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OUDHEIDKUNDIGE KRING 

Rheden 
Doelstelling 
De Oudheidkundige Kling Rheden-Rozendaal is 
opgericht op 11 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 Arnhem, 
Daamaast heeft de Kling 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 
I december), kan plaatsvinden via de website of 
telefonisch/ schriftelijk bij de penningmeester, 
Leden van de Oudheidkundige Kring ontvangen 
gratis het ledenblad Ambt & Heerlijkheid. 

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

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

e, 
t Rozendaal 

Bestuur: 

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

Vice-voozitter 
Willem K1eijn 06-21865900 
willemkleijnéàgmail.com 

Secretaris 
Harry Klein Koerkamp 06 20533128 
Overbeeksingel13, 6881 HM Velp 
secretaris@oudheidkundigekring.nl 

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

\Vebmaster 
Rob Weenink 06-25585176 
webmaster@oudheidknndigekring.nl 

Website: www.oudheidkundigekring.nl 
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Recbten 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvul 
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Ambt & Heerlijkheid (A&H) 208 is een extra dik nummer, met diverse onderwer 
pen, zodat u zich in deze coronatijd niet hoeft te vervelen. 
Het verheugt ons dat we op de vorige twee nummers van A&H leuke reacties 
hebben gekregen. Zo weten we wat voor onderwerpen u aanspreken en waar 
over u meer zou willen weten. 
Jos Leeman bijt in dit nummer het spits af met een artikel over bijzondere zwerf 
stenen. Deze komen ook voor in het stripboek over de geschiedenis van Rhe 
den, waar momenteel hard aan gewerkt wordt. 
Fineke Burgers heeft zich door de corona-epidemie laten inspireren. 
Cathrien van de Ree en Nico van Raalte vertellen over molens en mensen in 
het beekdal op Rozendaal. 
Naar aanleiding van de fantastische tentoonstelling vorig jaar in Spankeren 
schrijft Ton Elzebroek over de Tachtigjarige Oorlog in deze contreien. 
Bij de monumentenbeschrijvingen van Dieren kwam ik de schippersbeurs tegen, 
maar kon er niets over vinden. Jos Leeman was zo vriendelijk om dat voor ons 
uit te zoeken. Het had weinig gescheeld, of poortje Overbeek in Velp had er niet 
meer gestaan. 
Gerrit van Middelkoop ging op zoek naar het verhaal achter de locomotieven 
loods uit zijn jeugd in de Havikerwaard, die hij op een wandeling terugvond. 
Eerst heeft hij een tentoonstelling gehouden in de voormalige Bibliotheek in 
Velp. Ook heeft hij een prent gedrukt op stenen, deze zijn nog te koop. Daarna 
trok hij met een voorstelling langs volle zalen, maar toen kwam corona. U kunt 
zijn verhaal lezen in dit nummer en A&H 209. 
Jan Mankes stierf in Eerbeek in 1920, 30 jaar oud. Truus Havinga-Wielenga 
heeft een ode gebracht aan deze verstilde schilder. (Expositie in Museum More 
Um 25 oktober 2020 en info op: http://www.100jaarjanmankes.nl/). 
Bert Rijssen heeft voor ons een transcriptie gemaakt van correspondentie ge 
richt aan Mili Herman door o.a. verschillende kunstschilders waaronder Jan 
Toorop. Van hem is de schets van Mili met viool op de kaft van A&H. 
De transcripties staan op onze website: https:/lwww.oudheidkundigekring.nl/ 
Gerrit Kleister ontdekte nieuwe geheimen van Avegoor en deelt ze met ons in 
dit en het volgende nummer van A&H. 
Jeroen van Gessel schreef een boekbespreking over 'Boys blijft Boys'. 
Hans Rijnbende, die 12 jaar in de redactie zat van A&H, is 16 juli overleden. Hij 
heeft veel stukken voor A&H en boeken over de regionale geschiedenis ge 
schreven, wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier 

Nelleke den Boer-Pinxter 
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worden aangetrokken door die zogenaamde zwerfkeien en 
verschillende hebben dan ook een buitengewone ver 
maardheid. De Duivelssteen is een groot zwerfblok van 
graniet, opgegraven achter de berg, in de omgeving waar 
vroeger de Moskoepel stond. 
In de nabijheid van de Oude Arnhemse weg, na de Borg 
keppelerlaan gekruist te hebben zien we een groot erra 
tisch blok dat in den omtrek bekend staat als de Groote 
steen. De afstand tot hier is van het hotel Brinkhorst 
slechts een minuut of twaalf en hier zijt ge midden in de 
boschpracht van Middachten. ' 
Wat voor stenen waren het? 

Zwerfstenen in de bossen wan 'D,e' Steeg, 'E{(ecom en 'Dieren 
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Plattegrond met wandelroutes, 1920-1930 

Bij De Steeg en Ellecom 
Op toeristische plattegronden van het gebied tussen de 
Steeg en Ellecom, uit de beginjaren van de vorige eeuw, 
staan twee stenen vermeld. De Duivelssteen en de Grote 
steen, beide gelegen in de Middachter bossen. De stenen 
trokken in die tijd veel aandacht, in de omringende dorpen 
kon men verschillende ansichtkaarten aanschaffen van 
beide stenen, vaak afgebeeld met zittende of liggende 
wandelaars offietsers. Op sommige ansichtkaarten is goed 
te zien dat er zitbanken geplaatst waren om uit te rusten 
van een wellicht vermoeiende wandeling na het overwin 
nen van zo'n 50 meter hoogteverschil gerekend vanaf de 
rijksweg bij Ellecom. 

Stenen en mythen 
In de Duivelssteen zijn aan de bovenzijde drie kuiltjes te 
zien. Deze indrukken en de onverklaarbare aanwezigheid 
van het enorme stuk steen in het bos hebben de nodige 
aanleiding gegeven tot allerhande sterke verhalen. 
Hoe kwam de steen in het bos? 'Het verhaal gaat, dat de 
duivel in het Montferlands bos verscheen. Toen hij de to 
rens van de kerken van Doesburg zag, werd hij zo woe 
dend dat hij een grote steen pakte en naar Doesburg 

In de Gids voor Dieren en Omstreken uit 1911 schreef Van 
der Ven: 'De Duivelssteen is een van de vele groote erra 
tische zwerfblokken, welke men in Nederland aantreft. 
Zelfs menschen, die nooit aan geologie gedaan hebben, Duivelssteen 1920-1930 
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Grote steen 1920-1930 Grote steen 2014 

gooide. De duivel mikte niet goed en de steen kwam in het 
bos bij De Steeg terecht. De afdrukken van de drie bokke 
tenen van de duivel, zijn nog steeds te zien in de Duivels 
steen. Er bestaan meerdere varianten op dit verhaal 

Welke krachten heeft de steen? 
Al van oudsher werden de stenen door de bewoners van 
omliggende dorpen bezocht. Is de Grote steen in het Mid 
dachter bos een offersteen geweest in de tijd dat de Ger 
manen hun offers plengden en vergaderingen hielden in de 
heilige eikenbossen? 

Oe drie tenen van de bokkenpoot 

Duivelssteen 2014 

met verf in de vorm van een kruis en de bewerking van de 
Duivelssteen met een beitel. De drie kuiltjes zijn met el 
kaar verbonden en er is een soort huis van gemaakt. De 
verf is bij de Grote steen verregend maar de Duivelssteen 
is onherstelbaar beschadigd. Het beschadigen van een 
steen van deze ouderdom is voor de historie een echte 
wandaad die alleen maar gedaan kan zijn door een ge 
stoord persoon. 

Wat voor zwerfstenen zijn het? 
Hierover bestaat veel verwarring. De Duivelssteen en de 
Grote steen zijn verschillende gesteentesoorten. Men 
dacht in 1911 en ook nog in 2017 dat het beide, granieten 
zwerfstenen waren. Van verre lijken ze op elkaar en vaak 
worden bij afbeeldingen de namen verwisseld. Wanneer 
we beide stenen van dichtbij onderzoeken blijken er dui 
delijk verschillen te bestaan. Zwerfstenen worden ook wel 
zwerfkeien, veldkeien of erratische blokken genoemd; er 
ratisch is afgeleid van het latijn erraticus en betekent zwer 
vend. Zwerfstenen zijn de afbraakgesteenten van 

Is het waar dat wanneer een vrouw bij volle maan een 
spijker slaat in de Duivelssteen en er vloeit bloed uit 
de steen, zij zwanger kon worden? Ook in buurland 
Duitsland worden deze grote zwerfstenen, Duvel 
stein, Teufelstein en Düwelsteine genoemd, vaak ook 
met de daarbij behorende sterke verhalen. 
Dat de stenen nog steeds aanleiding geven tot hande 
lingen voor oftegen religieuze beschouwingen blijkt 
uit de bekladding in 2012 en 2014 van beide stenen Duivelssteen 2012, witte verf en beitel Grote steen 2014, blauwe verf 
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gebergten met een doorsnee van meer dan 25 mm, die op 
natuurlijke wijze zijn vervoerd en afgezet door ijs of wa 
ter. In Nederland komen twee hoofdtypen zwerfstenen 
voor, namelijk noordelijke en zuidelijke. 

De noordelijk zwerfstenen 
De noordelijk zwerfstenen zijn meegekomen met het land 
ijs dat in de Saale-ijstijd de Veluwzoom bereikte. Deze 
stenen zij afkomstig uit Scandinavië en zijn ongeveer 
150.000 jaar geleden hier terecht gekomen. Met name de 
granieten stenen zijn relatief eenvoudig te herkennen aan 
de grove kristalstructuur. De Grote steen is erg massief en 
zeer waarschijnlijk niet verplaatst. 
Het is een groot stuk graniet, ±1,65 x 1,0.x 0,9 m. (1 b h) 
met een platte bovenkant. De steen is door het landijs ach 
tergelaten in het Middachter bos. De steen komt uit Zwe 
den, het is een Smálandgraniet, een granietsoort die ook 
wel door gaat onder de naam Rode Växjögraniet. De steen 
werd ongeveer 1350 km door het landijs meegevoerd om 
uiteindelijk in het Middachterbos terecht te komen. 

De zuidelijke zwerfstenen 
De zuidelijke zwerfstenen zijn meegekomen in of gevro 
ren aan ijsschotsen die met de Maas en de Rijn naar 

Grote steen, detailopname met schoongemaakte graniet, 2012 

Nederland stroomden. In zandafzettingen zijn ze tot stil 
stand gekomen. Deze zandafzettingen zijn in de Saale-ijs 
tijd door het landijs omhooggestuwd. De Duivelssteen kon 
zo op 50 m boven NAP in een zandgroeve bij De Steeg 
gevonden worden. Men vond de steen toen blijkbaar bij 
zonder en heeft hem verder aan de rand van het bos tegen 
een boom geplaatst. 
De Duivelssteen, ± 1,3 x 0.9 x 0,8 m (1 bh), is een ge 
laagde grijze zandsteen met rekbreuken die met witte 
kwarts gevuld zijn. De zijkant van de grote kei maakt dui 
delijk dat de gelaagdheid daar geplooid is en wel zodanig 
dat het een betrekkelijk uniek geval is. De steen heeft ooit 
deel uit gemaakt van een plooizadel, waarbij de boven 
zijde het gebogen oppervlak van de zadel is. Het vermoe 
den is dat de kei, afkomstig uit de Ardennen. Tektonische 
structuren als in de Duivelssteen zijn daar bepaald niet 
zeldzaam. Het zou om een gesteente kunnen gaan, dat met 
drijvende ijsschotsen in de Maas in het vroeg- of midden 
pleistoceen, stroomafwaarts is getransporteerd 

De stenen in 20]9 
De Duivelssteen stond tegen een Grove den, maar ligt nu 
op de grond, links aan de andere zijde van het pad. De 
steen is door de trekker -chauffeur van de houthandel aan 

Duivelssteen, detailopname, 2012 



Bij Dieren 
'In 1922-1923 werden bij werkzaamheden op het 't Sc had 
develd, waar de Nederlandsche Heidemaatschappij met 
een zeventigtal werkeloozen ruim twintig ha heide diep 
heeft omgewoeld om een goeden cultuurgrond te scheppen 
voor het aan te leggen bosch zeer veel zwerfstenen aange 
troffen zowel van noordelijke als van zuidelijke herkomst. ' 
De noordelijke zwerfstenen waren afkomstig uit Scandi- , 
navië, de zuidelijke zwerfstenen waren met de Rijn en de 'Groote steenen' in de bossen 
Maas meegekomen. Onbekend is of ze er nu nog liggen. van Hagenau, 1920 
Op een wandelkaart voor De Steeg en Ellecom uit 1920- 

Tenslotte 
De stenen blijven tot de verbeelding spreken. In tv-pro 
gramma's, onlinewebsites en kranten werd recent nog de 
Duivelssteen getoond en besproken. Tijd om de ware ge 
ologische aard van deze steen te behandelen. 

de kant gelegd. De Groote steen lijkt niet van positie ver 
anderd te zijn. Veel paden en wegen zijn op dit deel van 
de Veluwe verdwenen maar beide stenen zijn terug te vin 
den. Helaas is het pad dat naar de Grote steen leidt afge 
sloten, het gebied is door het beheer van Middachten, tot 
rustgebied voor wild verklaard en niet meer toegankelijk 
voor publiek. 

Schaddeveld en Hagenau 

1930, staat met 2 stipjes in de omgeving van de Geiten 
berg (bij Dieren) aangegeven 'Groote steenen' . Men wan 
delde vroeger blijkbaar graag naar zwerfstenen in het bos. 
Bovendien lag toen vlakbij de uitspanning De Geitenberg. 
Dit bosgebied is eigendom van Natuurmonumenten en op 
recente wandelkaarten van het gebied worden de stenen 
niet aangegeven en zijn ook veel wandelpaden verdwenen. 
Met veel moeite is 1 zwerfsteen teruggevonden, een blok 
met een lengte van ± 1 m en een hoogte van 0,5 m. De 
steen heeft een driehoekige vorm en is aan de basis onge 
veer 0,5 m breed. Het is een granieten steen waarschijnlijk 

afkomstig uit Zuid-Zweden, een noordelijke zwerfsteen 
meegekomen met het landijs in de Saale ijstijd. 

Oe zwerfsteen bij de Geitenberg, 
2014 

Bronnen: 
Anoniem, Gids voor Dieren en Omstreken, 1904 
D.J. van der Ven, Gids voor Dieren en Omstreken, 1911 
P. van der Lijn Bijdrage tot de geologie van Hagenau., De Levende Natuur 
1924 
Anton van der Burg, Geschiedenis van Ellecom en omgeving, 1962 
Frans van Elk Tussen Boom en Stroom nr.97, 2010 
Ale Hartgers, De Duivelssteen bekeerd? Regiobode 16 mei 2012, 
TV Gelderland, een Duvels drankje, 11 juli 2015 
TV Gelderland, het raadsel van de Duivelssteen, aflevering 32, 22 februari 
2016, 
Duivelssteen, van verleden naar het heden in de gemeente Rheden, rheden 
nieuws.nl, 16 apr. 2017 
www.kijkeensomlaag.nl (Harry Huisman,); www.geologievannederland.nl 
Gelders Archief Arnhem, plattegronden 1508-84, -133 en afbeelding 1514- 
2227 
Overige afbeeldingen, Hans van Essen, Walter de Wit, Jos Leeman 

Met dank aan Walter de Wit voor aanvullingen en aan Hans van Essen 
voor de determinatie van de stenen. 
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Besmettelijke, bedreigende en moeilijk te bestrijden ziek 
ten, zoals de pest, cholera en tyfus, zijn er altijd geweest. 
Para lellen tussen vroegere epidemieën en de huidige co 
rona-uitbraak zijn er genoeg. 

De Zwarte Dood 
De Zwarte Dood is de naam voor een pandemie die tussen 
1346 en 1351 in Europa woedde en veel slachtoffers 
maakte. De epidemie werd veroorzaakt door de pestbacte 
rie. De vlooien die de bacterie droegen zouden tussen Azië 
en Europa hebben gereisd via mensen op handelsschepen 
en kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen 
het leven. Het herstel daarna ging langzaam, zodat pas 
rond 1500 het bevolkingsaantal weer op het niveau van 
1300 lag. 
Dat de pest na de laatste pestpandemie (1855-1860) op 
zijn retour raakte, kwam niet doordat de scheepvaart in de 
ban werd gedaan, maar doordat de scheepsbouwers de 
schepen "rattenbestendig" maakten. 

Pesthuis Beekstraat Arnhem. Jacobus Stellinawerff 1687-1727 

Middeleeuwen 
In de Middeleeuwen werd de pest vooral gezien als een 
straf van God. Geestelijken riepen de bevolking op tot 
boetedoening en zich meer te houden aan Gods geboden. 
Ook werden er wonderen gezien, zoals huilende Maria 
beelden, en heerste er meer bijgeloof. 

Oe Pestmeester 
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In Nederland, met name in Overijssel en Gelderland 
'raapte de Zwarte Dood in die tijd drie vijfde van de be 
volking weg en was de dood zonder rouw, de bruiloft zon 
der vriendschap, en nauwelijks waren er levenden genoeg 
om de doden te begraven '. 
In 1574 kwam er in Gelderland een Pestordonnantie. Er 
werden regels uitgevaardigd vergelijkbaar met zoals het 
nu gaat, zoals afstand houden. Besmette bewoners moch 
ten op de markt niet dicht bij de handelswaar komen; zij 
moesten van een afstand aanwijzen wat zij wilden kopen. 
Er moest een strobos aan de buitendeur gehangen worden 
ten teken van besmetting en buiten een lange witte stok 
dragen was een waarschuwing dat men besmet was. In 
Arnhem was die stok een halve el *( de lengte van vingers 
tot elleboog) lang. De Pestmeester, droeg een rode stok, 
zodat je hem veilig kon benaderen. Het bestuur van Gelre 
vertrok tijdelijk uit de stad: de Kanselarij werd gesloten en 
het Hof werd verplaatst naar Rosendael. Vergaderingen 
werden in kloosters en huizen buiten de stad gehouden. 
De pest woekerde in latere eeuwen in verschillende uit 
braken over Gelderland. In het rampjaar 1635 bezweken 
in Nijmegen 6000 van de 16.000 inwoners: procentueel 
vele malen meer dan het coronavirus nu. Besmette burgers 
kregen bulten zo groot als appels in hun liezen en bezwe 
ken vaak binnen enkele dagen. Rond 1666 was ongeveer 
de laatste pestepidemie. 

