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OUDHEIDKUNDIGE KRING 
Rheden 
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verschijning van publicaties daarover, alsmede het 
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gen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk 
doel nastreven. 
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chiefruimte aan het opbouwen met boeken, docu 
menten en enkele museale voorwerpen. 
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voor iedereen te raadplegen ofte bezichtigen zijn. 
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ingespannen om alle rechthebbenden van tekst- en 
illustratiemateriaal op te sporen. Mocht u menen 
rechten daarop te kunnen doen gelden, dan verzoekt 
zij u contact daarover met haar op te nemen. 
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~ Van de redactie 1--- 
it is het laatste nummer van Ambt & Heerlijkheid in het geslaagde 

jubileumjaar van de Oudheidkundiqe Kring Rheden-Rozendaal, 
voortaan afgekort als OHKRR. Cathrien van de Ree vervolgt haar 
serie over de bouwstenen van Rhedense monumenten. 
Uit het leven gegrepen is een interview van Marijke Bruinewoud met 
Ina Kraay-van Middelkoop, dat Truus Havinga heeft bewerkt voor 
A&H. Hierna vervolgt Truus met een verhaal over de 1ge eeuwse 
Dominee-dichter PA de Génestet die in Rozendaal heeft gewoond. 
Jos Leeman houdt vast van lekkere taartjes. Hij heeft in ieder geval 
voor ons alles uitgezocht over banketbakker Jan Willem Bosman en 
wie hem voor gingen en opvolgden in Dieren. 
Binnen kijken in Café 'de Sok' in Velp, wie wil dat niet? In het 
buurtcafé doet een tabernakel dienst als bar. Marijke Bruinewoud 
heeft uitbater Ron Steenbergen geïnterviewd en Fineke Burgers heeft 
het voor u bewerkt voor A&H. In dit nummer het beloofde artikel van 
Fred van Daalen en mij over de arbeiderswoningen van De Bazel in 
Dieren. Hierop volgt een leuk verhaal van Aris Blankenspoor over 
Reinder van den Brink, de stroper van de Schutsheide in het 
Soerense Schaddeveld. Als aanvulling op de geslaagde jubileum 
tentoonstelling in Velp nog een verhaal over een jongen die vanuit 
Indië in Velp in de kost kwam en over repatrianten en hun de 
contracthotels waarin ze werden ondergebracht. A-Ah, ha-ha Hof te 
Dieren, wij proberen u duidelijk te maken wat daar te lachen valt. 
Als laatste het verslag van de zomerexcursie van de OHKRR door 
Willem van Katwijk, een van de deelnemers. Op onze website vindt u 
prachtige foto's van hem: htlps://www.oudheidkundigekring.nl/ 
Namens de hele redactie wens ik u een goed uiteinde en veel 
leesplezier in 2020 toe! Nelleke den Boer-Pinxter 

Rectificatie: Bij de inleiding van het artikel over het schilderij van 
Abraham van der Zee (A&H 204) stond dat het Bosch huis aan het eind 
van Wereldoorlog II in 1945 is verwoest. Een attente lezer uit Rozendaal 
vertelde echter het volgende: 'Het huis is niet in de oorlog verwoest, maar 
in 1948 door brand verloren gegaan. De toenmalige bewoner van het 
rechter gedeelte, Cor de Gruyter, kreeg toestemming om de achter het 
huis gelegen houten schuur te verbouwen tot woning. Latere eigenaar 
heeft dit huis vervangen door het stenen huis dat nu op die plek staat'. 



OUdlieü;{liundlge Xring 'Rheden-Rozendaai 

Steen voor steen 2 
Bricornasteen uit Dieren 

Cathrien van de Ree 

De 'brique ornata', samengetrokken tot 'bricorna', is een 
baksteen die niet zo buitenlands is als de naam klinkt. De 
brieomasteen werd namelijk vanaf 1905 geproduceerd 
door de firma Van de Loo te Dieren. 

De bricornasteen 
Voor de brieomasteen wordt een strak soort strengpers 
steen gebruikt, de verblendsteen. Dit is een holle, scherp 
afgesneden baksteen van vette klei, die mooi strak bleef 
bij het bakken. Daarom werd hij vaak als gevelsteen ge 
bruikt om mindere bakstenen te verbergen (Duits: ver 
blenden). De steen werd al rond 1850 uitgevonden, maar 
vooral rond 1900 kwam hij echt in zwang in de bouw, 
vooral in de Jugendstil en overgangsarchitectuur. I 

Strengperssteen van de fa F. van de Loo. 

De strakke strengperssteen/verblendsteen werd met klei 
verf van een patroon voorzien. Meestal ging het om drie 
hoeken ofruitvormen in bruin, groen of zwart op een witte 
achtergrond. Door deze te combineren met geheel witte of 
gekleurde verblendstenen of met geglazuurde verblend 
stenen konden allerlei sierranden en zelfs teksten gevormd 
worden. 

2 

r~~~~~=~~=~~~~~~~~~~~l 
II ••• al ••••• • 111 ••••••• jiiiii i. II 
11 • - I •• ...;;;: 11 •• 1 ••• IIJ LIIJ • L •• ' II 
II ••• All =-. r .LA ., ., ..- ., 11 
II •••••••••• pi ••••••••••• " 11 II -- - - -- - - - -- - - - -- - - I' ~============--=====~ 

-----------_. 
.• ~ _ho. • __ • ..,. • • •.. _. ._ ••• ~. • •••.•••.• 
• II ...• L II'UU' J" U'I._ L_I -LI •. IIII , '-, r: I:. .• ! 1.1 C ~~ 1"\ r_ .:J \.,!, ,_, '-, !.. 1... _ 

Afbeelding uit catalogus van de firma. Bron: invaluable.com.uk 
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In lig. 107 geven wij de modellen 
VUT! Bricomn, die gewoonlijk in Voorrand 
worden gehouden, 

Alle modellen behalve Ct worden 
geleverd in koppen en halve koppen. 
De modellen C, G, Ti en I in rollagen. 
De koppsu zijn: 10,2 X 5,& X 4,8 cM. 
De halve koppen: &,1 X 5,5 X 4,8 " 
Do rollngen : J 0,2 X 4,8 X 4,.8 ., 
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Modellen en maten van de bricorna. Bron: Bouwkundig tijdschrift 1906. 
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Oudheidkundiqe Xring Rheden-Rozendaai c 
De 'door-en-door' kleur van bakstenen wordt overigens 
vooral beïnvloed door het type klei en door eventuele bij 
menging van mineralen. Rode baksteen bevat veel ijzer, 
soms van nature, soms toegevoegd. Klei met kalk geeft 
geeltinten en toevoegen van een mangaanverbinding kan 
een bruine baksteen opleveren. 
De sierranden en opschriften zijn nog vaak te vinden rond 
een winkelpui of in een tableau met de naam van het pand. 
Ook in de gewone woningbouw werden versieringen met 
gekleurde baksteen en bricornasteen regelmatig toegepast. 

