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de bevordering van de kennis der geschiedenis van 
land en volk van de Zuidoost Veluwezoom, in het 
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houden van een website, het bewaren van histori 
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verschijning van publicaties daarover, alsmede het 
ondersteunen van en samenwerken met instellin 
gen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk 
doel nastreven. 
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beelddragers. Daarnaast is de Kring een eigen ar 
chiefruimte aan het opbouwen met boeken. docu 
menten en enkele museale voorwerpen. 
Het is de bedoeling dat deze stukken eind 2019 
voor iedereen te raadplegen ofte bezichtigen zijn. 

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 
De Kring staat geregistreerd als ANBI-cultuurin 
stelling. 
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~ Van de redactie J~-----, 
it is het derde nummer van A&H in ons jubileumjaar. 

Cathrien van de Ree bijt het spits af met een serie over de bouwste 
nen van Rhedense monumenten. Heel toepasselijk zo vlak voor Open 
Monumentendag (OMD). 
Fineke Burgers volgt met een artikel over de schilder Abraham van 
der Zee. De aanleiding was een schilderij met daarop het Boschhuis 
op de Beekhuizenseweg in Rozendaal van deze schilder, dat de Kring 
cadeau kreeg. 
Frans Wellink was betrokken bij de totstandkoming van 'Stichting Rhe 
dense Schaapskudde' en vertelt daar over. 
Jos Leeman volgt voor ons de ontwikkelingen rond de nalatenschap 
van C.H.H. Schweer bey der Becke, van augustus 1905 tot augustus 
1913, de opening van de Schweer bey der Becke Stichting in Dieren. 
Anita Matser vertelt over de schoenenwinkel van Erren in Velp. 
Het artikel van Fred van Daalen over de ontwerpsystemen van Karel 
Petrus Cornelis de Bazel, sluit ook aan bij OMD, maar is tevens een 
inleiding op een artikel dat in A&H 205 komt over arbeiderswoningen 
van De Bazel in Dieren. 
Op 28 augustus 1939, tachtig jaar geleden, werd in Nederland de al 
gemene mobilisatie uitgeroepen. T eunis Jacobus Burgers was een 
boer die de gevolgen aan den lijve ondervond en daarover berichtte in 
het weekblad van de Gelderse Maatschappij van Landbouw, onder de 
titel "Brieven van een gemobiliseerde jonge boer". Wij publiceren nu 
twee van deze brieven. 
De eerste boekbespreking gaat over het boek 'Het Nederlandse 
meisje Audrey Hepburn' van Robert Matzen, dat 14 september in een 
Nederlandse vertaling uitkomt. Tevens wordt dan om 14.00 uur een 
beeldje van Audrey Hepburn onthuld door haar jongste zoon Luca 
Dotti, in de bloementuin van 'De Nieuwe Beukenhof, dat op de plaats 
staat van de villa waar Audrey in de oorlog woonde. 
Na de televisieserie 'Ridders van Gelre' van omroep Gelderland, werd 
een stripboek uitgebracht, een must voor iedereen die de serie heeft 
gevolgd! A-Ha heet onze nieuwe rubriek, waarin wij interessant 
nieuws uit de acht dorpen opnemen, deze keer gaat het over de 
nieuwe muziektent van Ellecom. 
Namens de hele redactie wens ik u veel leesplezier 

Nelleke den Boer-Pinxter 



Oudheidkundiqe Xri11E Rheden-Rozendaai c. 
Steen voor steen 1 

Cathrien van de Ree 

Een serie over de bouwstenen van Rhedense monu 
menten 
Eenjaar of tien geleden raakte ik geïnteresseerd in de toe 
passing van natuursteen in de bouw, Vaak gaat het dan 
om sierelementen, omdat natuursteen bij ons schaars is. 
We maakten toen zelfs een geologische wandeling in Velp. 
Maar in Rheden en Rozendaal is het meest gebruikte 
bouwmateriaal baksteen, ook bij monumenten. Geen won 
der in een streek waar het eeuwenlang wemelde van de 
steenfabrieken! 

8aksteenindustrie in onze regio 
De meeste baksteen in Rheden en Rozendaal kwam uit lo 
kale of regionale productie. In 1865 stonden langs de IJs 
sel tussen Westervoort en Steenderen 25 steenfabrieken! 
Nog altijd staat meer dan de helft van de overgebleven 
Nederlandse steenfabrieken in Gelderland. De steenfa 
brieken langs de IJssel zijn echter allemaal verdwenen - 

Links de grondstof klei, vaak "tichelaarde" genoemd, rechts een oude 
strengperssteen, een gebakken buis en een speciale baksteen die 
bestemd was voor de bouw van ronde schoorstenen. Voorwerpen uit 
coll. Louis Verhaardt. 
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nog geen eeuw nadat men advertenties kon vinden waarbij 
grond werd aangeboden "ter oprigting ener steenfabriek". 

Primitief stenen bakken 
Al in de 13e eeuw kenden sommige Gelderse steden een 
eigen steenbakkerij, zoals Arnhem en Doesburg. Ook 
bakte men plaatselijk stenen naar behoefte, in zogenaamde 
meilers, vaak in de uiterwaarden. Het proces leek op 
houtskool branden: men maakte een stapel van voorge 
droogde kleistenen rond een kern van brandstof. Vervol 
gens werd de stapel afgedekt met plaggen en kleimodder, 
met hier en daar stook- en rookgaten en dan ging de brand 
erin. De resultaten waren matig, zowel qua vorm, als qua 
structuur van de stenen. Veel stenen werden afgekeurd 
voor de bouw. 

Kleinschalige productie 
In de 18e eeuw bakte men in het hele Gelderse rivierenge 
bied stenen in veldovens. 
Zo'n veldoven bestond uit drie meerlaagse muren waartus 
sen de te bakken stenen gestapeld werden. Vervolgens 
werd de vierde muur gemetseld en het geheel werd toege 
dekt. Tussen de stenen werden gangen en kokers uitgesp 
aard. De oven werd gestookt met turf, die van buitenaf in 
de gangen en kokers gestopt werd. Het bakken duurde drie 
weken en het afkoelen van de oven ook drie weken. Maar 
de kleiige grondstof was niet altijd even goed en het was 
moeilijk om deze ovens gelijkmatig te stoken. Ook kon 
het weer veel invloed hebben. 
Vaak was maar een derde van de stenen van echt goede 
kwaliteit. Dat maakte de sorteerder tot een belangrijk man. 
Mindere stenen eindigden vaak in binnenmuren, of achter 
"verblendsteen'', als het ware verborgen achter een laagje 
betere steen op de gevel. Echte mislukkelingen zie je nog 
wel eens in tuimnuurtjes, ook in onze gemeenten, soms in 
de vorm van versmolten klompen steen. 

A&H 204 



Oudheidkundiqe JCring 'Rheden-Rozendaai 

De kleinschalige fa 
bricage in veldovens 
bestond in onze regio 
bijvoorbeeld in Rhe 
derlaag en in de dor 
pen Angerlo, Lathum, 
Duiven, Westervoort 
en Steenderen. 
In Noord- en Zuid- 

Mislukkelingen Akkerlaan Rozendaal, CvdR. Holland en in Utrecht 
werd echter op veel 

grotere schaal gebakken. Vooral Utrechtse baksteen had 
een zeer goede naam: gelijlanatig gebakken en hard. 
Goede stenen waren niet goedkoop en ze werden dan ook 
afgeklopt en hergebruikt, zelfs door de Van Pallandts van 
Rozendaal. Ze beleven ook nu een revival. 

Betrouwbare cijfers 
In de Franse tijd begon men alles in de Lage Landen te 
administreren. Zo weten we dat omstreeks 1820 Steende 
ren een "briquetterie" had met 50 werkkrachten; in de mai 
rie Angerlo (Lathum en Giesbeek) werkten ruim 50 men 
sen verdeeld over 3 steenbakkerijen en een dakpannenfa 
briek. Westervoort had 9 mensen aan het werk in 1 stenen 
bakkerij. 
Het werkseizoen duurde ongeveer 3 maanden en de lonen 
lagen gemiddeld op minder dan een franc per dag. Het hele 
proces bestond uit handarbeid: kleidelven, mengen, vor 
men, afslaan, omkeren voor het drogen, naar de oven bren 
gen enzovoorts. 
Er werkten ook veel vrouwen en kinderen. G.B. Jansen 
heeft uitgebreid geschreven over deze industrie! In 1983 
heeft hij ook een uitgebreid artikel geschreven in A&H nr. 
76 over de Rhedense steenfabrieken. * 
Omstreeks 1850 nam Gelderland de leidende rol bij de 
baksteenfabricage over van Holland en Zeeland. Dat 
kwam doordat de geschikte klei elders opraakte. De vraag 
nam intussen toe. Vooral voor de uitbreiding van het we 
gennet en de bouw van woningen werd goede kwaliteit 
hardgebakken steen gevraagd. De fabrieken leverden twee 
soorten stenen: metselstenen voor de bouwen klinkers 
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voor straten, dijken, pijlers e.d. 
In de tweede helft van de 1ge eeuw breidden de spoorwe 
gen sterk uit. De steenfabrikanten waren bang dat deze uit 
breiding ten koste zou gaan van hun producten, zoals 
straatklinkers, maar er bleek veel harde steen nodig voor 
pijlers, bruggen en stationsgebouwen. De vraag nam dus 
alleen maar toe. . 

Uiterwaard te Koop of te Hlur. 
Men verlangt opgaaf van prijs, lil,oing eDZ van 
HOOGE 'lJITEB W A. ... tl.BD 
tot opriehting sener Steenfabriek, 
Brieven franco onder No. A 599 aan het 

Bnrcan dezer Courant. 

Arnhemsche Courant, 18 maart 1891. 

Tlmmerl·eden 
kunn u ter tond 
tijd werk 
b uw n l t nfabriek t Velp. 

Zich t v rvoegen hU E. TIM· 
ttiEltMAN \ aan h t Veerhuis "de 
Steemuaard" te V BLP. 

. voor gerui men 
bekom 0 aan de te 

Graafschapsbode en Arnhemsche Courant 22 febr. 1899 

Familiebedrijven 
Gedurende een groot deel van de 1ge eeuw werkte men 
nog met tijdelijke ovens, die naar behoeften produceerden 
en dan verlaten werden. Maar in het laatste kwart van deze 
eeuw werd de productie grootschaliger aangepakt en kwa 
men er meer permanente familiebedrijven, zoals de steen 
fabrieken van de gebroeders A velingh uit Velp met o.a. 
een fabriek in de Steenwaard bij Velp. De techniek onder 
ging stapsgewijs veranderingen. 
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Rond 1900 deed 
de ringoven zijn 
intrede, met een 
verbetering van 
de efficiency en 
betere kwaliteit 
stenen. In prin 
cipe liep de pro 
ductie nu door. 
Deze ringovens 
bestaan vrijwel 
nergens meer. 
Omstreeks 1880 
waren er acht 
steenfabrieken 
in de gemeente 
Rheden. 

Oudheidkundiqe Xril1g 'Rheden-Rozendaai 

Steenfabrieken in Velp en aan de westzijde van Rheden, Grote Historische Atlas 1906, opmetingen in 1903 
• Van Zadelhoffin Rhederlaag • Groote Nieuwland in de Havikerwaard (Arntz & 
• Walters in de Muggenwaard, Rhederlaag, (later Terwindt) 

Van de Loo) • De Nab in de Havikerwaard (Geerlings & Kroese) 
• Walters in De Marsch, Rhederlaag, (later Van de • Bingerden in de Havikerwaard (Van de Loo) 

Loo) • De Grote Durk in Velp (Gebr. Avelingh) 
• Rhedersteeg van de fam. Wentin(c)k Iets noordelijker, in de gemeente Brummen lagen vier 

De restanten van de laatste steenfabriek in de Steen waard, "Riverstone", mei 2017. CvdR. Oude ringoven bij Fortmond, Wikipedia 
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Ouáheiá/iundlge Xring 'Rheden-Rozendaai 

fabrieken en in de gemeente Steenderen (Olburgen enz.) 
lagen er vijf. De gemeente Angerloo (Lathum en Gies 
beek), aan de overkant van de IJssel, telde nog eens negen 
baksteen- en dakp annenfabri eken. 

Enkele van de ovens in Rheden werden al voor het eind 
van de 1ge eeuw stilgelegd: Van Zadelhoff en Groote 
Nieuwland. In 1900 kwam er nog een oven bij, in de 
Steenwaard, met als eigenaar de heer Lups van Biljoen; 
later werd de fabriek gepacht door Vos. Hij ging daarna 
enkele malen over in andere handen tot De Groot, als ge 
volg van de verminderde vraag en grote concurrentie, de 
fabriek in 1983 stillegde. 
De resten van "Riverstone" liggen nog steeds in de uiter 
waard. Veel fabrieken wisselden in de 1ge en 20e eeuw 
meermalen van eigenaar. Er waren ook echte fabrikanten 
families zoals Van de Loo, Arntz, Terwindt en Avelingh. 
"Baksteendochters" trouwden niet zelden met "baksteen 
zonen". Sommige fabrikanten hadden ook elders fabrie 
ken, bijvoorbeeld in Lathum, Duiven, Pannerden, of bij 
Nijmegen. 

Afbraak Groote Ourk, 1933, coll. Walter de Wit. Goed zichtbaar zijn de 
enorm dikke muren rond de stookplaats. 

Productie 
Hoeveel bakstenen zijn er langs de IJsseloevers gebak 
ken? G.B. Jansen komt voor het jaar 1897 voor 28 fabrie 
ken langs de hele Gelderse IJssel op meer dan 110 miljoen 
stuks, ongeveer 14% van de landelijke productie. De bo 
vengenoemde fabrieken zullen hiervan een groot deel ge 
produceerd hebben. Totaal vele miljoenen stenen dus, en 
de zogenoemde waalsteen had hierin de overhand. Vooral 
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toen men na 1900 in ringovens bakte, was ongeveer 90% 
van de productie metselsteen, de rest straatklinkers. Som 
mige steenfabrieken bakten ook dakpannen en buizen. 
De IJssel was een goede transportweg! 

Steenfabrieken langs de Ijssel, 1946, coll. Walter de Wit 

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was het een -rneestal 
bloeiende industrie die veel producten opleverde, en werk 
verschafte aan velen. 
Maar het bleef heel lang seizoenswerk: drie, vier maanden 
per jaar, zwaar werk en slecht betaald. De fabrikant vond 
de regendagen al genoeg vrije dagen voor het personeel en 
je hoeft maar een uurtje te zoeken in oude kranten op in 
ternet om zo meer dan tien lokale ongelukken op te spo 
ren. 
Veel ongelukken gebeurden met vuur, of bij het vervoer 
(klem tussen kipkarren, in de rivier gevallen). 

Men dankte de basisgrondstofklei aan de rivier, maar on 
dervond ook veel overlast van overstromingen, met soms 
grote economische schade aan de ovens en de steenvoor 
raad. Om nog maar niet te spreken over de gevolgen voor 
de woon- en werkomstandigheden van de arbeiders. 
In de krant staan regelmatig berichten over stakingen, 
maar even regelmatig gingen Rhedense of Velpse arbei 
ders weer aan de slag zonder dat de steenfabrikant ze te 
gemoet was gekomen. 
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- Drie measchen verdronken, - Maanda.g 
middag omstreeks vijf uur had op den IJsel 
tegenover de steenfabriek van de firma van 
der Loo, gelegen in de Havikkorwaard (ge- I 
meente Rheden) een zeer droevig ongeval 
plaats. Drie arbeiders waren belast om met I 
e~n vlieger steenen naar het aan de over-I' 
zijde van den IJsel gelegen Giesbeek te 
brengen en hadden toen het ongeluk met I 

den vlieger op een krib te varen, die we 
gens den hoogen waterstand niet zichtbaar 
was. Het noodlottig gevolg was, dat de 
schu~t met de drie mannen onmiddellijk in 
de diepte verdween en men alleen de lijken 
'fan Bose, oud 32 jaar, ongehuwd, wonende 
te De Steeg en van den ongehuwden Th. 
Scheperkamp, oud 26 jaar, wonende Havik 
kerwaard, kon opvisschen. 

Het lijk van 'V. Rutten, die gehuwd is 
en te Doesburg woont, is tot heden .iet 
gevonden. 

Gooi en Eemlander, 22 juni 1895. N. B. Een vlieger is een klein baalje 

Waalsteen 
Bij de vroege baksteenindustrie was weinig eenvormig 
heid. Elke streek had eigen maten en benamingen: van 
Dordtse steen tot Friese mop. Langs de bovenloop van de 
Rijn, de Waal en de Gelderse IJssel werd waalsteen gaan 
deweg de norm, een stevige baksteen van L 210 x B 100 
x H 50 millimeter. 
IJsselsteen bestaat ook, maar die werd langs de Hollandse 
IJssel geproduceerd. Tegenwoordig wordt bijna alle bak 
steen in waalformaat geleverd, ongeacht de herkomst. 
Afgezien van heel oude monumenten zijn de oudere hui 
zen in Rheden en Rozendaal meestal gebouwd van waal 
steen. Ook een leek kan na wat oefening aan de verschillen 
zien tussen de oude, iets onregelmatige, stenen en de keu 
rig scherp gesneden stenen uit de moderne fabriek. De 
kleuren van baksteen zijn overigens vooral afhankelijk 
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Woningen aan de Steenbakkerstraat Rheden, relatief goed! 1973, 
coll. Walter de Wit. 

van de soort klei en de baktemperatuur. Voor speciale 
kleuren worden vaak mineralen bijgemengd. 