Rode loop 
Tussen 1779 en 1784 heerste in Gelderland, ook in Arn 
hem en omstreken dysenterie. De ziekte kwam in de 18de 
eeuw veelvuldig voor op het platteland en was bekend on 
der de naam 'rode loop'. (Dysenteria epidemica). 
De oorzaak was besmetting door een bacterie. De ziekte 
was in deze tijden dikwijls fataal bij kinderen en oudere 
zwakke mensen: door de armoede en de slechte voeding 
hadden zij geen enkele weerstand. 

In Velp en Rheden 
Tot aan de Franse Revolutie was het platteland verstoken 
van goede medische hulp. Men gebruikte de eigen huis 
middeltjes of liet zich aderlaten door de barbier. 

Aderlaten 

Binnen het Ambt Rheden werden toen al regelingen ge 
troffen bij de uitbraak van de zeer besmettelijke ziekte de 
z. g.' rode loop'. 
In de vergadering van 23 december van 1783 deelde de 
heer Johan van Spaen (Johan Frederik Willem baron 
van Spaen - 1746-1827) mee, dat tot beperking der ziekte 
de volgende maatregelen waren genomen: 

In de eerste plaats dat kinderen uit huizen met de besmet 
telijke ziekte onder de leden, niet meer op het kerkhof 
mochten spelen. De meesters te Velp en Rheden kregen 
het bevel de school tot nader order te sluiten. Bovendien 
moest de kerk voortdurend gelucht worden. 

Voorts moest de 'Amptsdiender' iedere maandag, woens 
dag en vrijdag om negen uur voor het huis van 'den Apo 
thecar' Troost binnen Arnhem zijn om daar de medicijnen 
afte halen, welke door 'Medisch Doctor Moll of den Chi 
rurgijn Pril' voor inwoners van het Ambt waren besteld, 
waar hij deze, te beginnen bij de kant van Arnhem tot aan 
Spankeren toe, zonder tijd te verspillen aan de woningen 
der zieken zal afgeven. De minvermogenden moesten op 
geven aan "t Huys van den Heer Ampsjonker van Spaen 
op Biljoen' of 'van den Heer Scholtus Suurmond tot 
Rheede' of van 'den substituut-ontvanger Mijnheer van 
Geer tot Velp', dat zij geen dokter en medicijnen konden 
betalen. Zij konden die dan op kosten 'het Ampt' krijgen. 
Zegt het voort!' Deze kennisgeving werd overal in de dor 
pen aangeplakt. 
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Cholera in de 1ge eeuw 
In 1817 brak de eerste cholera epidemie uit in India (de 
Aziatische braakloop ), waarbij duizenden doden vielen. 
Het was een nog onbekende ziekte en men had geen idee 
waardoor die veroorzaakt werd. In Nederland wisten de 
overheid en de bevolking dat het slechts een kwestie van 
tijd was tot de ziekte ook Nederland zou binnen dringen. 
Geneeskundigen stonden machteloos. 

Bekendmaking. 
No. 122. nU.RGEJ1E8:s'rmt ,.;1\ WE']'ITOUDEH::! 

v.~x RHlilDEN; 
I(Cllm te w( teil : 

dut de Iland dier gCfilcellt>, uithoolde van lid uit 
breken van de Chulcra _\_ sinticu hier te lande, in zijne 
V ergad ring van ')..7 Augu tus 1 67 be loten h eft de 
KERMISSEN te Velp, t· Rheden en te Mid 
dachtersteeg en Ellecom, g '(lurcnc!.: dit juar te 
SCHORSEN. 

Rh den. 28 A uaustus 1S07. 
, Bllr!lf!lIItJl1s{er "" lYt:I1/1)II(!trJl 

I ooruoemd , 
1 i. .\ VELfNGH, j: B. 

De secretarie, 
VA~ u \ SELT. 

29-08-1867 

Cholera ontsmetting 1900 GA 4008 

Dat hygiëne een belangrijke rol speelde was volstrekt on 
bekend. Wel isoleerde men slachtoffers zo veel als moge 
lijk. In 1854 ontdekte de Britse arts John Snow dat cholera 
veroorzaakt werd door vervuild water. Omdat de ziekte 
vooral heerste onder de armste bevolking, werd zij ook 
wel 'klompenziekte' genoemd en ook wel 'de blauwe 
dood', omdat slachtoffers helemaal blauw werden. Rond 
1850 werd ook Gelderland zwaar getroffen. 
In 1892 werd in Arnhem bij een dreigende, nieuwe uit 
braak krachtdadig ingegrepen. Er werd een gezondheids 
commissie benoemd en er werden gelden vrijgemaakt. 
Daarom werd Arnhem toen gespaard voor weer een 
nieuwe cholera aanval. Door verbeterde hygiëne en de 
ontdekking van de cholerabacterie verdween de ziekte be 
gin twintigste eeuw uit Nederland. 

'.iDiJDi Ui was GM&Z 

Hesulett.elijke ziekten. 
Blijkens bekendmaking zijn te Vel p in de 

afgeJoopen week als aangetast door dysenterie 
aangegeven 31 personen, terwijl er gedurende 
dat tijdvak 6 aan zijn overleden en 12 hersteld. 

Naar wij vernemen, heeft zich een geval van 
cholera nostras voorgedaan te Hummeloo. 

Het Vaderland 25-09-1895 

De Spaanse Griep 
In geschiedenisboeken is het meestal niet meer dan een 
voetnoot, maar de Spaanse griep veroorzaakte in 1918 in 
Nederland grote maatschappelijke ontwrichting. De 
Spaanse griep brak niet in Spanje uit, maar omdat dit een 
van de wei ni ge landen was waar men vanwege de Eerste 
Wereldoorlog zonder censuur over de ziekte kon berich 
ten, dacht men dat de ziekte daar vandaan kwam. Na de 
Eerste Wereld oorlog verspreidden soldaten die naar huis 
gingen het virus over landen die weinig of niets tegen de 
ziekte konden doen. Bijzonder aan de Spaanse griep was 
dat het vooral mensen trof tussen 18 en 40 jaar, normaal 
de groep met het sterkste immuunsysteem. 
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Volgens diverse schattingen leidde de griep in Nederland 
tot zo'n 50.000 doden, met name in de armere gebieden in 
het noordoosten. Scholen werden ook toen gesloten, ker 
missen afgelast en sociale contacten dringend afgeraden. 
Omdat het platteland toen nauwelijks artsen telde, werden 
de dorpen relatief zwaarder getroffen dan de steden. 
De Arnhemsche Courant berichtte voor het eerst over de 
'Spaansche griep' of'Spaansche ziekte' op 4 juli 1918. De 
Spaanse griep wint gestadig terrein. De Arnhemsche cou 
rant geeft haar lezers deze waarschuwing om besmetting 
te voorkomen: 'Menschenopeenhoopingen moet men zoo 
veel mogelijk vermijden; daar dan allicht in een slecht ge 
ventileerde atmosfeer de besmettingskans toeneemt. ' 
Terwijl in dorpen als Velp en Rheden scholen gesloten 
werden in verband met de griep-uitbraak, wil men daar in 
Arnhem lange tijd niets van weten. Pas in oktober 1918 
viel ook in Arnhem het besluit om de scholen te sluiten. 
Aan de Spaanse griep overleed 1 tot 5 procent van de we 
reldbevolking. 

Begraafplaats-Hoenderloo. Veel jongens van hef Doorgangshuis in 
Hoender/aa stierven door de Spaanse griep 
Corona 
Eind 2019 vond in de Chinese stad Wuhan een uitbraak 
plaats van een luchtweginfectie waarvan een tot dan toe 
onbekende variant van het coronavirus de verwekker 
bleek. De ziekte kreeg de naam COVID-19. Dit coronavi 
rus heeft zich inmiddels over de hele wereld verspreid. 
Door het snel toenemende aantal besmettingen en daar 
mee de dreigende overbelasting van de gezondheidszorg 
werd vanaf half maart 2020 in Nederland door de overheid 

Coronavirus 

een Z.g. 'intelligente lockdown' ingesteld. 
Net als in vorige eeuwen is hierbij afstand en isolatie het 
devies. Geen strikte verboden wel het advies om zoveel 
mogelijk thuis te blijven en contacten naar buiten te ver 
mijden. Praktisch alle economische en culturele bedrijvig 
heid is hierdoor stil komen te liggen. Ook de scholen zijn 
2 maanden gesloten geweest. Onderwijs werd gegeven via 
digitale programma' s thuis! Fysieke aanrakingen - handen 
geven, kussen - zijn uit den boze. 
We gaan nu een periode tegemoet met de anderhalve me 
ter afstandsleefregel, die wel te vergelijken is met de maat 
regel tegen de pest n.l. de stok van een halve el in de 16e 

eeuw! Er is niets nieuws onder de zon .... 

Bronnen: 
http://www.arneym.nl/thema/pestl 
Historie van Velp en Rozendaal, H. Kerkkamp 
www.nationalgeographic.nl/wetenschap/2020/02/het -coronavi rus 
www.omroepgelderland.nl/coronavirus 
* Een el is een oude lengtemaat en bedroeg in Nederland circa 69,4 
cm. (In 1816 vervangen door het Nederlands metriek stelsel). 

Rectificatie en aanvullingen op het artikel Hugenholtz uit A&H 207: 
-Volgens Theo Verhoeven en Anita Matser is de afbeelding van de 
kwekerij op p. 25 de "Nederlandsche Palmenkweekerij" aan de 
Hoofdstraat, en niet de kwekerij Biljoen. 
-Rond 1900 werd de Gasthuislaan in Velp Gasthuisweg genoemd. 
-De meisjesnaam van mevr. G. Regterschot luidt Nijman. 
-De naam van de eerste echtgenote van Nicolaas Hugenholtz was 
Hendrika Adriana. 
-De dochter uit het eerste huwelijk heette Alida Jacoba. 
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Geometriese Kaart B. Elshoff 1723 NL-AhGldA_0525_2856-0002. 

Het huidige beekdal van de Rozendaalse beek, met de vij 
vers en de bebouwing, heeft een lange historie. Bewoner 
Nico van RaaIte heeft veel gegevens verzameld en 
Cathrien van de Ree heeft deze gegevens tot twee artike 
len bewerkt. Het eerste artikel gaat over de molens, het 
tweede over de historie van de leerlooierij, later wasserij 
aan de Rosendaalselaan. 

Oudst bekende gegevens 
De beschikbaarheid van schoon water was altijd aantrek 
kelijk voor de vestiging van mensen. Volgens H. Kerk 
kamp hebben de eerste bewoners zich daarom omstreeks 
100 v. Chr. gevestigd langs de beek die van de hoge zand 
grond naar het zuiden afliep. Hun voornaamste bron van 
bestaan was schapenhouderij. Ook de Romeinen zouden 
hier geweest zijn, o.a. blijkens de vondst van een oude mo 
lensteen op het terrein van Rosendaalselaan 30. 
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Molens 
De oudste vermeldingen van korenmolens en kopermo 
lens (pannenmolens) aan de Rozendaalse beek dateren uit 
het begin van de 16e eeuw. Ook achter en voor het kasteel 
waren molens. Rond 1600 is er sprake van tenminste drie 
papiermolens en één korenmolen. Bij een Spaanse inval in 
1629 zijn de molens verwoest, maar daarna weer opge 
bouwd. 
De molens hebben altijd 'op de beek' gestaan, want het rad 
moest voldoende water kunnen scheppen om de kracht 
over te kunnen brengen op de hamers of ander gerei. De 
vijvers (wijers) ten noorden van de molens waren belang 
rijk als waterreservoir voor drogere tijden. 
In de loop van de 17e eeuw kreeg een deel van de vijvers 
een rol in de decoratie van het kasteelpark, maar ze bleven 
van wezenlijk belang voor de molens. Vanaf 1642 staan 
in het archief van het kasteel regelmatig pachtsommen ge 
noteerd voor zes papiermolens en een korenmolen. 
In de 18e eeuw kreeg de beek een veel betere aanvoer van 
water door het graven van sprengkoppen ten noorden van 
kasteel Rosendael. Het dan uittredende water is afkomstig 
van regen die langzaam door de lagen zand van de Veluwe 
naar diepere lagen sijpelt. Als een hoge wand aangegraven 
wordt, treedt het heldere water zijwaarts naar buiten en de 
spreng voedt de bestaande waterloop. 
Vijf van de zes papiermolens zijn als zodanig blijven be 
staan tot in de 1ge eeuw. De geschiedenis van de papier 
molens is het meest uitvoerig beschreven door H. Voorn. 

Molenaars 
Tot de 1ge eeuw was het kasteel zomerverblijf voor de ba 
ronnen Torck. Het dorp stond vooral ten dienste van het 
kasteel; de papiermolens leverden belangrijke bedrijvig 
heid. Zoals bijna alles in de Heerlijkheid Rosendael waren 
de percelen langs de beek en de waterrechten van de ba 
ron, dus was de molenaar pacht verschuldigd. Opstallen 
en binnenwerk van de molens waren vaak wel eigendom 
van de molenaar. De molenaar had meestal hulp van 
vrouwen kinderen en (inwonend) personeel. Er waren 
echte molenaars ges lachten. Soms lijkt de lijn verbroken, 
maar dan gaat het vaak om overdracht aan aangetrouwde 

familie of neven. Bekende namen zijn Van Aelst, De Rid 
der, Vorster, Labots, Aerts en Van Delden. De molenaars 
waren invloedrijk in het bestuur van de kerk en -vanaf de 
oprichting van de burgerlijke gemeente Rozendaal in 
1818- ook in het gemeentebestuur. 

Graf Van Delden; papiermolenaars van de laatste generatie. Foto CvdR. 

De waterval die rest van de molen voor het kasteel. Foto CvdR. 



Pachtheer en pachtvrouwe 
De molens vóór het kasteel en in het dal staan heel precies 
ingetekend op de bladen van de Kadastrale Atlas Gelder 

land 1832. Bij alle 
percelen van sectie C 
staat AL.A baron 
Torck als eigenaar 
vermeld. Er waren in 
Rozendaal 23 ge 
rechtigden die het 
recht van opstal ge 
noten, namelijk: de 
Diaconie van Rozen 
daal en 22 private op 
stalhouders, onder 
wie vijf papierma 
kers. Andere (zake 
lijke) rechten dan het 
recht van eigendom 
en opstal kwamen in 
Rozendaal niet voor. Ada Torek. 

Na de dood van haar ouders erfde 
Ada Torck in 1842 als achtjarig 
meisje Rosendael, huizen en molens 
en duizenden hectaren grond. Zij 
stond eerst onder voogdij van een 
oom en woonde een groot deel van 
het jaar in Den Haag, maar in de zo 
mermaanden kwam de familie naar 
Rozendaal. Het landgoed werd toen 
bestierd door rentmeester Geurt Kets, 
tevens raadslid en later ook burge 
meester van het dorp. In 1849 werd 
Reinhard J.C. van Pallandt burge 
meester van Rozendaal en 1854 
trouwde hij met zijn volle nicht, de 
Rosendaalse erfgename Ada T orck. 
Na dit huwelijk werd het kasteel weer 
permanent bewoond. Her en der in 
Rozendaal werden woningen opge- 

knapt en bijgebouwd. De ontginning van de Imbosch werd 
doorgezet, enzovoorts. Maar: omstreeks 1860 raakte het 
gedaan met de oude methodes van lompenverwerking en 
papierscheppen. Dat raakte op den duur alle papiermolens, 
waarover later. 

De molens bij het kasteel 
De papiermolen ten noorden van het kasteel werd waar 
schijnlijk rond 1600 gebouwd of verbouwd. Voor en na de 
Spaanse inval in 1629 was Lijntje van Aelst de pachtster. 
Tussen 1653 en 1685 ging de molen tot viermaal toe over 
naar een andere pachter. De laatste molenaar was Peter 
lansen Bast. De molen is in 1685 afgebroken, misschien 
mede doordat men verfraaiingen aanbracht aan het park. 

De molen vóór de grote vijver werd aanvankelijk gepacht 
door leden van de familie Van Aelst. Na hen volgden on 
der meer Hermen en Hendrik Janssen, Frederik Arends en 
diens weduwe Hester Brouwer. De laatste papiermolenaar 
was Willem Licht. Deze papiermolen verdween omstreeks 
1866. 

Molen Arnhemseweg op uitsnede kaart B. 
Elshoff 1718. 

Molenhuis Arnhemseweg! Kerklaan rond 1910. 
Foto W.K. van Pallandt, coll. T. Nelemans. 
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'Pannenmolen' omstreeks 1900. Molenhuis van 'De Hollander' omstreeks 1900. Brand in wasserij, de voormalige 'Gosensmolen' 1921. 

Het bestaande huis bij de vijver werd verbouwd in de toen 
populaire Engelse stijl en gaf onder meer onderdak aan 
tuinlieden en andere werknemers van het kasteel. Het huis 
was aanvankelijk gesplitst in drie woningen, nu nog twee. 
De molen aan de Arnhemseweg, later Kerklaan, werd in 
de 17e eeuw gepacht door Frans van Aelst en later door 
Jan van Aelst. 
Daarna volgde het papiermakersgeslacht Labots. Het rad 
van deze molen draaide op water vanuit de bovenbeek op 
het landgoed. Op oude kaarten is te zien dat de beek op 
geleid werd rondom het huis (waar aan de achterzijde van 
de woning een uitbouw met het rad zat) en dan teruggeleid 
werd naar de grote vijver. 
Er zit hier nog een heel merkwaardige hoek die daarop 
duidt. In 1876 werd de bebouwing hier aangeduid als 
schuur. De papierfabricage is dus gestopt. Het aanpalende 
huis aan de Kerklaan werd daarna in twee gedeelten be 
woond. In februari 1944 werd het huis zodanig beschadigd 
bij de inslag van een VI dat het ene gezin meteen moest 
vertrekken. 
Na de oorlog is het huis helemaal afgebroken. 

De vier molens in het beekdal 
Blijkens de Kadastrale Atlas Gelderland 1832 stonden de 
vier molens in het dal achtereenvolgens op de percelen ge 
meente Rosendael sectie C nr. 146 ("huis, papiermolen en 
erf"), nr. 153 ("huis, papiermolen en erf'), nr. 158 ("huis 
en papiermolen") en nr. 164 ("korenmolen, huis, stal en 
erf'). 