Het voormalige telefoonbureau te Dieren, Hogestraat 27. 

De fabriek van bricorna 
De firma Van de Loo was actief in de tijd dat er nog vele 
steenfabrieken aan de IJssel stonden. In 1863 begon wijn 
handelaar F.H.G. van de Loo uit Dieren een steenfabriek 
in de Havikerwaard. In 1872 nam F.A. van de Loo het roer 
over en drie jaar later zijn weduwe, Mw. Van de Loo-van 
Heukelum, zelf ook een steenfabrikantendochter. Het kan 
toor was echter in Dieren gevestigd, zoals ook blijkt uit 
een willekeurige personeelsadvertentie uit 1896. 
Toen de fabriek in 1905 met de bricornasteen begon, 
heette hij officieel: N.V. Fabriek van nageperste en andere 
stenen V.h. Frans van de Loo. In die tijd werd een verglaas 
oven geïnstalleerd voor verglaasde verblendstenen, ook 
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De Firma Fr. '1 AN" I)I~II LOö Sre 
te D,', vrllagt dir eet een bek \Vaam 

Machinist 
op de :s ceuf bride te Bisgerden bij Doesburg. 

Advertentie uit de Arnhemsche Courant van 16 april 1896. 

een geliefd product in de Jugendstil. De geografische situ 
atie, hier op een kaart uit 1906, is nu nog goed herkenbaar, 
al zijn de fabrieken verdwenen. 

N2492 
ANGERLO. 

/'érkclld in J g03. 
1 

Schaal van 25000. Uitgave '906. 

De fabrieken in de Havikerwaard, 1903. Grote Historische Atlas 
Gelderland, uitg. Nieuwland. 

Tot 1920 bleef de fabriek in handen van de familie Van de 
Loo. Daarna volgden overnames en reorganisaties, zoals 
in de hele sector. In de jaren '30 was Jurgens Waalsteen 
fabrieken te Nijmegen eigenaar van de fabriek in de Havi 
kerwaard, met vier ringovens, en van een grote steenfa 
briek in Erlecom. De fabrieken vormden het onderpand 
van een hypothecaire lening. 
Toen Jurgens in gebreke bleef de lening afte lossen, zou 
den beide fabrieken verkocht worden. De fabriek te Bin 
gerden werd inderdaad op 17 november 1936 geveild en 
door een beleggingsmaatschappij gekocht. 

3 



Oudheidkundiqe Krinq 'Rheden-Rozendaai c 
BElANGRIJKE OPENBARE UERKOOrlNG 

van de Steenfabriek "Bingerden" in de 
Havikcnvaard a. d. Ijssel te De Steeg, 

eigendom van de N.V. JrRGEXS' WA1\tSTEENl".WRIEKEN 
v/b. Fr. v. d. Lee Sr. 

Nots'rlsaen M F. D. E. HORST te Doesburg en l>ir. TH. V. 
J. M. FELOBRUGGE te Arnhem, zullen in HOtel "Oe Bugel" 
te De Steeg 

PljBL.lEK VERKOOPEN 
op DondeNbgm 12 en 26 Novt>mbt<r 19118 telkt'ns te 2 ure n.m, 

bij Inzet eu toeallllf de VASTE GOEDEREN, bestaande uit; 

DE STEENFABRIEK 
met 4. ringovlns met een Cl!.pu~II('ll ">lJ1 4;; miUlO('Jl steenen, 
PcrS{'rljgcooowell, 100 steenhutt en en vr-rdcre fnbriek$. 
gebouwen, stalgehouw, hel!ranhuis, kanteergebouw en 

bnzenwonlng, arbeldswoulnm-n, i:lhrl~\u>terrein en 
nanligg.wde w('Uand-'n ter l(<,:znmcnIUli~ grootte 

van 88,67,08 11..\. 
In pm ceeten, div. massa's eo ccmmaaues en. In generale !ll!t!:l!l". 
op Dlnsdllg 1. Novembt'r t9:1Il en \'olgende d:\g:>n je 10 uur 
pretJe', me., medewerklng van cl neeren O. de .••• 'amlng en 
L. "Blv.itcr, mhltcllUU's In I1IAchlnCJ'j"(:Jl en metalen te Amster 
Jam: de n,,,clllneTlei!n en v~ r {:kr"n mventarts eo de opstsuen 
\·(:.{'-:&aovcr ntet met het onroerend goed verkocht. 

Na anoop van de veiling \"11.'1 het vast goed zullen de ge 
bouwen en terreinen met machinerieën en verder ë. n tnventarts in 
div. comblnattën en vervolgen •• nlle terreinen en gebouwen met 
d 0 gehcelUl Inventaris in massa worden aungcbooen. 

A8.lwnardlt.l, van de g=bouwen en terrernen. geltOChl In coniet 
nauc met de machinerteen. ()nmldd~lIült na de gunrung, Gij ge 
~\Hrten &.1nlI001" aanvaarding van de machinerieën pn'_ vol 
gons veïungsccudtuën en van dl! nroereude goederen na ent 
ruhnlng , doch uiterlijk op 15 :Ma.1:rt 1037. 
Ul'Wlng VUD het onroerend gl>M vóór ol op 1 Feb r. 19~7 ten 

kantere van Notaria HorBt te Doesburg. Koepoo.·t_tra.at 240. 
met bijbetallng van f> « rente vanai den dag der aanvaardlng , 
vnn fit" mncntnerleën enz. YOlgC'DS \ eiltl.gscondlUe3. 
Lasten. Grondbelasttng ont,d.l.: ::': f 8,- per H.A. voor ra 

brle!(.~t('rrein en :!: 13.50 per H.A, voor wcnsnc; voor gebouw 
± j 1000. - In totaal per jaar. Ceen pol er- or watersen ps- 
1'l . -t en. 