Grote veranderingen 
In de loop van de 20e eeuw onderging het productieproces 
allerlei verbeteringen en mechanisaties, al bleef het lang 
een industrie met veel handwerk. Bij het klei delven werd 
de spa vervangen door de excavateur; de droog- en oven 
processen veranderden. 
Na de Tweede Wereldoor 
log steeg de vraag naar 
bouw- en straatstenen 
eerst explosief. Na de 
vlamovens deden tunnel 
ovens hun intrede. Het 
hele proces werd steeds 
grootschaliger en meer ge 
automatiseerd en dat werd 
ook zichtbaar in de schaal 
vergroting van de organi 
satie: fusie volgde op fu 
sie. De naoorlogse con 
currentie van betonbouw 
groeide snel en beton en 
asfalt verving op vele 

Muur Havikervvaard, met diverse 
stenen en verbanden gemetseld, 
2017. CvdR. 
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plaatsen de straatklinker. 
Steeds meer fabrieken werden 
afgestoten of geconcentreerd. 
Er bestaan nu nog een kleine 40 
steenfabrieken in Nederland, 
waarvan toch meer dan de helft 
in Gelderland. Veel fabrieken 
zijn in buitenlandse handen. 
Het grootste concern is Wiener 
berger, een Oostenrijkse firma. 
Langs de IJssel sloten de laatste 
steenfabrieken in de Haviker 
waard en de Steenwaard in de 
jaren '80 en '90 van de 20e 
eeuw. 

Industrieel en ander erfgoed 
In de gemeente Rheden resten 
nog enkele stille getuigen van 
het steenbakkersverleden, bij 
voorbeeld bij de stoeterij in de 
Havikerwaard en de resten van 
Riverstone bij Velp. Het meeste 
is helemaal verdwenen. De 
vondst van een oud kiepkarretje 
in de uiterwaard kon zo enkele 
jaren geleden nog tot groot en 
thousiasme leiden. 
Ook van beeldbepalende ele 
menten als fabrieksschoorste 
nen en de oude industriesporen 
en van de kabelbaan die in de 
jaren '70 de klei uit de Mars 
polder naar de fabriek in Velp 
bracht, resten weinig meer dan 
wat oude plaatjes. 

Bronnen 
- Website Stichting Historie Grofkera 
miek, www.grofkeramiek.nl 
- Website Koninklijk Verbond van Ne 
derlandse Baksteenfabrikanten, Velp 
(KNB), www.knk-keramiek.nl 
- G.B. Janssen, Baksteenfabricage in 
Nederland 1850-1920. Haar eerste 
mechanisering met name in het gebied 
van de Grote Rivieren, Zutphen, 1987. 
- G.B. Jansen, Twee eeuwen Gelderse 
baksteen, Fagus, Aalten, 2008. 
- G.S. Jansen, Steenfabricage langs 
de l.lssel in Rheden in de 1ge eeuw, 
A&H nr. 76, juli 1983. 
- De website gelderseilandverhaalt.nl 
legt het verschil in ovens eenvoudig 
uit. 

- Ook www.joostdevree.nl heeft een goed leesbare instructieve site. 
- www.industriespoor.nl geeft ook informatie over smalsporen, materi- 
eel e.d. van steenfabrieken. 
" Krantenarchief Gelders Archief via Delpher 

Verschillende formaten en kleuren baksteen. 

De kabelbaan van de Marspolder naar de fabriek in de 
Steenwaard. 1973. coll. Walter de Wit. 

Huidige A34y 

De ligging van de kabelbaan tussen Marspolder en Steen 
waard, website Industriespoor 

Diverse eigenaren van fabrieken bouwden voor hun gezin 
monumentale woningen, zoals de gebroeders A velingh in 
Velp, achter de watermolen. Dit erfgoed is in ieder geval 
van buitenaf nog te bewonderen. Er werden in onze streek 
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o 
ook bijzondere bakstenen ge 
bakken en verwerkt, zoals ver 
blendstenen, bricorna en bak 
steen uit kwartszand. Daarover 
een andere keer. 

Meer weten 
• Wie meer wil weten over het 
steenbakkersverleden en technische 
aspecten kan terecht bij een van de 
hieronder genoemde bronnen. 
• Museum de Panoven in Zeve- 
naar toont historie, zie 
www.panoven.nl. 
• Er zijn sinds 2016 fietsroutes 
langs industrieel erfgoed in de streek 
rond Arnhem en Nijmegen: "Steen 
goed", uitgegeven door RBT KAN, en 
er is een fietsroute door de Liemers, 
o.a. te downloaden via www.visitarn 
hem.nl 
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Het schiiderii van Abraham van der Zee 

Oudheidkundiqe Krinq 'Rheden-Rozendaai 

Fineke Burgers 

Inleiding 
Onlangs kwam de OHK in het bezit van een schilderij met 
daarop Het Boschhuis op de Beekhuizense weg in Rozen 
daal. Het huis werd bij de bevrijding in 1945 verwoest. 
De schilder, Abraham van der Zee (1882-1958) heeft het 
schilderij in de Tweede wereldoorlog in Velp geruild voor 
levensmiddelen bij groentenhandelaar Jansen op de 
Waschweg (nu Theodorus Dobbeweg). De schenkster is 
de dochter van de groentenhandelaar. 

Vertrek uit Zeeland 
Abraham van der Zee verhuisde in 1942 met zijn vrouw 
en dochter vanuit Zoutelande in Zeeland noodgedwongen 
naar Velp. De schilder had vanaf 1919 gewerkt in Zeeland 
en woonde daar op diverse plaatsen. 
Op 17 november 1942 rapporteert Van der Zee: "Door het 
evacuatiebevel werd het huis van ondergetekende door de 
Duitse Weermacht gevorderd. Ik verblijf op het ogenblik 
in Velp. Alles ging zeer gehaast en moest in enkele dagen 
geschieden ". 
Aangezien de Zeeuwse kust in de Tweede Wereldoorlog 
op de aanvliegroute van Engeland naar vitale gebieden in 

Foto van het Boschhuis 
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Het schilderij Het Boschhuis 

Duitsland lag, had de aanleg van de z.g. Atlantikwall vèr 
strekkende gevolgen voor de kustplaatsen en hun bewo 
ners. Grote delen van de kust werden ontruimd en vaak 
gesloopt voor de aanleg van (anti) tankgrachten, bunkers 
of open schootsvelden. 
De bewoners werden geëvacueerd en het strand werd ver 
boden terrein. (Spergebied). 
Het gezin Van der Zee werd na meer dan 20 jaar in 
Zeeland te hebben gewoond, gedwongen hun bezittingen 
te pakken, hun huis te verlaten en tegen wil en dank te 
verhuizen naar elders. 

Levensloop - kunstschilder 
Abraham van der Zee werd in 1882 in Schiedam geboren. 
Op 18-jarige leeftijd, in 1900 wordt hij toegelaten op de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In die 
periode maakt Van der Zee al grote schilderstukken, waar 
van zich er nu drie bevinden in het Gemeente Museum van 
Schiedam. Deze schilderijen tonen klassieke, sombere in- 
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Zee voornamelijk 
in de omgeving van Den Haag. Hij exposeert o.a. in Rot 
terdam in 1912. 
In 1915 trouwt hij in Arnhem met Regina Anna la Rivière 
(Dordrecht 1884) die eveneens haar opleiding tot beel 
dend kunstenares aan de Academie in Den Haag heeft ge 
volgd. Regina' s ouders wonen dan in Velp. En jaar na het 
huwelijk, in 1916, wordt in Velp hun dochter Jeannette 
Dina geboren. Het jonge gezin vertrekt dan naar Schin op 
Geul, waar Abraham van der Zee al eerder woonde en 
werkte. Ook verblijven ze een periode in Hattem, om later 
weer naar Velp terug te verhuizen, waar ze bij Regina' s 
ouders inwonen op de Enkweg 14. 
In het begin van de twintigste eeuw waren Domburg, 
Veere en ook Zoutelande populair bij kunstschilders die 
hier het 'Zeeuwse licht' kwamen opzoeken. Ook Van der 
Zee liet zich verleiden en verliet in 1919 Gelderland om 
daar zijn geluk beproeven. Zijn schilderijen veranderden 
door de nieuwe omgeving van uiterlijk en karakter. Hij 
gebruikte de sombere kleuren uit zijn eerdere periode niet 
meer. Hij schilderde dorps- en stadsgezichten, duinen en 
zeegezichten, maar ook stillevens nu in heldere en fleurige 
kleuren. Omdat dochter Jeannette Dina vanaf 1929 het 

Grote Kerk te Schiedam 
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en exterieurafbeel 
dingen van de 
Grote Kerk in zijn 
geboorteplaats. Op 
de Academie wint 
Van der Zee 3 
maal de presti 
gieuze Prijs voor 
de Schilderkunst! 
Deze prijs is inge 
steld door Koning 
Willem I en wordt 
heden ten dage 
nog ieder jaar door 
de Koning uitge 
reikt. 
Na zijn opleiding 
schildert Van der 

gymnasium in Middelburg bezoekt, woont het gezin ook 
enkele jaren in die plaats. Maar uiteindelijk bouwt Abra 
ham een eigen houten huis in de duinen van de Kroondo 
meinen in Zoutelande waar hij zijn schilderijen voor een 
groot deel aan badgasten verkoopt. 

Wereldoorlog 11, de Kultuurkamer 
Kunstenaars kregen in 1941 een aanmeldingsformulier en 
een ariërverklaring toegestuurd, die zij moesten invullen 
en retourneren. Hoewel er vooraf weerstand was geweest, 
kozen de meeste kunstenaars eieren voor hun geld. De 
keuze tussen werkloosheid en een goed belegde boterham 
was snel gemaakt. Om in de Tweede Wereldoorlog door 
te kunnen werken moest men tekenen voor de Kultuurka 
mer. Zowel Abraham van der Zee als zijn vrouwen doch 
ter (die ook kunstenaar was geworden) gaven gehoor aan 
deze oproep. 

Zoutelande 

In de zomer van 1942 nemen zowel Van der Zee als zijn 
vrouwen dochter deel aan een expositie genaamd 'Zeeuw 
sche en Brabantse schilderkunst' in het Van Abbe-mu 
seum in Eindhoven. De tentoonstelling wordt lovend be 
sproken in diverse kranten. Zij doen verder ook mee aan 
tentoonstellingsuitwisselingen naar Duitse steden, onder 
auspiciën van de Rijkscommissaris Seyss Inquart. 
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Abraham van der Zee blijkt in 1941 lid te zijn geworden 
van de NSB. Hij was overtuigd van de 'Nieuwe Orde' en 
zeker geen lid 'alleen voor den brode '. Hij begon Zeeuwse 
kunstenaars te werven voor de Kultuurkamer in Zeeland. 
Al gauw werd hij Correspondent voor het Zeeuwsche 
Gilde voor Bouwkunst, Beeldende Kunsten en Kunstnij 
verheid (BBKK). Voor deze functie kreeg Van der Zee f 
10,- per maand via een postcheque, want een giro-reke 
ning bezat hij niet. Hij verplichtte zich met deze functie 
iedere maand, nieuws of geen nieuws, te rapporteren over 
handel en wandel van de Zeeuwse kunstbeoefenaars. Op 
zijn lijstje voor de Zeeuwse Kultuurkamer, had hij 12 per 
sonen verzameld, waaronder zijn vrouw Regina Anna la 
Rivière en zijn dochter Jeannette Dina, die als beeldhouw 
ster te boek stond. Van der Zee ging zeer grondig te werk 
als correspondent van het Zeeuwsche Gilde: hij stuurde 
ook alle ingenieurs en architecten een brief met een stencil 
(nu zouje zeggen een mail met een bijlage) om hun doop 
ceel te lichten. Hij wilde van deze gegevens een cartotheek 
maken. Ook amateurschilders schreef hij aan. Bij som 
mige schilders, beeldhouwers en grafici ging hij zelf op 
bezoek. Maar in één van zijn maandelijkse verslagen, die 
hij altijd aanhief met: - Kameraad! en afsloot met Hou 
zee!- schrijft hij, "dat velen daar anti Kultuurkamer zijn". 
Van der Zee ontvangt ook het blad 'De Schouw'. De Ne 
derlandse Kultuurkamer gaf deze periodiek vanaf januari 
1942 als maandblad uit. 'De Schouw' werd gefinancierd 
door het Berlijnse Propagandaministerium met Tobi Goe 
dewaagen als hoofdredacteur. Hij was een nationaal-soci 
alist, die de wedergeboorte van de Nederlandse cultuur in 
de geest van de 'Nieuwe Tijd' propageerde. Later, als Van 
der Zee in Velp woont, heeft hij in Oosterbeek een ont 
moeting met Tobi Goedewaagen. Van der Zee bezoekt zo 
veel mogelijk NSB-activiteiten. Eenmaal in Velp, doet hij 
pogingen ook in Gelderland Correspondent voor de Kul 
tuurkamer te worden. Maar daar kwam dat niet van de 
grond. Vanuit zijn nieuwe woonplaats schrijft hij alle bur 
gemeesters van de plaatsen aan, waar mogelijk zijn 'col 
lega-schilders' naar toe zijn verhuisd. 
Korte tijd later wordt het evacuatiebevel in Zeeland inge 
trokken. Van der Zee gaat na of er toch weer kunstenaars 
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teruggekeerd zijn naar hun "stek" in Zeeland. Hij ontmoet 
weer grote tegenstand bij zijn naspeuringen: "Het meren 
deel der kunstenaars is zeer anti Kultuurkamer", zo staat 
er in zijn maandelijkse rapportage. 
Zelf blijft hij voor de veiligheid toch maar in Velp, waar 
ook familie van zijn vrouw, Regina la Rivière woont. 
Waarschijnlijk verbleven zij in het begin bij haar broer, 
M.l la Rivière, die woonde op de Alteveerselaan 30. 
Vanaf januari 1943 woont de familie Van der Zee op de 
Kastanjelaan 7, waar men 3 kamers heeft gehuurd. 

In Velp 
Eénmaal wonend in Velp blijft Van der Zee gerichte NSB 
- activiteiten ontplooien. Hij noemt in zijn verslagen na 
men van kunstenaars en hun mogelijke verblijfplaatsen: 
"o.a. Karel van Veen - in gijzeling, is zeer anti. M. Goth, 
een Jood, verblijfplaats onbekend ... Over Jan Heyse, 'be 
trouwbare' collega, gefortuneerd, geen kameraad, wel 
voor de nieuwe orde" en afsluitend weer: 'Hou Zeel. Van 
uit 'Jachtlust', Kastanjelaan 7 stuurt hij in het Duits, ge 
dateerd: 25e oogstmaand 1943 aan de krijgsleider (van de 
NSB, tb) een lijst met namen van personen, die hij als anti 
NSB inschat. Later herhaalt hij dat nog enkele malen. In 
augustus vraagt hij via zijn verplichte maandelijkse rap 
portage op speciaal Kultuurkamerbriefpapier om bonnen 
voor fietsbanden met de bandmaten erbij. 

Schilderij gezicht op Arnhem 
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De vraag naar deze bonnen komt nog maanden voorbij in 
zijn correspondentie. Hij toont zich zeer vasthoudend. Re 
gelmatig vraagt en krijgt Van der Zee schildersmateriaal 
voor zichzelf en zijn vrouwen dochter via de Reichskom 
missar, soms t.w. van f 25,-, soms f 75,-, waarvoor hij in 
het Duits bedankt: 'auch JUr Frau und Tochter' . 
Om zijn radio niet te hoeven inleveren dient hij een ver 
zoek in om vrij stelling. 
Zijn leven in Zeeland kan Van der Zee nog niet loslaten. 
Hij laat zich in zijn correspondentie laatdunkend uit over 
het kunstbeleid in Middelburg i.c. mevr. Evers-Keg: 'zij 
speelt altijd eerste viool' en het naar zijn mening niet doel 
matig gebruiken van het museum aldaar. Hij vindt dat men 
daar geen verstand heeft van kunst. 
Is hij gefrustreerd dat hij in Zeeland wellicht te weinig er 
kenning kreeg voor zijn werk? 