"De Pannenmolen" 
Aan het boveneinde van de Rosendaalselaan, bij de vijver 
en waterval ter hoogte van de Torckschool, stond de "Pan 
nenmolen". Deze molen was oorspronkelijk een koremno 
len; de graanschuur stond op de plek van het huidige he 
renhuis het Spijker. Later is de molen tot kopermolen om 
gebouwd en omstreeks 1592 door Gerrit Verstappen tot 
papiermolen. In 1645 werd Frans van Aelst er pachter - 
een zoon van Hans van Aelst, die de grondlegger van de 
papiernijverheid op de Veluwe was. Na diens dood in 
1653 ging het bedrijf, zonder het Spijker, over op Adriaen 
Hendrieks (Arijen) de Ridder met zijn broer(s). In 1674 
werd de molen verpacht aan Jurriën Tymens Meijer, een 
pacht die tot 1738 zou duren. 
Miehiel Jans(s)en pachtte van 1784-180l. Na zijn dood 
zette zijn weduwe het bedrijf voort, samen met de papier 
makersknecht Antonie Boekelman met wie zij trouwde. 
Na Antonie's dood in 1817 namen de zoons van Miehiel 
Janssen het bedrijf over. Rond 1863/1866 werkte de pa 
pierfabrikant Aart Aarts/ Aerts er met personeel. 
Het waterrad is omstreeks 1880 stilgezet; de molen zelf is 
in 1896 afgebroken. Nu is alleen nog de witgekalkte mo 
lenschuur over, een paar jaar geleden verbouwd tot woon 
huis. 

"De Hollander" 
Als tweede in het beekdal kwam de Kopermolen, ook wel 
"De Hollander" genoemd. Deze lag bij de waterval onder 
de ook nu nog bestaande vijver (wij er) aan de 
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Rosendaalselaan. Hij werd al vóór 1615 als kopermolen 
verpacht aan Frans van Aelst, maar deze maakte er een 
papiermolen van. Papiermakers Van Aelst en De Ridder 
en aan-getrouwde familie hielden de papiermolen in de 
17e en 18e eeuw in bedrijf. 
Nadat de molen van 1719 tot 1747 was gepacht door Wil 
lem Jansen Brouwer, is hij afgebroken en opnieuw getim 
merd. In 1749 wordt hij aan Mordechaij Goetinks 
(Goedings) verpacht en met ingang van mei 1779 aan 
diens zoon Teunis Goedings. 
In 1811 werd de molen omschreven als een vijfbaksmolen 
met twintig hamers, waar drie knechten, een meid en de 
baas met zijn vrouw zelf werkten. In 1832 werd Teunis 
Goedings als pachter opgevolgd door zijn schoonzoon 
Gerrit Labots die in 1851 overleed. De molen is hierop 
"toegescheiden" aan Gerrits zoon Johannes Labots, die 
rond 1852 van de erfgenamen het binnenwerk en de opstal 
van de molen kocht. In 1868 verkocht hij het binnenwerk 
van de molen aan Hendrik van Delden (1840-1908), zoon 
van Derk van Delden, de molenaar van de lager gelegen 
Gosensmolen. Hendrik werd de laatste papiermaker op 
"de Hollander". 
Omstreeks 1875 is de molen stilgelegd, waarna Hendrik 
van Delden iets lager aan de beek een blekerij begon. La 
ter zijn er meer wasserijen gekomen en nam ook de bewo 
ning langs de beek toe. "De Hollander" is pas op 1 oktober 
1894 'geamoveerd'. Het woonhuis bij de molen is aanvan 
kelijk blijven staan. Van dit huis is een foto bewaard ge 
bleven. Toen woonde de familie Sprengeman er kennelijk 
nog, Teunis Sprengeman was papiermaker. Later vestigde 
zich op deze plek een hoveniersbedrijf. Er schijnen nog 
restanten van de bebouwing in de grond te zitten. 

"De Gosensmolen" 
De derde in het dal was de "Gosensmolen", ook wel de 
"Goeiense molen" genoemd, maar dat laatste is waar 
schijnlijk een schrijffout geweest die daarna vaker is geci 
teerd. Deze molen stond ter hoogte van het woonhuis aan 
de Rosendaalselaan 21/23. Ook deze molen maalde aan 
vankelijk koren, maar is vóór 1600 tot papiermolen ver 
bouwd. Pachters waren onder meer Lijntje van Aelst, 

Adriaan de Ridder, Mathijs Vorster (onbekend-1692), Jo 
hannes Meyer (1699-1706), Jacob Labots (tot omstreeks 
1748), zijn broer Gerrit Labots (tot 1773), G(e)rardus AI 
berts (getrouwd met de weduwe van Gerrit Labots, van in 
elk geval van 1781 tot omstreeks 1811) en diens zoon Ja 
cob Alberts. In 1830 pachtte Derk van Delden (1801- 
1889) de molen; hij legde zich als nevenbedrijftoe op de 
landbouw en de handel in graan. 
Derks zoon Gradus van Delden (1845-1929) werd in elk 
geval nog in 1881 papierfabrikant genoemd, maar hij 
legde de molen stil. Hij verbouwde de molen tot wasserij 
en ging omstreeks 1885 over op een natuurblekerij, in 
combinatie met wasserij en strijkinrichting. Wasserij en 
personeel staan op een foto die uit 1906 zou zijn; de voor 
malige papiermaker Gradus van Delden en zijn zoon Derk 
(1870-1940) staan niet op deze foto. De huur is per 1 mei 
1911 op Derk overgegaan. 
Het oude molenhuis brandde af op 2 juni 1921; hiervan 
bestaat een foto die ook laat zien dat er aan de oostzijde 
van het complex viskweekvijvers waren van de Ned. Hei 
demaatschappij. 

"Rosendaalse korenmolen" 
De vierde molen, onderaan bij de Ringallee, was de "Ro 
sendaalse korenmolen", ook wel "Wambeeker molen" 

Jan Gerritsen bij het huis van de korenmolen, herfst 1944. 
Coll. Fam. Gerritsen. 
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genoemd. Volgens Voorn moet het een 
(rond 1600?) nieuw gebouwde molen 
zijn geweest, ter vervanging van de 
vroegere Leermolen op deze plek. De 
vroegst bekende molenaar was Egbert 
Leerrnolen, genoemd naar zijn molen 
die eikenschors tot run vermaalde, dat 
gebruikt werd als looistof. Omdat dit la- 

ter een korenmolen was, is de rij van 'Rosendaal Watermolen' 31-08-1917. 
pachters helaas niet zo gemakkelijk te- 
rug te vinden als bij de papiermolens. In de eerste helft van 
de 1ge eeuw waren verscheidene molenaars Meermans 
pachters van het kasteel. 

Rosendaalsebeek bij de Ringalfee nu 2019-12-09. foto CvdR. 

Omstreeks 1863 is W.F.H. Meermans 
opgevolgd door Willem Frederik Gerrit 
sen, getrouwd met Grada van RoekeI. 
Na zijn dood in 1907 volgde zijn zoon 
Jan hem op. Hij draaide de molen aan 
vankelijk samen met zijn moeder. Jan 
was getrouwd met Hendrika Elisa van 
Roekei en het paar had een groot gezin. 
Omstreeks 1926 werd Jan vermeld als 
landbouwer en molenaar. Bovendien 

deed hij nog andere zaken en was hij meer dan 30 jaar 
raadslid, in de oorlog wethouder en jarenlang lid van de 
Rozendaalse kerkenraad. 

Vanaf 1930 woonde in hetzelfde pand ook molenaar Hen 
drik van Engelenburg met zijn vrouw. In de praktijk hield 
Van Engelenburg de molen draaiende. De bovenslagmo 
len met twee raderen is op 14 april 1945 door een gasgra 
naat geraakt en uitgebrand en niet meer opgebouwd. 
De oude molenvijver ligt op particulier terrein. Waar eens 
de dubbele raderen draaiden, loopt de beek tussen dichte 
begroeiing naar beneden en duikt deze bij een bruggetje 
onder de Ringallee door. 

Belangrijkste bronnen 
Kadastrale Atlas Gelderland 1832, uitg. Arnhem 1989: De kadastrale 
gemeente Rozendaal. 
H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, Arnhem 1938, ongewij 
zigde herdruk 1966. 
H. Kerkkamp, Waterraderen wentelden in Velp en Rozendaal, Velp 
1970. 
J.C. Bierens de Haan, Rosendael, Groen Hemelljen op Aerd, Zutphen 
1994. 
H. Voorn, De papiermolens in de provincie Gelderland, alsmede in 
Overijssel en Limburg, uitg. Vereniging van Ned. Papier- en Kartonfa 
brieken, Haarlem 1985. 
Websites van Gelders Archief en de Gelderlandbibliotheek Arnhem. 
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Spankeren tijdens de Tachtigjarige oorlog 
Ton Elzebroek 

Plundering van Zutphen in een boek met de titel: Afbeeldinge ende beschrijvinghe 
In deze periode trokken Spaanse troepen zeker tweemaal van alle de veldslagen, belegeringen ende ghevallen in de 
plunderend door Spankeren. Onder bevel van de zoon van Nederlanden, geduerende d'oorloghe teghens den co 
de Spaanse landvoogd Alva, Fadrique Alvares de Toledo, ningh van Spaengien '. De bijgaande, destijds per ongeluk 
beter bekend als Don Frederik, waren de Spaanse troepen gespiegelde, prent van het beleg van Zutphen is afkomstig 
in 1572 op weg naar Zutphen om daar de stad op het uit dat boek. 
Staatse leger te heroveren. Dat gebeurde met zeer veel ge- Het was toen gebruikelijk de dorpen waar het leger door 
weId. Het werd later 'het bloedbad van Zutphen' of 'de heen trok, te laten plunderen door de soldaten. Dat moest 
wrede moord op Zutphen' genoemd. De Zutphense predi- de vaak karige soldij aanvullen. Dat gebeurde in 1572 ook 
kant Wilhelmus Baudartius heeft dit in 1616 beschreven in Spankeren. Het hele dorp werd grondig vernield. Dit 

blijkt uit verschillende documenten 
'ol Sous }:IhiJippb lè tJl11,gotlvtJc.mmt Ie Dn lt' Alve. 1 ~ uit die periode. Een goed voorbeeld is 

,--- ..• ---- --- - de havezate 'De Bockhorst' . Op de 
kaart van de boerderij 'De Gumster' , 
die omstreeks 1600 is gemaakt, is de 
plek waar de havezate 'De Bockhorst' 
had gestaan groen ingekleurd als wei 
land (boven, rechts van het midden). 
Van deze havezate is niets meer te 
zien. De eigenaar van 'De Gumster', 
Thoenis de Goemster, verklaarde in 
1626 dat na de vernielingen in 1572 
het dorp Spankeren 'seedert lange 
jaere woest ende leedlich' gelegen 
heeft. Dat kwam mede omdat veel in 
woners bij de inval waren gevlucht of 
vermoord. Degenen die terugkeerden 
troffen een platgebrand dorp aan. Al 
het vee en andere bezittingen waren 
gestolen. Men moest dus weer met 
niets beginnen. Pas omstreeks 1613 
heeft jonker Daniël van Theuven, als 
nieuwe eigenaar van het landgoed 
'De Bockhorst' , de havezate laten 
herbouwen. 

Beleg Zutphen 1572 

16 A&H 208 



Kaart van 'het ingekleurde grondgebied van 'Oe Gumster' ca. 1600 

Baudartius 
Het hiervoor beschreven onheil herhaalde zich in februari 
1624. Ditmaal trokken de Spaanse troepen vanuit de Ach 

terhoek naar de Ve 
luwe. Ze staken in de 
buurt van Dieren de 
bevroren IJssel over. 
De Spaanse troepen 
werden ditmaal aange 
voerd door graaf Hen 
drik van den Bergh. 
Hij was gouverneur 
voor Spanje in Gelder 
land. Opnieuw trok 
ken ze plunderend en 
brandschattend door 
Spankeren. Daarbij Oe predikant W. 8audartius 

werden mensen gemarteld, 
mannen vermoord en vrou 
wen verkracht. Jonker Her 
man van Delen van de 'Gel 
derse Toren' lag ziek in bed. 
Hij werd tijdens zijn vlucht 
door de Spanjaarden gepakt 
en naakt in de bevroren uiter 
waarden achtergelaten. Hij 
heeft dat uiteindelijk niet 
overleefd. 
De gebeurtenissen zijn nauw 
keurig bekend omdat ze gede 
tailleerd zijn beschreven door 
de eerdergenoemde Baudar 
tius in een pamflet, getiteld: 
'Velaus Vastelavonds 
spel,ofte cart Verhael van de 
Alarm die op vastelavond in 
de Velau is gheweest '. Over 
Spankeren schreef hij onder 
andere: 'de vyandt heeft de 
kercke te Spanekeren ende 
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alle de huysen aldaer afgebrandt, sy hebben daer ooek 
eenen watermeuien afghebrandt' (gelegen bij 'De Bock 
horst'). Ook de 'Gelderse Toren' werd geplunderd en in 
brand gestoken. Uit recent onderzoek is gebleken dat de 
fundering en een deel van de kelders van de huidige 'Gel 
derse Toren' uit de middeleeuwen stamt. Dat deel heeft 
dus het rampjaar 1624 overleefd. 
Door de invallende dooi moesten de Spaanse troepen zich 
al snel terugtrekken. 

Schans bij Leuvenheim 
In 1628 besloten de Staten-Generaal van de Republiek der 
Verenigde Provinciën dat de verdedigingswerken aan de 
IJssel moesten worden verbeterd en uitgebreid. Als gevolg 
daarvan werd in de Leuvenheimse uiterwaarden, dichtbij 
de 'Gelderse Toren', een zogenaamde schans gebouwd. 
Na de voltooiing van de schans werden er 80 soldaten ge 
stationeerd. 

Maquette van de schans bij Leuvenheim (Stan Dekker Leuvenheim) 

In augustus 1629 onderneemt Hendrik van den Bergh op 
nieuw een veldtocht op de Veluwe. Dit was bedoeld om 
Staatse troepen van prins Frederik Hendrik, die Den 
Bosch belegerden, weg te lokken om zo het beleg te bre 
ken. Van den Bergh nam zijn intrek in het Commandeurs 
huis van de Duitse Orde in Dieren (het latere 'Hof te Die 
ren). Daar tegenover werd op enige afstand in het Veluwse 
bos een ruiterkwartier ingericht. Van daaruit veroverde hij 
de schans bij Leuvenheim, die zonder slag of stoot kon 

worden ingenomen. Bij de schans werd een brug over de 
IJssel gelegd en de schans werd uitgebreid en versterkt. 
Aan de overkant van de IJssel werden ook verdedigings 
werken aangelegd. Het bewaken en verdedigen van de 
passage over de IJssel was van groot belang. De brug was 
cruciaal voor een snelle troepenverplaatsing en het 
transport van militair materieel en andere goederen. Ech 
ter, het plan om de Staatse troepen bij Den Bosch weg te 
lokken mislukte, doordat Staatse troepen Wezel innamen, 
van waaruit het Spaanse leger werd bevoorraad. Later 
werden de tekorten aan voedsel, wapens, geld en het de 
serteren van soldaten als redenen genoemd voor de mis 
lukking van deze veldtocht. 

Hendrik van den Bergh 
Een zekere Adriaan Ploos beschreef op 7 september in een 
brief aan de Staten Generaal de toestand van de troepen 
van Van den Bergh: 'Alle hunne overlopers, oock onse 
spions versekeren dat sy in groote armoede ende desordre 
(verwarring) zijn ( ... ) ende datse sonder het ooft (fruit) 
niet en soude connen leven hebben' . Zelf zegt Van den 
Bergh dat hij in 
zijn hele militaire 
loopbaan nog 
nooit zo'n grote ar 
moede en ontevre 
denheid onder zijn 
manschappen 
heeft meegemaakt. 
Ongetwijfeld heb 
ben de soldaten 
ook in 1629 in 
Spankeren geplun 
derd, maar daar 
over is niet veel 
bekend. Als het is 
gebeurd dan was 
dat veel minder ge 
welddadig als bij 
de voorgaande 
veldtochten. Graaf Hendrik van den Bergh 
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In 1632 is graaf Hendrik van den Bergh overgelopen naar 
de Republiek. Hij beweerde daarna dat hij de leiding van 
de veldtocht in 1629 nooit had geambieerd. 

Hij had van tevoren al wel ingezien dat hem dat zijn goede 
naam kon kosten. Hij had het commando in feite onder 
dwang moeten accepteren. 

Van de schans is in de loop der eeuwen weinig overgebleven als gevolg van kleiwinning voor de baksteenindustrie. 
Op de plek waar de schans heeft gestaan werd een steenoven gebouwd. 
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'De schippersbeurs in 'Dieren 
Jas Leeman 

Opening van de schippersbeurs in Dieren, 1918 

De schippersbeurs 
Eind 18e, begin 1ge eeuw was de IJssel een belangrijke 
handelsroute voor vrachtschepen. Het Veer bij Dieren was 
een knooppunt tussen de rivier en de wegen naar Arnhem, 
Apeldoorn en Zutphen, met aan de overkant van het water 
de verbinding met Olburgen en Steenderen. Eind 1ge 
eeuw werd het Apeldoorns kanaal doorgetrokken naar 
Dieren en met een drietrapssluizencomplex verbonden 
met de IJssel. Er waren bij het Veer een veerstoep, een 
haven en een loswal. In het kanaal voor de sluis waren lig 
plaatsen voor schepen. 
Dieren kende een schippersbeurs. De scheepsbevrachters 
zoals steenfabrikanten, moesten naar de beurs komen om 
hun vrachten aan te bieden. De schippers konden zich in 
schrijven. Zij kregen in volgorde van aanmelding de gele 
genheid de betreffende vracht aan te nemen. De inschrij 
ving werd gedaan door Willem Mooij, beursmeester en ei 
genaar van de locatie waar de beurs plaats vond. 

De beurs was eerst aangesloten bij de Algemene Schip 
persbond, later in 1918 werden door de minister van Land 
bouw, Nijverheid en Handel beurskringen met vaststaande 
grenzen binnen de districten bepaald. Nederland was ver 
deeld in vijf districten. Rond 1919 bestond in district IV 
de Beurskring Dieren, omvattende onder andere de ge 
meenten ambt Doetinchem, Brummen, Doesburg, Steen 
deren, Wisch, Rheden en Zutphen. De Rijksschippers 
beurs vond plaats in de aanbouw bij het winkel-woonhuis 
Lagestraat 67-69. Willem Mooij werd Rijksbeursmeester. 

- To,en schipper M. uU 'Qi<'Sbeek Donderd!l.g~ 
avo'oo van de sehippersheUr.s té Dieroo huiSwaarm 
keerde, werd hij ,in de laan VOO1' (Je .schipbrug 
~00'r eenige bekende ooU~ga;s van de fieta gealin. .. 
gerd ,en •• bewerkti). Hevlg bloedend deeil bij 
van deze wan~ oongifte ~ij de politio" '\\-aat 
de schuldige bekend is. ' ' 

.. De aanleiding to$ d~Z() mi~ba~denng ls,_ &.1 
go~oomde M. op die beurs zijn gevooli'lrm ovet'de 
~taldDg had lD.eègcil®l<I> WMnn(}O 'de stakers niet 
aceoórd 'gingen. ' 

,_ In v,erband met dê séhippersSlakinS' zijn op 
~$1l G,e.,t-dersch~n l.Jsel uitgeb~jde riûli~è ma.at~ 
~Ogel~ 'genomen. De, rivIer ~ in 4, béwa)dngsvak· 
ken, veideelit Uit Dbliirecht· Zijn' j)ootoriboot.en 
aangekom@])" Op de rivi~r wordt ge_pa.trouilleerd. 