U-·:r.ichti"Înf:' op alle werkdagen (behalve Zaterdags) van 
10--1 uur op vcrtoon van ca.talogus. 
Au.n"ijzluj.( t op ve •.. ,w~IO doo.r de Beeren M, R(!mmcJi.nk en 

J. P. E\' rLard. op het térrein aanwezig. 
\'0 :ols nlie.·' zonais brccnvocrta emscbreven bij catalogus met 

kaarr , \"·'II,c. c\'("Il",ls alle .,'rcl .r e Inlichtln~'clJ, v rk:'lj&l,ma,r Is 
en 1IlUilore "en ~l r;~ I·lof~l. J"01?pwrl!ltranl 2,10, Oh burg. 

"'''t.nne F ldbns;ge, v I, ~rbml1 'n~tl,gel 5 te AHlh.'111 en <1e 
li"cr 'U I.! \'11.1 ing n Bi<c;'.:r, A.ll ~tcl 117 h, .4.ulslcrdalll. 4568 

Advertentie uit november 1936, geplaatst in Arnhemsche Courant en 
andere bladen. 
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Na een opleving na de 2e Wereldoorlog kreeg de bak 
steen industrie het steeds moeilijker en zo ook "Binger 
den". In 1983 kocht J. van de Kamp de failliete fabriek, 
omdat hij belangstelling had voor het goede zand onder de 
fabriek. Hij moest de fabriek echter minimaal 5 jaar voort 
zetten. Van 1989-1992 werd het Koramic Steenfabriek 
Bingerden B.V. In 1992 werd de steenfabriek gesloten, 
gesaneerd en grotendeels afgebroken, Op het voormalige 
fabrieksterrein is stal Havikerwaard gevestigd. De zand 
winning is in handen van K3Delta en wordt inmiddels af 
gebouwd.? 
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Deel uit Ontwerp wedstrijd bricorna. Bron: Bouwkundig Tijdschrift, 
1906, no 14. 
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Versieringen met verblendsteen en bricorna bij woningen in het oude centrum van Dieren, omgeving Lagestraat en Veerstraat. 

Passend in de tijd 
In de tijd dat de brieomasteen nieuw op de markt kwam, 
was de Jugendstil in zwang, daar paste de kleurigheid van 
de brieomasteen goed bij. Ook bouwers die beïnvloed wa 
ren door de "overgangsarchitectuur" van het einde van de 
1ge eeuw gebruikten de brieomasteen graag. In de ge 
meente Rheden zijn diverse voorbeelden te vinden van 
deze toepassing in de villaparken en winkelpanden. 
De fabriek van Van de Loo deed ook moeite om de speci 
ale stenen aan de man te brengen, o.a. door in 1906 en 
1907 prijsvragen uit te schrijven. 

Versiering met verblendsteen en verschillende motieven met bricorna 
boven de ramen, voormalig postkantoor Velp. Bron Wikipedia. 
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Men moest dan bijvoorbeeld een bankgebouw, stationsge 
bouwtje, of villa ontwerpen met in detail en kleur uitge 
werkte toepassing van verblendsteen en brieomasteen in 
de gevel. Enkele voorbeelden met verblendsteen en bri 
coma uit de gemeente Rheden vindt u op deze pagina. 
Als u door Rheden wandelt zult u gemakkelijk zelf voor 
beelden zien. Mooie detailfoto's kunt u vinden bij de mo 
numenten op de website van Rheden op de kaart. 
https://www.rhedenopdekaart.nl/ 

Noten 
1. Wie belangstelling heeft voor de verschillende soorten stenen en de 
productieprocessen kan op internet veel vinden, o.a. op: 
www.documentatie.org/praatje en plaatje, op de site: 
www.grofkeramiek.nl van de steenfabrikanten en op de site: 
www.joostvree.nl 
2. Plannen voor de Havikerwaard zijn o.m. te vinden via www.k3.nl 

Gebruikte bronnen 
https://grofkeramiek.nl 
Kranten- en tijdschriftenarchief Gelders Archief via Delpher 

Gebruikte afbeeldingen 
De afbeeldingen zonder bronvermelding zijn gemaakt door 
Cathrien van de Ree. 

5 



Oudheidkundiqe Xring 'Rheden-Rozendaal. 

UIT «er LEVEN GEGREPEN 
Marijke Bruinewoud/ Truus Havinga 

Fragmenten uit het interview van Marijke Bruinewoud met Mevrouw Ina Kraay-van Middelkoop van stalhou 
derij Van Middelkoop uit de Poortstraat in Velp. Ina Kraay vertelt over haar familie, haar vader die ging 
werken bij de Stalhouderij Wijlhuizen in Velp en die na de oorlog de stalhouderij overnam. Haar man Gert 
Kraay die bij zijn schoonvader kwam werken en later de stalhouderij van de erven Wijlhuizen kocht. 

Stalhouderij Van Middelkoop in Velp 
Midden in Velp, verscholen achter appartementencom 
plexen en een grote supermarkt, ligt aan weerszijden van 
de Poortstraat als een kleine enclave Stalhouderij Van 
Middelkoop. De locatie bestaat uit vier woningen (huis 
nummers 2, 4, 5 en 8), een aantal schuren en stallen en een 
prieel. Als je de Poortstraat inrijdt waan je je terug in de 
tijd van rond 1850: de boerderij woningen zijn van binnen 
weliswaar gerenoveerd en voldoen aan de huidige woon 
wensen, maar van buiten is het aanzicht gehandhaafd. 