Bevrijding en internering 
Op 16 april 1945, de dag dat Velp wordt bevrijd, worden 
Van der Zee en zijn dochter Jeannette diezelfde dag nog 
gearresteerd door de Nederlandse Binnenlandse Strijd 
krachten, verdacht van lidmaatschap van de NSB. Hem 
worden functies als Blokhoofd, lid van de Kultuurkamer 
en Volksdiensten ten laste gelegd. Daarop volgt: inbewa 
ringstelling. Abraham van der Zee gaat eerst naar het pas 
ingerichte interneringskamp Avegoor in Ellecom, hierna 
in februari 1946 naar het interneringskamp in Wezep. 
De dochter die tegelijk met haar vader was gearresteerd 
op 16 april, werd vanwege haar zwangerschap vrijgelaten. 
Haar kind wordt geboren op 31december 1945. Zij was 
ongehuwd. Jeannette D. heeft in die periode nog gepro 
beerd van de vader die in kamp "Koudenhorn" in Haarlem 
gevangen zat, geld los te krijgen. Maar alle bezittingen 
van gedetineerden waren geconfisqueerd. 
Het was niet ongewoon dat ook de vrouwen en de dochters 
van de verdachten werden opgepakt. Ook zij kwamen te 
recht in inderhaast ingerichte kampen. Er waren grote aan 
tallen gearresteerden en de kwaliteit van de behuizing was 
vaak erbarmelijk. Er werden landelijk meer dan 130 pro 
visorische kampen voor de gearresteerden ingericht. De 
vrouw van Van der Zee, Regina Anna la Rivière wordt pas 
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op 16 juni van het bevrijdingsjaar gearresteerd. Zij wordt 
eerst geïnterneerd op de Heuvel in Velp. In het handge 
schreven proces-verbaal voor haar arrestatie staat: 'Regina 
A. zat aan de kant van de weg en viel op door haar gedrag. 
Ze gedroeg zich opvallend. Ze zei op weg te zijn naar 
Avegaar, waar haar man en dochter al gevangen zaten '. 
Na een maand, op 12 juli 1945 wordt ook zij naar het in 
terneringskamp Avegoor in Ellecom gestuurd. Het duurde 
in de chaos van de na-oorlogse periode lang voordat men 
werd verhoord, dat blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld Re 
gina pas eind '45 aan de beurt was. 
In een briefje aan de Politieke Opsporings Dienst - P.O.D., 
gedateerd 26-02-1946 van Regina A: 'Drie weken geleden 
ben ik verhoord. De heer van Klaveren noemde mij een 
licht geval '. Of men iets voor haar kon doen. Ze had geen 
familie in de buurt. Ze bivakkeerde in blok 14, Turnhal, 
Avegoor. 
Gedurende het onderzoek van de P.O.D. mochten vrou 
wen geen contact met de familie hebben, zo die al beschik 
baar was. Als het onderzoek voorbij was mocht men wel 
briefwisseling hebben met familie, maar die werd gecon 
troleerd. Verder mocht familie wel spullen brengen, zoals 
zeep en kleding e.d. 
Uit het verhoor van de Politieke Recherche Arnhem op 27 
mei 1946: Verklaring Regina A. la R, gedetineerd en in 
bewaringstelling eerst in interneringskamp de Heuvel, la 
ter verblijfkamp Avegoor: 'Ik wist niet van concentratie 
kampen, anders was ik niet bij de NSB gegaan. Ik kocht 
wel iedere week Volk en Vaderland'. 
Bij getuigenklaringen op 23 juli 1946 komen buren en le 
veranciers die de familie hebben gekend aan het woord: 
Buurman, wonend op hetzelfde adres als de fam. Van der 
Zee, Kastanjelaan 7: 'men was in augustus '42 daar komen 
wonen. Vd. Zee zei toen al dat hij spijt had lid te zijn ge 
worden van de NSB. Men was rustig en keurig ', 
En ook de moeder van de schenkster van het schilderij, 
Hermine Jansen-Gort van de groentenzaak aan de Wasch 
straat (nu Theodorus Dobbeweg), getuigde: 'dat Vd. Z. 
fanatiek overkwam als hij over politiek praatte ', Ze vond 
haar 'klant' verder wel correct. V.d. Zee zelf vertelde in 
zijn verhoor 'dat hij zich nergens voor had ingezet!' 
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Leven na de oorlog in Velp 
Het bevel tot invrijheidsstelling kwam voor Regina A. la 
Rivière op 29 juli 1946. Het Besluit tot voorwaardelijke 
buiten vervolgingsstelling is gedateerd: 6 augustus 1947. 
Voor Abraham van der Zee kwam bijna tegelijk met zijn 
vrouw op 1 augustus 1946 de voorwaardelijke vrijlating 
en voorwaardelijke buiten vervolgingsstelling op 10 juli 
1947. De voorwaardelijke buiten vervolgingsstelling hield 
een proeftijd van 2 jaar in alsmede 10 jaar niet kiezen of 
zich verkiesbaar stellen. 
Op 14 juli 1947 werd Van der Zee weer ingeschreven in 
het Bevolkingsregister van Rheden. Pas toen kon hij ook 
pogingen ondernemen om zijn door de Duitsers afgebro 
ken houten huis in Zeeland vergoed te krijgen. Ook verlies 
van atelier en materialen (zijn bedrijf) werd opgevoerd als 
schade. Bij de arrestatie op 16 april '45 is het er waar 
schijnlijk niet zachtzinnig toegegaan, want ook voor 
schade geleden aan het woonadres Kastanjelaan 7, vroeg 
Van der Zee vergoeding. Toekenning hiervan is onbe 
kend. 
Na hun vrijlating heeft het gezin met de dochter en haar 
kind een periode gewoond in de Sint Hubertusstraat in 
Velp. 
Van der Zee heeft op den duur zijn professie weer opge 
pakt. Uiteindelijk op Koningsstraat 5 in Velp leefde men 
een zeer teruggetrokken bestaan. 
Abraham van der Zee schilderde nu bosgezichten in har 
monieuze gedekte kleuren. Ook nu liet hij zich weer Boerderij met bloementuin 

Hij bagatelliseerde zijn houding en daden behoorlijk. 
Ook in Zeeland werden personen uit de omgeving van de 
verdachten gehoord. Uit getuigenverklaringen bij de Poli 
tieke Recherche uit Zeeland kwam het volgende: de me 
ning van een pensionhouder was, dat v.d. Zee eerst niet 
politiek overkwam, maar dat hij bij de NSB ging om er 
beter van te worden. 
Een burgemeester getuigde dat Z. eerst niet pro-Duits was 
en vond hem een schilder van klein formaat. Iemand, die 
hem regelmatig in zijn kruidenierszaak trof, vond hem 
heel gesloten. De dochter had veel omgang met Duitsers, 
zo zei de Zeeuwse winkelier. 

inspireren door de omge 
ving en schilderde hij in de 
regio. Dochter Jeannette 
heeft gewerkt als boek 
houdster in huize A vond 
zon, waar ZIJ soms expo 
seerde met haar schilder 
en tekenwerk. 
Van Abraham van der Zee 
is niet veel meer verno 
men. Maar zijn schilde 
rijen worden heden nog af 
en toe aangeboden bij niet 
de minste kunstgaleries, 
waaruit toch een professi 
onele waardering blijkt. 
Zijn "verleden" rust. Hij 
overleed in 1958. 

Bronnen: NIOD, 
Nationaal Archief, Centraal Ar 
chief Bijzondere Rechtspleging 
Ned. Beheersinstituut en Del- 
pher. 

Heden overleed na een 
kortstondige ziekte 
onze lieve man. vader 
en grootvader 

ABRAHAl\1 
VAN DEB ZEE 

in leven kunstséhhilde' 
'in de ouderdom van' 7(3 
'aar, 

R. A. van der Zee· 
la Rlvlèl'\' 

J. D. van der Zee 
Peter 

Velp (G.), 28.novl.J58 
Koningstraat 5 
Lie'-er geen bezoek 

De crematie zal plaats 
vinden dinsdag 2 de 
cember a.s, om 11,45 
UUr te Dieren. Voor be 
!angsteUenden vertrekt 
-er een bus van de 
GTW om 11.25 uur van. 

. het station te Dieren I 

via het spoorstation 
NS naar het Cremato 
rium. 
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'R~ Schcu;t;p~ 1960 -1973 
Frans Wellink 

Inleiding 
De geschiedenis over schaapskuddes op de grote stille 
heide in onze omgeving is u allen bekend maar toch even 
een zeer korte terugblik. De schrale gronden ten Noorden 
van onze dorpen leverden een armoedig bestaan op via het 
beweiden van schapen en het plaggen steken t.b.v. de be 
mesting van gronden. 10.000 Schapen liepen er op de Ve 
luwezoom tussen Arnhem en Eerbeek. In ons dorp waren 
maar liefst een tiental schaapskooien met een inhoud van 
ongeveer 80/ 100 schapen. Bij elkaar ongeveer duizend 
schapen. Door het toenemen van de welvaart en door het 
uitvinden en gebruiken van kunstmest verdween het hou 
den van schapen in deze vorm tussen 1900-1940. De hang 
naar de herder met zijn schapen op de heide bleef leven 
bij de Veluwse bevolking. Wat mij vroeger opviel was dat 
bij veel mensen in deze omgeving, boven het dressoir, een 
plaat of schilderij hing van een heidelandschap met of 
zonder kudde schapen. Schilders werden geïnspireerd 
door de eenzame herder met zijn schapen o.a. door 
W G.F. lansen en MI. Nejkens 
Zelfs in het vorige gemeentehuis in Rheden hing in de 
raadzaal een grote afbeelding van HM. Juliana in vol or 
naat met op de achtergrond een bloeiend heideveld. 

Hier en daar was nog een enkele kudde die in stand werd 
gehouden door een idealist, een zonderling, een idealisti 
sche zonderling of een zonderlinge idealist, zonder of met 
ondersteuning van het publiek en de plaatselijke overheid. 

Herder Jo Elissen 
Begin 60er jaren van de vorige eeuw woonde in het dorp 
Rheden JoElissen, die ervan droomde om met een grote 
kudde over de heide te dwalen. 
Hij begon met ± 17 schapen en bracht deze onder in een 
stalling bij Rhederoord. Hij viel op bij Rien Snijders, jour 
nalist bij het Vrije Volk, woonachtig in Rheden, die zich 
sterk maakte om een kudde schapen op de heide te reali 
seren met Jo Elissen als herder. 

Stichting Rhedense Schaapskudde 
Er werd gecollecteerd in de gemeente om schapen aan te 
kopen. Velen doneerden een bedrag voor de op te richten 
schaapskudde. Het enthousiasme van deze journalist 
leidde in oktober 1963 tot het oprichten van de 'Stichting 
Rhedense Schaapskudde' . In die Stichting zaten een aan 
tal mensen uit diverse geledingen van onze bevolking: een 
baron, dierenarts, jachtopzichter, de genoemde journalist, 
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een landgoedeigenaresse, baronesse, en de echtgenote van 
een Meester in de Rechten. 
Veel kennis van schapen was bij dit bestuur niet aanwezig, 
maar je kon er wel gezellig met elkaar over kouten. Hun 
instelling was in ieder geval goed. 

In het bestuur van de Stichting De Rhedense 
Schaapskudde zijn de vrouwen sterk ver 
tegenwoordigt. Naast de heren baron W. F. T. 
van PaUand, dr. S. R. Mulder, N. den Heten 
en M. H. Snijders hebben daarin zitting ge 
nomen mejuffrouw C. L. H. Wurfbain, me 
vrouw A. Modderman, geboren baronesse Van 
der Borch en mevrouw E. F. van Wijngaar 
den-Derkseti Staats. 

De kudde werd uitgebreid met gekregen en aangekochte 
schapen tot ongeveer 80 stuks. De jachtopzichter van 
landgoed Heuven, Nico den Heten kreeg het voor elkaar 
dat Willem Groenewoud, de boer van boerderij Midden 
Heuven, zijn gepachte schaapskooi afstond. 
Deze schaapskooi kreeg de herder tot zijn beschikking 
voor f. 300.- per jaar. Niet gehinderd door kennis kwam er 
een kudde schapen bestaande uit schapen met en zonder 
hoorns, met alle kleurschakeringen die bij schapen voor 
komen, evenals grote en kleine rassen, zoals het Drents 
Hoornschaap, schapen van de Lunenburger heide, Bent 
heimer schapen, Schonenbeker schapen, Heidschnucken, 

1961 J. Elissen omgeving Rhederoord Foto: Archief Th. Hi/lebrand 
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zelfs enkele schapen met Tessels bloed en vage afstamme 
lingen van het Veluws heideschaap. 
In november 1963 droeg de Stichting de door hun verkre 
gen schapen over aan de herder. Aanvankelijk floreerde 
de kudde door de vele giften van de bevolking, ieder was 
gelukkig met de aanblik van een kudde schapen op de 
heide. De gekochte schapen bleven het eigendom van de 
Stichting. Vervelend was dat de opzet niet deugde. 
De herder kreeg het vruchtgebruik: de opbrengst van de 
wol, mest, lammeren, enz. De aanschaf van biks, hooi, stro 
en de kosten van de veearts, medicijnen waren (gedeelte 
lijk) voor rekening van de herder. Dit was een constructie 
uit de vorige eeuw toen men nog rond moest komen van 
een weekinkomen van f. 3,50 tot f.5.--, een van de redenen 
waardoor de schaapskuddes verdwenen waren. 

Een belegde boterham zat er dus voor de herder niet in. 
Het was hard werken. In de winter, als de schapen niet 
naar buiten konden omdat het te glad was, moest het water 
uit de laag gelegen vijver en beek op de schouders naar 
boven gebracht worden. Na ruim een jaar kwam er een 
wisseling in het bestuur, "De adel" verliet het bestuur, 
voor de dierenarts kwam de gemeentelijke dierenarts drs. 
E. Bakerna. Hij was directeur van de vee en vleeskeurings 
dienst. In de plaats van secretaris Rien Snijders kwam de 
heer S. Wiering, een gemeenteambtenaar. 

1963 Schaapskooi Heuven. Foto: Archief Th. Hlllebrand 
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Door het gebrek aan finan 
ciën ging het met de ge 
zondheid van de schapen 
niet goed. De schapen kre 
gen worminfecties en geld 
voor de dierenarts had de 
herder niet. 
De spanningen namen toe 
en midden april 1966 
wilde het bestuur het con 
tract opzeggen, maar op 30 
april zegde de herder zelf 
op per 1 augustus 1966. 

1964 Herder Elissen water naar boven Kadavers 
sjouwend. Foto: Archief Th. Hillebrand 

De poppen kwamen pas 
goed aan het dansen, nadat begin mei een aantal kadavers 
van schapen werd opgegraven rond de kooi. Om een lang 
verhaal kort te houden; de pers kreeg er lucht van dat het 
bestuur van de Stichting de Rhedense Schaapskudde de 
kudde wilde opheffen. 
Herder Jo Elissen werd bedankt voor zijn inspanningen. 
Wel wat vervelend voor het gemeentebestuur en de be 
langrijke mensen die zich ingespannen hadden voor de 
Rhedense schaapskudde. De Gemeente verbood de ophef 
fing en verzocht het bestuur andere mogelijkheden te zoe 
ken om de kudde te laten voortbestaan. De gemeente werd 
om een subsidie gevraagd van f.12.000.-- maar zij beslo 
ten het loon van de herder te betalen. 

Een nieuw bestuur 
Joop van Limbeek was al enige tijd als onbezoldigd vrij 
williger/invaller bij de kudde werkzaam. Hij werd -op ei 
gen verzoek- aangesteld als nieuwe herder tegen een ver 
goeding van f. 110. -- per week. Het loon van de herder, 
de kosten van voer en een dierenarts werden in de nieuwe 
opzet gegarandeerd. 
Begin 1967 werd een commissie gevormd bestaande uit 
de heren Kusters, ambtenaar bij de gemeente, Aad Kroon 
directeur van het VVV, en Frans Wellink, directeur van 
een slachterij, om de problemen in kaart te brengen. 
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Schaapherder Elissen tussen de schapen 1965 
Foto: Archief Theo Hillebrand 

Moest de kudde worden opgeheven of was er een moge 
lijkheid om de kudde te behouden. In maart 1967 werd 
door deze commissie een nieuw bestuur geïnstalleerd, be 
staande uit mevr. Wurfbain "de Juffrouw" genaamd, 
zijnde de eigenaresse van landgoed Heuven, Jan Brink als 
voorzitter komende uit de paardenwereld, genoemde Ad 
Kroon als secretaris, genoemde Frans Wellink als pen 
ningmeester en het veterinair toezicht, Willem Groene 
woud en Dirk Velthorst, twee boeren met verstand van 
dieren, Cor de Visser districtsbeheerder van Natuurmonu 
menten. 

De door het eerdere bestuur in dienst genomen herder 
werd overgenomen voor f. 115. -- per week, in de winter 
voor half loon uitgeleend aan de jachtcombinatie in de 
Imbosch. De Gemeente Rheden gaf een subsidie van f. 
7.000.--, later f. 3.500.--, de Provincie f.500--en de ge 
meente Rozendaal f.250.--. 
Alle onderhoud aan de stal en de schapen deed het bestuur 
zelf, soms bijgestaan door vrijwilligers. Hout teren, gaas 
en draden spannen, voerbakken repareren, hooi en stro 
lossen. Schapen op gezondheid controleren. 
Het bestuur ging voortvarend te werk: zaterdags waren er 
allerlei klusjes te doen. Een succesvolle reclamecampagne 
voor het adopteren van lammeren werd door Aad Kroon 
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opgezet. Er werden meer lammeren geadopteerd dan er 
geboren werden. Geen probleem, de herder wees altijd een 
ooilam aan met een bruine stip als de mensen naar hun 
lammetje vroegen. Altijd prijs. 