De schippersbeurs in Dieren, Graafschap-bode 1919 

In 1919 werden de vijf districten teruggebracht naar drie, 
Dieren behoorde tot district Ir. De Beurskring Dieren en 
de Rijksschippersbeurs Dieren werden in 1922 met veel 
andere kringen en beurzen opgeheven door het ministerie 
van Landbouw, Nijverheid en Handel. 
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De schippersfamilie Mooij 
De schippersbeurs in Dieren dankt haar bestaan aan de 
schippersfamilie Mooij. De overgrootouders en grootou 
ders van Garritdina Wilhelmina Mooij, geboren in 1907 in 
Dieren, waren binnenvaartschippers. Mevrouw Mooij 
schreef in 1983 een brief aan de familie Lebbink, de hui 
dige bewoners van haar geboortehuis, over haar jeugd in 
Dieren. Overgrootvader Willem Jan Mooij woonde in 
Rheden en was binnenvaartschipper. Hij en zijn vrouw 
kregen drie zoons. De zonen Jan en Adolf werden ook 
schipper. Adolf bleef in Rheden wonen, Jan vertrok naar 
Dieren. De derde zoon Arend begon in Rheden een brand 
stoffenhandel. 
De opa van mw. Mooij, Jan, was geboren in 1831. Hij 
trouwde in 1863 met Hendrika de Haan (*1834-tI908). 
Jan Mooij, nog met zijn vrouwen drie kinderen in Rheden 
wonend, kocht een huis, erf en tuin aan de Lagestraat. Zij 
gingen in 1871 in Dieren wonen, maar Jan bleef schipper. 
Aan de Lagestraat hadden ze een handel in brandstoffen. 
Toen Jan in 1881 kwam te overlijden nam mej. de weduwe 
J. Mooij de zaak over. Zij adverteerde in 1892 en 1893 
geregeld in de Graafschap-bode met de verkoop van 
bruinkol en-briketten. 
In 1897 sloeg het noodlot toe: het huis waar de weduwe 
met haar kinderen woonde brandde op 7 juli af. 
Mw. Mooij schreef in haar brief dat er sprake was geweest 
van een ontploffing in de kolen, ze dacht aan kolenbroei 
of iets dergelijks. Er werd besloten om op dezelfde plaats 
een nieuw huis te laten bouwen, maar nu ook met een win 
kel erbij. De Dierense architect Uiterwijk maakte de 
bouwtekening en regelde de vergunningen met de ge 
meente Rheden. 

Haar zoon Willem 
Mooij, geboren in 
1870, werd geen schip 
per, maar ging rond 
1900 in de brandstof 
fenhandel van ZIJn 
moeder werken. Bij 
een aanbesteding voor 
brandstoffen voor 

In de voorgevel aan Lagestraat zijde werd een eerste steen geplaatst 
met de inscrÎptie Wed. J. MOOY Geb. DE HAAN 18 ~ 97' 

scholen in de ge 
meente Rheden uit 
1905 werd vermeld 
dat antraciet en turf 
door de brandstof 
fenhandel van Wil 
lem Mooij in Dieren 
en zijn oom Arend 
Mooij in Rheden 
geleverd konden 
worden. Willem 
Mooij trouwde met 
Garritdina Catha 
rina Hassink, zij 
kregen twee doch 
ters Garritdina Wil 
helmina in 1907 en 
Hendrika in 1910. 

Uitsnede kadasterkaart sectie U, kruispunt Lagestraat-Veerstraat. 
Situatie in 1918: familie Mooij 50 a 1 Lagestraat 69, woon-winkelhuis met 
aanbouw, 50 a 2 wachtkamer en kantoor (de schippersbeurs). 
50 b woonhuis Lagestraat 67. 

A&H 208 21 



Rond 1918 was Willem Mooij, beursmeester, winkelier en 
handelaar in brandstoffen. Mw. Mooij, toen 11 jaar, 
schreef in haar brief over de grote tuin en de binnenplaats 
met de kolenloodsen en de stalling voor paarden, de grote 
poort aan de straatzijde die 's avonds en zondags werd ge 
sloten. 
Willem Mooij is maar kort beursmeester geweest van 
1918 tot 1922. In 1939 werd in een advertentie Lagestraat 
69, woonhuis, winkel, brandstoffenloods, vergaderlokaal, 
tuin, door W. Mooij, te koop ofte huur aangeboden. Het 
vergaderlokaal was de voormalige schippersbeurs. 

'PETROLEUmi 8i11iiB le huur 
Goedkoop ••• i 
Brandslol _; v/h RIJKS SCHIPPERSBEURS 

~;~g:lL]j ADRES:JJ Voor verschille~de doeleinden 
. . geschikt. 

W M •• ' 1'1.001111 Tevens ruime OPSLAGPLAATS 
• ~. met STALLING 

DIEREN.' W MO . 
De; IO'N-~V .c;tJ3e--iO-?i . OIJ,DIeren. 

1934 1937 

TE HUUR of TE KOOP 
te Die ren: 

een zeer solied PAND, 
dicht aan het veer met zeer veel 

1 ruimte; WINKEL, GROOT~ 
BRANDSTOffENLOODSEN, 

VEROADERLOKAAL. tuin met 
vruchtboomen. 83808 

Te bevragen bij: W. M_OOIj 
ot fa. J. BOERMAN te Dieren. 

1939 

Onbekend is de afloop van de geplaatste advertentie. Wil 
lem Mooij is op 1 nov. 1944 in Dieren overleden. Dochter 
mw. G.W. Mooij liet in 1945 bij de Kamer van Koophan 
del het bedrijf uitschrijven. Mevrouw G.W. Mooij, de 
briefschrijfster, is overleden in 2001 en begraven in 
Utrecht, in het familiegraf van haar zus Hendrika, overle 
den in 1996. 

Het hoekpand is het woonhuis Lagestraat 69. De winkel was op de 
hoek met de ingang aan de schuine zijde, Aan de rechterzijde bevond 
zich de schippersbeurs 

Lagestraat 67-69, gemeentelijk monument 
Het pand Lagestraat 67-69 is een gemeentelijk monument. 
Het was in 1897 een woonhuis met winkel. Op de ont 
werptekening van architect Uiterwijk is te zien hoe de be 
gane grond was ingedeeld. Er zijn na die tijd veel veran 
deringen geweest, de belangrijkste was de splitsing in 
twee panden. Lagestraat 67 werd een woonhuis met de 
oorspronkelijk voordeur aan de Lagestraat, nummer 69 
werd een woonhuis-winkelpand met een nieuwe voordeur 
aan de straatzijde en aan de achterzijde een aanbouw. 

In de redengevende beschrijving van het pand tot gemeen 
telijk monument staat onder andere de conclusie, 'Van ar 
chitectuurhistorische waarde omwille van de gaaf be 
waarde hoofdvorm, de detaillering en het materiaalge 
bruik. Hoewel het pand verschillende wijzigingen heeft 
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Uitsnede bouwdossier 1897 

Br,\l1d te Dieren. 
Woen$JlMmiddà~ brak te Dieren te en 

g~veeT ludf 4: in de Làgesttait\ JU de wo .. 
ning van de wed. KOOf en ZOOD, 4te een 
ba.nbl in steenkolen. taft, enz. drijven. 
een beJlse brand it. "àarvall de.ool'taak 
tot beden onbekend is. B~t "ftlUl' gr èp 

: ZO;$ snel om zicb beGD, t be'balve de 
woning van de "Wéduwe M-ooJ wel :ia de- I 

'woningen van A. Bibbe atb ideJ'~ c. 
, Bf}$ch, timmerman, lJ;, Piep ... " ltaftJUUl" 11 
Xelllp' die oen kruiocnie-mnnkel beeft. 
in de asCll lap». Van de inboedel, die 

, alle, beluLlve die fan Ribtierst verzekerd 
I waren, kolt weinig pNd worden. Eerst 

te 911. aar waa weD het vnur in het pnk 
, huis meester. Dè vlammen vonden daar 
~ zooTeel voedsel. wijl juist kort geleden 
~ne groote hoe'Vi!elbeitl kolen en tut'rWftS 
Iq'eslagen. Door bet QPw~rpen van zand 
dat met kaFten 'Werd aangeVoerd werä 
men het vuur meester; ,docb den reWeelen 
naoht. moest ,een l{root aantal miUJaebap.o 
pen ~weZtl 'blijven Oül a lla' te 
houden. 

Het Dagblad van het Noorden 10-07 1897 

ondergaan en een deel van de karakteristieke en decora 
tieve onderdelen zoals de dakkapellen met spitsen verlo 
ren heeft is het toch karakteristiek als voorbeeld van een 
laat 1ge -eeuws winkel-woonhuis in neorenaissance stijl. 
Verder is het gebouw ook sociaalhistorisch van belang als 
plaats waar de schippersbeurs gehouden werd. De waarde 
van het gebouw die met name gebaseerd is op bovenge 
noemde punten is echter vooral gelegen in de ensemble 
waarde; het pand vormt een onderdeel van het ensemble 
Lagestraat 67-75 en 98-100 en is onderdeel van de dorps 
entree aan het Veer en is bovendien beeldbepalend gezien 
vanaf de IJssel. ' 

Lagestraat 69 van 1950 tot nu 
Na de familie Mooij was het 
terrazzo- en kunststeenbedrijf 
van Viktor Martina van 1950 
tot 1960 er gevestigd. In 1960 
werd het pand eigendom van 
N.V. Verzinkerij Roverts. In 
1972 kocht de familie Leb 
bink nr. 69 en zij woont er nu 
nog. 
Lagestraat 67 en 69 zijn beide 
woonhuizen. Het is niet meer 
te zien dat Lagestraat 69 aan Pand van de schippersbeurs 1972 
de voorzijde een winkel had. 
De winkelingang is veranderd in een raamkozijn. Aan de 
achterzijde van 67-69 zijn de bovenzijden van de drie ra 
men van het schippersbeurslokaal nog te achterhalen. 
Het gemeentelijk monument staat er mooi verzorgd bij, 
een fraai blikvanger voor dit deel van de Lagestraat. 

Bronnen 
Frans Nas en Harrie Wegman, Nijver Dieren, Oudheidkundige Kring 
Rheden-Rozendaal,2003 
Foto 'De opening van de schippersbeurs in Dieren', Johan Alferink. 
Gem. monument, Lagestraat 67-69, Redengevende beschrijving 
1989/1990, Gelders genootschap. 
De brief van mevrouw GW Mooij van 25 jan. 1983, fam. Lebbink. 
Gelders archief, bouwdossier 2503-2143-841; archief Frans Nas 
Met dank aan Albert Lentink en dhr. Lebbink 



lIoot1je (I"e,6eeK 
Nelleke den Boer-Pinxter 

Villapark in de sneeuw met aan de overkant van de vijver het toegangs 
poortje van de villa van Jonkheer Elias 1927. (Gelders Archief) 

Het poortje met rechts ervan het huis van Jonker Elias 1929 (Gelders 
Archie~ 

Poortje Overbeek 
Op 23 februari 1907 vraagt de heer A. Elias aan B& W van 
Rheden vergunning tot het maken van een gemetselde in 
rijpoort, met zijvleugels en hoekpendanten, waarmede in 
aansluiting een ijzeren afsluithek met zuidoostelijke hoek 
pendanten, een en ander volgens bijgaande 'Situatie en 
opstandtekening' , op zijn perceel Villa Overbeek, 

te Velp. (Blauwdrukken volgende bladzijde!) 

Villa Overbeek 
Deze villa Overbeek, niet 'Huize Overbeek', lag op de 
hoek van wat nu de Overbeeklaan en de Evertsenlaan is, 
maar deze straten heetten toen nog Vijverlaan en Prins 
Hendriklaan, zoals op de tekening te zien is. Toen de Vij 
verlaan na afbraak van Huize Overbeek doorgetrokken 
werd tot aan de Hoofdstraat, heeft de straat aan de andere 
kant van de vijver de naam Overbeeklaan gekregen. 
Het stuk Prins Hendriklaan heeft zijn naam moeten inwis 
selen voor een zeeheld toen de Zeeheldenbuurt ontwik 
keld werd. Op de foto's rechts kun je zien dat het poortje 
met de oprit volgens plan is uitgevoerd. 

Strijd voor behoud Poortje Overbeek 
In het blad Mededelingen van de Oudheidkundige Kring 
Rheden-Rozendaal nr. 49, van oktober 1971 staat het vol 
gende: 'Het feestterrein, het park van de buitenplaats 
Overbeek, bestaat nog. Het huis werd gesloopt in 1907. 

Foto van het poortje dat nog ongewijzigd was, alleen de balustrade is 
hier en daar kapot. Het toegangshek aan weerszijde van het poortje 
was nog aanwezig 1964. 
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Het poortje helemaal overwoekerd met klimop en bijna witte schilden 

Overblijfselen zijn nog altijd te zien op en bij de poort van 
villa Overbeek in het Villapark. Deze poort, tot voor kort 
eigendom van de Vereniging Het Ziekenhuis, is overge 
dragen aan de gemeente Rheden.' 'Het bouwwerk staat op 
de lijst van Beschermde Monumenten en zal derhalve tot 
in lengte van dagen de herinnering bewaren aan het huis 
waarvan de naam voortleeft in een der schoonste delen 
van Velp'. 
De strijd was nog niet gestreden, de Kring had buiten de 
Raadscommissie Rheden gerekend. 

In de Arnhemse Courant van 10 april 1973 staat de volgende kop: 
"Overbeekpoort moet van monumentenlijst af". DE STEEG - 
De raadscommissie voor gemeentewerken en volkshuisvesting in 
de gemeente Rheden was het er gister unaniem mee eens: de 
Overbeekpoort in Velp moet van de monumentenlijst afgevoerd 
worden. De commissieleden gaven dan ook B&W het advies die 
maatregel bij de minister aan te vragen. 

Enkele raadsleden zagen er nog wel iets in de poort of alleen het 
bovendeel ervan elders of in andere vorm te behouden. Niemand 
voelde er echter wat voor om voor het niet authentieke bouwsel een 
bedrag van 107.000 gulden aan restauratiekosten uit te geven, zo 
als B&W had voorgesteld. 

Wethouder A.Th. te Bokkei toonde zich teleurgesteld over die reac 
tie. Hij sprak er bovendien zijn bevreemding over uit, dat de raads 
commissie een jaar geleden bij de tweede verkaveling van het twee 



Blauwdruk van villa Overbeek van Jonkheer Mr.H.A. Elias 1906 

jaar geleden gekochte ziekenhuisterrein in Velp noord, niet tot dit 
advies was gekomen. 'We hebben destijds uitgebreid over de poort 
gesproken', zie hij en 'u wist al dat een voorzichtige schatting door 
Monumentenzorg van de restauratiekosten al boven de 60.000 gul 
den kwam. Als de poort toen van de monumentenlijst afgehaald 
was, zouden we het terrein anders verkaveld hebben.' 

Verrassing 
De commissieleden stelden daar tegenover, dat het nu genoemde 
bedrag toch wel als een bijzonder onplezierige verrassing was ge 
komen. Zij vroegen zich af wat de cultuurhistorische waarde kon 
zijn van een in 1906 uit delen van een afgebroken landhuis samen 
gesteld bouwsel. Ook al dateerden die onderdelen dan van 1770. 
'Die poort leidt nergens meer naar toe en staat niet meer in enig 
verband tot haar omgeving', zei de heer J. Sons. De heer H.C. de 
Beurs sprak over 'samenraapsel' en 'oude troep'. Hij wilde met de 
ton, die de restauratie moest kosten, liever iets doen in de restau 
ratie sfeer. Ook de heer H. Regtering wilde zich als oud-Velpenaar 
niet als verdediger van de poort opwerpen. 

Suggesties 
De heer Stapelkamp deed de suggestie om het bovenstuk in het 
plantsoen bij de vijver te plaatsen. De heer Sons wilde het poortje 

aan het openluchtmuseum in Arnhem schenken. De heer De Vries 
zag wel iets in het scheppen van een historisch buurtje in de omge 
ving van de Oude Jan en het vroegere schoolmeesterhuis daarach 
ter. Voor zo'n verplaatsing van de poort naar Velp-zuid voelde wet 
houder Te Bokkei al helemaal niet. Hij wees erop, dat Monumen 
tenzorg zich niet alleen uitgesproken heeft voor restauratie, maar 
ook tegen verplaatsing. 

In Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden 
Rozendaal nr. 53 van december 1973 staat het volgende: 
'Voorts zij vermeld dat de strijd, die de Kring voerde voor 
het behoud van de POOli van Overbeek in het Villapark te 
Velp -daarin gesteund door een actiegroep, waarvoor mr. 
K. Groen, en de heren L.F. Scheurleer en H.Ph. Visser 't 
Hooft de stoot gaven- met succes werd bekroond. De poort 
wordt gerestaureerd; helaas niet de ter weerszijden opge 
stelde balustrades, die als verloren moeten worden be- 
schouwd.' Kruiswijk .Jansen. 
Inderdaad is de balustrade verdwenen en is er een gemet 
selde muur achter de wapenschilden gekomen. De hoek 
pendanten met de vazen zijn doorgezaagd en tegen het 
poortje bevestigd en het hek is weg. Zie foto uit 1964. 



Oe wapenschilden op het gerestaureerde poortje Overbeek 

Wapens van de families Hardenbroek en Van Spaen 
Oorspronkelijk stonden de leeuwen, die op de foto staan 
op het dak van Huize Overbeek, dat de familie van Eck 
lieten bouwen, door Antonie Viervant, stadstimmerman 
en architect te Arnhem. 

Uit de Velpsche Courant van 9 februari 1960 het vol 
gende: 'De wapens met leeuwen, als schildhouders zijn ± 1845 
aangebracht op het voormalig kasteelOverbeek te Velp, destijds 

Huize Overbeek met blanco wapenschilden, balustrade en vazen 1906 

bewoond door het echtpaar Van Hardenbroek-Van Spaen (Justine 
van Spaen van Biljoen). Van hen zijn de wapens. Na de afbraak 
van het kasteel werd de fraaie steen op bedoeld poortje geplaatst 
en de villa werd Overbeek genoemd. 
Enkele jaren geleden heeft men de bijna uitgewiste kleuren van de 
wapenschilden weer opgehaald.' 
Helaas is dit bericht niet helemaal correct. Justine van 
Spaen was sinds 6-2-1830 weduwe. Ze nam alleen haar 
intrek op Huize Overbeek. 