Familie Van Middelkoop 
Mijn vader, Gerrit van Middelkoop, is in 1906 geboren in 
Groot-Ammers in de Alblasserwaard in Zuid-Holland. 
Daar woonden de Van Middelkopen. Op Biljoen in Velp 

Poortstraat in Velp. Foto Marijke Bruinewoud 
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woonde toen de familie Lüps. Mijn overgrootvader en opa 
fokten schapen in Groot-Ammers en de familie Lüps 
kocht de schapen van mijn overgrootvader Van Middel 
koop. Er waren drie kinderen achterelkaar geboren en toen 
kwam er een boerderij van Lüps leeg te staan. Mijn opa 
kreeg in 1915 het aanbod om in die boerderij te trekken. 
Je weet wel, het is die boerderij aan de Zutphense straat 
weg aan de linkerkant als je vanaf de afslag vanaf Rheden 
komt. Dat was echt een hele mooie grote boerderij. 'Groot 
Frankenhof heette die. Daar is mijn opa toen met zijn ge 
zin ingetrokken, maar mijn overgrootvader bleef alleen 
achter en toen is mijn vader als kind van 9 jaar in Groot 
Ammers gebleven om mijn opa te helpen. Dat heeft hij 
gedaan tot mijn grootouders waren overleden en de boer 
derij in Groot-Ammers moest worden verkocht. Toen is 
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Familie Van Middelkoop met jonge kinderen 
mijn vader, Gerrit Middelkoop, pas naar Rheden geko 
men. Er waren daar inmiddels nog 9 kinderen op Groot 
Frankenhofbij geboren. Die kinderen vonden het eigenlijk 
niet leuk dat zij nog een oudere broer hadden die ze hele 
maal niet kenden. Mijn vader is toen naar Stalhouderij 
Wijlhuizen in Velp gegaan, die bezat paarden en koetsen. 
Hij was helemaal gek van paarden. Al die broers en zussen 
van hem waren geen paardenmensen. Mijn vader was toen 
17 of 18 jaar 

Familie Van Middelkoop met volwassen kinderen 
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Hij moest rijden voor rijkere mensen, hè. Dus mensen naar 
de dokter rijden of naar de schouwburg, dat soort dingen. 
Het was nog geen 'trouwrijden' . 
Dat deed men nog niet: bij trouwen met koetsjes naar het 
stadhuis. Dat gebeurde soms, maar in die tijd was het meer 
begraven dan trouwen. Want hij reed ook voor begrafenis 
ondememing Krop en er was er nog een, waarvan ik de 
naam niet meer weet. 0, ja Kramer. Hij werkte veel met 
Evert Mol die ook bij Wijlhuizen heeft gewerkt. Wijlhui 
zen had toen op de hoek van de Wilhelminastraat/ Arn 
hemsestraatweg een groot huis, waar nu die flats allemaal 
staan. Toen mijn vader ging trouwen heeft hij de stalhou 
derij overgenomen. Dat was in 1933. Ik ben in 1935 gebo 
ren en toen begon de oorlog zich al een beetje te roeren. 
Wijlhuizen was een NSB-er en mijn vader niet. Dat was 
toen wel een beetje moeilijk, want Wijlhuizen liep hier 
ook rond. Het is ook moeilijk te vertellen. 
Mijn vader is stalhouder geworden en heeft het bedrijf 
groot gemaakt met trouwrijden. Matser en Boekhout zaten 
met hun Stalhouderij in Arnhem en mijn vader heeft eerst 
nog wat van Boekhout overgenomen en toen heeft hij van 
Matser wat overgenomen. Er was daama in Arnhem hele 
maal geen stalhouderij meer. 
Mijn vader was de enige stalhouder hier in deze omge 
ving. Toen mijn vader begon met die stalhouderij heeft hij 
het in het begin slecht gehad. De paarden leden aan milt 
vuur. En miltvuur is een erg besmettelijke ziekte. Hij is 
eigenlijk daama helemaal opnieuw begonnen. Ja, dat ver 
haal vond ik altijd in en in triest als mijn vader dat vertelde 
aan ons, over dat miltvuur. Daama kwam de oorlog. 
Alle paarden werden 
in beslag genomen. 
Daar kon je niets aan 
doen. Ze werden voor 
vrachtvervoer inge 
zet. Mijn vader heeft 
het heel zwaar gehad. 
De mensen hebben 
hard, hard, hard ge 
werkt. 

Ina met moeder en broertje 
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Oorlogstijd 
Dokter Van der Willigen was 
hier huisarts toen ik klein was. 
Hij woonde in het huis waar nu 
dokter Bakker woont in de Sta 
tionsstraat in Velp. Het was 
deze huisarts die er met mijn 
vader voor zorgde dat Joodse 
onderduikers geholpen wer 
den. Dat staat ook trouwens 
beschreven in het boek "Ver 
borgen in Velp", dat pas ver 
schenen is, van Gety Henge- 

Dokter Van der Willigen bij veld. Ik vond het wel leuk die 
zijn veertigjarig jubileum foto van dokter Van der Willi- 
gen. Ik vind hem echt wel een figuur van Velp die de 
moeite waard is om niet te vergeten. 
We hebben ook nog wat te stelle 
n gehad met de evacuatie van Arnhem. We hadden de 
schuur vol met mensen. Overdag stonden er schragen daar 
en dan zaten er veel vrouwen te breien. Ook mijn moeder 
breide kleertjes voor kleine kinderen. Want er waren ook 
veel kleine kinderen. En dan gingen 's avonds alle schra 
gen aan de kant en werd in de hele schuur op de grond stro 
gelegd waarop werd geslapen. Ik kreeg vorig jaar nog ie 
mand uit Canada, een nazaat van de familie Verbeek, die 
in de oorlog hier ook in de schuur heeft gelegen. 
Het was denk ik 1944. Amhem werd toch geplunderd. En 
dan heb ik ook nog een beeld van de paarden, die voor een 
koets stonden, of een rijtuig of een platte wagen, dat weet 
ik niet meer precies. De Duitsers kwamen met allerlei 
kostbaarheden, en toen kreeg ik een hele mooie ketting 
van die Duitsers, maar die mocht ik van mijn moeder niet 
aannemen. Die moest ik terugbrengen. Ik kreeg ook nog 
een parapluutje. Ze jatten toch alles uit Arnhem. Ik kreeg 
dat allemaal omdat in het koetshuis een gaarkeuken was 
voor Duitsers, die met Amhem bezig waren. De tuinderij 
gebruikten ze voor opslag. Daar hadden ze allemaal rot 
zooi staan. Dus de Duitsers zaten hier vlakbij, bovenop de 
vluchtelingen. Alle dure winkels met mooie spullen waren 
leeggehaald en ze kwamen met onze paarden en wagens 
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met spullen naar de tuinderij toe. Daar werd alles ver 
deeld, ik mocht daar als kind ook niet komen maar ik heb 
het wel gezien Ik weet het nog wel: in de tuinderij en 
koetshuis zaten de Duitsers en in de schuur de evacuees. 
Mijn moeder kookte pap als mijn vader thuiskwam met 
melk. Dan ging er een hele grote pot op het vuur en dan 
kregen alle mensen daar 's morgens een bord rogge pap. 
Ja, zo ging dat. Al die mensen hadden wel hun eigen spul 
letjes meegebracht, dekens en zo. Maar het is toch triest. 
Hier zaten Duitsers, NSB-ers en evacuees. 
En dan moest mijn vader ook nog zo nodig onder de neus 
van de vijand met Dr. Van Willigen naar het ziekenhuis. 
Wat een tijd hebben die mensen gehad. Je moest ook uit 
kijken wat je zei, hè. Ik wist daarom ook niets. Er werd 
nooit wat gezegd en dat is je bescherming. Wat mijn vader 
allemaal gedaan heeft. Wij hadden hier ook wel Joden 
maar die werden de volgende dag met een lijkwagen weg 
gebracht naar een volgend onderduikadres. Ja, er is hier 
heel veel gebeurd. 

