer maat 
schappij, de GSM, in onderhandeling met het gemeente 
bestuur van Rheden over de toekomst van het emplace 
ment. 

Emplacement in 1970 
In de zestiger jaren is er veel gebeurd op en bij het 
GTW-emplacement. Een nieuwe weg werd aange 
legd, de Doesburgsedijk werd verlengd. 
Er ontstond een driehoek, Amhemsestraatweg, 
Hoflaan, Doesburgsedijk, ook wel De Punt ge 
noemd. De oude houten opstallen van de GTM, Het emplacement in 1991 De sloop van de woningen omstreeks 1997 
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Beide partijen hadden plannen voor De Punt. 
De GSM wilde een nieuw complex bouwen, het gemeen 
tebestuur woningen en kantoren. In de concept tekening 
uit 1981 van de nieuwbouw GSM staan de Oostenrijkse 
woningen nog ingepland. 

Het voorstel van de GSM in 1981 voor een nieuwe remise, links in Oe 
Punt, de Oostenrijkse woningen in het midden en rechts daarvan 
kantoren of huizen. Helemaal rechts de Hof/aan. Ook over dit plan 
kon men geen overeenstemming bereiken. Er waren bovendien 
problemen rond de noodzakelijke bodemsanering van het 
emplacement 

In de negentiger jaren trok de GSM zich deels terug van 
het emplacement in Dieren. Het gemeentebestuur had in 
middels andere plannen voor De Punt, de bouw van een 

Oe Punt in 2007, midden het Rhedens en links onder het GTW 
station 

gezichtsbepalend gebouw bij de ingang van het dorp, een 
schoolgebouw. 
Het GTW -terrein was in delen in erfpacht uitgegeven voor 
99 jaar door de eigenaar van het Hof te Dieren. 
Na afloop van deze erfpacht kwam deze grond weer in 
volledig eigendom van de stichting Twickel nu eigenaar 
van het Hof te Dieren. 
De school van het Rhedens staat op grond die nog steeds 
eigendom is van Twickel. 

Een begin en een einde 
Op een deel van het voormalige terrein van de GSM kwam 
in 2003 de nieuwbouw van Het Rhedens, locatie Dieren, 
een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo. 
De garages en de Oostenrijkse woningen werden eind ne 
gentiger jaren afgebroken. 
Het stenen stationsgebouw werd in 2009 gesloopt. 

Niets herinnerde na die tijd meer aan de jaren van de Gel 
derse Tramweg Maatschappij GTM, de Gelderse Tram 
wegen GTW, de Gelderse Streekvervoer Maatschappij 
GSM en haar opvolgers. 

Men zag geen belang in het behoud van de vier Oosten 
rijkse woningen. 



Tenslotte 
Veel van de tussen 1946 en 1948 in Nederland gebouwde 
Oostenrijkse woningen bestaan nog. Het zijn meestal fraai 
opgeknapte en zeer gewilde vrijstaande woningen. 
In Doetinchem staan aan de Winnipegstraat nog vier door 
de GTM in 1948 aangeschafte woningen. 

In Doesburg staat 1 Oostenrijkse woning, gebouwd in 
1947, nu een gemeentelijk monument. 

De GTM-woningen aan de Winnipegstraat in Doetinchem: 2009 en 1948 

Bronnen 
Langs weg en rail, 3e jaargang nO.3 november 1949 blz. 58 t/m 62, 
maandblad voor het personeel der Geldersche Tramwegen 
Paul Borger, Oostenrijkse woningen in de Mijnstreek" Hoensbroek 
2013 
Coen van Benthum, Oostenrijkse woningen in Nederland, Delft z.j. 
C. Frank & M. Lemmens, Oostenrijkse woningen in de gemeente Kaag 
en Braassem, Nijmegen 2015 
J. Krijnen, Redengevende omschrijving gemeentelijke monumenten 
lijst GM071, Doesburg 2014 
Archieven Reijer van de Pol, Frans Nas, Thomas Hilhorst, Wim Pieper, 
Jos Leeman 
http://members.chello.nl/-b.douma1/1ocaties_00stenrijkse_wonin 
gen/index. html 
https:l/beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia Rijks 
waterstaat afb.ID544388 
https://hetrhedens.nl/het-rhedens-dieren 
Gelders archief, bouwdossier 2503-179-213 en afbeeldingen 1613- 
497,1501-01-8033 
Met dank aan Reijer van de Pol voor alle informatie en beeldmateriaal, 
Gaanderen 2019. 