De leeuwen houden twee beschilderde wapenborden vast 
met daar boven een kroon. Links het wapen van Govert 
Johan Adolph baron van Hardenbroek en rechts het ovale 
wapen van Justine barones van Spaen, vrouwe van Bil 
joen, Over- en Nederhagen. Het wapen van de familie Van 
Spaen bestond oorspronkelijk uit een rood veld met drie 
zilveren balken. In 1661 kreeg Alexander van Spaen er het 
wapen van Ringenberg bij, dat bestond uit een rood vlak 
met 10 gouden ringen. Om dit wapen te kunnen toevoegen 
werd het wapen gevierendeeld. Bovendien kreeg hij de 
zwarte Pruisische adelaar aan zijn wapen toegevoegd. Op 
een prent uit 1850 vervaardigd door Hendrik Wilhelmus 
Last, staan de wapens van Van Hardebroek en Van Spaen 
ook al op de daklijst. 

Na de dood van Samuel van Eck werd het landgoed Over 
beek in 1844 geveild. Het wordt dan als volgt omschreven: 
'heerenhuis, stalling voor 16 paarden, koetshuis, koestal, 
melkhuis en oranjerie, aangrenzende papiermolen, boe 
renwoning, timmermans- en andere woningen, etc. ' 

Justine van Spaen, weduwe van baron Van Hardenbroek, 
wordt de volgende eigenares. Ze overleed 28 februari 
1853 op Overbeek. 

Bronnen: Blauwdrukken en afbeeldingen Geldersarchief 
H.Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, Gysbers & Van Loon, 
Arnhem herdruk 1965. 
Krantenknipsels uit het archief van Jan van de Wal. 
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Inleiding 
Het moet in eind ja 
ren vijftig zijn ge 
weest dat ik als kind 
een eindje heb mo 
gen meerijden naast 
de machinist op de 
locomotief van een 
kleitreintje ergens in 
de Havikerwaard. In 
mijn herinnering re 

den we, na de wagonnetjes bij de steenfabriek Bingerden 
te hebben afgekoppeld, een wonderschoon gebouwtje bin 
nen. Vandaar uit liep ik op mijn klompjes via de 
smalspoorrails weer terug naar mijn vader die daar aan het 
hooien was. Ruim een jaar geleden vroeg ik me afwat die 
herinnering waard was en ging op zoek naar eventuele res 
tanten van dat "wonderschone gebouwtje". Wie schetst 
mijn verbazing toen ik na intensief speurwerk, me een weg 
banend door hoog opgeschoten onkruid en braamstruiken, 
plotseling voor de overwoekerde locomotievenloods 
stond. Onttrokken aan het oog door een spontaan opgeko 
men wild bos waarvan de takken dwars door de ramen, 

waaruit al het glas verdwenen was, groeiden. Zou dit res 
tant van de ooit zo belangrijke steenbakindustrie in de ge 
meente Rheden, niet behouden moeten worden, vroeg ik 
me af. Verdient de herinnering aan een groots verleden 
niet een geheugensteuntje in de vorm van dit gebouwtje? 
Maar in het uitgewerkte plan van deze omgeving, onder 
de naam Havikerpoort, was deze remise niet aangemerkt 
als een te beschermen object. 

Uit het plan: Beschermde monumenten komen in het plangebied 
niet voor. Nabij de oude spoorbaan is de locomotievenloods een 
relict. Deze staat na voltooiing van het plan op het centrale eiland, 
is dan niet bereikbaar via land en zal bij vrije bosontwikkeling over 
groeid raken. 

Mijn zoektocht naar het verhaal 
achter de locomotievenloods 

Het kinderwetje van Van Houten 
Bij het zoeken naar de historische achtergrond van de 
steenbakindustrie in de Havikerwaard stuitte ik op het vol 
gende bericht: 
15 juni 1878, Graafschapsbode, bericht van den rechtbank te Arnhem 

De remise toen hij nog in gebruik was, vervallen met glas remise 2020 zonder glas 



- HET ALS BESTUURDER VAN DE STEENOVEN G.F. 
H. VAN DE LOO TE HAVIKERWAARD IN DIENST 
HEBBEN VAN KINDEREN BENEDEN 12 JAREN OUD, 
DRIE BOETEN IEDER VAN F. la OF VOOR IEDER 
SUBS. GEV.STRAF VAN DRIE DAGEN- 

Kinderarbeid 

Dat rond 1878 die jonge kindertjes daar werkten is op zich 
niet zo verbazingwekkend. De industriële revolutie bracht 
met zich mee dat complete gezinnen afhankelijk werden 
van de fabriek waar zij werkten. Zeker bij de steenfabrie 
ken die nogal afgelegen en geïsoleerd gelegen waren was 
het de gewoonte om rondom de fabriek huisjes te bouwen 

,~ •. ~ voor de arbeiders zodat 
1»r:rnt.s'l1lIfE'l','f1DA..'i:I]iIlMIIB&1'llmU'fIIlPDKiTWmELOIIli. de fabriek zeker was van 

het aanbod van arbeids 
krachten. Wilde je een 
woning dan moest wel 
het hele gezin, inclusief 
de kinderen, meewerken 
in de fabriek. Het be 
roemde kinderwetje van 
Van Houten uit 1874 
bracht daar weinig veran 
dering in. Het was de eer 
ste wet die op initiatief 
van de Tweede Kamer 

ambtenaar Kroese, die gezien moet hebben dat de in 1863 
gestarte steenfabriek Van de Loo in de Havikerwaard de 
wind in de zeilen had, heeft in 1874 het initiatief genomen 
om samen met boer Geerlings, die ernaast een boerderijtje 
had met wat eigen grond, ook een steenfabriekje te begin 
nen. Misschien dat die Kroese, die de weg kende bij de 
gemeenteambtenaren, de dienst handhaving op de hoogte 



heeft gebracht van de kinderarbeid bij zijn concurrent. We 
weten het niet. 

Steenfabriek F. G. H. van de Loo 
Wat we wel weten is dat die Van de Loo inderdaad met 
veel succes een steenfabriek in de Havikerwaard was be 
gonnen. Deze Gerard van de Loo was wijnkoper maar 
trouwde met een telg uit een gerenommeerde steenbak 
kersfamilie, Dora van Heukelum. De baksteenindustrie 
begon een uiterst lucratieve industrie te worden, mede 
door de bouwwoede als gevolg van de villarage hier in de 
regio. Met steun en de expertise van de schoonfamilie 
kocht hij in 1863 de boerderij Hupkes met een flinke lap 
grond in de uiterste uithoek van De Havikerwaard in de 
wetenschap dat de plaatselijk aanwezige klei uitermate ge 
schikt was om een kwalitatief hoogwaardige steen te bak 
ken. Bovendien lag het terrein direct aan de rivier de IJs 
sel, een onmisbare schakel wat betreft de aanvoer van o.a. 
turf of kolen en voor het transport van de geproduceerde 
stenen. Zo is het begonnen. Na een paar jaar, al vanaf 
1872, draaide hier zijn overdekte veldoven op volle toe- 
ren. 

De broer van Gerard, Frans van de Loo neemt de 
fabriek over en na zijn overlijden wordt het bedrijf binnen 
de familie in volle vaart voortgezet. De steenfabriek Van 
de Loo wordt bekend in binnen en buitenland vanwege de 
innovaties. In 1898 zitten ze op een productie van 13 mil 
joen stenen per jaar! 

Vil/a Welgelegen in Dieren 

Ze bouwen twee villa's in Dieren voor de directie. (Wel 
gelegen en Dora, vernoemd naar de vrouw van de grond 
legger van deze steenfabriek). Er worden naastgelegen 
steenbakkerijen opgekocht voor de klei en rond 1900 
wordt er alweer een nieuwe fabriek bij gebouwd. De vraag 
is groot. In 1901 wordt de woningwet van kracht die be 
paalt dat buitenmuren minimaal 22 cm dik moeten zijn. 
Van de Loo is niet de enige hier in de buurt. Op een kaartje 
uit 1925 tellen we aan weerskanten van de IJssel van Velp 
tot Doesburg in totaal 16 steenfabrieken en steenovens. De 
steenbakindustrie is dan de grootste werkgever van de ge 
meente Rheden. 

De smaak in de architectuur verandert. 
In het duurdere segment komen vanaf 1900 de Jugendstil 
en aansluitend de Art-Deco in zwang. Er is vraag naar 
gladde stenen, gekleurde stenen, decoratieve patronen. En 
de firma Van de Loo loopt voorop in deze ontwikkeling. 
Men haalt klei uit Duitsland om witte stenen te kunnen 
bakken, de handvorm verdwijnt en de strengpers neemt 
het over, ze leveren verglaasde stenen op kleur. Het top 
punt is de lancering van de zg. BRICORNA steen. Ont 
wikkeld door toepassing van gekleurde engobes (Brique + 
Ornament). De Van de Loo's blinken ook uit in hun pr. 
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FABRIEKEN VAN NAGEPERSTE EN ANDERE STee· 
HEN. VooANR!!K F"'~ VAN De LOO SI, TB DIeR!!" 

benadering. Ze schrijven prijsvragen uit waar alle gere 
nommeerde architecten aan mee doen om de nieuwe vin 
dingen toe te passen. In de pers proberen ze bovendien de 
kwaliteit van de inmiddels ook op de markt verschenen 
concurrerende kalkzand- en betonmetselstenen onder uit 
te halen. 'Steenfabriek De Havikerwaard' groeit uit tot de 
grootste werkgever van alle omringende steenfabrieken en 
steenovens. Uiteindelijk staan er vier ringovens, 100 

steenhutten, 1,5 km. rietmatten en een productie van 45 
miljoen stenen per jaar. 

Woongemeenschap De Weert 
In 1920 trouwt ene hr. Jurgens met een dochter uit de Van 
de Loo en wordt zo directeur/eigenaar van onze steenfa 
briek in De Havikerwaard. Hij start voortvarend met ver 
dere modernisering en schaalvergroting. Op een gegeven 

Kaart uit 1925 met 16 steenbakkerijen 
tussen Velp en Doesburg. Nummer 15 
is de steenfabriek in de Havikerwaard. 
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De firma. Fr. V &:.a I.EII LOD Sr 
te Di ren raagt d i r eet een bek waa 

achinlst 
op de Steenfabriek te Bingarden bij Dcesburg, 

moment ligt er zo'n 10 kilometer smalspoor om de klei uit 
de wijde omgeving te transporteren naar de fabriek. De 
woongemeenschap, in de volksmond "De Weert" ge 
noemd, is gaandeweg uitgegroeid een waar dorpje van 
zo'n dertig huisjes met in totaal wel twee- tot driehonderd 
inwoners. En er is geen ontkomen aan. Op deze geïso 
leerde plek word je geboren, groei je op en je gaat hier aan 
het werk, generatie op generatie. De huisjes zijn klein, de 
gezinnen groot. Men woont er vaak met drie generaties, 
opa en oma, vader en moeder en dan nog vijf, zes, zeven 

Arbeiderswoningenen, die rond 1917 op een wat verhoogd terrein bij steenfa 
briek Geerlinks-Kroese in Oe Havikerwaard werden gebouwd. Deze steenfabriek 
maakte plaats voor zandwinning door de Z.E.M. 
Maquette gebouwd door Oe Jager, die daar ooit zelf woonde. 

kinderen. Er ontstaat een eigen cultuur, een hechte ge 
meenschap waar liefde en leed wordt gedeeld. 

Hier moeten we even stilstaan bij het bijzondere 
feit dat het hier een katholieke gemeenschap betreft, in te 
genstelling tot het dorp De Steeg waar de grote meerder 
heid protestant is. Aanvullende arbeidskrachten worden 
dan ook gehaald van de overkant uit Giesbeek, Bingerden 
en Doesburg, daar waar men overwegend rooms katholiek 
is. Het veerbootje ligt zelden stil. De veerman heeft er zijn 
handen vol aan, hij heeft dan ook eigen veerhuisje. 

Bronnen na deel 2 
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JAN MANKES, HOLLANDS MEEST VERSTILDE SCHILDER 

JEUGD 
Jan Mankes werd geboren in Mep 
pel op 15 augustus 1889 en hij stierf 
in Eerbeek in 1920. Hij is maar 30 
jaar geworden Zijn vader, Beint 
Mankes, was commies bij de belas 
tingen. Zijn moeder heette Jent je 
Hartsuiker. Er werden 3 kinderen 
geboren: Popkje, Cornelis en Jan. 
Jan was vernoemd naar zijn groot 
vader. 
Jan Mankes bezoekt in 1902 de 
driejarige HBS in Meppel, maar hij 
vindt het niks op school en maakt 
de school niet af. Alleen het teken 
onderwijs kon hem boeien. Als in 
1904 zijn vader wordt overgeplaatst 
naar Delft, gaat Jan werken als 
leerling op het atelier van de glas 
brander-glazenier J.L. Schouten. 
Hij krijgt les van Hermanus Veldhuis en hij gaat op ver 
zoek van zijn baas vier avonden per week naar de Acade 
mie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Op zondag 
loopt hij vaak van Delft naar Den Haag om de schilderijen 
in het Mauritshuis te bestuderen. Als hij 18 jaar is besluit 
hij vrij kunstenaar te worden en de zolder bij zijn ouders 
wordt ingericht als atelier. 

brengt met A.A.M. Pauwels, een si 
garenfabrikant uit Den Haag. 
Pauwels zendt hem per post of per 
bode alles wat hij voor zijn werk 
nodig heeft. Ze schrijven elkaar 
brieven tussen de jaren 1910 - 1918 
en die zijn ook bewaard gebleven. 
Daarin kan je lezen hoe hij zijn 
vriend, mecenas en bewonderaar op 
de hoogte houdt van zijn vorderin 
gen en hoe hij hem steeds bedankt. 
In een brief aan Pauwels, schrijft 
Mankes in 1913: 'Kunst is een ui 
ting geven aan geestelijk leven. 
Aangezien het zuiver geestelijke, 
het onnoembare niet te noemen is, 
neemt men stoffelijke dingen te baat 
als middel. [. . .} Schilderen is dus 
nooit een afbeelding geven der stof 
felijke zaken, maar een psychische 

functie, een uiten hoe de geest reageert ten opzichte der 
dingen.' 

Zelfportret, tekenend, 1913, ets, Rijksmuseum. 

DE KNIPE 
Na de pensionering van zijn vader in 1909 verhuist hij met 
zijn ouders naar De Knipe bij Heerenveen. Ze wonen aan 
de Schoterlandse Compagnonsvaart, tegenover de W oud 
sterweg, de weg naar Oranjewoud en museum Belvédère. 
Die woning is in de jaren 30 afgebroken en vervangen 
door een nieuwe woning. Hij ondervindt veel steun van 
de Haagse kunsthandelaar J.C. Schüller, die Jan in contact 

KUNSTVRIENDEN 
Heel belangrijk voor Jan Mankes is ook de kennismaking 
met Cornelis Gabes Gouma (1882 - 1926). Gouma was 
christen-anarchist, geheelonthouder en vegetariër en had 
zes jaar in een antroposofische gemeenschap in Italië ge 
woond. Gouma's levensvisie sprak Mankes aan, zijn ken 
nis op het gebied van de beeldende kunst en zijn collectie 
kunstreproducties maakten Gouma tot een waardevolle en 
inspirerende vriend. Jaren later schreef Mankes vrouw, 
Arme Mankes-Zemike in haar biografie over Gouma: 
"Nooit heb ik iemand ontmoet, die zo slecht bij zijn omge 
ving paste als die mooie, lange man in zijn lichte sportkle 
ding, met zijn blanke handen, zijn zachte stem en zijn 



elastische gang". In 1912 leerde Jan Mankes ook de schil 
der Chris Huidekopper uit Sloten kennen. Hij was een van 
de personen met wie Jan een goede relatie had en ook zijn 
visie op het leven deelde hij. Vanaf die tijd ging hij zich 
met grafiek bezighouden. Hij kocht een tweedehands ets 
pers en ging houtsneden maken, omdat hij in aanraking 
was gekomen met het werk van de Japanse schilder en 
prentkunstenaar Hokusai. 

ZlJNWERK 
Mankes schilderde realistisch: een geit, een werkpaard, de 
Compagnons vaart, een tijgerschedel, portretten. Maar het 
realisme is geladen met symbolisme. Ze kijken je aan: 
mensen en dieren met een blik die zweeft tussen distantie 
en gevoeligheid. Een torenvalk of kerkuil spiedt scherp 
om zich heen, neemt je als kijker mee in die intrigerende 
blik. Je kunt zijn werk als volgt kenmerken: dromerig 
(1908-1910), symbolisch (1910-1913), expressief-realis 
tisch (1913-1916) en een synthese van dit alles in de laat 
ste werken van zijn leven. Zijn schilderijen ademen bezie 
ling en tonen de vergankelijkheid. Jan Mankes was ook 
een religieus mens; hij geloofde dat God door de stilte van 

Jan Mankes, jonge witte geit. Foto: Collectie MMKA 

de dingen sprak: 'Je moet het net zo lang bestuderen, zo 
dat het als het ware van je zelf wordt. Het echt doorvoelen 
en doorleven.' De schilder was bijziend en kon niet teke 
nen op afstand. Daarom zat hij dicht op het doek. Al het 
goede komt van binnen uit, vond hij. Hij bezat de liefde 
en het geduld om tot het wezen van de dingen door te drin 
gen en hij voelde zich het gelukkigst op het platteland, met 
de weiden, de bossen en het pluimvee in de buurt. 