Veluws heideschaap 
Het nieuwe bestuur wilde eenvormigheid in de kudde 
brengen. Er werd gekozen voor het type Veluws heide 
schaap. In augustus 1967 werd door Evert Braakman, 
voormalig boer op Herikhuizen en voormalig herder een 
dekram aangekocht voor f.60.-- bij de Edesche schaaps 
kudde, die volgens hem de ideale doorgever was van de 
Veluws heide schaap genen. Door de keuze voor dit type 
schaap en de aanzet van een strenge selectie werd in 1995 
dit streven beloond met het predicaat "Veluws Heide 
schaap," uitgegeven door de "Vereniging Zeldzame Huis 
dieren." De schapen werden in 1967 bij de kooi gescho 
ren, in 1969 bij de Wildwal. Een heel gedoe voor het 
nieuwe bestuur met navenant weinig baten. 

Schaapsscheerders feest 
Enkele leden van de toen nog actieve winkeliersvereni 
ging in Rheden o.a. de heren Arends en Gastelaars, stelden 

Bromsnor voorop met herder van Limbeek 

in 1970 voor om in het dorp Rheden te scheren, met een 
kraam voor de verkoop van bellen, pennen en briefkaar 
ten, het verkopen van adopties en kramen met nog andere 
activiteiten. De winkeliers gaven een financiële vergoe 
ding, voer voor de schapen en drank voor de scheerders. 
Dat was een daverend succes. 

In 1972 werden zelfs enige tv. grootheden Malle Pietje en 
Bromsnor uitgenodigd. Helaas stroomde het die dag van 

de regen. De lezin 
gen en kerstwaken 
die herder van 
Limbeek hield wa 
ren ook een suc 
ces. Radio en tele 
visie waren geïnte 
resseerd en ver 
zorgden uitzendin 
gen. Toch moesten 
deze activiteiten in 
1971 beëindigd 
worden, er kwam 
te veel publiek op 
af. Het was niet 
meer te beheersen. Schapen scheren bij de kooi op Heuven ± 1969 V.l.n.r. staand: Els hulpherder, J. v.Limbeek, F. Wellink ,Bromsnor, 

zoon Limbeek, Malle Pielje, Mevr. Mojel, Reneé Mojel, Mevr. Van 
Boven, Bettus van Boven. Knielend: herder Mouw uit Ermelo 
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In 1968 gaf de herder demonstraties bij de brandtoren, ook 
weer een doorslaand succes. 

Drinkwater voor de schapen 
Vermeldenswaardig is ook hoe aan de waterbehoefte werd 
voldaan. De schapen dronken op de terugweg bij de Zij 
penberg of uit de Hei en Beek vijver. Hiertoe werd de 
sprengenkop door enkele bestuursleden vrij gemaakt van 
blad en troep. De sprengenkop waaide telkens dicht met 
als gevolg smerig drinkwater en in de winter helemaal 
geen water. Bij Willem Groenewoud van Heuven kon een 
watertank van 300 liter op een aanhanger (met water) ver 
kregen worden. Deze werd door een van de bestuursleden 
naar de kooi gereden en daar in drinkbakken geleegd. In 
december 1970 zag een bezoekster, ene mevr. v. d. Vlugt, 
schaapskudde Pan-krtuisi de vrouw van Frans Wel 

link klooien met de wa 
tertank achter haar auto. 
Zij vroeg aan haar of een 
vrouw dit zo nodig moest 
doen. Ja, een waterlei 
ding aanleggen kostte f. 
5.500. - en die centjes 
waren er niet. Mw. v. d. 
Vlugt wilde wel een do 
natie van f. 2.500.-- ge 

ven. Na wat gemekker met de waterleidingmaatschappij 
kon het voor f. 2.500.-, het verschil werd geschonken als 
subsidie van de waterleidingmaatschappij. 
Mevr. van de Vlugt was een ongetrouwde kinderloze ver 
pleegster en in de zomer 1971 draaide zij de zgn. PAN 
kraan open voor het water in de schaapskooi. De kraan 
mocht haar naam niet dragen, zij wilde anoniem blijven. 
Helaas is zij kort daarna gestorven. 

Bestu nrsperikelen 
De schapen werden bij ziekte of ongevallen door de be 
stuursleden zelf behandeld. B.V. een afgestoten bloedende 
hoorn, ontstoken uiers (zucht) en ontstoken oogjes. Ge 
boortehulp konden we gelukkig aan de herder en zijn 
vrouwlhulpherderin overlaten. 
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Zgn." katholieke schapen," 
gaven meer problemen. Zij 
werden zo genoemd omdat 
zij vanwege hun pijnlijke 
poten op de knieën graas 
den. Dit was een besmette 
lijke veeziekte en dan 
mocht er niemand meer bij 
de kooi komen. 
Met enige leden van het be 
stuur werden alle schapen 
de hoefjes besneden (nagels 
geknipt) van de aangedane 

1967 Herder van Limbeek voor de hoefjes de hoornwand er af 
kooi. Foto: Archief Th. Hi//ebrand gehaald en met koolteer in- 

gesmeerd, en daarna een lap 
er omheen. Na zo 'n sessie lieten we de schapen een paar 
keer door een bad met formaline lopen, na een week of 
wat was het euvel dan opgelost. 
Het 4-6 keer per jaar pillen tegen worminfecties, was ook 
een behoorlijke klus. 

Voedering 
In het najaar werd de oude heide onder leiding van Na 
tuurmonumenten gedeeltelijk afgebrand. In het voorjaar 
groeide er dan mooie jonge heide, waar de schapen gek op 
waren. Van taartenbakkerij Holleman kregen we elke 
week alle overgebleven kruimels en mislukte taarten. De 
schapen waren er dol op, behalve als er veel slagroomtaar 
ten tussen zaten, dat bleek nare gevolgen (diarree) te heb 
ben voor de schapen. 

Botulisme in 1971 
Een veel grotere ramp was het onverklaarbaar sterven van 
een schaap. Zij begon schuim op te geven en binnen een 
paar uur was zij dood. Na een paar dagen weer enkele 
schapen. Voor onderzoek werden de schapen naar de Ge 
zondheidsdienst te Rozendaal gebracht en na een dag 
kwam de onheilspellende uitslag: Costridium botulium, 
oftewel botulisme, een bacterie gelijk aan miltvuur. Waar 
kwam deze bacterie in hemelsnaam vandaan? 
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Het voer, water, hooi en stro werd onderzocht, bloed ge 
tapt bij enkele schapen, maar er was niets te vinden. 
Wat bleek uiteindelijk? Kadavers van schapen waren de 
oorzaak. Op de plek waar de vorige herder de schapen had 
begraven, werden ingevolge het overtreden van de de 
structiewet, door het toenmalige hoofd van de vee en 
vleeskeuringsdienst alle kadavers opgegraven. In rottende 
kadavers kan deze bacterie ook ontstaan. Piet de Jong, die 
renarts uit Velp, was de trouwe raadsman in deze en het 
bestuur is hem veel dank verschuldigd voor zijn belange 
loze adviezen. 

Gemekker 
Ook braken de schapen wel eens uit en dit gaf natuurlijk 
klachten, o.a. van de omwonenden boeren en burgers. 
De schapen graasden dan in hun tuin! weide/ paardenwei 
tje. Een hoop gedoe had het bestuur ook met de herder die 
zijn troost zocht bij Elsje, een hulpherderin. 
Later is J oop van Limbeek met Elsj e getrouwd en samen 
kregen zij een dochter. Mede door al deze problemen en 
de nodige zorg die gegeven moest worden en de tijd die 
het kostte, besloot het bestuur dat het na 6 jaar tijd werd 
om plaats te maken voor een nieuw bestuur. 
Zij hadden destijds afgesproken dat zij nooit individueel 
zouden opstappen. Samen uit, samen thuis. 

1973 Symbolische overdracht kudde aan nieuw bestuur. 0 e oud 
voorzitter Jan Brink overhandigd een lam aan de nieuwe voorzitter 
Ries Geudeker 
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Zij konden het gerust aan een nieuw bestuur overlaten, im 
mers het doel was bereikt: De kudde en de financiën ver 
keerden in goede gezondheid, 

Nieuw bestuur en een nieuwe herder 
De Stichting de Rhedense Schaapkudde werd overdragen 
aan een nieuw bestuur op 26 maart 1973. 
De kudde bestond toen uit 70 ooien en 85 lammeren en er 
was f. 13.000.-- in kas. 
Het nieuwe bestuur bestond uit: "De Juffrouw", Richard 
Geudeke voorzitter, Wijchert V.d. Bom, beheerder bij 
N.M., mevr. Velthuizen vrouw van de jachtopzichter 
Imbosch, de heren Kees Schaap, H. Snijders, W. Komelis, 
en G. van Leeuwen werkzaam bij de Gezondheidsdienst 
van Dieren. Een mooie combinatie. 

Naschrift 
In 1974 werd 
herder Joop van 
Limbeek afge 
keurd wegens 
hartklachten. 
Na zijn herstel 
bleek hij para 
gnostische ga 
ven te hebben 
en hij werd ge 
bedsgenezer en 
paragnost. 
Renée Mojel, 
zoon van de 
herder in Loe 
nen viel tijdens Foto Joop van Limbeek uit het boek: "Gisteren 
Limbeek's en morgen iS ... NU". Auteur: Dick West 
ziekte in als 
herder. Hij deed dit ruim een jaar voortreffelijk. 
Na enige tijd zag hij zich toch niet als herder door het le 
ven gaan en werd hij rietdekker. Hij werd opgevolgd door 
Geert Reinders. 
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Jos Leeman 

De uitvoering van het testament 
We volgen nu de ontwikkelingen rond de nalatenschap van 
C.HH Schweer bey der Becke (Casper) van augustus 
1905 tot 8 jaar later, augustus 1913, de opening van de 
Schweer bey der Becke Stichting in Dieren. 

De begrafenis 
Al vrij vroeg na de opening van de begraatplaats in Dieren 
in 1842 had Gerrit Ockerse een grafplaats gekocht met 
ruimte voor twee naast elkaar gelegen graven, oostelijk 
pand No 11, tweede klasse. Volgens het begraaf register 
werden Berendina Teunissen in 1857 en Gerrit Ockerse in 
1860 er na hun overlijden naast elkaar begraven. Op 3 au 
gustus 1889 werd hun dochter Wilhelmina Ockerse, de 
echtgenote van Casper, begraven in een graf op de plaats 
van de graven van haar ouders, Nr. 11. 

Grafplaats na 11 in 2018; midden staand en liggend grafzerk 
Wilhelmina Ockerse, later neef en nicht Ockerse; rechts staand 
grafzerk Krummer en Krummer-Ockerse; rechts liggend grafsteen 
Gerrit Ockerse en echtgenote. 
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Voor Wilhelmina was een prachtig graf gemaakt. Uit de 
grootte van plaats 11, de omheining met een ijzeren hek, 
de afmetingen van de liggende en staande steen en het op 
schrift denken we te maken te hebben met een grafkelder. 
Naast de grafsteen van Wilhelmina werd een kleine, lig 
gende steen geplaatst met de vermelding van het overlij 
den van haar ouders Gerrit en Berendina. 
In 1901 werden kort na elkaar Gerardina Ockerse-Krwn 
mer en Jan George Krummer in Dieren begraven. De oud 
ste dochter van Gerrit Ockerse en haar echtgenoot werden 
bijgezet in de grafkelder, Nr. 11, een grote grafsteen werd 

Zo ziet het graf van C. H. H. Schweer bey der 8ecke er nu uit. 
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geplaatst naast die van Wilhelmina Ockerse en voor de 
steen van Gerrit en Berendina. 
In augustus 1905 overleed Casper. Hij wilde volgens zijn 
testament begraven worden in Dieren in zijn grafkelder. 
Hij ligt ook in Dieren op de oude algemene begraafplaats 
aan de Harderwijkerweg, onder een grafsteen met op 
schrift C.H.H. Schweer bey der Becke en geboorte- en 
overlijdensdatum, maar niet in het graf van zijn eerste 
echtgenote. 

Verwikkelingen over het graf 
We kunnen slechts gissen naar wat er gebeurd is tussen 
1890, het jaar waarin CHH een kwitantie betaalde voor de 
aanleg van een grafkelder op de algemene begraafplaats, 
en 1905 het j aar van zijn overlijden en het openbaar maken 
van zijn testament in Dieren. 
De Diaconie besloot Casper in september 1905 te begra 
ven op Zorgvlied, Amsterdam. Pas in 1906 werd door de 
Diaconie een graf gekocht in Dieren en werd op 8 maart 
van dat jaar de overplaatsing en begraving op de algemene 
begraafplaats in Dieren geregeld, Nieuwe deel, grafNr. 37 
eerste klasse. 
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Rekening voor hef graf in Dieren en hef overbrengen van het lichaam 
van C.H.H. vanAmsterdam naar Dieren op 9 maart 1906 

De kinderen van Derk en Teunis Ockerse protesteerden in 
1906 in een schrijven aan de Diaconie dat het graf dat zij 
hebben laten maken niet voldoet aan de eisen uit het 
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testament van Casper, er zouden immers meer lijken in 
moeten kunnen liggen (familieleden Ockerse) en niet al 
leen Casper. 
In de grafkelder Nr. 11 werden in 1944 en 1945 de achter 
neefvan Wilhelmina Ockerse en zijn echtgenote bijgezet. 
Hun namen en data werden vermeld op de liggende steen 
van het graf van Wilhelmina. De familie Ockerse was 
blijkbaar nog steeds in bezit van de grafplaats. 
In 2018 zijn twee graven te zien op de oude algemene be 
graafplaats, een groot omheinde grafkelder met wellicht 7 
familieleden Ockerse en een eenvoudig graf ingeklemd 
tussen twee andere graven voor Casper Hendrik Herman 
Schweer bey der Becke. 

Het proces Ockerse versus de Diaconie 
In 1906 spannen de kinderen van de al overleden broers 
Teunis en Derk Ockerse een proces aan tegen de Diaconie 
in Amsterdam. Zij menen recht te hebben op een deel van 
de erfenis, zij geven aan in het bezit te zijn van een ge 
schreven en ondertekende schuldbekentenis van Casper, 
waarin hij toezegt 100.000 gulden schuldig te zijn aan de 
familie Ockerse. Zij zijn van mening daar het volste recht 
op te hebben, gezien de maandenlange verpleging van zijn 
echtgenote Willemina Gerdina Ockerse tot aan haar ster 
ven, ten huize van Derk Ockerse en echtgenote. Zij heb 
ben ook nooit wat teruggekregen voor de elk jaar in hun 
herberg/logement verblijvende Casper en echtgenote ge 
durende de zomermaanden. Uiteindelijk besloot de rechter 
dat de brief en handtekening niet van Casper waren en wil 
ligde hun eis niet in. Zij moesten de proceskosten betalen. 
De Diaconie ging vrijuit. 

De Diaconie aanvaardt de erfenis 
De Diaconie besloot na enige aarzeling de nalatenschap 
van Casper te aanvaarden. Men had met name moeite met 
de voorwaarde dat het gebouw van de 'Schweer beij der 
Becke stichting' in Dieren moest komen. Men gaf de voor 
keur aan de omgeving van Amsterdam, waar men al een 
aantal stichtingen beheerde. De eerste jaren na het overlij 
den van Casper speelde de notaris Paris een belangrijke 
rol, hij was immers de executeur testamentair en een 
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voornaam lidmaat van de Nederduitsche Hervormde ge 
meente in Amsterdam, gezien de talrijke bestuurlijke po 
sities die hij innam. Op 23 september 1905 aanvaardde de 
Diaconie de erfenis van CHR. Notaris Paris was wel twee 
jaar bezig met de afhandeling van het testament. In 1910 
stelde de Diaconie een bouwcommissie samen die de 
bouw van de stichting ging voorbereiden en uitvoeren. 
Notaris H.I. Paris was voorzitter van deze commissie. De 
Diaconie kende voor haar stichtingen een financiële com 
missie, ook hiervan was Paris de voorzitter. Bij monde van 
de voorzitter van de bouwcommissie werd meegedeeld dat 
de Diaconie een geschikt bouwterrein in Dieren bezat, 
groot genoeg om daar (de stichting) te bouwen. Voorzitter 
H.I. Paris gaf aan dat de architect van het gebouw de heer 
C. B. Posthumus Meyjes zou worden. 
In 1910 stelde de bouwcommissie vast dat er 100.000 gul 
den in kas was, voortgekomen uit het inkomen van de na 
latenschap van Casper. De tijd drong want de deadline lag 
bij 29 augustus 1913. Men maakte zelf een ruwe schatting 
van de kosten van het gebouw, ongeveer 132.000 gulden. 
De commissie had er vertrouwen in dat bij de aanvang van 
de bouw genoeg geld in kas zou zijn. Men besloot tot de 
aanbesteding van de 'stichting'. Notaris Paris had al in 
1908 via notaris Van Senden in Dieren laten uitzoeken 
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Het schetsontwerp van de Stichting in 1908 
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welke grond in Dieren in bezit was van Casper. Tien per 
celen grond waren eigendom van Casper, waaronder C709 
en C 149. Het laatste perceel werd in de volksmond "de 
Duitenakker" genoemd. Op deze twee percelen, gelegen 
aan de Harderwijkerweg, werd de stichting gebouwd. 
Naar oordeel van de bouwcommissie vormden de twee 
percelen, aaneengesloten een voldoende groot terrein voor 
de bouw van een complex, bestaande uit minimaal 30 wo 
nmgen. 
Op 12 oktober 1911 werd de bouwvergunning afgegeven 
door de gemeente Rheden op basis van het bestek. Op 20 
oktober 1911, vond in Hotel Westhoff de aanbesteding 
plaats. De op 1 na laagste inschrijving was van Jan Boer 
man, aannemer te Dieren, Zegge JI19.33l. Laagste in 
schrijver werd verzocht zich terug te trekken, de bouw 
commissie vond het laagste bod niet betrouwbaar genoeg. 