Boekbesprekin en 
Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp 

Ontwerpers van gebouwen, stedelijke 
ruimte en landschap tot 1965 

Jan Vredenber. e.a. 
Het boek 'Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp' 
gaat over de plaatselijke architecten uit deze twee dorpen 
en de stad Arnhem. Van veel beeldbepalende gebouwen 
en objecten wist men wel de naam van de ontwerpers maar 
was verder weinig over deze mensen en hun werk bekend. 
In Arnhem begon in de jaren negentig de Arnhemse Mo 
numentenreeks met een serie monografieën, maar hierin 
zijn nog lang niet alle architecten aan bod gekomen. 
Oosterbeek en Velp hebben vaak hun eigen plaatselijke 
architecten, waar minder over geschreven is. 

Om deze kennislacune op te vullen hebben de initiatiefne 
mers het plan opgevat een boek te maken met biografieën 
van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchi 
tecten, die in de regio gevestigd waren. Ze beginnen vanaf 
de tijd dat de namen van de bouwkundigen bekend zijn tot 
en met de wederopbouwperiode na de tweede wereldoor 
log. Dat houdt in dat het boek begint in de achttiende eeuw 
en loopt tot 1965. 

De periode tot 1795 
Kort wordt de ontstaansgeschiedenis van Velp beschreven 
met o.a. de landgoederen Overhagen, Biljoen, Beekhui 
zen, Overbeek, Larenstein en Daalhuizen. De eerste bio 
grafie gaat over Leendert sr. Hendrik, Anthony, Leendert 
jr. en RoelofRoelofs, vijfmannen uit de familie Viervant, 
verdeeld over drie generaties, die alle stadstimmerman 
waren. L. Viervant sr. en zijn zoon Hendrik waren betrok 
ken bij de herbouw van het vroegachttiende-eeuwse La 
renstein. Hendrik heeft waarschijnlijk Rhederoord ge 
bouwd maar daar zijn geen archiefstukken van als bewijs. 
Zijn belangrijkste werk is de Waag in Arnhem. 
Anthony Viervant bouwde in Velp Huize 'Overbeek' . 
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Negentiende eeuw 1795-1895 
Langs de weg van Arnhem naar Zutphen lagen al verschil 
lende buitenplaatsen. De verharding van de weg en de aan 
leg van de spoorlijn leidden tot verplaatsing van het cen 
trum van Velp naar de Hoofdstraat. Voor Velp belangrijke 
biografieën zijn die van Boerbooms (katholieke kerk Em 
mastraat) en Eberson (verbouwingen op Biljoen), Evert 
Jenné uit Rozendaal, deze heeft het Gotische Huis (afge 
broken) en de Hervormde Kerk, (Kerkstraat 32) gebouwd. 

Rond de eeuwwisseling 1895-1918 
Velp en Oosterbeek ontwikkelden zich als voorsteden van 
Arnhem, mede dankzij de goede verbindingen. In Velp 
werden de Villaparken 'Overbeek' en 'Ma Retraite' aan 
gelegd. Een van de initiatiefnemers was W. Honig, die 

verschillende villa's ontwierp, maar ook werkte als ge 
meenteopzichter in Arnhem en Rheden. 
Later was hij de oprichter van De Meteoor in Rheden. 
Verder zijn er biografieën van de architecten G.c. Bremer 
en A.R. Freem, (landhuis 'Arva', Rozendaalselaan te 
V eJp) en C. v. Engelenburg ('Ons Huis' in Rheden en veel 
panden in Velp), F. Kortlang, die de plannen tekende voor 
de gereformeerde kerk aan de Kerkallee in Velp, Evert Jan 
Muis ('De Wartburg' , Boulevard 11) en Willem Muis 
(Bakkerij Meeuwissen, Enkweg 25), eveneens in Velp 