HUWELIJK EN LEVEN IN DEN HAAG 
In 1913 leerde Jan Mankes 
zijn vrouw kennen: Anne 
Zernike.( 1887-1972). Zij 
is de eerste vrouwelijke 
predikant in Nederland en 
werd in 1911 beroepen 
door de Doopsgezinde ge 
meente van Bovenknijpe. 
In haar biografie "Een 
vrouw in het wondere 
ambt" staat over de eerste 
ontmoeting tussen Jan en Anne Zernike, geschilderd door 
Anne het volgende: "Hij Jan Mankes 
kwam al geruime tijd geregeld bij me in de kerk; door zijn 
uiterlijk, zo verschillend van dat der boerenzonen uit de 
streek, was hij me dadelijk opgevallen. Mijn kosteres, die 
haarfijn alles van iedereen wist, kon me alleen maar ver 
tellen, dat hij sinds enige jaren in Benedenknijpe woonde 
en zo wat schilderen moest. Maar wat hij maakte wist ik 
niet". Ze dacht niet veel bijzonders. "Maar van de schil 
der Jan Mankes had niemand ooit gehoord. Hij noch zijn 
ouders waren lid van de Doopsgezinde Gemeente, waar 
door ik er voorlopig niet toe kwam hem op te zoeken. " De 
vriendschap met Annie bracht hem tot meer lezen, en ook 
tot schrijven. Zijn gedachten en ideeën noteerde hij in 
schriften. Religie was voor hem vrede en verbroedering en 
God zat als goedheid en liefde in de mensen om in harmo 
nie met elkaar samen te leven. Dat was voor hem het ware 
Christendom en de hoogst denkbare waarheid. Annie was 
in religieuze zin vrijzinnig en progressief. Ze wandelden 
en spraken regelmatig met elkaar. Hij was meer verliefd 



op haar dan zij op hem. Het duurde een poosje voor ze 
zich gewonnen gaf. Jan schreef over zijn liefde voor Anne 
aan een vriend: "Het wondere is gekomen. Zoo ineens en 
zoo plotseling dat ik het zelf nog niet bevatten kan. Ik ben 
verloofd! Mijn meisje is de dominee van Boven-Knijpe en 
heet Annie Zernike. Je zult haar leren kennen en dan zul 
je weten wat voor grootsch en heerlijks dat voor mij bete 
kent. " 
Anne Zernike en Jan Mankes trouwden in 1915. Na hun 
huwelijk woonden zij eerst enige tijd in Den Haag. Hier 
hadden ze uitzicht op de duinen. Hij wilde de zee en het 
strand schilderen, nesten en vogels. Bovendien woonden 
zij graag naar de stad vanwege de culturele mogelijkhe 
den. 
In hun nieuwe huis in Den Haag kwam de kunstenaar 
Chris Lebeau kennis maken. Hij was een groot bewonde 
raar van Mankes werk. Mankes schrijft naar aanleiding 
van deze eerste ontmoeting in een brief aan zijn vriend 
Gouma: " Daarbij is hij heerlijk idealistisch, geniet gewel 
dig van alles wat hij mooi vindt en organiseert avondjes 
waarop enkele geniale artisten komen en iets geniaals op 
het gebied van dansen, muziek en schilderijen gegeven 
wordt. Daarom gaan we nu vanavond naar zoo'n avondje 
toe en hangen er mijn schilderijen tentoongesteld. " 

Eind januari 1916 werden de eerste verschijnselen van tu 
berculose bij Jan geconstateerd. Hij moest twee maanden 
rust houden en in bed blijven. Eind mei was hij weer 
enigszins opgeknapt, maar zijn gezondheid bleef zwak en 
daarom besloten ze de zeelucht te ruilen voor de boslucht. 

EERBEEK 
Op 28 augustus 1916 verhuisden zij naar het bosrijke Eer 
beek in Gelderland en betrokken de woning aan de Dr. 
Gunningstraat nummer 13. Een vrijstaande woning op een 
grote kavel met ruim uitzicht. In Eerbeek raakten Jan en 
Anne bevriend met de zoöloog professor Max Weber, die 
af en toe werk van hem kocht. Op 1 maart 1918 wordt 
zoon Beint geboren en in oktober 1918 promoveert Anne 
tot doctor in de theologie. Jan kwakkelt met zijn gezond 
heid de winter door. 

Uitzicht van de studio in Eerbeek 

Jan Mankes heeft intussen nog steeds contact met de heer 
Pauwels. Ook met de kunstverzamelaar Annie van Beu 
ningen - Eschauzier die hem regelmatig in Eerbeek op 
zoekt. Op 10 januari 1920 schrijft hij haar: "Wat kan een 
Augustusdag stoffig en nuchter zijn. Je zou op zoo'n dag 
jezelf weg willen maken om alle ellendigheid, die op je in 
tracht te dringen. Maar je weet: de serene avond komt en 
de kievit klinkt over de lage landen. Je loopt in den dauw 
en ziet de koeien-ruggen en de wademende boomen. en de 
gedachte aan dat alles heiligt dienfellen Augustusdag, en 
je gaat er niet op foeteren en schelden, en je tracht hem 
niet te veranderen en te verbeteren, maar je zoekt een stil 
schaduwijk hoekje ergens op een verlaten deel hier of 
daar en je wacht en je weet, dat 't komen zal. " Aan het 
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Zelfportret Jan Mankes met uil 

eind van het jaar 1919 werd Jan Mankes steeds zieker. Hij 
ging nog enkele maanden naar een revalidatieoord in Nun 
speet maar hij moest het einde onder ogen zien. 
Annie tekent van hem op: "0, t zou werkelijk grootsch zijn 
als je een door diepe smarten verworven religie bezat, die 
ook de vreeslijkste rampen des levens niet anders kon dan 
met sereniteit en berusting ontvangen. Zoo 'n diepe wijs 
heid kan het leven schenken. Wat weten wij van eens an 
ders diepste innerlijk? Maar men komt niet tot vreugde 
dan door veel lijden. Geluk verdiepen maar alleen door 't 

met smart te vermengen." En over zijn eigen werk: "Ik 
moet de balans opmaken. Ik vraag me af is 't wel van 
eenige beteekenis geweest wat ik deed. Is het iets, of is het 
inderdaad veel wat ik den menschen gegeven heb? Ziet en 
zoo 'n kleine menselijke roem, ze doet me weer vertrouwen 
krijgen. " 

Hij overleed op 23 
april 1920 in Eer 
beek. Chris Lebeau 
maakte de grafsteen 
die hij zelf uit een 
steengroeve in Bel 
gië haalde, nadat hij 
de stenen in Neder 
land had afgekeurd. 
Die grafsteen ligt op 
de Algemene Be 
graafsplaats ten wes 
ten van Eerbeek aan 
de Coldenhovense 
weg 85. 
In hetzelfde graf ligt 
ook Anne Mankes 
Zernike begraven. 
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Het graf van Jan Mankes en Anne Zernike 

NALATENSCHAP 
Jan Mankes exposeerde al veel tijdens zijn leven en kreeg 
goede kritieken. 
Rik Roland Holst noemt hem: "Hollands meest verstilde 
schilder. " Het eerste boek over het werk van Jan Mankes 
verscheen in 1923. Geschreven en samengesteld door zijn 
vrouw, Anne Mankes-Zernike en Rik Roland Holst. 
"Mankes is in vele opzichten een eenling in de Neder 
landse kunst. Zijn kleine oeuvre komt tot stand in huise 
lijke omgeving. Model staan zijn familieleden, de vele 
huisdieren en hijzelf. 
Mankes bestudeert zijn onderwerpen zó lang dat hij ze kan 
dromen en het schilderij als het ware voor zich ziet. Zijn 
bijziendheid weet hij om te zetten tot iets positiefs. Door 
zich niet te laten leiden door ingewikkelde composities of 
houdingen en telkens te kiezen voor één enkele figuur of 
dier en de rest als achtergrond te beschouwen, ontstaat 
zijn specifieke stijl. 
Het resultaat zijn 'verstilde' en intieme portretten die een 
dromerige sfeer hebben. De compositie is in evenwicht, 
het kleurgebruik is ingetogen en de penseelstreek is amper 
zichtbaar ". 



tien hedendaagse vakbroeders die vertellen over hun pas 
sie voor Jan Mankes. 
Het is dit jaar dus 100 jaar geleden dat Jan Mankes over 
leed. Er zijn/waren veel activiteiten gepland in Eerbeek, 
maar door het coronavirus is het onzeker wat wel en wat 
niet door kan gaan. 
Zie hiervoor: 100jaarjanmankes.nl 

Zijn hele oeuvre, ontstaan tussen 1907 en 1918, omvat on 
geveer 150 schilderijen, merendeels op kleine formaten, 
een lOO-tal tekeningen en ruim 40 bladen grafiek, voorna 
melijk etsen en houtsneden. Na zijn overlijden zijn er di 
verse tentoonstellingen geweest, boeken en catalogi ver 
schenen. En veel van zijn schilderijen hangen in verschil 
lende musea. O.a. in museum More in Gorssel. 

Jan Mankes 

Hij heeft de dieren en de stille dingen 
Met sterke aandachtigheid tot zich genomen 

En lichtend zijn zij weer aan 't licht gekomen, 
Wijl zij het lichten van zijn ziel doorgingen. 

In 2007 is uitgebreid aandacht besteed aan het leven en 
werken van Jan Mankes. Er was de 'reizende' tentoonstel- 
ling (Assen, Arnhem en Spanbroek) "Het Mankesper 
spectief" . En een tentoonstelling in museum Belvédère in 
Heerenveen (vlakbij/aan de Woudsterweg in 
De Knipe) waarin de Friese jaren van Jan 
Mankes worden belicht. In die periode is het 
boek "Woudsterweg" uitgebracht. 
In 2010 is er in Museum Rob Mohlmann in 
Appingedam ruim aandacht besteed aan Jan 
Mankes. Destijds zijn bij de tentoonstellin 
gen twee boeken uitgebracht: "Jan Mankes 
- buiten beeld " en "Jan Mankes - binnen 
beeld", respectievelijk een tijdreis door de 
woon- en werkwereld van Jan Mankes met 
documenten, kunst, prenten, kaarten, boeken 
en ansichten uit zijn tijd en de verhalen van Jan Mankes monument 

Hij liet zijn teerheid als verhelderingen 
In oogen stralen, om een mond verdroomen. 

En koel en klaar liet hij de zoete roomen 
Rozen verrijzen uit hun mijmeringen. 

En soms heeft hij het schemeren en streel en 
En strengelen van haren en fluweelen 
Gezichten in een levend licht gesteld. 

En stil zijn bleekend aangezicht gegeven 
In vreemden luister of zijn rijpe leven 

Blank uit het blinken van zijn wezen welt. 

Willem de Mérode 

Het beeldje van de geit met een gedicht van Willem de 
Merode op de sokkel staat in Eerbeek aan de aan de 
Derickxkamp. Het beeldje is een replica: het origineel 
is een paar jaar geleden gestolen. 

Bronnen: 
'Diverse catalogi; Jan Mankes, een kunstenaarsleven 
in brieven van Jan de Lange. 
'Jan Mankes: Schilder van tederheid van Rémon van 
Gemeren 
'Canon, een geschiedenis van Brummen & Eerbeek. 
Uitgave Gelderboek Uitgevers. Zutphen 2019 
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Uit de brieven aan 

Mili Herman 
Bert van Rijssen 

In het boek "Gelders Arcadië - Ge 
schiedenis in verhalen-" is een arti 
kel te vinden over kasteel Biljoen te 
Velp en de familie Lüps die dit kas 
teel gedurende vier generaties heeft 
bewoond. Van de vijf afbeeldingen 
in het artikel zijn er drie van de mis 
schien wel meest bijzondere bewo 
ner van Biljoen ooit: Gabriella Hen 
rietta Emilia Lûps-Herman (roep 
naam Mili), afkomstig uit Honga 
rije. Haar kleindochter beschrijft 
hoe Mili kennismaakte met opa Gos 
win Eduard Lüps. "Hij ontmoette 
haar op een boot van de Holland 
Amerika Lijn, op weg naar Indië. Zij 
speelde viool voor de passagiers. 
Mijn opa was door zijn ouders op 
reis gestuurd nadat hij van hen een 
relatie met een vrouw in Velp moest 
beëindigen ". 

In het RKD-dossier bevindt zich ook 
een portret (afb. 1) van de hand van 
Jan Toorop, één van de belangrijkste 
Nederlands schilders van begin 20ste 

eeuw; de Nederlandse Art Nouveau 
wordt vaak met zijn werk geassoci 
eerd. Toorop zelf, duidelijk onder de 
indruk van Mili's persoonlijkheid, 
en in die periode rond 1920 vooral 
op zoek naar de expressie van het in 
nerlijk van zijn modellen, schreef in 

Jan Toorop, Porlret van Mili Herman, 1920. 1926 over dit portret: "Iedere ziel, 
Collectie Kröller-Müller Museum, Otterlo, Nederland die wat beteekent of die God lief 

heeft is toch steeds de moeite waard 
om er de psijche van uit te beelden. 'T is zoo jammer dat 
ik uw portret wat ik vroeger geteekend heb niet meer heb. 
Dat was een goed ding, vind ik" 

Dat klinkt op het eerste gezicht 
nogal komisch: Pa en Ma proberen 
hun zoon voor een mesalliance te 
behoeden door hem op reis te sturen 
maar hij raakt verslingerd aan een scheepsmuzikante, mis 
schien wel een "arm Hongaars zigeunerinnetje"? Maar 
niets is minder waar. Mili is van goede komaf, woonde 
vóór haar kennismaking met Lüps al meer dan vijf jaar in 
Nederland en bewoog zich in hoge kringen. 
Op 4 september 1987, ongeveer vier jaar voor haar over 
lijden, droeg zij een dossier met correspondentie over aan 
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
(RKD). Een prachtig afgebakend, zorgvuldig geselecteerd 

aantal brieven, grotendeels afkom 
stig van gerenommeerde Neder 
landse kunstenaars. Een "time cap 
sule", een verborgen goudmijn voor 
(amateur-) historici. Gewoon open 
baar, vrijwel volledig op internet ge 
publiceerd maar misschien toch niet 
echt opgemerkt. In ieder geval bleek 
ik bij mijn bezoek aan het RKD op 
20 juni 2019 de eerste te zijn die het 
dossier opvroeg. 

Hoe sterk moet haar charisma zijn geweest in levende 
lijve, in de periode waarop het RKD dossier betrekking 
heeft: de jaren voor haar huwelijk, van ca 1920 tot 1926. 
Wie was deze markante vrouw, die met haar charme twee 
vooraanstaande Nederlandse kunstenaars in verwarring 



Portretten van Mili Herman door: Piet van der Hem, Willy Sluiter 

bracht, mogelijk (dankzij meerdere mecenassen?) zichzelf 
ook al vóór haar huwelijk prima kon redden en het hart 
veroverde van één van de rijkste erfgenamen van Neder 
land? 

Jan Toorop 
Mili Herman werd op 7 juli 1901 geboren te Szatmár in 
Hongarije. Haar moeder (geboren Góth) was de dochter 
van een rijke grondeigenaar uit het nabije Avas-Felsöfalu, 
en haar vader een jurist, wellicht kantonrechter. Al vroeg 
bleek dat Mili een buitengewoon getalenteerde violiste 
was: vermoedelijk al op haar zeventiende rondde zij een 
studie aan het conservatorium te Boedapest af. Na de Eer 
ste Wereldoorlog werd Szatmár geannexeerd door Roe 
menië; waarschijnlijk daarvóór al verhuisde Mili naar Ne 
derland. Daar verbleef ze eerst enige tijd bij familie in 
Domburg, later woonde ze op verschillende adressen in 
onder andere Den Haag en Oosterbeek. Haar familie (de 
kunstschilder Móritz Góth, zijn vrouw Ada en dochter Sá 
rika) was in augustus 1914, op vakantie aan de Belgische 

en Binder, een gerenommeerd Berlijns atelier, na haar huwelijk. 
(private collectie Kasteel Biljoen Rheden) 

kust, door het uitbreken van de oorlog overvallen en uitge 
weken naar Domburg waar in die tijd veel kunstschilders 
(onder andere Piet Mondriaan, Richard Roland Holst en 
Jan Toorop) verbleven, "op zoek naar het Zeeuwse Licht". 
Daar hebben Mili en Jan Toorop elkaar ontmoet. 

Jan Toorop (1859-1928) was getrouwd met de Ierse Annie 
Hall en ze kregen samen een dochter Charley. Het huwe 
lijk was niet goed te noemen en al in 1902 had Toorop 
Annie schriftelijk om echtscheiding verzocht. Ze woon 
den toen al niet meer bij elkaar en Charley woonde bij haar 
moeder. Maar nadat ze ,Annie wat eerder dan Jan, toege 
treden waren tot de Rooms-Katholieke Kerk was een 
scheiding niet meer mogelijk. Toorop vond troost en een 
muze bij de Oosterbeekse dichteres Miek Janssen waar 
mee hij een, vermoedelijk platonische, verhouding had, 
"een vaderlijke liefde voor haar voelend". Mieks belang 
stelling voor mystiek beïnvloedde Toorop, wiens schilde 
rijen en tekeningen steeds meer mystieke elementen gin 
gen bevatten. Blijkens zijn correspondentie voelde Toorop 



Jan T oorop zelfportret 1883 

ook zo'n vaderlijke 
liefde voor Mili. Passa 
ges uit zijn brieven lij 
ken ook sterk op de brie 
ven die hij aan Charley 
schreef. "Ik ben toch zoo 
verlangend om uw vi 
oolklanken weer eens te 
hooren. Gij zult wel 
heerlijk vooruit gegaan 
zijn, in uw schoone ta 
lent". Uit de teksten 
blijkt een diepe gene 
genheid, en een op 
rechte bewondering 
voor haar talent. 

Toorop treedt naar vo 
ren als een uitgesproken warme persoonlijkheid, heel 
mens gericht. Ook heel enthousiast en lovend over de per 
sonen die hij beschrijft. Zijn brieven zijn doorspekt met 
namen, allemaal op Internet terug te vinden als belangrijke 
schilders, schrijvers, musici, en mensen met hoge maat 
schappelijke posities. En dat gigantische netwerk stelde 
hij onbegrensd ter beschikking van Mili; hij moet een cru 
ciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van haar ta 
lent en haar maatschappelijke opgang. Hij bracht haar in 
contact met mensen die iets voor haar konden betekenen 
en stimuleerde haar onafgebroken in het verder ontwikke 
len van haar talenten. 

Iedere kunstenaar had, zeker in die tijd, welgestelde kunst 
liefhebbers nodig om te overleven. En Mili vond die ken 
nelijk ook, al weten we daar bijna niets van. Vermogende 
mensen bij wie zij werd geïntroduceerd door Toorop zijn 
onder andere de rijke industrieel G.L.M. van Es uit Rot 
terdam, P.G. van Tienhoven een Amsterdams bankier, op 
richter, penningmeester en later voorzitter van Natuurmo 
numenten, M.I. Duparc, referendaris Afdeling Schoone 
Kunsten Ministerie van Binnenlandse Zaken; aan hem 
schonk Toorop het portret van Mili "ten voeten uit", (afb. 

2) en N.l. Kröller evenals mogelijk diens broer, de be 
roemde havenbaron Anton Kröller, getrouwd met Hélène 
Müller van de gelijknamige kunstcollectie. 
Mili's muzikale talenten kunnen zijn gestimuleerd door 
Toorops connecties Eugène Ysaye, een van de beroemdste 
violisten van zijn tijd, Willem Andriessen, bekende con 
certpianist, (oom van Louis Andriessen), Carl Flesch, 
Hongaarse violist die aan het Amsterdams conservatorium 
heeft gedoceerd en bij wie Mili tussen 1921 en 1924 in 
Berlijn meerdere malen maandenlang heeft gestudeerd, na 
haar huwelijk heeft ze langjarig met hem gecorrespon 
deerd, en Dirk Schäfer, ook een gevierde pianist. 