De 30 woningen en overige eenheden bij oplevering in 1913, het 
oorspronkelijk ontwerp van architect Posthumus Meyjes. 

21 



Oudheidkundiqe Xring 'Rheden-Rozendaai 

• IN J. BOERMAN. 
TELEFOON INT . 
eU.ti 42. 

Logo aannemer Boerman en 

De bouw 
De aannemer is eind 1911 begonnen met grondwerkzaam 
heden, de voorzijde met ingang kwam parallel te liggen 
met de Harderwijkerweg. Aan de overzijde van de Har 
derwijkerweg lag de algemene begraafplaats van de ge 
meente Rheden. Gedeputeerde Staten van Gelderland be 
sloten echter dat het volgens een verordening van de Sta 
ten niet toegestaan was te bouwen binnen 50 meter van 
een begraafplaats. De enige oplossing was het gebouw te 
verplaatsen en wel zodanig dat de rooilijn minimaal 50 
meter van de Harderwijkerweg kwam te liggen. Daarom 
ligt de stichting zo ver van de Harderwijkerweg. De Dia 
conie was bereid de meerkosten voor aannemer Boerman 
te betalen. 

Scbweer bey der Becke-Stichting - Dieren. 

het logo van tuinarchitect Tersteeg 

Injuni 1913 werd aan D.F. Tersteeg ontwerp en uitvoering 
van tuin en beplanting van de Stichting gegund. De aanleg 
van de tuin in juli ging goed, beplanting volgt later. 
De oplevering van het complex door de aannemer vond 
begin juli 1913 plaats, 

De Opening 
De Schweer beij der Becke Stichting werd feestelijk geo 
pend op 9 augustus 1913. De Diaconie heeft ter gelegen 
heid van deze opening een boekje laten maken. 
Er werd uitvoerig ingegaan op de inhoud van zijn geheim 
testament en met name de consequenties voor de erfge 
naam, de Diaconie. Op een van de eerste bladzijden staat 

een afbeelding van de 
stichting ten tijde van de 
opening. De brochure 
had geen inzicht gege 
ven in de relatie tussen 
Casper en de Hervormde 
Kerk in Amsterdam. 
Wat hem ertoe heeft be 
wogen zijn hele ver 
mogen aan de kerk te 
schenken, weliswaar 
met een duidelijke stich 
telijke bestemming, 
werd helaas niet toege 
licht. 

DIACONIE DER NEOEROUITSCl1E 
HERVORMUE OEMEEr<TE 

TE AMSTERDAM. 

De Stichting in 1914 en 
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Op 9 augustus maakten al 19 echtparen deel uit van de 
stichting. Aan de Hervormde Kerk in Dieren hingen vlag 
gen. Op het voorplein wapperde aan een grote mast de 
driekleur. Veel genodigden waren aanwezig, vele diake 
nen uit Amsterdam en echtgenotes, vertegenwoordigers 
van de kerkenraden, zowel van Amsterdam als van Die 
ren, de bouwcommissie, het bestuur van de stichting, de 
aannemer, architect, opzichter, burgemeester en wethou 
ders van de gemeente Rheden, de bewoners (voor zover al 
aanwezig) en Marinus Schweer bey der Becke, de neef 
van Casper. 

Van Schweer bey de Becke Stichting naar Schweer bey 
der Beckehof 
Algemeen Handelsblad, 7 november 1929, een artikel met 
het kopje "Van den Veluwezoom": 
'Het uit architectonisch oogpunt mooiste gebouw in de ge 
meente Rheden is volgens kenners van bouwstijlen de 
Schweer bey der Becke-stichting aan den Harderwijker 
weg te Dieren. De leek is niet in staat, de juistheid van 
deze taxatie te beoordelen: zijn gevoel is zijn voornaamste 
maatstaf, maar daarop afgaande en rekening houdend met 
het betrekkelijke en subjectieve van vergelijking, zal ook 
hij de schepping van den Amsterdamsen architect C. B. 
Posthumus Meijes uit- en inwendig bewonderen als 
schoon. 
Het bredefrontgebouw, zuiver symmetrisch, met de kapel 
met torentje als zwaartepunt, draagt op zijn uiteinden, 
loodrecht van voren, royale vleugels van aaneen ge 
bouwde paviljoens. Een eenvoudig hek van stenen palen, 
door bollen gekroond, vormt de vierde zijde van het aldus 
ingesloten vierkante gazon. Het ganse complex ligt aan 
den weg, daarvan gescheiden door royale tuin van even 
pijnlijk nauwkeurig symmetrische aanleg als die der acht 
tiende-eeuwse buitenplaatsen. 
Boven de stichting staan de letters D.I.A. getiteld, d. w.z. 
Deus Inopium Auxilium. Het devies is bekend, zeker aan 
Amsterdammers. In 1657 werd het voor het eerst gebracht 
boven de poort van het weeshuis, dat toen door de diaco 
nie der Hervormde gemeente te Amsterdam geopend 
werd: God den nooddruftigen een helper. 
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Op elke volgende stichting dier diaconie werden dezelfde 
initialen opnieuw aangebracht, enzovoort. 
In 1935 bestond het complex uit 33 woningen, bestemd 
voor bejaarde echtparen met een behoorlijk eigen inko 
men (12 gulden per week), die lidmaat moesten zijn van 
de Hervormde Gemeente te Amsterdam of te Dieren. Zij 
ontvingen een maandelijkse toelage van 12 gulden en bo 
vendien in de wintermaanden 6 gulden voor brandstoffen. 
De bewoners konden het hofj e verlaten van half acht voor 
middag tot tien uur namiddag en hadden bovendien enige 
uitgaansdagen. De woningen zijn in een carré gebouwd, 
zijnde de binnenhof aan een zijde afgesloten met een hek 
en hebben een toegang uitsluitend aan de zijde van het 
plein. Tegenover het ingangshek is een kapel, waar elke 
donderdagmorgen dienst is, bijwoning was verplicht. Er 
was geen ziekenzaaltje, geen apotheek, geen centrale ver 
warming, geen warmwatervoorziening, geen badgelegen 
heid, geen washuis, geen conversatie- of feestzaal. Er is 
wel een ziekenafdeling geweest, die echter tot twee wo 
ningen werd verbouwd. De huismeester en zijn echtgenote 
hadden een iets grotere woning met drie kamers. 
Het bestuur heeft een ruime bestuurskamer met kasten en 
kluis op een der hoeken van het complex. 
De stichting werd beheerd door de diaconie te Amster 
dam, die maandelijks zitting op de stichting heeft. 

En nu? 
In 1980 werd de bestaande bestuursvorm opgeheven en 
kwam de stichting in beheer bij het Centraal Bureau van 
de Diaconie in Amsterdam. Sociale en maatschappelijke 
veranderingen in de maatschappij maakten aanpassingen 
noodzakelijk. De woonvorm veranderde er kwam een 
huurcontract en ook werd een ruimer toelatingsbeleid mo 
gelijk gemaakt. 
In 1990 waren er ongeveer vijftig bewoners in 30 wonin 
gen. Verder waren er dan nog de dienstwoningen, de 
werkplaats, de kerkzaal en de bestuurskamer. De functies 
van deze algemene ruimten waren in de loop der jaren wel 
wat gewijzigd. 
In december 2001 werd de Schweer bey der Becke Stich 
ting gekocht door woningcorporatie Vivare. 
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Ingang, bestuurskamer, 

Na volledig renovatie en restauratie, 2011-2013, in op 
dracht van de woningcorporatie, is de 1 DO-jarige nu klaar 
voor de toekomst. 

Nu, in 2018, zijn 34 woningen in beheer bij woningcorpo 
ratie Vivare, de woningen kunnen gehuurd worden door 
personen van alle gezindten. 
De Schweer bey der Beckehof is een rijksmonument. 
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Een boot vol schoenen 
Het verhaal van schoenenwi nkel Erren 

De schoenenwinkel van JH C. (Jan) 
Erren aan de Kerkallee 34 en later 
aan de Hoofdstraat 222 maakte deel 
uit van 4 generaties Erren, die allen 
op hun manier "iets" met schoenen 
deden. Het hele verhaal over vier ge 
neraties Erren is beschreven in het 
familieboek "Een boot vol schoe 
nen". Het is opgetekend door Nata 
scha Kayser. 
In 1890 legt Peter Johannes Erren de 
basis voor wat nu "Erren Recondi 
tion" is, door zich te vestigen als zelf 
standig schoenmaker in Afferden, 
Limburg. Hij werkt zich op tot fabri 
kant met aanzien, maar een boot vol 
schoenen brengt hem en zijn familie 
naar de rand van de afgrond. Wat is 
het geval? Peter Johannes krijgt een 
grote order uit België en verzend 
deze per boot via de Maas. Direct na 
levering gaat de afnemer failliet. En 
hij kan naar zijn geld fluiten. Hier 
door komen hij en bijna al zijn kin 
deren, die medejirmant waren, in 
moeilijkheden. 

Anita Matser 

omzwervingen komen ze in 1936 via 
slager Gerrit Roelofs terecht op de 
Kerkallee 34. Achter het huis is een 
schuurtje. Thei werkt hard en Moeke, 
zoals ze genoemd wordt, werkt net zo 
hard mee. In de fabriek was ze al een 
van de beste stiksters en die vaardig 
heid gebruikt ze om mee te helpen. 
Overdag zorgt ze voor haar gezin, 's 
avonds zit ze schoenen te stikken. 
Het werk van Moeke is zo keurig en 
precies, dat de schoenmakerij er al 
snel naam mee maakt. 

Oorlogstijd 
De Tweede Wereldoorlog legt Thei 
geen windeieren. Sinds het uitbreken 
van de oorlog zijn nieuwe schoenen 
nauwelijks verkrijgbaar. Alles is op 
de bon. Dat betekent veel werk. 
Van schoenen die te klein zijn gewor 
den, snijdt hij de neuzen af, zodat ze 
nog poosje meekunnen. Thei neemt 
een knecht aan en een paar leerjon 
gens. In februari 1945 komen de 
Duitsers de hele schoenmakerij leeg 

halen, inclusief Thei, die in de boerderij bij kasteel Bil 
joen, waar de Duitsers hun hoofdkwartier hebben, de laar 
zen moet komen oplappen. Gelukkig mocht Thei weer 
naar huis omdat hij een doktersverklaring had. Alle spul 
len zijn na de oorlog teruggehaald. Na de oorlog over 
weegt Thei om weer te gaan fabriceren. Met dat doel 
wordt de werkplaats uitgebreid. Van schoenfabrieken 
neemt Thei wat tweedehands machines over. 

Moeke en Vader Erren in de deuropening van 
Kerkallee 34. Aan de muur de bordjes van de 
kousenreparatie van Thea en schoenenherstel 
ler Jan. In het midden Ria de verloofde van Jan 

Naar Velp 
Zoon Thei en zijn verloofde Marie, die als stikster in de 
fabriek werkte, dreigen tussen wal en schip te vallen, maar 
een voormalige klant van de fabriek, schoenengrossier 
Messelink uit Velp, biedt hem een baan aan. Op 22 nov. 
192 8 vertrekt hij naar Velp: schoenen inpakken in het ma 
gazijn. Thei en Marie trouwen op 3 april 1929. Na wat 
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oude huis boven de winkel 
wonen na zijn huwelijk met 
Ria Roelofs in 1957. 
Ria werkt dan al volop mee in 
de winkel. 
Tegen het einde van de jaren 
'50 verschuift de bedrijvig 
heid langzaam maar zeker 
naar het centrum van Velp. 
Jan wil graag daarheen ver 
huizen. In 1959 koopt hij het 
voormalige pand van Albert 

Thea, Jan, Mia en Sissy bij de opening van de winkel aan de Heyn, Hoofdstraat 222. Jan, 
Kerkallee 34 in het voorjaar 1955 Ria en 2 dochters gaan boven 

de winkel wonen. De onderneming staat officieel nog al 
tijd op naam van Thei en de winkel blijft dus de naam van 
Th. Erren & Zonen dragen. 

Verbouwde woonhuis tot winkel 

Scholing 
Sinds de oorlog werken zoon Jan en dochter Thea volop 
mee in de zaak. De firma Erren heeft een uitstekende naam 
in de omgeving. Via de avondschool haalt Jan zijn mid 
denstandsdiploma en in 1952 volgt het vakdiploma voor 
de schoenmakerij. Een jaar later behaalt Jan ook met uit 
stekende cijfers het diploma voor de detailhandel in schoe 
nen. Voor Thea verloopt het anders. Ze haalt wel haar 
middenstandsdiploma, maar van doorleren was geen 
sprake. Zij moet vader en moeder helpen. Er zijn dan in 
middels 13 kinderen in het gezin Erren. 

Droom van Jan 
Werk is er meer dan voldoende. De nadruk ligt op repara 
ties. In 1950 is de maandelijkse omzet van schoenrepara 
ties tussen de 600 en 900 gulden. Behalve schoenen wor 
den er ook nylonkousen gerepareerd. De kosten hiervoor 
bedragen een dubbeltje per ladder. 
Omdat ze uit hun voegen barsten koopt Thei het huis 
Kerkallee 35 erbij. Kerkallee 34 wordt verbouwd tot win 
kel. Maar het noodlot slaat toe, Thei wordt ziek. 
De oudste kinderen nemen alle taken over en zorgen voor 
de kleintjes. Jan neemt, als 23-jarige volkomen natuurlijk 
de rol van pater familias op zich. Hij droomt van een eigen 
winkel. In het voorjaar van 1955 is het zover, de schoe 
nenwinkel aan de Kerkallee wordt geopend. De zaken 
gaan goed. Enkele kinderen vliegen uit. Jan blijf in het 
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Aan de Hoofdstraat 
In 1962 overlijdt Moeke plotseling. Thei, vol verdriet, 
wordt opnieuw opgenomen. Daarom besluiten Jan en Ria 
de 3 jongste kinderen, Mart, Tineke en Berry bij hen in 
huis te nemen. Ze hebben zelf dan al 4 kinderen. De win 
kei loopt ondertussen prima. In 1975 overlij dt Thei. 

Albert Heyn op de Hoofdstraat nummer 222, dit pand wordt door Jan 
Erren aangekocht om er zijn schoenenzaak te vestigen 
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Interieur van schoenenpasagge Erren 

Jan vindt het vooral jammer dat zijn vader de grote ver 
bouwing van de winkel niet meer meemaakt. 
Jan opent in 1980 Schoenpassage Erren, een passage tus 
sen de Hoofdstraat en de Vlashof. De volière bij de kin 
derafdeling blijft gehandhaafd en is bij groot deel van 
Velpse jeugd bekend. Juist als Jan zijn winkel heeft uitge 
breid steekt een economische crisis de kop op. Mensen 
houden de hand op de knip en grote ketens winnen terrein. 

Ria en Jan Erren 60 jaar getrouwd krijgen bloemen van burgemeester 
Petra van Wingenden. Foto Wenchel Maresch 
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Shoe Recondition 
Niet lang nadat de passage is geopend begint Jan met iets 
nieuws: het 'reconditioneren' (in goede staat terugbren 
gen) van schoenen. Dat groeit uit tot zoveel werk dat Jan 
en Ria in 1990 besluiten te stoppen met de winkel. Jan re 
gistreert de naam en huurt een loods in de Sophiastraat in 
Velp. Hij heeft veel werk en wordt wel "De Tovenaar van 
Velp" genoemd. In 1992 verhuist Erren Shoe Recondition 
naar Arnhem. Zoon Peter komt bij Jan in de zaak werken 
en neemt deze uiteindelijk over. Sinds de verhuizing naar 
de Pieter Callandweg bemoeit Jan zich steeds minder met 
de zaak, maar blijft wel als commissaris bij het bedrijfbe 
trokken. Na een arbeidzaam leven vindt hij het in 2003 
genoeg. Jan heeft de basis gelegd voor het bedrijf en Peter 
heeft het groot gemaakt. Vandaag de dag moet de vierde 
generatie Erren het 
juist hebben van 'een 
boot vol schoenen.' 