Interbellum en de tweede wereldoorlog 1918-1945 
In het dorp Velp werden o.a. de 'Zeeheldenbuurt' aange 
legd, een middenstandswijk in Amsterdamseschoolstijl en 
een arbeiderswijk aan de Bergweg van J.G.A. Heineman. 
Biografieën zijn er van J.G.A. Heineman en W.A. Heine 
man, M.J. Hols, (o.a. Tromplaan 12), J.H. Bernier, (villa 
'Dordtwijk' op landgoed Daalhuizen), Rot(s)huizen en 
G.L. van Straaten, (de 'Maliehoeve' ,Zoutmanlaan 5). 

Wederopbouw 1945-1965 
16 April 1945 werd Velp bevrijd. Het dorp was zwaar be 
schoten van over de IJssel. Hierdoor waren veel gebouwen 
licht of zwaar beschadigd. Uit deze periode worden uit 
Velp o.a. de volgende architecten besproken: H.Th. Wij 
develd (woonhuis Klaassen), H.J. van Breda, (Atlantaf 
lat), Hols (Parkflat), W.A.M. van der Ven (villa 'Rozen 
hagen') en Van der Zee (Phoenix-kerk in de Parkstraat). 

Hierna volgen uitgebreide lijsten met architecten tot 1965, 
architecten van buiten de regio, verantwoording, litera 
tuur, illustratie verantwoording en 'Over de auteurs'. 
Al met al een heel degelijk naslagwerk, dat je niet in een 
ruk uitleest, maar vaak ter hand zult nemen, als je wat 
meer over de regionale architectuur te weten wilt komen. 
Het is een boeiend, rijk geïllustreerd boek. 

Jan Vredenberg e.a. (red.), Architecten in Arnhem, Oosterbeek en 
Velp. Ontwerpers van gebouwen, stedelijke ruimte en landschap tot 
1965, 320 blz. 22 x 28 cm genaaid gebonden ISBN 978-90-5345-554- 
8 €39,95 Uitgave in samenwerking met Stichting Geschiedschrijving 
Arnhem Nelieke den Boer-Pinxter 



Wapenzilver; Twickel, Weldam, Middachten en Ameron 
gen; de vroegere bewoners en hun zilver 1550-1950. 

Barend J van Benthem 

Besproken worden 
in dit boek de fami 
lies Van Wassenaer, 
Van Reede, Alden 
burg Bentinck en 
Van Heeckeren. 
Deze families, be 
woners van voor 
noemde huizen wor 
den hier geportret 
teerd, iedere genera 
tie in een hoofdstuk 
met hun zilverbezit. 
Na ieder huwelijk 
kwam er weer een 
andere samenstel 
ling van familiewa 
pens - alliantiewa 
pens die op de zilve 

ren voorwerpen werden aangebracht. Collecties zilver vie 
len uiteen, maar kwamen soms later weer bij elkaar door 
huwelijken van geparenteerde leden van de bezittende fa 
milies. Op heldere wijze wordt duidelijk gemaakt hoe de 
familiebetrekkingen van deze families waren en in welke 
huizen zij leefden. Daarbij spelen de wapens en wapente 
kens die gegraveerd staan op het zilver een belangrijke rol. 

De gewoonte die te tonen wisselde met de tijd en laat dui 
delijk Duitse en Engelse heraldische gebruiken zien. 

Na een verhalend gedeelte dat een derde van het boek be 
slaat, volgt het catalogusgedeelte met een uitgebreide be 
schrijving van 132 voorwerpen met afbeeldingen uit het 
zilverbezit van genoemde families. Aandacht wordt be 
steed aan herkomst, en de heraldische beschrijving van de 
wapens op de voorwerpen. 
Naast registers op archiefbronnen, literatuurverwijzingen, 
en een register op personen, bovendien een register op de 
zilversmeden, namen van de genoemde voorwerpen, een 
geografisch register en een register van wapens en wapen 
tekens op naam, op onderscheiding en op wapenspreuken. 