Toen Mili in juni 1920 in het kunstenaarshotel Spaander 
in Volendam verbleef, ontving ze van Schäfer een tele 
gram met het verzoek om voor Georg Schneevoigt, een 
gerenommeerd cello-speler en dirigent, te komen voorspe 
len. Aan dat verzoek heeft ze geen gehoor gegeven. On 
gelofelijk, voor een beginnend violiste; niet komen opda 
gen bij zo'n beetje de Daniël Wayenberg en de Jaap van 
Zweden van die tijd! In zijn herinneringsbrief, in onberis 
pelijk Duits, oppert Schäfer de mogelijkheid dat Mili het 
telegram niet heeft ontvangen, maar dat had ze wel dege 
lijk, anders was het nu niet bij de RKD geweest. 

Toorops correspondentie 
met Mili eindigt tijdelijk 
met een briefje uit Nijme 
gen gedateerd 28 septem 
ber 1922, om in 1926 
weer opgepakt te worden. 
De brieven van Isaac Isra 
els beginnen op 2 juli 
1923. 

Isaac Israels 
Isaac Israels (1865-1934) 
was onbetwist één van de 
meest gevierde schilders 
van het begin van de twin- 
tigste eeuw. Andere Zelfportret Isaac Israels 1919 
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schilders zoals Toorop en Mondriaan verkenden de gren 
zen van de schilderkunst en vernieuwden daarmee, maar 
Israels, tot zijn twintigste opgeleid door zijn vader in de 
traditie van de Haagse School, schilderde door in de stijl 
van wat later het Amsterdamse Impressionisme is gaan he 
ten. Hij reikte daarin misschien nog verder dan zijn voor 
beelden. Daarom, en omdat het impressionisme als genre 
begin twintigste eeuw inmiddels breed geaccepteerd werd, 
was hij al tijdens zijn leven maatschappelijk succesvol. 
Zijn thema' s waren vooral personen en portretten, en, om 
dat hij als geen ander een perfecte balans wist te vinden 
tussen de modieuze vluchtige penseeltoets van het impres 
sionisme enerzijds en het verlangen van opdrachtgevers 
naar herkenning en gelijkenis anderzijds, was hij een veel 
gevraagd portretschilder. 

In de correspondentie met Mili manifesteert zich iemand 
die niet erg mens gericht is, moeite heeft om contacten te 
leggen. Op zichzelf gericht. Een beetje drammerig, bezit 
terig, overheersend. "Indien u mij aufrichtig vereert moet 
u dadelijk komen. Zelfs al vereert u mij niet, dan ook. Hoe 
dit ook is, ik reken bepaald erop dadelijk van u te hooren", 
Het tegenbeeld, lijkt het, van Jan Toorop '. 

Israels had een relatie met Sophie de Vries. Zij had haar 
man en kinderen voor Isaac verlaten in 1915. Hij bleef 
haar trouw, ook toen ze in het begin 
van de 20er jaren ziekelijk werd. Ver 
moed wordt dat hij de buitenlandse 
reizen die hij maakte (hij stuurde Mili 
een kaart uit Sankt Moritz en een brief 
uit Florence, maar ook Viareggio 
wordt als reisdoel genoemd) voor So 
phie regelde met het oog op haar ge 
zondheid. En hij verzorgde haar tot 
haar dood in 1933. Zelf overleed hij 
aan de gevolgen van een auto-ongeluk 
in 1934. 

De vierde correspondent uit het RKD archief, en de meest 
raadselachtige, is een zekere Dorothée von Seeckt. Als je 
haar adres (Bendlerstrasse 14) opzoekt op Internet zie je 
direct met wie we te maken hebben: dit Berlijnse adres 
betreft de dienstwoning van een opperbevelhebber van de 
Duitse Wehrmacht in het interbellum, Hans von Seeckt 
(verantwoordelijk voor de wederopbouw van het leger na 
de eerste wereldoorlog; hij heeft vrijwel alle officieren 
waarmee Duitsland de Tweede Wereldoorlog begon op 
geleid). Tijdens een van haar bezoeken aan Berlijn heeft 
Mili met Mw. Von Seeckt kennisgemaakt en zich bij haar 
bijzonder geliefd gemaakt. Haar correspondentie gaat 
over een soirée waarbij ook Joachim von Winterfeldt 
Menkin, voorzitter van het Duitse Rode kruis en een 
"grosser Kunstmäcenas", is uitgenodigd. Mili kan die 
avond niet optreden omdat ze niet over een viool beschikt, 
maar dat is geen probleem: "Sie sind mir auch ohne Geige 
herzlicli willkommen [. . .} Natürlich tut es mir innig Leid, 
dass wir Sie nicht hören, - aber Sie sind auch ohne Musik 
ein kleiner Sonnenschein ". 

Huwelijk 
Op een reis naar Nederlands Indië van september 1924 tot 
september 1925 (niet als scheepsmuzikante maar als beta 
lende passagier) ontmoette Mili Goswin Eduard Lüps 
(roepnaam Eduard of Edu). Het stel trouwde op 3 juni 

1926 in Boedapest, en ze gingen 
wonen in het huis Klein Biljoen, 
de voormalige rentmeesterswo 
ning; pas na de oorlog verhuis 
den ze naar het hoofdgebouw. 
Isaac Israels lijkt door haar hu 
welijk enigszins teleurgesteld, 
zijn correspondentie stopt in no 
vember 1925. Maar Jan Toorop 
schreef nog twee brieven, alle 
bei in reactie op een door Mili 
aan hem gezonden fruitmand. Klein Biljoen 1900-1910 

1 Israels-kenners zeggen mij dat dit beeld niet klopt; Israels was juist 
een allemansvriend, een feestneus en een "womanizer". 

De aangehaalde passage zou komisch zijn bedoeld, zoals de toon 
zetting in al zijn brieven aan Mili, niet smachtend, maar vrolijk? 

A&H 208 41 



Trouwfoto Goswin en Mili. Links moeder Goswin, rechts ouders Mi/i 

Dit zijn de mooiste uit de collectie, langer dan zijn eerdere 
brieven, en heel persoonlijk wordend. Misschien nooit 
heeft Toorop zoveel inzicht gegeven in zijn ziel: zijn drijf 
veren en de manier waarop hij de psyche van zijn gepor 
tretteerden probeert vast te leggen. H[. . .] ik werk toch nog 
heel heerlijk en hernieuwd steeds wat ik maak tot verwon 
dering van de kunstvrienden. Dat komt vooral omdat ik 
mijne inspiratiën vroeger veel uit de]r] menschen wrijvin 
gen & natuur haalde, maar nu sedert zes à zeven jaren 
meer en veel meer steeds direkt uit meditatiën met de ge 
dachten en daden der schoonste heiligen, of met Thomas 
a Kempis (Imitatis Christi) of uit de Evangeliën [. . .] 
Daarom heeft God mij nu (onder de portretten die ik 
maak) de menschen ziel nog dieper laten pijlen, door God 
in de menschenziel te zoeken of God wakker te maken in 
hen, wanneer God in hen slaapt. Daarvoor heeft Hij mij 
die mijstieke teekeningen laten maken en die apostelfigu 
ren [. . .]" 

In november verschijnt een boek over Bil 
joen: 'Kasteel, bewoners, landgoed' bij uit 
geverij WBooks. 
Daarin ook een wat uitgebreidere beschrij 
ving van het leven van Mili Lüps-Herman 
van de hand van Ileen Montijn. 

Titelpagina van een symphonisch gedicht van H. 
Th. Alders, dat is geschreven voor en uitgevoerd 
door de Velper Harmonie t.g. v. het 25-jarige 
huwelijk van Eduard en Mili in 1951. 

Bronnen: 
RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag, Ar 
chief Mili Herman, nummer toegang 0455, inventarisnummers 1-25. 
De transcriptie van alle brieven is te vinden op de website van de Oud 
heidkundige Kring Rheden-Rozendaal: 
https://www.oudheidkundigekring.nl/ 
Wiki-pagina's van onder andere Jan Toorop, Sárika Góth, Isaac Isra 
els, Dirk Schäfer, Georg Schneevoigt en Hans von Seeckt 
Gesprekken met Goswin Lüps (zoon) en Fouzia Nienhuis (kleindoch 
ter). De laatste twee foto's gekregen van Fouzia Nienhuis 
Correspondentie met lIeen Montijn 
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Avegaar geeft opnieuw een geheim prijs deel 1 
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Gerrit Kleisen 

Inleiding 
De auteur is de zoon van een verzetsstrijder uit de Tweede 
Wereldoorlog. Hij heeft over het leven van zijn vader een 
boek geschreven met de titel: "Verzet, Verraad, Vrijheid". 
Dat boek is o.a. te koop bij museum "De Roode Toren" in 
Doesburg. Na het uitgeven van zijn boek heeft hij het onder 
zoek voortgezet en vond meer details ook over het deel dat 
zich afspeelt in Doesburg en op Avegoor. 

~lijn vader, Cerrit Wiechert Kleisen, de verzetsstrijder: 
is geboren in 1917. Bij de Duitse inval op 10 mei 1940 dient 
hij als beroeps-sergeant in het Nederlandse leger. Na de Ne 
derlandse capitulatie blijft hij in dienst van het Rijk als dou 
anier in Wernhout aan de grens met België. Daar komt hij in 
verzet en helpt mensen die Nederland willen ontvluchten, 
militairen, Joden, ontvluchte Franse krijgsgevangenen en 
spionagematerialen over de grens. Bij verraad duikt hij onder 
in de Achterhoek, waar hij zich aansluit bij het verzet, de 
knokploeg Aalten. 

Het plan van de SD Arnhem 
De in Arnhem gevestigde Sicherheidsdienst (SD) heeft tot 
taak verzetsdeelnemers op te sporen, gevangen te nemen, uit 
te horen en te berechten. Er werken veel Nederlanders die 
met de Duitsers collaboreren. Onder aansturing van Johnny 
de Droog infiltreert een verrader, Willy Markus, in het verzet 
in de Achterhoek. Na enige tijd beschikt de SD over een 
lange lijst met namen van verzetsmensen en is bekend wie de 
belangrijkste figuren zijn: Cees Ruizendaal (Zwarte Kees) en 
Gerrit Jan van den Boogerd (Ome Gert). 
De SD Arnhem werkt zorgvuldig een plan uit om in een klap 
de hele groep op te pakken. Markus is achter het plan van 
Ome Gert gekomen om een gewapende groep te vormen, die 
bij en na de bevrijding van Nederland een rol moet spelen. 
Daarvoor zijn wapens nodig en die zijn er niet. Markus weet 
op een listige manier het vertrouwen van zowel Van den 
Boogerd als Ruizendaal te winnen en vertelt dat hij wel voor 
een grote partij wapens kan zorgen. 

Het plan voor de arrestatie in grote lijnen: De SD lokt eerst 
Van den Boogerd met zijn belangrijkste assistent naar Zut 
phen voor een laatste bespreking en Markus gaat daarna Cees 
en zijn helpers ophalen en brengt ze dan naar een val bij de 
Ellecomse Draai, tussen Doesburg en Ellecom. Daarna gaat 
de SD alle andere mannen van de lijst in de Achterhoek aan 
houden. De arrestanten verzamelt men op Avegoor in Elle 
com, om ze vandaar uit naar Arnhem te vervoeren. 
Het doel van de actie is duidelijk: Van den Boogerd en Rui 
zendaal zijn de belangrijkste doelen. De dreiging die uitgaat 
van Cees, vooral zijn koelbloedig liquideren van tegenstan 
ders, komt uitgebreid aan de orde. Bij een gevecht is hij de 
gevaarlijkste tegenstander en ze willen hem en zijn medewer 
kers koste wat het kost levend in handen krijgen, om alle in 
formatie uit hen te persen. 

Het drama van Doesburg 
Willy Markus weet Van den Boogerd en Ruizendaal te ver 
leiden wapens op te halen afkomstig uit België. De datum 
wordt één dag voor de uitvoering gesteld op 20 april, de ver 
jaardag van Hitler. Het is dus kort dag. Cees moet zijn man 
nen nog informeren en toestemming verkrijgen van de coör 
dinator van de landelijke acties Jan Wikkerink (Ome Jan). 
Cees regelt snel een vergadering met Jan Wikkerink, Jan Ket, 
Feitze de Vries en mijn vader. Die blijken helemaal niet en 
thousiast: waarom moeten zij de kastanjes uit het vuur halen? 
Zelf hebben zij al wapens en als Van den Boogerd wat wil 
nadat de Duitsers zijn verslagen, laat hem dat dan zelf doen! 
Ook Feitze de Vries is tegen en rnijn vader vindt het helemaal 
niks. Veel te kort dag, hoezo een plan? Er is niks uitgewerkt 
en er zijn geen veiligheidsmaatregelen genomen. Bovendien 
was hij kort ervoor door het rayonhoofd van Gelderland, 
Liepke (Bob) Scheepstra, gewaarschuwd voor acties van wa 
pens uit België. Nu blijkt de grote vaardigheid van Cees om 
mensen mee te krijgen. Hij geeft geen opdrachten, dat werkt 
bij deze mannen niet. Die hebben allemaal een groot ego en 
bovendien een voor een, een onbeschrij felijke afkeer van 
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autoritair leiderschap. Cees spreekt hun vriendschap en ge 
zamenlijke afkeer van de bezetter aan: "Ik heb mijn mede 
werking al toegezegd, als jullie niet meedoen, doe ik het wel 
alleen. Wij zijn allemaal soldaat geweest en waren bereid 
voor ons Vaderland te sterven. Natuurlijk lopen wij hier ook 
een risico. Maar wij hebben wapens en ik ben bereid om die 
zo nodig te gebruiken. De Duitsers zullen mij nooit levend in 
handen krijgen. " 

Jan Ket, die de wapens ook wel zag zitten, is al gauw om. Hij 
wil ook wel mannen uit de Achterhoek om zich heen verza 
melen om de Duitsers uit Nederland te verjagen en daarvoor 
zijn wapens nodig. Oom Jan Wikkerink trekt ook zijn bezwa 
ren in. Feitze en mijn vader overleggen en besluiten Ce es niet 
alleen te laten en zijn bereid zo nodig hun wapens te gebrui 
ken. 
Mijn vader is er van overtuigd dat hij die actie niet zal over 
leven. Hij neemt in Aalten afscheid van een kennis en fietst 
somber gestemd naar zijn onderduikplek in Lintelo, waar 
sinds een paar dagen zijn broer Dick is ondergedoken. Ook 
van hem neemt hij afscheid. Slapen doen zij slecht die nacht. 

De actie begint 
Zo gepland, zo uitgevoerd. Gerrit van den Boogerd en Dick 
Vermey zijn naar Zutphen gelokt om de laatste details te re 
gelen en geven telefonisch aan Aalten door dat het licht op 
groen staat en de anderen op weg kunnen voor het ophalen 
van de wapens. Als dat is geregeld arresteert de SD hen en 
transporteert hen naar Avegoor. Daar worden ze in een cel 
gegooid. 
Na het bericht uit Zutphen gaan Cees Ruizendaal, Jan Ket, 
Feitze de Vries en mijn vader op weg naar de plek waar Mar 
kus hen opwacht met een vrachtwagen. Zij zijn gekleed in 
een blauwe overall. Ze stappen in een vrachtwagen op weg 
naar de plek waar de wapens zijn opgeslagen. Mijn vader 
ontdekt onderweg bloed in de vrachtwagen. Het wantrouwen 
tegen Markus die in de cabine van de vrachtwagen naast de 
chauffeur zit, slaat toe en zij willen de auto uit om nader on 
derzoek te doen. In Doesburg laten ze de auto stoppen en 
zeggen dat er nog een korte bespreking in Doesburg is ge 
pland. Ze sturen de auto vooruit naar Rheden waar de wapens 
zouden liggen en vragen daarvan het adres zodat ze kunnen 
nakomen. Feitze de Vries en Ce es Ruizendaal proberen op 

een vertrouwd adres bij de drogist Gastelaars in de Koepoort 
straat fietsen te regelen. Gastelaars heeft echter maar een fiets 
en kan die niet missen. Hij heeft ook geen informatie over 
het adres in Rheden. Ze vragen of ze naar hem een telefo 
nisch bericht kunnen doorgeven als het adres in Rheden vei 
lig is en ofhij een schuilplaats weet waar de andere twee zo 
nodig kunnen wegduiken. Gastelaars vertelt hen dat zijn te 
lefoon is afgesloten maar dat bij de dokter, ene Pieters, ge 
beld kan worden. Die heeft vanwege zijn beroep wel telefoon 
mogen houden. Bovendien is er bij de dokter ook een schuil 
gelegenheid en hij woont vlakbij in de Beitelstraat. Dan gaan 
de twee naar een vriend van Feitze de Vries, ene Kerkkamp, 
om te vragen of hij iets weet van het adres in Rheden. Hij is 
niet thuis, zijn vrouw kan ook geen informatie verschaffen 
maar ze mogen wel twee fietsen gebruiken. Ze fietsen terug 
naar Jan Ket en mijn vader en spreken af datJan Ket en Feitze 
de Vries vooruit gaan om informatie in te winnen over het 
adres in Rheden. Zij zullen, als zij ontdekken dat de zaak vei 
lig is, binnen een afgesproken tijd naar de dokter bellen. 
Komt het telefoontje niet op tijd dan zoeken de andere twee 
een veilig heen- of onderkomen. 