~~"VÄNRI~UDDELKOOP 
v.h. WIJLHUIZEN 

Poortstraat 8 :: Velp 
Tel e f 00 n 3.9.1.7 

Rijtuigen voor elke gelegenheid. - 
Na de oorlog 
Ik kreeg verkering met Gert Kraay, dat was in 1955 en we 
hebben 5 jaar verkering gehad. Gert was melkboer in 
Apeldoorn. Bij hem thuis waren tien kinderen, Gert was 
de vierde en hij was het verwende jongetje, zeiden ze 
thuis, want hij mocht altijd paardrijden en hij mocht naar 
concoursen. Dat was heel wat. Want de man, die lesgaf, 
adjudant Jansen in Apeldoorn, die zag in Gert Kraay een 
paardenman in hart en nieren. Dat is er in de hele familie 
verder niet. Iedereen moest daar werken en hij moest ook 
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werken. Hij is melkboer 
geworden; hij wilde niet 
voor vader altijd blijven 
werken want hij had ook 
nog een heleboel broers en 
zusjes. Later is hij toch bij 
mijn ouders ingetrokken 
omdat mijn beide broers 
gingen studeren. Ik had 
twee broers en mijn vader 
heeft altijd gedacht dat 
een van hen de zaak wilde 
overnemen. Maar zij gin 
gen studeren en hebben al 
lebei een universitaire stu 
die gedaan dus zij gingen 

Ina bovenop hele andere dingen doen. 
Ik ben een meisje van de 

boerderij en hielp mijn vader, moest van alles doen. Ik ben 
ook wel eens geplaagd op school omdat ik stonk naar paar 
den. Dus ik wou helemaal niet meer naar school. Toen zei 
mijn vader: dan gaje maar melken. Ik werd ook op de bok 
gezet als het nodig was. Al was ik nog zo jong. Als palfre 
nier moest je de deur openmaken. Maar ik heb nergens 
spijt van gehad. In 1961 zijn Gert en ik getrouwd en hij 

Gert ploegt met drie paarden 
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Een komen en gaan van koetsen bij het stadhuis van Rheden 

bleef bij ons in huis en werd de rechterhand van mijn va 
der. Mijn vader en mijn man waren samen een heel goed 
koppel. Ook mijn moeder. En hoe wij hierbij in gewoond 
hebben in dit huis met een inwonende knecht, met twee 
kinderen die hier zijn geboren. De andere knecht is weg 
gegaan en toen wij 11 jaar getrouwd waren zijn mijn ou 
ders naar dat huis aan de overkant gegaan. We hadden nog 
een inwonende knecht over. Er waren ookjongens die hier 
altijd rondliepen en zo graag paarden ophaalden uit de ui 
terwaarden. Dat ging met de fiets. Op een gegeven 

Familie Van Middelkoop 
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Gert beslaat een paard met hoefijzers 
moment heeft mijn man zich gespecialiseerd in stalhou 
derswerk. Mijn vader was wel degene die op de trouw 
coupé reed maar Gert had de touwtjes goed in handen. 
Mijn vader heeft altijd gehuurd van Wijlhuizen maar Gert 
heeft in 1988 het bedrijf gekocht. En toen was hij eigen 
baas. De band met Wijlhuizen was ook altijd wel heel 
goed. Nog even terug naar de Tweede Wereldoorlog. De 
zoon van Wijlhuizen, Henk, hadden wij ook nog in huis in 
de oorlog. Maar hij wilde niets van de NSB weten in de 
oorlog en is daarom uit huis gegaan en bij ons in huis ge 
komen. Hij was als een grote broer voor mij. Ik heb het 
meest genoten van de band 
tussen Gert en mijn vader. We 
hebben lang samen in één huis 
gewoond. Dat is geweldig ge 
weest. 

Paarden en koeien 
Toen kwam de tijd dat er met 
begrafenissen in auto' s werd 
gereden. Dat was natuurlijk 
veel makkelijker. Die zet je 
daar gewoon neer. En met 
paarden is dat lastiger. In die 
tijd is mijn man boer ge- 
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De tuigkamer. Foto Marijke Bruinewoud 
worden. Hij was natuurlijk een boerenzoon. Mijn vader 
ook wel, maar hij kocht steeds meer koeien. Wij hadden 
altijd wel koeien, want in de oorlog had je die nodig voor 
de melk en voor de evacuees, wat ik je verteld heb. Wij 
hadden altijd koeien naast de stalhouderij. 
Mijn vader had bouwland, want van de stalhouderij alleen 
kon je niet leven. Mijn man hield ook echt van het boeren 
leven. Mijn vader werd boer en heeft de boerderij steeds 
verder uitgebreid omdat het slecht ging met de koetsen. 
Eerst 8 en toen 10 koeien en na de oorlog was hij toch wel 
heel erg gefocust op het werk. Gert deed daarnaast wel 