Een prachtig naslagwerk voor historici en de geïnteres 
seerde liefhebbers. 

Barend J. van Benthem, Wapenzilver; Twickel, Weldam, 
Middachten, Amerongen; de vroegere bewoners en hun 
zilver 1550-1950. Waanders, Zwolle, 2020,448 p. 

Fineke Burgers 
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Mededelingen van het bestuur 
Beste leden, 

Allereerst een hartelijk welkom aan de nieuwe leden, die zich 
tussen 1 januari en 15 april hebben aangemeld. 
Mevrouw M. van Oosterom DIEREN 
De heer M.U. de Beurs DE STEEG 
De heer W. van Giessen RHEDEN 
Mevrouw M. Beusker EERBEEK 
De heer P.J.M. Graave VELP 
De heer B. Denekamp DIEREN 
De heer T. van Rheenen ELLECOM 
Mevrouw B.J.C. Klomp SPANKEREN 
Mevrouw M.T.A. Eijt-Schotman RHEDEN 
Uit Dieren en Rheden komen de meeste nieuwkomers. 

Het coronavirus dat begin 2020 vooral een Aziatisch probleem 
leek te zijn, sloeg begin februari toe in Europa, aanvankelijk al 
leen in Noord-Italië. Inmiddels heeft het coronavirus geheel Eu 
ropa en bijna de gehele wereld in zijn greep. 
Daarom zijn ook in Nederland vergaande maatregelen getrof 
fen en bijeenkomsten afgelast. 

Het bestuur van de OKRR volgt de maatregelen en adviezen 
van de overheid en heeft om die reden alle activiteiten tot 2 juni 
a.s. afgelast. De ledenvergadering van 22 april is verplaatst 
naar 30 september en de dorpswandelingen beginnen niet eer 
der dan augustus. 

De eind vorig jaar gestarte Nieuwsbrief heeft zijn waarde als 
extra communicatiemiddel tussen bestuur en leden nu al bewe 
zen. Ongeveer 70 % van de leden ontvangt deze Nieuwsbrief. 
Hierbij een oproep aan de leden die de Nieuwsbrief nog niet 
ontvangen, om hun e-mailadres aan het secretariaat door te 
geven zodat we zoveel mogelijk leden kunnen bereiken. 

Door het coronavirus is de viering van 75 jaar vrijheid op de 
achtergrond geraakt maar 29 februari werd met veel belang 
stelling en waardering de speciale uitgave van ons ledenblad 
Ambt & Heerlijkheid in het tijdelijk oorlogsmuseum in Velp 

gepresenteerd. Een prachtige bijeenkomst. 
De eerste exemplaren van de special werden door de verte 
genwoordigers van de Colleges van B&W van Rheden en van 
Rozendaal in ontvangst genomen. 
De extra Nieuwsbrief op 16 april heeft ook aandacht geschon 
ken aan de bevrijding van alle acht dorpen van onze Kring op 
16 april 1945. 

Het bestuur heeft verder gewerkt aan een nieuw beleidsplan 
waar de leden bij betrokken worden. De aanzet ervan is door 
een aantal leden reeds van commentaar voorzien, zodat het 
concept op de ledenvergadering aan u voorgelegd kan worden. 

Wij hopen u dan ook meer informatie te geven over ons ar 
chief. De archiefcommissie bestaande uit zes leden heeft tijde 
lijk de werkzaamheden moeten onderbreken vanwege een 
door de gemeente opgelegde sluiting. Ondertussen mogen wij 
ons verheugen in een toenemende belangstelling naar informa 
tie en het aantal over te dragen archiefwaardige stukken. 

Tenslotte willen wij uw vragen om nieuwe leden voor het be 
stuur voor te dragen. 

Namens het bestuur wens ik u wijsheid toe om positief door 
de coronacrisis te komen. 

Jan Jansen. voorzitter. 

Een speciaal bankje aan 
de rand van de grote vijver 
bij Biljoen. Op de bank 
bloemen voor Jan van 
Berkel, die aan het coro 
navisus is overleden. De 
rouwstoet reed langs het 
bankje met een plaquette 
voor zijn vrouw. 
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