ERREN 
RECONDITION 
TH!: PRODUCT SAV€RS 

Jan Erren heeft zich na zijn arbeidzaam leven, ingezet 
voor het behoud van de begraafplaats aan de Bergweg in 
Velp. Mede dankzij hem kan hier nog incidenteel begra 
ven worden. 

Jan Erren op zijn begraafplaats aan de Bergweg in Velp 
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Ontwerpsystemen van Karel Petrus Cornelis de Bazel 
Fred van Daalen 

Inleiding. 
Karel Petrus Cornelis de Bazel (KPC) werd op 14 februari 
1869 geboren in den Helder. Hij was het tweede kind van 
Karel Pieter Cornelis de Bazel en Petronella Elisabeth 
Koch, beiden uit Middelburg. Op vijfentwintigjarige leef 
tijd eindigde het (als wees verplichte) tienjarig contract bij 
de marine van zijn vader en verhuisde het katholieke gezin 
voorjaar 1873 naar den Haag 

Ministerie van Marine aan het Lange Voorhout 7 

Daar werd zijn vader conciërge bij het toenmalige Minis 
terie van Marine aan het Lange Voorhout 7. In de hal van 
het gebouw stond het beeld van de god Hermes. Daar om 
heen speelden KPC en andere kinderen van het gezin. Het 
beeld is bekend van de twee slangen die zich om de staf 
wentelen en die kunnen worden gezien .als een kundalini 
motief en overigens op het DNA-symbool lijken. 
Wellicht dat dit KPC onbewust heeft geïnspireerd daar hij 
met name in zijn meubelkunst ook een gestileerd kunda 
lini motief (en naar buiten toe versmallend, net als om de 
staf) heeft gebruikt. Hij werd na de lagere school in de leer 
gedaan bij een timmerwinkel. 
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Op 18-jarige leeftijd had hij het loon van een volleerd tim 
merman. Karel kon goed tekenen, tekende heel jong al 
veel en graag en werd op l3-jarige leeftijd toegelaten tot 
de avondcursus van de Koninklijke Haagse Academie, nu 
Kunstacademie. Daar studeerde hij op 19-jarige leeftijd af. 
Na enige tijd in den Haag op het Architectenbureau Nieu 
kerken te hebben gewerkt stapte hij in 1889 over naar het 
bureau van Pierre Cuypers in Amsterdam. Hij begon er als 
decoratief tekenaar en moet zich met zijn achtergrond van 
timmerman als een vis in het water hebben gevoeld. 

Eerste ontwikkeling 
Mede door de inspirerende aanwezigheid van ambitieuze 
ontwerpers als Lauweriks en J os Cuypers leerde KPC 
veel. Daarnaast volgden zij gedrieën lessen aan de door 
Pierre Cuypers in het leven geroepen Quelliniusschool. 
Deze school was ontstaan uit de 'bouwloods' van het 
Rijksmuseum. De passer en driehoek zaten als het ware 
aan Cuypers handen gekleefd en de leerlingen wisten wel 
degelijk van welk belang proportie systemen of het sys 
teem van de onderlinge verhoudingen van afmetingen, 
waren. Tussen 1890 en 1894 hebben Lauweriks en KPC 
kort geflirt met anarchisme en socialisme. Samen hebben 
zij gezocht naar een nieuwe visie op godsdienst en maat 
schappij en werd geëxperimenteerd met het verwerven 
van een nieuwe vormenschat. KPC maakte voor het tijd 
schrift 'Licht en Waarheid' van de anarchistische ds. 
Meng, houtsneden die wel met het anarchisme in verband 
stonden maar nooit een voorstelling waren van een dade 
lijke actie die het gezag vernietigt. Naast zijn zachtaardig 
heid toont KPC-bedachtzaamheid en voorziet hij blijkbaar 
de veel later optredende ontkerkelijking. Zijn mentale ont 
wikkeling liep in feite gelijk op met die van genoemd tijd 
schrift en eindigde al snel bij de theosofie. Hij was vanuit 
een gesloten katholiek wereldbeeld in een kritische instel 
ling komen te staan tegenover kerk, staat en maatschappij. 
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Eerste ontwikkeling in het ontwerpen van gebouwen 
KPC en Lauweriks ontwikkelden eigen ideeën over het 
ontwerpen. Zij ontdekten dat Cuypers in zijn architectuur 
opvattingen steunde op de opvattingen van Eugène 
Viollet-le-Duc. 

'::.::~ 
. • . . . • • . ~ 7.JO 

In de jaargangen van 'hun' tijdschrift 'Architectura' zijn 
door hen de verwijzingen naar geometrie en het systeem 
in de proportiesystematiek van le-Duc, grotendeels uit de 
vertalingen van zijn 'Constuction et Style' weggelaten. 
Hetzelfde gebeurde met het uit het Frans vertaalde 'Het 
Schoone in de Bouwkunst'. Daarin werd bovendien iedere 
verwijzing naar het katholicisme verwijderd. 
De eensurering van de passages omtrent deze systematiek 
vormt de eerste aanwijzing dat het overwegend protes 
tantse genootschap Architectura et Amicitia (A et A) af 
stand wilde nemen van het katholicisme. 
De redactie, waarin KPC en Lauweriks zitting hadden, be 
reikte daarmee dat de christelijke bijbetekenis van de drie 
hoekssystematiek werd geneutraliseerd en daarmee ruimte 
schiep om deze van nieuwe, nu esoterische bijbetekenis 
sen te voorzien, aldus Bax. 
De kunstenaars die kort tevoren theosoof waren gewor 
den, moesten hun kennis van de nieuwe theosofische 
kunsttheorie nog opbouwen. Theosofie of goddelijke ken 
nis, is de basis van alle kennis en ligt ten grondslag aan 
alle godsdiensten. Men gelooft in reïncarnatie waarin de 
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kennis van het goddelijke principe bereikt is en men neemt 
de aanwezigheid van het goddelijke in alle mensen aan. 
Voor kunstenaars kwam daarbij dat de werkelijkheid is te 
rug te voeren op een aantal universele principes die de es 
sentie van alles vertegenwoordigen en eeuwig gelden. De 
oudste en puurste manifestatie vonden zij in de Egyptische 
(bouw- )kunst, een belangrijke bron van hun inspiratie. 
Cuypers vernam van de esoterisch emancipatie van zijn 
ex-leerlingen maar de inhoud van het tijdschrift 'Licht en 
Waarheid' moet begin 1895 als de voornaamste oorzaak 
van het vertrek van KPC en Lauweriks worden be 
schouwd. Overigens had dit vertrek niet het elders ver 
melde explosieve karakter want Cuypers verleende hen 
daarna nog losse opdrachten, mogelijk omdat hij hun kwa 
liteiten niet kon missen. 

Zelfstandigheid 
In mei 1895 begonnen KPC en Lauweriks een 'Atelier 
voor architectuur, kunstnijverheid en decoratieve kunst' 
aan de Nic. Beetsstraat 20 in Amsterdam. Van dit atelier 
ging op het gebied van in 
terieurkunst een grote in 
vloed uit en kan worden 
beschouwd als voorloper 
van firma's als 'Arts en 
Craft' en 't Binnenhuis'. 
De stijl van KPC, die tot 
1900 vooral als versie 
ringskunstenaar en meu 
belontwerper werkzaam 
was, werd gekenmerkt 
door beweeglijkheid en de 
veelvuldige toepassing van 
gestileerde ornamenten. 
Hij legde ook bewondering 
aan de dag voor de Art 
N ouveau en bracht dat tot 
uiting in zijn grafiek die hij soms versiert met zweepslag 
motieven. Tussentijds vervaardigde hij geveltekeningen 
voor andere architecten want hun bestaan was nog maar 
mager. Toch maakte KPC in de 90-er jaren enkele 
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architectuurontwerpen die een grote originaliteit vertonen. 
In 1899 trad hij toe tot het genootschap Architectura et 
Amicitia (A et A) en werd nog datzelfde jaar voorzitter 
ervan. Overigens zat hij al vanaf 1897 in de redactie van 
het bouwkundig tijdschrift Architectura. Hij trachtte ook 
zijn esthetisch levensbeschouwelijke denkbeelden uit te 
dragen door onder meer zijn leraarschap ornament teke 
nen aan de School voor Kunstnijverheid in Haarlem. 

Belangrijk voor zijn ver 
dere ontwikkeling was 
met name het lidmaat 
schap en ook van Lauwe 
riks en vele andere kun 
stenaars, van de Theoso 
fische Vereeniging per 1 
mei 1894. Kort daarop 
begonnen beiden lezin 
gen te houden voor leden 
van A et A. Daarin werd 
de theosofische opvatting 
uiteengezet dat "de oor 
sprong van alle bescha 
ving dus ook van de wes 
terse kunst, in het verre 
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oosten moest worden ge 
zocht en dat de Rhytmus (ritme), van de kunst werd be 
paald door kosmisch-geometrische wetten". In die lezin 
gen stond vaak de piramide centraal die voor theosofen de 
eenheid van vierkant en driehoek symboliseert; de eenheid 
van het materiële (getal 4) en het spirituele (getal 3), zijnde 
het vierkante grondvlak en de vier driehoekige zijvlakken 
van de piramide. Wellicht is KPC ook beïnvloed door zijn 
oudere broer Nicolaas die o.a. het boekje 'de geheimen 
van de vrijmetselarij' van Leo Taxil uit het Frans ver 
taalde. Later werd KPC ook vrijmetselaar. 
Er woedde in die tijd een strijd om het 'auteursrecht' op 
het gebruik van de goddelijke driehoek (3-4-5) met de 
hoek van ca. 510261, gelijk aan die van de helling van de 
zijvlakken van de piramide van Gizet, met het grondvlak. 
Deze komt ook overeen met 1/7 van de cirkelomtrek. De 
ontdekking van deze driehoek als methode tot het 
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verkrijgen van een kosmische Rythmus heeft KPC een 
aantal jaren als ontwerpmethodiek gehanteerd. Hij was de 
tweede architect die de driehoek al voor 1895 ging gebrui 
ken. Het prijsvraagontwerp voor zijn 'Algemene Badin 
richting' uit 1894-1895 toont een gevelschema dat geheel 
uit driehoeken is opgebouwd. Zijn eerste architectuurop 
dracht, de verbouwing van het huis van de vader van oud 
collega Herman Walenkamp te Weesp in 1895 toont in de 
gevel Egyptiserende ornamenten die met behulp van drie 
hoeken zijn ontworpen. 

De Theosofische Vereeniging 
Vrijwel alle kunstenaars (ca. 200) die in 1894 toetraden 
tot de Theosofische Vereeniging waren afkomstig uit ar 
beiders- en middenstandsmilieus. Veel financieel draag 
krachtige leden uit het patriciaat en de adel werden ook 
lid. Het bracht de kunstenaars ertoe zich een positie in de 
avant-garde te verwerven. Voor sommigen waaronder 
KPC, leidde dat tot een levenslange relatie met een aantal 
opdrachtgevers. Hun denkwereld is in hoge mate bepaald 
door de theosofie, die KPC en Lauweriks toen tot hun we 
reldbeschouwing hebben gemaakt. 
Die overtuiging wilden zij uitdragen en begonnen in 1897 
een cursus 'tekenen, kunstgeschiedenis en schoonheids 
leer' als onderdeel van de Vahanáschool, genoemd naar 
de theosofische loge waartoe zij behoorden. Vooral Lau 
weriks, de theoreticus van de beweging, wekte naar buiten 
toe de indruk dat de loge de nieuwe tempel van kennis was 
en zij wilden dat ook zijn, volgens Bax. 
KPC toonde in een artikel uit 1898 getiteld 'Bouwkunst', 
de fundamenten van zijn ideële denken over architectuur. 
In deze verhandeling, die met een Couperusachtige oproep 
over de kosmische orde begint, verschijnt de architect als 
een priester-bemiddelaar. Zijn doel is 'het verbeelden van 
de goddelijke orde, het vormen van een verbinding van de 
aarde met de hemel en ook van de stoffelijke natuur van 
de mens met zijn geestelijk wezen'. De belangrijkste fun 
damenten zijn de tegenstelling van de goddelijkheid en het 
materiële bestaan, het statisch eeuwige van deze orde en 
de eis dat de scheppende mens zich bij het werk voortdu 
rend blijft openstellen voor het ontvangen van de hem 
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bevruchtende ideeën (inspiratie) van de goddelijke orde, 
zodat hij tot een ontvangende geleider wordt. De cursus 
van A et A, waar oosterse kunst en het ontwerpen op wis 
kundige basis of het ontwerpen op systeem met behulp 
van driehoeken, werd onderwezen, is de eerste tijd in de 
vergaderzaal in het oude American Hotel gegeven en tot 
1902 voortgezet. De cursus werd uit idealisme gegeven en 
was ook toegankelijk voor niet-theosofische leerlingen. 

Eerste periode zelfstandigheid 
Wat KPC in die periode op architectuur gebied deed heeft 
niet tot grote productie geleid. Naast de verbouwing voor 
Walenkamp in Weesp en die van de villa voor Lodewijk 
van Deijssel in Baarn, heeft hij twee prijsvraagontwerpen 
ingezonden. 
De jaren 1894-1900 vormen wellicht de boeiendste peri 
ode van KPC omdat hij zich bevrijdde van het gotisch idi 
oom van Cuypers. Hij verwerkte tal van invloeden op een 
wijze die dikwijls tot verrassende ontwerpen leidde en 
vond tegen 1900 een werkwijze waaraan men de neiging 
tot bezonnenheid steeds meer kan constateren. Zijn veel 
omvattende activiteiten en de controlefreak die hij was, 
zijn waarschijnlijk de reden geweest dat hij in 1900 weer 
ernstig ziek werd en het atelier werd opgeheven. 
Hij vertrok ten tweede male naar een sanatorium, nu naar 
dat in Putten. Toen hij 21 jaar oud was, volgde hij, daartoe 
fysiek gedongen, een Kneippkur in Baden-Baden. 

Zelfstandig architect 
In 1900 vestigde hij zich als 
zelfstandig architect. 
Vanaf 1900 ontpopte KPC 
zich ook als meubelontwer 
per. Door 'meten, tellen en 
wegen' - een adagium dat 
men in zijn geschriften kan te 
rugvinden - werd de wiskun 
dige grondvorm in dienst van 
de grote ideeën gezocht en 
toegepast. Die heeft echter nooit tot een gepubliceerde 
methodiek geleid. De hoofdgedachte van KPC's 18 jaar 
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later gehouden lezing over 'De verhouding van de bouw 
kunst tot de godsdienst' was: "er is maar een bouwkunst, 
evenals maar een godsdienst". 
Reeds in de periode dat KPC en Lauweriks nog aan bureau 
Cuypers verbonden waren hebben zij zich bij het ontwer 
pen met de kwesties rond ontwerpsystemen beziggehou 
den. KPC heeft een eigen manier van systematisch ont 
werpen opgebouwd en zijn verdere leven ontwerpen op 
systeem gemaakt. Hij overleed al in 1923,54 jaar oud. 
Aan hun poging tot een nieuwe vormenopbouw te komen 
blijkt een bijzonderheid ten opzichte van hun tijdgenoten. 
In de negentiger jaren van de negentiende eeuw was er een 
kleine kring van architecten die zich bij het ontwerpen be 
zighield met systemen; voor zover bekend gebeurde dat 
alleen in Nederland. De belangrijkste daarvan waren De 
Groot, KPC, Lauweriks en Berlage. 

Prijsvraagontwerpen 
De prijsvraag voor een 'Algemene badinrichting' (1895) 
is gemaakt met de driehoeken van 600 en 45°. Het gelijk 
tijdig toepassen van deze driehoeken houdt een moeilijk 
heid in doordat de meetbare hoogten (exterieur) met niet 
meetbare hoogten (interieur) in een ontwerp moeten wor 
den gecombineerd. Deze problemen zijn door KPC in zijn 
volgende prijsvraagontwerp voor een 'Algemeen biblio 
theekgebouw' uit de weg gegaan door gebruik te maken 
van de Egyptische driehoek (3-4-5). Deze driehoek heeft 
meetbare verhoudingen. 
Hij gebruikte deze in zowel staande als liggende positie 
zodat ten opzichte van de plattegrond afmetingen de 4:3- 
als de 3 :4-verhoudingen door elkaar werden toegepast. De 
hypotenusa komt in beide ontwerpen tevoorschijn in de 
daklijnen en ornamenten. Hij heeft met de consequente 
doorvoering van het proportiesysteem een grote homoge 
niteit in dat ontwerp weten te bereiken, aldus Reinink. 
De methode met de vl2-driehoek (gelijkzijdige driehoek 
met hoeken van 450) stamt uit het prijsvraagontwerp voor 
een 'Genootschapsgebouw voor architecten'. De beneden 
helft van de doorsnede van dit gebouw is onderverdeeld 
door verticale lijnen op dezelfde afstand, op welke afstand 
tevens schuine lijnen zijn getrokken: groot -V2. Ruimtelijk 
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beschouwd kan men ook stellen dat het gebouw in 
prisma's is verdeeld. Deze hoek werd later dikwijls door 
KPC gebruikt bij het tekenen van dakhellingen van wo 
ningen als ook voor die van het gebouw voor de Konin 
klijke Nederlandse Heidemaatschappij in Arnhem. 