stalhouderswerk maar hij was 
toch ook wel een boeren 
knecht. De knecht die hij had 
en die daar woonde en later de 
boerderij naast Frankenhof 
had, was op en top een boer. 
Toen Gert kwam is hij zich 
gaan richten op de stalhoude 
rij en het was echt de elite die 
ging trouwen met koetsen. Na 
de oorlog ging het steeds min 
der, want de auto's kwamen. 
In 1988 heeft Gert afstand ge 
daan van de melk, toen kon je Koetsiers eten terwijl het bruidspaar trouwt! 
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het quotum verkopen van de melk, en toen heeft hij geld 
gebeurt en is hij gestopt met boer zijn. Hij had nog wel 
wat koeien maar met dat geld heeft hij dit gekocht. 
En is hij helemaal voor de stalhouderij gegaan. En maar 
show rijden hé. Hij reed met de postkoets en zo en heeft 
ook wel eens gekke shows gegeven. Ach, je trok daarmee 
ook wel weer klanten aan. Als je op moest treden dan werd 
daarvoor ook betaald. Maar Gert heeft zijn geld verdiend 
met de stalhouderij, met de paarden en de koeien. Van 
mijn vader mocht hij niet handelen. Mijn vader was geen 
handelsman, maar Gert kon dat wel. Mijn vader hield van 
boter bij de vis. Gert waagde nog wel eens iets. Mijn vader 
wilde niets weten van een hypotheek of dat soort dingen. 
Dat durfde hij niet. Hij kon zijn personeel betalen en rijk 
is hij nooit geworden. Mijn ouders hebben een zwaar le 
ven gehad. Maar dat was zo in hun tijd. 

Koetsen 
Begrafenissen zijn er helemaal uitgegaan door auto's. De 
begrafeniskoetsen werden zelfs helemaal verbrand. 
Ik weet dat er bij ons in het weiland een lijkwagen heeft 
gestaan. Deze wagens waren niet van ons, maar van de 
begrafenisondernemer en stonden bij ons geparkeerd. 
Maar toen die helemaal geen waarde meer hadden en bij 
ons bleven staan en er mot in de kleden en houtworm in 
de koets kwam werden de koetsen gewoon verbrand. Ge 
woon in de fik gestoken, want ze werden toch niet meer 

gebruikt. En toen 
heeft oom Daan 
Modderman ge 
zegd: je moet er 
zuiniger op zijn. 
VVij hadden een 
postkoets en een 
janplezier, landau 
ers, vigilantes en 
trouwcoupés en 
zelfs een arrenslee. 
Die waren allemaal 
zwart van origine, 
maar toen er witte De rouwkoets van Daan Modderman 

A&H 205 

Familie Kraay bij het Kraayenest 

bruiden in de mode kwamen, hebben we een trouwcoupé 
wit laten lakken. De witte coupé had beige bekleding en 
de zwarte had blauwe bekleding. Deze laatste is later ook 
wit beschilderd. VV e hadden op het laatste twee witte, want 
er werd niet meer naar een zwarte gevraagd. 
Toen Gert ziek werd heeft hij alle koetsen naar een mu 
seum in Brabant gedaan. Ik ben even kwijt hoe dat mu 
seum heet. Het is een museum in oprichting met gebruiks 
koetsen. Je hebt al een rijtuigmuseum in Leek. 
Gert is in 2010 overleden en daarna zijn de koetsen ver 
deeld: de postkoets was van de VV ageningse studenten en 
werd gereden door Hans Heus. 
Toen Gert op 10 november 2010 was gestorven werd hij 
opgebaard in het koetshuis. Hij is goed bedacht met bloe 
men. Met twee schimmels is hij in een begrafeniskoets 
weggebracht en hij ligt begraven in Rozendaal. 

Dit interview is gemaakt door Marijke 8ruinewoud ten behoeve van 
Rhedens Erfgoed en bewerkt voor A&H door Truus Havinga 
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- 
Porlret van P.A. de Génestet, gravure door 
W. Steelink naar Anth. de Vries (uit De 
dichtwerken van P.A. de Génestet, 1869) 

Truus Havinga 

De vrijzinnig protes 
tantse dominee-dichter 
Peter Augustus de Gé 
nestet ligt begraven op 
het kerkhof van Razen 
daal. Wat heeft deze 
man, die zo 
jong overleed, veel ver 
driet in zijn leven ge 
kend. 
Hij was 7 jaar dominee 
in Delft, maar hij bleef 
zijn hele leven poëzie 
schrijven over allerlei 
onderwerpen. 
Hij was in zijn tijd een 
populaire dichter en zijn 
bundels werden ook veel 
en lang verkocht. 
Hij had "de gave van 
het woord," en in de 
kerk vond men hem "ge 
boren voor de kansel. " 

Jeugd 
Zijn vader, Frederik de Génestet (1805-1833) joeg het fa 
miliekapitaal erdoor, scheidde in 1833 van zijn moeder en 
stierf in datzelfde jaar. 
De kleine Peter Agustus heeft zijn vader nauwelijks ge 
kend en toen overleed ook nog zijn moeder. De Génestet 
was toen 7 jaar. 
De familie van zijn moeder ontfermde zich over hem. 
Hij kwam in huis bij zijn oom (voogd) lA. Kruseman 
(1804-1862) die getrouwd was met de zuster van zijn 
moeder. J.A.Kruseman was een bekend schilder van his 
torische en religieuze stukken en portretten. 
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In zijnjonge leven kwam hij dus al vroeg in aanraking met 
de dood van dierbaren. 

Opleiding tot predikant 
De Génestet ging theologie studeren op het seminarie van 
de Remonstrantse Broederschap in Amsterdam. 
In die tijd werd tijdens de theologische opleiding ook let 
terkunde gegeven. 
In de tweede helft van de 1ge eeuw zorgden nieuwe pre 
dikanten uit de burgerij voor een moderne stroming in de 
theologie. Door de invloed van natuurwetenschappen nam 
ook de geloofstwijfel toe. De status van predikant was wel 
gestegen; men moest academische examens afleggen en 
ontving een staatsuitkering. De taal van het volk klonk 
meer door in de preken. Het onderwij s deed vaak afbreuk 
aan de natuurlijkheid die kinderen eigen is en De Génestet 
pleitte voor de ontwikkeling van de fantasie en het bevor 
deren van het spelen van kinderen. Hij zette zich af tegen 
"de brave hendrik lectuur ". Citaat: 

Niet in de scholen, neen, heb ik gevonden 
En van geleerden, och, weinig geleerd. 
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden 
Straks komt een wijzer, die 't weg redeneert. 