Ket en De Vries fietsen naar Ellecom en lopen halverwege in 
de val die daar was opgezet om de auto met de vier verzets 
mannen te arresteren. Markus is er naar toe gereden en heeft 
de mannen geïnformeerd dat de verzetsmannen per fiets na 
komen. Jan Ket en Feitze de Vries worden onder een zeil ge 
legd en geslagen. De SD-ers gooien water over het zeil waar 
door ze praktisch geen lucht meer krijgen. 
Een van de erbij betrokken Duitsers (Kohrmeyer) zegt daar 
over: "Op de vraag of er nog meer personen in Doesburg 
waren, antwoordden zij dat er zich nog twee personen in de 
drogisterij van Gastelaars bevonden. " 
Daarop begeeft het grootste deel van die groep zich naar 
Doesburg om daar de andere twee aan te houden. 
Cees Ruizendaal en mijn vader zijn ondertussen naar de dok 
ter gegaan om daar het telefoontje af te wachten. Onderweg 
proberen ze nog fietsen te regelen bij een fietsenmaker maar 
dat mislukt, dan straks maar. Ze melden zich bij de dokter 
maar die is niet thuis. De doktersassistente laat ze wel binnen 
in de wachtkamer. De twee overleggen: als ze nog naar Rhe 
den gaan ofuit Doesburg willen vluchten hebben ze wel fiet 
sen nodig, is daar straks de tijd nog voor? 
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Gastelaars wil ze via de achteruit 
gang van de drogisterij, via de 
Beitelstraat, naar het politiebu 
reau brengen. Als hij de deur 
opent ziet hij een man in burger. 
Dat is een van de SD-ers die op 
zoek is naar de verzetsmensen en 
van Markus weet dat ze in blauwe 
overalls zijn gekleed. Hij herkent 
de twee onmiddellijk, bedenkt 
zich geen moment en schiet als 
waarschuwing een paar kogels 
boven hun hoofd langs. De kogels 
slaan gaten boven in de deurpost Situatie in Doesburg. 

in de gang. Gastelaars gooit de 
deur dicht. Cees stuift de trap op naar boven. Mijn vader 
schiet vanuit de gang een kamertje in, ziet daar een kast en 
kruipt erin. Gastelaars volgt hem en doet de kast op slot. Nu 
breekt bij de verzamelde SD-ers en Duitsers de actie los. Ze 
omsingelen het pand van Gastelaars, bezetten posities op da 
ken tegenover de drogisterij. Ze bonken met geweerkolven 
op de deur en dringen de drogisterij binnen. 

Of zullen ze de assistente vragen 
waar zich de schuilplaats bevindt? 
_ laar voordat ze dat kunnen be 
slissen zien zij tot grote schrik al 
, innen de afgesproken tijd SD-ers 
n enkele Duitse officieren de 

Beitelstraat in komen. Zij willen 
de assistente niet ongewild bij het 
verzetswerk betrekken en beslui 
ten naar Gastelaars te gaan en te 
Hagen of hij nog een andere op 
lossing heeft. 
Ze rennen naar de drogist en die 
heeft wel een alternatief: hij zal ze 
naar het politiebureau brengen, 
daar is een vertrouwde politie 
man, die ze wel in de cel wil stop 
pen. Daar zijn ze veilig en zal de 
SD ze niet zoeken. Dat is vlakbij 
in de Roggestraat, net om de hoek. 

De SD heeft de drogisterij al een 
paar maal doorzocht maar niets 
gevonden. N a de dramatische 
dood van Cees doorzoekt de SD 
nogmaals het pand. Mijn vader 
die de schoten heeft gehoord be 
seft dat Cees gevonden is en dat 
nu alles op alles zal worden gezet 
om hem te vinden. Hij realiseert 
zich dat hij zijn eigen persoonsbe 
wijs bij zich heeft en wil niet dat 
men dat op hem aantreft. Hij haalt 

Eigen productie het uit zijn zak en verbergt het in 
de kast onder eenpaar flessen met 

zuur, waar hij boven hangt in een heel ongemakkelijke posi 
tie. Hij moet daarbij zijn been verzetten en stoot tegen een 
fles die tegen andere flessen aanstoot. Dat veroorzaakt een 
hard gerinkel. Een Nederlandse SD-er die in de gang staat, 
hoort dat en stormt het kamertje in. 
Daar is niemand. Kwam dat geluid dan uit de kast? Hij pro 
beert de kast open te rukken, maar die zit op slot met de 

1 Gastelaars 
2 Berendonk 
3 Binnenplaats 
4 Pieterse 
5 Politiebureau 

o 
De Waag 

Markt 

Cees wringt zich door een zolder 
raam naar buiten, ziet geen moge 
lijkheid om bij de buren het pand 
binnen te dringen, klimt over het 
dak van Gastelaars naar de andere 
kant en ook daar is bij de buren 
geen mogelijkheid om naar bin 
nen te komen. Hij ziet een gewa 
pende man op het dak aan de over 
kant van de straat en schiet op 
hem. Als de man terugschiet, 
springt Cees van het dak op een 
binnenplaatsje van de buren van 
Gastelaars. Over wat zich daar af 
speelt doen vele versies de ronde. 
Kort weergegeven: Cees sterft 
daar op de binnenplaats. Mensen 
in de straat zien hoe de SD-ers het 
zielloze lichaam van Cees in een 
konijnenhok in een vrachtwagen 
laden die in de BeiteJstraat staat. 
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sleutel op de deur. Hij draait de sleutel om en ja hoor, daar 
zit de tweede terrorist. Hij grijpt mijn vader letterlijk bij de 
kraag, ontwapent hem en dwingt hem in de Beitelstraat in een 
vrachtwagen, waar het konijnenhok in staat met het lichaam 
van Cees. 

De SD-ers arresteren Gastelaars, hij moet plaatsnemen in een 
auto die aan de voorzijde van de drogisterij in de Koepoort 
straat staat en gaat op transport naar Avegoor. Onderweg bij 
de Ellecomse Draai stopt de auto en moeten ook Feitze de 
Vries en Jan Ket instappen. Op Avegoor komen zij in de cel 
waar Gerrit van den Boogerd en Dick Vermey met het ge 
zicht naar de muur half ontkleed in staan. Ook zij moeten 
zich, op hun ondergoed na, uitkleden. 

De SD rooft bruikbare spullen uit de drogisterij, verzegelt het 
huis en gelast mevrouw Gastelaars maar ergens anders on 
derdak te zoeken. 
Een kwartiertje later rijdt ook de tweede auto weg uit Does 
burg, ook naar Avegoor. Mijn vader moet bij de anderen in 
de cel plaatsnemen en zijn bovenkleding uittrekken. Duitsers 
zetten het konijnenhok met Cees in de cel. Dick Vermey en 
mijn vader moeten het lichaam van Ce es eruit halen en op de 
grond leggen, zodat zij allen goed beseffen waar ze aan toe 
zijn. Terneergeslagen zien de kameraden van Ce es hun dode 
strijdmakker daar ontluisterd liggen. 

Duitsers pakken in de Achterhoek de andere mannen van de 
lijst van Markus op en brengen hen naar Avegoor en sluiten 
ze op in hetzelfde gebouw waar de anderen al zijn. 
Het is feest op Avegoor vanwege de verjaardag van Hitler, 
alcohol vloeit rijkelijk. SS-ers in opleiding die gehoord heb 
ben van de arrestatie komen met vrouwelijke metgezellen 
een kijkje nemen. Ze hebben de grootste lol en lallen tegen 
de halfblote mannen en bespotten de dode Cees. Een mens 
onwaardige vertoning. De mannen worden kort verhoord en 
er vindt een visitatie plaats. Alles wat ze bij zich hadden moe 
ten ze inleveren. 
Feitze de Vries: "Bij fouillering van de heer Gastelaars bleek 
dat hij in het bezit was van een gereformeerd kerkblaadje, 
waarvoor hij van de Duitsers veel slaag heeft gehad. " 
Dick Vermey: "We moesten stuk voor stuk de cel uit. 
Dan werden we naar een ander lokaal geslagen. " 

Bij de ondervragingen moeten ze hun naam opgeven. De 
mannen die betrapt zijn op het bezit van een wapen, krijgen 
te horen dat daar de doodstraf op staat. 
Gastelaars laat duidelijk weten niet tot het verzet te behoren 
en er niets van af te weten. Dat geloven de verhoorders uit 
eindelijk maar ze stellen wel vast dat hij een terrorist heeft 
geholpen. Hij is immers degene die de deur achter mijn vader 
op slot heeft gedaan. 
Feitze de Vries: "Ik heb ook gezien, toen ik van de cel naar 
het visitatie bureau werd overgebracht, dat Gastelaars zich 
aldaar aankleedde. Ik heb hem daarna niet meer gezien. " 
Over wat zich dan afspeelt leggen de mannen later een ver 
klaring af. 
Jan Ket: "Hij (Gastelaars) mocht zich geheel aankleden, 
waardoor ik vermoedde dat hij zou worden vrijgelaten. " 
Gastelaars mag het pand als eerste verlaten. Als hij de deur 
uitgaat schiet iemand hem op de stoep voor het gebouw dood. 
De anderen moeten eveneens de cel uit: 
Dick Vermey: "Toen hoorde ik voor mij, en dat moet Gaste 
laars zijn geweest: 'Als je me weer slaat sla ik terug.' Of hij 
dat gedaan heeft? Enkele ogenblikken erna hoorden we ge 
schreeuw, moffengebral en meteen erachteraan schieten. " 
Jan Ket: "Op het moment dat wij in de auto stapten hoorden 
we 3 à 4 schoten vallen en werd er door iemand geroepen: 
Nicht schiessen. " 
'Op de vlucht neergeschoten' heet het later officieel. 
Een verklaring die men vele malen in de dossiers van de SD 
tegenkomt. 

Het verdere verloop 
De mannen worden in een auto geperst en naar Arnhem ge 
bracht en vandaar de volgende dag maar het concentatiekamp 
Vught. Tijdens dat transport weten eerst Jan Ket, Feitze de 
Vries en Dick Vermey uit de auto te ontsnappen. Zij overle 
ven de oorlog. 
Mijn vader ontsnapt samen met een ander ook uit de auto, 
ongelukkigerwijs bij de woning van de commandant van het 
kamp Vught. Er staan een paar Duitsers op wacht die hen 
oppakken en naar kamp Vught brengen. Daar zijn ook de an 
dere mannen van het verzet in de Achterhoek naar toege 
bracht. Ze zitten gevangen in de bunker, de strengst bewaakte 
eenheid daar. De meesten overleven de oorlog niet. 



Zij worden samen met mijn vader op 6 juni 1944, op D-Day, 
. wee dagen voor mijn eerste verjaardag, door de Duitsers ge 
fusilleerd. 

In eerste instantie was bij de nabestaanden niet bekend waar 
de mannen lagen begraven. Dat werd pas in 1945 ontdekt. 
Later is die groep herbegraven, samen in een grafvak op de 
Eerebegraafplaats Bloemendaal. 

Grafsteen Gerrit K/eisen 

De relatie Gastelaars-Kleisen 
Begin 1945 keerde mevrouw Gastelaars terug in haar wo 
ning. Het laatste geschenk van haar man, een bosje Fresia's 
dat ze op haar trouwdag, een paar dagen voor de inval in de 
drogisterij had gekregen, stond verdord op de tafel. Fresia's 
hebben in de familie Gastelaars een rol gespeeld. Alle kin 
deren hadden bij bijzondere dagen die bloemen op tafel 
staan. Op het graf van mijn vader in Bloemendaal zijn door 
familieleden van Gastelaars meerdere keren Fresia's gelegd. 
Bij het schoonmaken van het huis vond mevrouw Gastelaars 
in de kast waar mijn vader zich verborgen had, zijn persoons 
bewijs. Zij stuurde dat in augustus 1945, na de Duitse over 
gave met een brief aan mijn moeder terug. 
Die brief is nog steeds in mijn bezit. Ze wenst mijn moeder 
daarin veel sterkte toe. Wat een bijzondere vrouw, zelf een 
groot verlies geleden en mijn moeder nog tot steun kunnen 
zijn. Ik bezocht onlangs de begraafplaats Heiderust in Rhe 
den waar Gastelaars is begraven. 

Brief mevrouw Gaste/aars 

Mijn moeder is na de oorlog hertrouwd. Wij verhuisden en 
ik kwam op een nieuwe school. Ik was niet de enige nieuwe 
ling. Ook ene Nienke Gastelaars meldde zich daar voor het 
eerst. Zij is de kleindochter van drogist Gastelaars. Tot op de 
dag van vandaag zijn mijn vrouwen ik met haar bevriend. 

In de familie Gastelaars spelen nog vragen als: wie heeft de 
moord op Gastelaars begaan? Wie is daarvoor aansprakelijk 
en waarom is hij gearresteerd en doodgeschoten? 
Ik heb na het uitbrengen van mijn boek mijn onderzoek door 
gezet en ik voelde mij verplicht te proberen deze vragen te 
beantwoorden. 

Zelf wilde ik graag weten waar mijn vader op Avegoor ge 
vangen heeft gezeten. 

Gerrit Kleisen zal in A&H 209 antwoord geven op deze vragen. 
Ook worden dan de geraadpleegde bronnen vermeld. 

Nabestaanden onthullen begin september dit jaar plaquettes 
in de Philippus Gastelaarsstraat 

en de Beitelstraat ter herinnering aan Philippus 
Gastelaars, Cornelis Ruizendaal en Gerrit 

Wiechert Kleisen. 



Boekbes rekin 

Boys blijft Boys! 
VOETBALVERENIGING DIERENSCHE BOYS 100 jaar 

H. Aalbers m.m.v. A. van Zon en B. Baltus 

Op 6 april 2020 werd de voetbalvereniging 'Dierensche 
Boys' 100 jaar oud. I.V.m. met de Corona- virus maatre 
gelen werden alle jubileum activiteiten afgelast. Wel ver 
scheen een mooi uitgevoerd jubileumboek. Mede aan de 
hand van interviews met beeldbepalende leden door jour 
nalist Henk: Aalbers, wordt een goed beeld geschetst van 
deze voetbalclub en zijn geschiedenis. Dieren heeft veel 
voetbalclubs gekend. Thomas Hilhorst heeft dat beschre 
ven in zijn boek "Voetbal in Dieren, 25 verenigingen in 
120 jaar" (uitg. Diepenmaat Dieren 2015). Bijzonder is dat 
'D~erensche Boys' altijd zelfstandig is gebleven, terwijl de 
emge andere voetbalclub die nog in Dieren bestaat, 

'v.v. Dieren' een resultaat is van vele fusies. 
"De binding, de clubcultuur maakt ons speciaal. We zijn 
een arbeidersvereniging. draaien op echte Boys- families, 
mensen die een leven lang betrokken zijn bij de club en 
Dieren" karakteriseert bestuurslid Sjaak Corbijn zijn club. 
Niet alleen de sportieve activiteiten komen aan bod ook 
werden bijvoorbeeld roemruchte popconcerten van BZN 
en Normaal door de club georganiseerd. 
Veel.~oto's illustreren het boek. Heel plezierig is daarbij 
dat bIJ de meeste elftalfoto's de namen van de spelers wor 
den vermeld en valt inderdaad op dat vele familienamen 
steeds terugkeren. 

H. Aalbers m.m.v. A. van Zon en B. Baltus: Boys blijft 
Boys! Voetbalvereniging Dierensche Boys 100 jaar. Uit 
gave Diepenmaat Dieren 2020, ISBN 978-90-78115-97 -7. 
Verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandel. 

Jeroen van Gessel 
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Mededelingen van het bestuur 
=este leden, 

-e is eind juli als ik dit schrijf en nog volop zomer. Toch is het 
: .jaar anders. Ondanks de versoepeling van de lockdown is 
-e gevaar van het coronavirus nog niet geweken. Het steekt 
:elfs hier en daar zijn kop weer op en het eind is nog niet in 
: cht. 

k voor onze vereniging is het een bijzonder jaar waarbij ver 
s hiliende activiteiten zijn geannuleerd. Op de agenda staat nu 

og de ledenvergadering, die van 22 april 2020 verplaatst is 
'laar 30 september. Het bestuur zal eind augustus een besluit 
'lemen of de ledenvergadering op 30 sep ember kan doorgaan 
en zo ja op welke wijze. 
Een bericht hierover zal begin sep ember bij de leden worden 
bezorgd tezamen met de nieuwe ui gave van ons leden blad 
A&H nr. 208 van september 2020. 
Zoals bekend was ik als voorzi er 0 22 april jl. aftredend en 
ontstond er een vacature voor een bes rslid. 
Inmiddels heeft zich een kandidaa ge eld en komt daarmee 
mijn aftreden op 30 september aa de orde. Het bestuur zal 
dan uit haar midden een nieu e voorzitter kiezen. 

Dat betekent, dat dit mijn laa s e bijdrage aan deze rubriek is. 
Acht jaar mocht ik in het bestuur zi ing hebben en zes jaar 
daarvan in de functie van voorzi er. Ik kijk daar met veel ple 
zier en dankbaarheid op terug. Dankbaar dat wij als bestuur 
samen een aantal zaken 0 stand mochten brengen. Daarbij 
denk ik op de eerste plaa s aan de oprichting van een eigen ar 
chief in Laag-Soeren. We hebben daar een ruimte waar weke 
lijks de uit zes leden ellende archiefcommissie bijeenkomt. Wij 
zijn bezig ons archief op te zetten en toegankelijk te maken, 
met het doel de leden en alle andere belangstellenden van 
dienst te kunnen zijn bij werkzaamheden op historisch gebied. 
Ook het aantal aanbiedingen van archivalia is sindsdien duide 
lijk gestegen. 

Op de tweede plaats denk ik aan de acht tentoonstellingen in 
de acht dorpen van de gemeenten Rheden en Rozendaal in 

acht maanden van het jaar 2019. Bijzonder mooie herinnerin 
gen bewaren wij als bestuur aan de medewerking van zeer 
veel leden, die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook aan het grote 
aantal van ruim 70 nieuwe leden die na deze tentoonstellingen 
tot de OKRR zijn toegetreden. 
Tenslotte is de communicatie naar de leden met de komst van 
de elektronische nieuwsbrief vanaf eind 2019 verbeterd. 
Krijgt u hem niet? Stuur ons uwemailadres! 

Naast deze positieve berichten hebben wij in april jl. ook af 
scheid moeten nemen van onze oud-secretaris Gert Jan Vlut 
ters en in juli van ons oud-redactielid Hans Rijnbende. 
Laatstgenoemde was ruim 12 jaar lid van 
de redactie van ons leden blad en auteur 
van een aantal publicaties over de geschie 
denis van het dorp en van de gemeente 
Rheden. Bovendien verzorgde hij met zijn 
vrouw Hermien rondleidingen voor de 
OKRR door het dorp Rheden. Het bestuur 
en de leden zijn hem dankbaar voor zijn bij 
dragen aan de bevordering van de kennis 
van de geschiedenis van de Veluwezoom 
en zijn bewoners. 

Namens het bestuur wens ik u allen het beste toe voor de toe 
komst. 

Jan Jansen, voorzitter. 

1@@iM4i1tm1 die zich na 11 april jl hebben aangemeld: 
De heer M.R. Timmermans, VELP 
De heer WJ. Kleinsmann LAAG-SOEREN 
De heer J.WG. Huurman, VELP 
Mevrouw Drs. P.E. Jansen, DIEREN 
De heer RAG. Broekhoven, ROZEN DAAL 
Mevrouw A.V.G. Evers-Bon, RH EDEN 
Wij heten ze van harte welkom! 
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