1 De meubelen uit 
I deze periode zijn 

ook op systeem 
ontworpen van 
haaks, op gelijke 
afstanden van el 
kaar getrokken 
lijnen en cirkels. 
Die doen denken 
aan de kapitelen 
van de Griekse 

zuilenarchitectuur met haar in- en omgetrokken cirkels zo 
. als Bax in haar onderzoek toont. 
Kort na 1900 is KPC van driehoeken afgestapt. Hij heeft 
toen een andere wijze van ontwerpen ontwikkeld die hij 
tot het einde trouw is gebleven. Plattegronden van gevels 
en doorsneden zijn getekend op stramien. Vooral deze 
wijze van werken, dus in twee dimensies, bewees het 
meest haar nut. Daarbij is in nagenoeg alle latere ontwer 
pen uitgegaan van de binnenruimte op de begane grond. 
Op de plattegrond blijken de binnenruimten uit een volle 
dig aantal vierkanten te bestaan waar omheen de buiten 
muren als een omkleding verschijnen. 

Ontwikkelingen vanaf 1902 
In 1902 vestigde hij zich in Bussum in 
welke plaats hij de rest van zijn leven 
bleef wonen. In Amsterdam had KPC 
veel achter moeten laten. Het afstand 
doen van het gezamenlijk atelier met Lau 
weriks en ook het voorzitterschap van Ar 
chitectura zal hem ter harte zijn gegaan. 
In 1904 richtte hij met zijn zwager, beeld 
houwer Cornelis Antonius Oosschot en 
meubelontwerper Klaas van Leeuwen 
atelier 'De Ploeg' - a workroom for arts 

and crafts - op. In De Ploeg zijn nog meubilair en andere 
inrichtings- en versieringsstukken voor de Handelsmaat 
schappij vervaardigd en aldaar te bewonderen. Ook de 
langwerpige achtkantige wieg voor prinses Juliana (1909) 
is daar vervaardigd met houtsnijwerk van Oosschot,. 
Onder de opdrachtgevers ziet met telkens kunstkenner en 
kunstschilder Jan Veth verschijnen, die naast meubelen er 
ook veel lijsten voor zijn schilderijen liet maken. De wo 
ning van Veth heeftjarenlang als trefpunt gefungeerd voor 
kunstenaars in Het Gooi. Daar trofKPC ook kunstschilde 
res juffrouw Cl. Pabst en haar zus. Zij verleende hem op 
dracht voor het ontwerp van de zeer grote villa Steenber 
gen (1911) in Laren waarin ook een atelier voor haar is 
opgenomen. Het is de grootste en duurste villa die KPC 
heeft ontworpen. In 2017 bedroeg de marktwaarde ca. 12 
miljoen euro. 
Zijn bekendste landhuis De Maerle, heeft KPC te danken 
aan een tentoonstelling over zijn werk in Amsterdam in 
1905 waaraan de kunstschilder Van Blaaderen en zijn a.s. 
vrouw Riet Hoogendijk een bezoek brachten. Tijdens hun 
huwelijksreis schreef Riet vanuit Rome hem een brief met 
de opdracht naar een nader door haar omschreven stuk 
grond in Het Gooi te zoeken waarop hun villa zou moeten 
verrijzen. Bekend is dat KPC de situering en de tuin van 
zijn landhuizen belangrijk vond en - naast de situering van 
de verschillende ruimtes op grond van hun functie ten op 
zichte van de zon - daarvoor op de geometrie gebaseerde 
uitgangspunten hanteerde. 
De overgang van tuin naar landschap kwam tot stand door 

32 

Landhuis Oe Maerle met tuin foto links en interieur foto rechts 
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een gestileerde tuinaanleg rond het huis met pergola's en 
terrassen. Vooral geometrie en symmetrie golden ook 
voor de door hem ontworpen parkjes en woonwijken 
waarvan Het Brediuskwartier op de grens van Naarden en 
Bussum de bekendste is. 
Na het uittreden van Van Leeuwen (al in 1906) is het be 
drijf van de Jacob van Lennepkade 66 verplaatst naar de 
Prinsengracht 488. In 1921 toen KPC naar Davos en 
Klosters moest om wederom te kuren, is de doelstelling 
van De Ploeg beperkt tot die voor kunstnijverheid en meu 
belen. 
Na zijn overlijden in 1923 beperkte Oosschot de doelstel 
ling tot kunstnijverheid (beeldhouwwerk). Oosschot hief 
De Ploeg per 1 mei 1933 op. 

Bijzondere werken 
Naast een aantal woningbouwprojecten in o.m. Den Haag 
(Haags Tehuis voor Ongehuwden), Eindhoven en Dieren 
en een tweetal grote woongebouwen in Amsterdam, liet 
hij een 70-tal villa's en landhuizen en de bijzondere ge 
bouwen van de Heidemaatschappij in Arnhem, de Handel 
maatschappij in Amsterdam en de synagoge in Enschede 
na. Deze laatste is een toonbeeld van wiskundige geo- 

metrie en symboliek. Daarbij kwam hij tot de verhoging 
van de heilige getallen 3 en 4: 3 x 4 = 12. De koepel, een 
ingeschreven bol, bestaat uit 12 delen, de symbolen van 
de dierenriem uitdragend. De symboliek van de 12 stam 
men en vele andere symbolen van Israël vindt men elders 
in de gebedsruimte. De overige delen van het gebouw heb 
ben een plat dak. 

Dit stuk is ter inleiding op het stuk in A&H 205 over de arbeiderswonin 
gen die Karel de Bazel in Dieren heeft gebouwd. 

Bronnen: 
Promotiestudie 'K.C.P. de Bazel- architect' uit 1965 van dr. A.w. Rei 
nink, 
'Web der schepping' uit 2006 van dr. Marty Bax, 
Familieverhalen. Bewerkt door Nelleke den Boer-Pinxter 

Het gebouw dat De Bazel ontwier voor de Heidemaatschappij in Arnhem, tekst boven ingangsparlij en interieur. Het is een rijksmonument 
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SP ANKERENSE BOER IN MOBILISATIETIJD 
Teunis Jacobus Burgers 

Inleiding van zijn zoon Jan Burgers 
Dit jaar is het 80 jaar geleden dat met de Duitse inval in 
Polen de tweede wereldoorlog begon. De Nederlandse re 
gering had heel lang het idee dat Nederland, net als in de 
eerste wereldoorlog, neutraal kon blijven en de oorlog kon 
ontlopen. Geleidelijk werd duidelijk dat, dat waarschijn 
lijk ijdele hoop was. Op 28 augustus 1939 werd een alge 
mene mobilisatie uitgeroepen. In totaal zijn 300.000 man 
nen opgeroepen. Eén daarvan was mijn vader, Teunis Ja 
cobus Burgers. Hij was boer op de Burgershoeve in Span 
keren en op dat moment 33 jaar oud. Hij was in mei 1935 
gehuwd met mijn moeder, Anna Gerdina Uenk. Toen mijn 
vader werd opgeroepen hadden ze drie kinderen., drie 
dochtertj es van drie, twee en een halfjaar oud. In die tij d 
heeft mijn vader stukjes in het weekblad van de Gelderse 
Maatschappij van Landbouw geschreven onder de titel 
"Brieven van een gemobiliseerde jonge boer". Wij zouden 
dat nu columns noemen. Hij heeft er in totaal 22 geschre 
ven. Hij schrijft over het wel en wee op zijn mobilisatie 
adres, over de verveling, over de zorgen over zijn gezin en 
zijn bedrijf, over de hoop op extra 'zaken' verlof. 

13-10-1939 
Brieven van een gemobiliseerde jonge boer 

Soldatenkost 
De veronderstelling van den redacteur in het vorig num 
mer, dat ik t.z.t. wel eens over de "soldatenkost" zou 
schrijven, heeft mij op de gedachte gebracht daarmee da 
delijk maar te beginnen. 
Om 6 uur 's morgens is het reveille en om 8 uur begint de 
dienst dus we hebben 2 uur voor wasschen en eten. 
Die 2 uur is erg ruim, dus de praktijk van het geval wordt 
dat we niet voor 7 uur van de stroozak komen en dan vlug 
wasschen en brood gaan halen. Dat brood is de bekende 
soldatenkuch. Het bekende broodje dat erop berekend is 
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voldoende te zijn voor één dag en één man. We kunnen er 
ook inderdaad behoorlijk mee toe, er blijft van sommigen 
zelfs elken dag wat over en anderen snijden geregeld de 
bovenste korst en de kantjes er af. Die overblijfselen ko 
men aan de varkens van onzen boer ten goede. 
Er zijn enkele menschen bij die de kuch niet kunnen ver 
dragen. Met een bewijs van den dokter kunnen zij wit 
brood krijgen. Bij de kuch krijgen wij ons portie marga 
rine. Een pakje van Y2 pond wordt daartoe in zessen ver 
deeld, dat is dus nog geen Y2 ons per dag. We kunnen er 
net onze kuch mee gesmeerd krijgen. Het is zeer eigenaar 
dig dat het product altijd boter wordt genoemd, net ofhet 
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echte boter was. Ik kan er niet toe komen het met dezen 
naam aan te spreken, een naam die haar niet toekomt, en 
praat daarom altijd van margarine. 
Het is wonder welke rare theorieën of men over deze mar 
garine kan beluisteren. "Deze margarine is veel beter, dan 
watje in de winkels koopt," zegt de Amsterdammer. "Ja," 
zegt een ander, "hier zit meer echte boter in." Als ik dan 
verklaar dat margarine een kunstproduct is en niets met 
natuurboter heeft uit te staan willen ze mij niet gelooven. 
Het menggebod dat we indertijd hebben gekend heeft hen 
blijkbaar heelemaal in de war gebracht. Intusschen kan ik 
nu niet beweren dat die marga 
rine niet te genieten zou zijn. 
Het is zeer zeker te proeven dat 
het anders smaakt, als wij thuis 
gewend zijn. Maar er is zooveel 
dat anders is, dat deze kleinig 
heid niet eens erg opvalt. 
Toen ik nog voor mijn nummer 
diende, heb ik menschen mee 
gemaakt die persé de margarine 
niet wilden gebruiken. Zij na 
men een jampot met boter mee 
van huis en smeerden daarmee 
hun kuch. Maar als dan de pot 
bijna leeg was en de restjes die 
bovenaan waren blijven zitten 
allerlei bedenkelijke kleuren 
begonnen te vertoonen, dan 
prefereer ik toch maar liever de 
margarine. "Wil je soms ook 
wat boter, want anders wordt 
zij sterk," was het dan tegen 
mij. Het was dan soms moeilijk 
een behoorlijke reden te vinden 
om voor de eer te bedanken. 
Behalve kuch en margarine is 
er meestal ook nog iets op de 
kuch. Belegging zullen we 
maar zeggen. Een potje jam 
voor 2 man en 2 dagen, koek, 

leverworst, bloedworst, boterhamspek, kaas enz. 
Een product dat ik eigenlijk nog niet eerder had meege 
maakt is smeerkaas. Hoe het gemaakt wordt weet ik niet, 
maar het smaakt heel goed. Het is, in pakj es van 1 ons 
denk ik, verpakt in zilverpapier. We moeten 2 dagen met 
een pakj e doen. . 
Een van mijn sectie-kameraden, die het blijkbaar nogal 
goed doen kan, brengt elken keer van die heerlijkheden 
mee van huis, sardientjes, enz. Ook was er eenmaal een 
platronde doos bij, met Zwitsersche smeerkaas. Een keu 
rige doos, waarin 5 pakjes in zilverpapier verpakte kaas, 

netjes gerangschikt. Het ver 
wonderde mij, dat zoo'n doos 
uit Zwitserland moet komen, 
terwijl Holland toch zoo'n bo 
ter- en kaasland is. Toen ik in 
formeerde naar den prijs van de 
doos, bleek het dat deze kaas 
ruim driemaal zoo duur was als 
gewone volvette kaas. Of de 
productiekosten van smeerkaas 
hooger zijn weet ik niet, maar 
het lijkt mij toe dat het niet 
goed is van onze kaasproducen 
ten om dit terrein aan Zwitser 
land over te laten. Als het pu 
bliek graag mooie dozen wil 
knopen, moet men daaraan 
maar voldoen. 
's Morgens krijgen we thee en 's 
middags koffie, voor den twee 
den broodmaaltijd, d.w.z. voor 
de rest van de kuch, die we 's 
morgens hebben overgehou 
den. 
Om 5 uur is het middageten. 
Dat middageten is een belang 
rijk ding in het soldatenbestaan. 
Men kan het goed en slecht 
treffen. Met hetzelfde materiaal 
kan het personeel van den 
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eenen keukenwagen heel wat beter produceeren dan de an 
dere. Het ligt er veel aan of de koks iets van het vak ken 
nen en bovendien of zij zich werkelijk de moeite willen 
getroosten om het goed te doen. Wij hebben het zeer mid 
delmatig getroffen. De deskundigheid van de koks laat 
nogal wat te wenschen over. De redacteur wil graag weten 
of wij wel eens .Jieete bliksem" krijgen. Ik kan daar ei 
genlijk niet een precies antwoord op geven. Ik ben nooit 
zoo'n erge potkoker geweest. Wij eten bijna altijd "rats". 
Hiermede wordt een product aangeduid, waarbij aardap 
pelen, groente en vleesch door elkaar zijn gestampt. Die 
groente kan zijn andijvie, wortelen, kool, boontjes, uien en 
ook appels. Dit is inderdaad al enkele malen gebeurd. Wij 
letten niet zoo erg op de groente, die erin verwerkt is. Voor 
ons is het vleeschgehalte het belangrijkste, en dat loopt 
nogal eens uiteen. Het schijnt dat door het stampen het 
meeste vleesch onder in de kookpotten terecht komt, dus 
als je daarvan krijgt, ben je goed af. Het kan ook zijn dat 
je het slecht treft. 
Een enkele maal krijgen we groente apart en het 
vleeschrantsoen in den vorm van een bal gehakt. 
Verder is er soms nog pap. Die komt van de melkfabriek, 
kamemelksche pap, zoetemelksche pap en wanneer men 
het eens lekker wil maken, puddingpap. 
Het blijkt mij, dat er over de eterij heel wat te vertellen is, 
maar de brief is nu lang genoeg, een volgende maal over 
iets anders. B. 