Behalve met theologie, hield hij zich al jong bezig met po 
ezie. Daarin kon De Génestet veel kwijt en hij kon mild 
over het geloofsleven schrijven: 

Jan is niet kerksch: dat spreekt vanzelf. 
Hij denkt zoo heel verheven 
Zijn tempel is het blauw gewelf 
Zijn godsdienst is - zijn leven! 
Zoek hem in 't Zondagmorgen uur 
Niet bij de vrome scharen! 
Hij, wel zo goed in Gods natuur 
Houdt kerk en - rookt sigaren. 
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Volgens De Génestet moest godsdienst het gevoel aan 
spreken en niet moraliserend zijn: 

Verlos ons van de preektoon, Heer. 
Geef ons natuur en waarheid weer. 

En in Idealisme: 
Doe ik mijn ogen toe? 
Dan wil ik 't wel geloven 
Doch als ik ze opendoe 
Komt weer de twijfel boven. 

De eerste gemeente 
Hij leerde Henriëtte Bienfait (1824- 1859) kennen, 5 jaar 
ouder dan hij en ze trouwden in 1852. Zijn eerste ge 

meente waar hij als 
dominee beroepen 
werd was Delft en het 
echtpaar ging daar 
wonen. Hun huis 
stond naast het kerk 
hof en ze noemden 
hun huis: "Welgele 
gen." De dood was 
voor hen niet bepaald 
taboe. Er werden ach 
tereenvolgens in 
1853, 1854 en 1857 
drie dochters gebo 
ren. Deze dominee 
dichter moet een ge 
lukkige periode in 
Delft hebben gekend. 
Zijn huiselijke poëzie 
wijst daarop: 

Portret van Henriëtte Bienfait met in 
haar hand de bundel Eerste gedichten, 
schilderij door J.A. Kruseman, 1852; (uit 
Génestet,1976,) 

't Leven is mij lief en waard 
In dit hartlijk uurtje 
Levenslustig in den haard 
Knapt het knettrend vuurtje 
Bij des vlammen hel 'dren gloed 
schept men fantazietjes 
Neuriet stillekens en zoet 
Ras vergeten liedjes 
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Allervriendelijkst begeleid 
Door het lief geluidje 
'{ liedje der gezelligheid 
Uit het stoomendjluitje, (1930) 

c 

De drie 
dochters van 
De Génestet 
Dina Camelia 
(1857-1935), 
Maria Louise 
Henrietfe 
(1853-1926) en 
Johanna 
Catharina 
(1854-1930) 
(uit Génestet, 
1976) 

In 1859 werd nog een zoontje geboren, tot groot geluk 
van de ouders: een stamhouder en de vader dicht: 

Er is een kind geboren 
een jongetje in mei 
De feestmaand, de uitverkoren 
Der liefde en poëzij. 

Ziekte en dood in het gezin 
Tuberculose was doodsoorzaak no. 1 in de 1ge eeuwen 
veel jonge mensen overleden aan deze ziekte. Er was nog 
geen medicijn en men wist niet dat de ziekte zo besmet 
telijk was. Artsen schreven rust voor en gezonde buiten 
lucht. Het geluk in het gezin De Génestet leek compleet, 
maar zijn vrouw werd ziek en alles wees op de gevreesde 
ziekte tbc. Eén dag voor haar 36e verjaardag stierf Henri 
ette Bienfait. Hun huwelijk heeft maar 7 jaar geduurd. 
En tot overmaat van ramp kwam ook zijn zoontje van 8 
maanden nog te overlijden. De aanvankelijke vreugde 
sloeg om in verdriet en hij dichtte: 

Zong, kind der Lente, droef en bang 
Uw ras een andren wieggezang 
Toen vloodt gijzelf naar beter dreven 
En zijt geen tweede mei gebleven. 
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In het gedicht "Liefde" gaf hij weer hoeveel zijn vrouw 
voor hem betekend had: 

Heen!- wie ik het meest heb liefgehad 
Dat was mijn kranke; 't was de moede, uitgeteerde 
Van wie ik leven beide en hopend sterven leerde 

Toen 'k wenend aan haar sponde zat. 

Nadat zijn vrouw overleden was, legde hij zijn ambt neer 
om voor zijn kinderen te kunnen zorgen. Hij was 7 jaar 
predikant geweest in Delft, maar had intussen ook meer 
moeite gekregen met zijn geloof en zijn preken. 
In zijn poëzie kon hij zijn vragen en twijfel kwijt. 

Mijn wetenschap en mijn Geloof 
Die leven saam in onmin. 
Want de eene houdt, wat de ander doet 
En denkt en meent voor onzin. 
Intusschen, beide heb ik lief 
Juist even trouwen innig 
En toch vind ik mij-zelve niet 
Onreedlijk noch krankzinnig. 

Zijn poëzie 
In 1851 publiceerde hij zijn "Eerste gedichten" en in zijn 
voorwoord staat een mooie wijsheid: "Alles wat goed is 
om te worden gehoord is niet altijd geschikt om te wor 
den gedrukt. " 
De Génestet haatte hoogmoed en arrogantie en dreef de 
spot met deftigheid. In Vroomheid zegt hij het zo: 

Ik kan het met uw vroomheid 
niet vinden op den duur 
Zij lijkt mij veel te deftig 
Zij lijkt mij veel te zuur! 
Gij die in alle dingen 
Slechts zonde vindt en schuld 
Van leelijke gedachten 
Is vast uw ziel vervuld. 

Geloof en kritiek: 
Vrees God, maar vriend, wees vreesachtig 
Wees kinderlijk, niet kinderachtig. 
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Nog altijd zeer lezenswaard is het gedicht "Verdraag 
zaamheid.": 

Wat meer verdraagzaamheid! Voorwaar 
De strijd wordt onbehaaglijk 
Ook wij zijn wel verdraagzaam-maar 
De rest is onverdraaglijk. 

Hij schreef veel epigrammen op het gebied van theolo 
gische strijdpunten en werd de "dichter van het Moder 
nisme" genoemd. 