12-1-1940 
Brieven van een gemobiliseerdejonge boer 

Koude en gladheid 
Wanneer ik dezen brief zit te schrijven, ben ik met verlof 
thuis. Buiten ligt sneeuwen vriest het. Het valt niet mee 
met de burgerkleeren aan. Het warme soldatenpak heeft 
ons verwend. Het sluit zoo dicht aan den hals en het is in 
de voering voorzien van een dikke laag watten, zoodat de 
koude niet zoo gemakkelijk doordringt. 
De burgerkleeren kunnen daar niet tegenop. Je hebt een 
gevoel of je bijna geen kleren meer aan hebt, dus het ligt 
voor de hand dat we kouwelijk zijn en dat het goed 
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De soldaat helemaal links is Teunis Burgers 

oppassen is, om niet snipverkouden te worden, of door een 
of anderen griepvirus te worden aangetast. Er zijn er dan 
ook velen die thuis ziek zijn. Bij ons 4 van de 28 personen. 
Zij zijn thuis ziek geworden en blijven nu zoolang thuis 
totdat de ziekte geweken is. Natuurlijk is daarvoor noodig 
een verklaring van den huisdokter, welke op het gemeen 
tehuis moet worden afgestempeld. 
De veronderstelling wordt wel eens uitgesproken dat het 
met de ziekte niet zoo erg zou zijn, maar dat het de betrok 
kenen eigenlijk om extra verlof te doen was. Ik zelf heb 
dit ook wel eens verondersteld maar gezien de huidige er 
varingen kan ik me best begrijpen dat men ziek kan wor 
den, wanneer men in de tegenwoordige vorstperiode zijn 
soldatenpak voor een burgerkostuum verwisselt. 
Bovendien is het ook nog zoo, dat men achter in de week 
aan de beurt zijnde voor verlof, ook al zou men voor in de 
week een begin van griep krijgen, het toch nog zal trachten 
vol te houden tot aan de verlofdagen, om dan ziek 
thuis te komen. Dergelijke gevallen zijn mij ook bekend, 
en zelfs een geval waar het op longontsteking uitliep en de 
patiënt is gestorven. 
Velen zijn bij ons verkouden. Het is hoesten en nog eens 
hoesten. Als je er eenmaal mee aangemaakt bent, benje er 
zoo nog niet weer af. In het burgerleven, dan kun je jezelf 
wat ontzien als je verkouden bent en dan is het meestal 
gauw weer voorbij, maar in het militaire leven bestaat dat 
nu eenmaal niet. Je bent ziek, of je bent gezond. 
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Vooral een dag op wacht is iets wat tegenwoordig zware 
eischen aan 's menschen gezondheid stelt. Eén uur schil 
deren, twee uur rust in het wachtlokaal, totdat de 24 uren 
weer voorbij zijn. 
Wij weten zelf niet waar wij de meeste koude lijden, op 
den weg, of in het wachtlokaal bij de kachel. Die kachel is 
n.l. maar een heel klein dingetje en het lokaaltje is erg 
tochtig. Het is een houten gebouwtje, dat van losse schot 
ten in elkaar kan worden gezet en het tocht erg onder den 
vloer heen, omdat men bij het opzetten niet de moeite had 
genomen om rondom heen de zaak met grond dicht te 
gooien en nu men het wel graag zou willen, de grond hard 
bevroren is. 
De sergeant-wachtcommandant en een soldaat zaten on 
langs bij de kachel in het wachtlokaal, met de overjas aan, 
van voren waren ze warm en over den rug waren ze bijna 
bevroren. Toen besloten zij maar eens een poosje an 
dersom te gaan zitten, met den rug naar de heete kachel. 
Na eenigen tijd moesten zij allebei ervaren, dat er een 
groot gat in hun jas was gebrand. Ze moesten beiden naar 
de fourier om een nieuwe jas te halen. Een dag op wacht 
is dus geen plezier als het zoo koud is en je hebt groote 
kans om er met een dikke verkoudheid af te komen. 
Een soldaat naast mij moet ook erg hoesten. Hij is pas met 
verlof geweest. "Ja," vertelt hij, "mijn vrouw wou mij 
haast niet meer laten gaan." "Als je wéér komt, en je moet 
nog zoo hoesten, ga ik naar den dokter een briefje halen 
en dan ga je niet weerom", had ze gezegd. Een flinke 
vrouwen ze had gelijk, dat ze zorgzaam is voor d'r man's 
gezondheid. 
Met dit winterweer kan men ons niet veel laten doen. Het 
pionieren ligt natuurlijk allang stop en voor marschen en 
andere oefeningen is het haast te glad. Toch is dit laatste 
het eenige dat in aanmerking komt en dat daarom ook 
maar gebeuren moet. We moeten toch beziggehouden 
worden. Zoo hebben we onlangs nog een marsch gemaakt 
van 20 K.M. over spiegelgladde wegen. We vertrokken 
geheel zonder uitrusting met veldmuts en overjas en in den 
beginne was het nog wel fijn. Het was mooi winterweer 
en de zon scheen. Van behoorlijk marcheeren was natuur 
lijk geen sprake, omdat het meer glijden dan loopen was. 

A&H 204 

Er moest ook met de schop gewerkt worden 

Het beslag onder onze schoenen en de hoefijzers onder de 
hakken maken het loopen nog zooveel moeilijker. 
Na 10 K.M. keerden we denzelfden weg terug, maar toen 
we weer thuis waren, waren we doodmoe. Bepaalde spie 
ren in ons bovenbeen schijnen het met al dat glijden zwaar 
te verantwoorden te hebben. 
Toch hebben we na onze thuiskomst niet lang gerust, want 
er was vrijgegeven om te schaatsen. En als men daar nu 
eenmaal liefhebber van is, dan deert U geen vermoeidheid, 
maar dan gaan de stalen roeden aan de voeten en dan zwie 
ren we weldra lustig over het gladde ijs, om dan na eeni 
gen tijd te ervaren, dat nu weer andere spieren pijn gaan 
doen van de inspanning. 
Er zijn in onze buurt zeer goede ijsbanen en we hebben 
ook al aardig van 't schaatsrijden geprofiteerd, want bijna 
elken middag krijgen we wel gelegenheid daartoe. Er zijn 
wedstrijden georganiseerd door en voor de soldaten en we 
hebben gemerkt, dat de menschen uit het Noorden in het 
hardrijden goed bedreven zijn. 
We hebben het geluk, dat ons kwartier goed warm gehou 
den kan worden. Op onzen zolder is het niet koud en de 
kachel is ruimschoots in staat om de temperatuur op de 
goede hoogte te houden. Daar boffen we mee, want dat zal 
hier en daar nog wel anders zijn. Met dat al hopen we toch 
maar dat het weer spoedig omslaat, en dat we weer aan het 
pionieren kunnen gaan. B. 
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~ Boekbespreking 

Het Nederlandse meisje Audrey Hepburn 
Robert Matzen 

'Het Nederlandse meisje. Audrey Hep 
burn', is een vertaling van 'Dutch girl'; 
Audrey Hepburn, World War 11'. In het 
boek 'Dutch Girl' beschrijft Robert 
Matzen de jaren die actrice Audrey 
Hepburn tijdens de oorlog doorbracht 
in Arnhem en Velp. 
De bekende actrice Audrey Hepbum 
werd als Audrey Kathleen Ruston (1929 
-1993) in Brussel geboren uit het 
tweede huwelijk van haar moeder Ella 
van Heemstra met Joseph Victor An 

thony Hepbum-Ruston, geb. Uzice, Bohemen, 1889, t 
Dublin, Ierland 1980. 
Audrey Hepbum had als dochter van Ella van Heemstra 
Nederlandse voorouders. Ella baronesse van Heemstra 
was in 1900 geboren in Velp, als dochter van Aamoud Jan 
Anne Aleid baron van Heemstra (1871-1957), burgemees 
ter van Arnhem (1910-1920) en Elbrig Willemine Hen 
riette barones van Asbeck (1873-1939). 

Een internationale kindertijd 
Audrey Hepbum's ouders trouwden in 1926 in Jakarta, In 
donesië, toen Batavia genoemd, in Nederlands-Indië. Haar 
vader was daar werkzaam in de bankwereld, maar werd al 
gauw overgeplaatst naar Europa. 
Het gezin verhuisde regelmatig. Men woonde dan weer in 
Brussel, dan weer in Londen, Den Hmig en ook in Arn 
hem. Door de vele verhuizingen sprak de jonge Audrey 
verschillende talen. 
Hepbums vader, Joseph Ruston komt tijdens WO II in een 
Engelse gevangenis terecht vanwege zijn lidmaatschap 
van de British Union of Fascists van Oswald Mosley en 
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l ook haar moeder lijkt fascistische sympathieën te hebben 
gehad. Na de tweede scheiding in 1939 gaat Audrey met 
haar moeder en de twee oudere halfbroers Alexander en 
Ian (kinderen uit haar moeders eerste huwelijk) wonen in 
Arnhem aan de Sickeszlaan 7. Een paar maanden later ver 
huist het gezin naar de Jansbinnensingel 8A. 

Een geboren podiumdier 
Op 10-jarige leeftijd begon Audrey een balletopleiding 
aan de Arnhemse Muziekschool waar ze al gauw een "top 
talent" werd genoemd. Zij bezocht die opleiding van 1939 
tot 1945. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf ze meer 
dere malen met haar school openbare balletuitvoeringen. 
Audrey noemde zich op den duur Edda van Heemstra, om 
dat Engels klinkende namen riskant waren gedurende de 
Duitse bezetting in Nederland. Als één van haar ooms 
wordt geëxecuteerd vanwege verzetswerk en haar half 
broers Alexander en Ian ook worden opgepakt om in 
Duitsland te gaan werken, vertrekken Ella en Audrey, 
voor hun veiligheid eind 1942 naar Ellas vader, die dan 
in Velp woont. Maar zo veilig was Velp niet. Seyss-In 
quart had er zijn intrek genomen en de SS zat in een bank 
gebouw. Maar op De Beukenhof aan de Rozendaalselaan 
brengen Audrey en haar 
moeder verder de oorlogsja- '1'." 

ren door. Hepbum was 16 
jaar toen Velp werd bevrijd. 
Zij heeft daar hongergele- 
den, zou illegaal werk heb- 
ben verricht en onderging 
ook de spanning van bom 
bardementen die op Velp 
werden uitgevoerd door geallieerde vliegtuigen die het 
voorzien hadden op de vele Duitse stellingen in het dorp. 
Volgens de schrijver van het boek hebben die oorlogsj aren 
in Velp haar gevormd. Haar latere inzet voor oorlogs 
slachtoffers en haar familiegeschiedenis moeten hier haar 
wortels hebben gehad. 

Robert Matzen. Hel Nederlandse meisje Audrey Hepburn, haar tijd in 
Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uitgeverij: The House of 
Books. Verkrijgbaar van af 15 september 2019. Fineke Burgers 
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ONS VERLOREN HERTOGDOM 
Geschiedenis van Gelderland 

René Arendsen / Oanker Jan Oreel 

Na de spannende serie van de Ridders van Gelre op om 
roep Gelderland is nu een stripboek uitgekomen over Ons 
verloren Hertogdom. Dit Hertogdom was groter dan de 
provincie Gelderland nu. Een deel behoort nu bij Duits 
land en het stuk bij Roermond tot de provincie Limburg. 
Maar hier liggen wel de wortels van het huidige Gelder 
land. Direct in het begin van het boek vindt u een duidelijk 
kaartje van de vier kwartieren: Arnhem, Zutphen, 
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Nijmegen en Roermond. Op de volgende bladzijde staat 
de stamboom van de graven van Gelre, dat is handig als u 
in de loop van het verhaal de draad mocht kwijtraken. 
Het voordeel van een stripboek is, dat je nu alle belang 
rijke figuren min of meer in levende lijve ziet. Ook alle 
gebouwen, of ze er nu nog zijn of niet, staan op papier. 
In 1418 sloten de steden en ridders een verbond. Ze beslo 
ten samen een nieuwe hertog te kiezen om daarna samen 
met hem het Hertogdom te besturen, zo ontstond het Gel 
ders parlement. Gelre liep bestuurlijk voorop. 
Gelre had een hertog, het gewest Holland maar een graaf. 
Toen Amsterdam nog een zompig moerasdorp was, bloei 
den steden als Nijmegen, Zutphen en Tiel, het waren wel 
varende handelsplaatsen. Heel belangrijk waren de Han 
zesteden waaronder Harderwijk, dat toen aan open water 
lag. In Gelre waren wel 15 Hanzesteden, meer dan in welk 
ander land ook. De handel bracht welvaart voor het ge 
bied. In Gelre lagen ook veel kastelen. De graven met hun 
gevolg reisden veel rond en verbleven graag op Rosen 
dael, een van hun belangrijkste kastelen. 
De geschiedenis kent ook de nodige belangrijke vrouwen 
zoals Katharina van Kleef en Maria van Gelre en Gulik. 
De laatste liet een heel mooi gebedenboek na. 
De middeleeuwse geschiedenis van Gelre komt tot leven 
in dit stripboek. Smullen voor jong en oud. Een must-read 
voor iedere trotse Gelderlander van 8 tot 80! 

Ridders van Gelre, Ons verloren Hertogdom, is tot stand 
gekomen door een groot projectteam waaraan deelnamen: 
Stichting Cultuur en ErfgoedLab, Omroep Gelderland, 
Historischer Verein fur Geldern und Umgegend e. V., 
Kloster Graefenthal, Geldersch Landschap en Kasteelen, 
Erve Eme, Erfgoed Gelderland, Musea Zutphen en de Sint 
Walburgiskerk. Het stripboek werd gratis verspreid onder 
alle scholen in de gebieden die ooit onder Gelre vielen, 
van de Bomrnelerwaard en Roermond tot de Achterhoek 
en de noordelijke Veluwe. Er is zelfs een Duitse vertaling 
voor onze oosterburen. 

René Arendsen, tekst! Oanker Jan Oreel, tekeningen. Ons ver 
loren Hertogdom, geschiedenis van Gelderland, Stichting Cul 
tuur- en Erfgoedlab 2019. Nelleke den Boer-Pinxter 
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A-Ha 
De 3e muziektent van Ellecom 

Fineke Burgers 

Muziektent uit 1902 Troost bij hotel Brinkhorst in 1925 JS 

De eerste muziektent was van 1902. Na de tweede wereld 
oorlog in 1947 werd de tweede muziektent gebouwd. 
Deze was het, die vervallen en dichtgetimmerd stond te 
wachten op zijn einde. Na decennia het middelpunt te zijn 
geweest van vele dorpsactiviteiten, brandde het tijdens ou 
dejaarsnacht 2016 af. 

De 2de muziektent van Ellecom, die eind 2016 afbrandde 
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'Deze zal, als alles meezit, tegen het einde van 2018 
weer fier overeind staan', zoals de auteur van het artikel 
over de geschiedenis van Ellecoms muziektenten schreef 
in het 200ste nummer van Ambt & Heerlijk (september 
2018.) Als een feniks uit zijn as herrezen. 

Snel na de brand sloegen allerlei Ellecomse groeperingen 
met de gemeente de handen ineen. En op 30 juni 2019, 
werd, na een geslaagde crowdfundingsactie een spiksplin 
ternieuwe muziekkoepel geopend. De architect Jan Roo 
ding uit Ellecom maakte een ontwerp waar iedereen het 
mee eens kon zijn. Het is een gebouw bestaande uit duur 
zaam eikenhout, het dak bedekt met sedum past goed bij 
de natuurlijk omgeving van Ellecom. 

De opening van de nieuwe muziektent op 30 juni 2019. Foto uit 
facebook bericht Ellecoms Belang 

'Muziekkoepels, dat is voorbij', kopte de Gelderlander 
van 12 mei 2019. Maar dat is gelukkig in de meeste plaat 
sen van de Gemeente Rheden niet het geval. Zowel in El 
lecom als in Rozendaal, als in Spankeren, Rheden en Velp 
staan de muziektenten nog fier overeind en worden ze 
veelvuldig gebruikt. Alleen de plaats Dieren moet deze 
evenemententrekker al sinds 1971 missen. 

Bronnen: Ambt & Heerlijkheid, no. 200, september 2018, (John Stri 
ker), De Gelderlander, htlps://rheden.nieuws.nl, www.inellecom.nl. 
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~~ __ M __ e_d_e_de_'_in_g_e_n_v_a_n __ he_t_b_e_s_t_u_ur __ ~l 
Beste leden, 

Het vernieuwde bestuur heeft zijn aandacht in het komend half jaar gericht op: 
1. Ten eerste: De maandelijkse cultuurhistorische weekend-tentoonstellingen t.g.v. het 65-jarig Jubileum van OHK en de 

afsluiting ervan, de 'Grande finale' in november a.s. in Laag-Soeren. Als de leden deze uitgave ontvangen zijn er in 
vijf van de acht dorpen tentoonstellingen geweest. De belangstelling is goed te noemen en de Kring kon een aantal 
nieuwe leden begroeten. Wij streven naar 600 leden. 

2. Ten tweede: De boven verwachting grote belangstelling voor de zomerexcursie naar slot Zuylen in combinatie met 
een vaartocht op de Utrechtse Vecht. De grote belangstelling heeft ons verrast (niet eerder hebben we dit in deze 
omvang meegemaakt) en roept de vraag op hoe hier voortaan mee om te gaan. Toewijzing van deelname 
bijvoorbeeld op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen, is een mogelijkheid, maar daarnaast is een 
duidelijke berichtgeving naar de leden ook gewenst. 

3. Ten derde: De opbouw naar zowel een digitaal- als een te bezoeken archief, begint langzamerhand vorm te krijgen. 
Er is een uit vier personen bestaande werkgroep, die wekelijks op donderdagmiddag bezig is met het inventariseren, 
selecteren, ordenen en registreren van bestaande- en nieuw aangeboden archieven. Richtlijnen voor het aanbieden 
blijken ook nodig te zijn. 
Tegelijkertijd ontstaan er door de eigen archiefruimte nieuwe mogelijkheden voor het geleidelijk uitbreiden van onze 
activiteiten en het oprichten van werkgroepen hiervoor. 

4. Ten vierde: De uitbreiding van activiteiten noodzaakt ook tot een bezinning op het beleid van de Kring voor de 
komende jaren. Het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan, het communiceren hierover met de leden en hen er bij te 
betrekken zijn duidelijke aandachtspunten. Om die reden wil ik de leden oproepen om eventuele suggesties hiervoor 
bij het secretariaat kenbaar te maken. 

5. Ten vijfde: Het sluiten van een nieuwe overeenkomst per november 2019 met de Woningcorporatie Veluwonen in 
Eerbeek voor het gebruik van de twee archiefruimten in het Sprengenhus te Laag-Soeren. 

Afrondend hoop ik velen van u te zien op de OKRR-tentoonstellingen te Spankeren (15/16 sept.), Rheden (11/12 en 13 okt.) en 
Laag-Soeren (15/16 en 17 nov.). en bij de dorpswandelingen in dezelfde weekenden. ~~-----------------------------, 
Jan Jansen, voorzitter. 

Wethouder Doris Klomberg opent de tentoonsfeling in Dieren 
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