"Vrome raad" 
Neem alles aan, 
dat is 't beste deel 
Ook financieel 

En 
Veel wordt bewezen 
dat toch in den grond niet waar is 
En veel is eeuwig waar, 
ofschoon 't bewijs nietdaar is 

Hij was ook secretaris van de Vondelcomrnissie die geld 
inzamelde voor een standbeeld van Vondel in het Vondel 
park. Pas in 1867 werd dat beeld onthuld maar De Gé 
nestet heeft die onthulling niet meer meegemaakt. 
Hij redigeerde, samen met CP. Tiele de "Christelijke 
Volksalmanak." Daarin kwam ook zijn poëzie terecht. 
Uiteindelijk gaf het literaire werk na zijn predikantschap 
hem veel voldoening en erkenning. Hij was geen scherp 
slijper, maar had wel een scherpe geest. Dit epigram kan 
de tijd doorstaan: 

Wees u zelf' sprak ik tot iemand 
Maar hij kon niet: hij was niemand. 

Hoe snel het leven voor hem ging bleek achteraf. 

Tusschen weemoed, strijd en hope 
Gaat het leven snel voorbij 

Waakzaam, werkzaam 
Wachten wij 
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Dat het Raadsel zich ontknoope 

Wat ons korte leven zij. 

Hij zat altijd vol plannen en met een kritische blik keek hij 
naar de samenleving. Hij hekelde bijvoorbeeld de lintjes 
regen,de koninklijke onderscheiding die op de verjaardag 
van koning Willem 11 werd opgespeld. "Want waarlijk, 
men is ervan verbaasd, wanneer men dat aantal ridders 
ziet waarvan ons landje wemelt. Men komt als vanzelve tot 
dit besluit: of wij zijn bijzonder gezegend met uitstekende 
menschen of de ridderorde die de borst van zovelen ver 
siert, getuigt van diensten, niet van verdiensten. " Hij had 
een ironische kijk op gebeurtenissen in de samenleving en 
wist disputen fraai onder woorden te brengen: 

Waarheid zij het doel slechts van uw streven 
Zoekt gij ze ook langs andren weg dan wij 
Goed! ... te beter vruchten draagt ons leven 
Want, wat wij niet vinden, dat vindt gij. 

Hij kwam in ambtelijk en persoonlijk leven veelvuldig in 
aanraking met de dood en in rouwen verdriet was hij een 
ervaringsdeskundige: 

Zend God u kruis, treft u Zijn roe 
Vraag niet waarom, maar vraag waartoe? 

Zijn vroegtijdige dood 
P.A.de Génestet overleed op 2 juli 1861 en werd op 5 juli 
begraven op de Bijzondere Begraafplaats van de familie 
Torck in Rozendaal. 
Hij is maar 32 jaar geworden en ook hij stierf aan tbc. 
Zijn pleegvader schreef in zijn Familieboekje: "Heden 
overleed zeer onverwacht onzen geliefden Petrus Augus 
tus de Génestet ten gevolge van verzwakking door eene 
ontsteking in de maag- en slijmvliezen te Roozendaal ten 
huize van zijne Behuwdmoeder Mevrouw de Wed. Bien 
fait, met wiens dochter Jeanne hij op het punt stond van 
een tweede huwelijk aan te gaan. 
Hij laat drie thans ouderloze meisjes na en is met hem de 
naam De Génestet uitgestorven. " 
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Het pand aan de De Génestetlaan in Rozendaal waar De Génestet is 
overleden. Unksboven in de voorgevel is er een herdenkingssteen. 

Thans staat voor dit woonhuis een paaltje met een gedicht 
van Guillaume van de Graft: 

Onder een neo-gothieke steen 
Wacht sinds de zomer van achttien honderd 

Een-en-zestig Petrus Augustus 
Tussen de bomen. Na exact 

Een eeuw kom ik er aan, 
koud genezen van de ziekte 

die hém het kleurloze 
bos in sleepte 

dat aan deze tuin van Eden 
grenst als gisteren aan heden. 

Een gedenkteken werd in 1862 door Conrad Busken Huet 
onthuld. Na zijn dood werden zijn gedichten gebundeld en 
uitgegeven onder de naam: Dichtwerken. 
Zijn werk werd tot 1934 uitgegeven en literatuurschrijvers 
waren het erover eens dat hij een groot en bijzonder dich 
ter was geweest. 

15 



Oudheidhundiqe Xrîng 'Rheden-Roz endaal 

Een heel bekend vers van hem is nog in bloemlezingen te 
vinden. Het heet "Boutade" en bezingt ons Hollandse kli 
maat: 

o land van mest en mist, van vuilen, koude regen. " 
Doorsijpend stukske grond, vol killen dauwen damp. 
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen. 
Voljicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp. 

o saaie brij, moeras, 0 erfvan overschoenen 
Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoon. 
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen. 
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon. 

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen 
Tot modder, 'k heb geen lied, geen honger, vreugd noch 
vree. 
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen. 
Gij - niet op mijn verzoek- ontwoekerd aan de zee. 

Bronnen: 
'Wikisource.org; 'PA de Génestet, 'Koninklijke bibliotheek, 
'Literatuurgeschiedenid.nl, 'Wikipedia, 'Delpher.nl 
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Het graf zoals het er nu bij ligt op de begraafplaats in Rozendaal. 
Op de staande steen staat alleen zijn naam: P.A. DE GÉNESTET 
Op de liggende steen staat: FIAT VOLUNTAS. Foto Nelleke den Boer 
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Jos Leeman 

Jan WilJem Bosman: wie gingen hem voor, wie volgden 
hem op? 
Op veel ansichtkaarten van vroeger werd het marktpleintje 
van Dieren afgebeeld. De bakkerswinkel van Bosman was 
in het begin van de 20e eeuw vaak op ansichtkaarten te 
zien. Begin 1ge eeuw kende Dieren slecht enkele straten. 
De Rijksweg van Arnhem naar Zutphen liep door het dorp. 
Veel bebouwing concentreerde zich in de driehoek Hoge 
straat- Kerkstraat- Kruisstraat. 
Op de splitsing Hogestraat-Kerkstraat lag in die jaren een 
marktpleintje. Tussen 1900 en 1950 was deze splitsing het 

hart van Dieren, met winkels, een politiebureau, een apo 
theek en kerken. Vlakbij lag het pand waar de bakkersfa 
milie Bitters woonde. Rond 1900 waren er in Dieren 12 
broodbakkers, Gert Jan Bitters was een van hen. 

De familie Bitters 
Steven Bitters (1783-1823) was een vermogend man. Hij 
behoorde bij de hoog aangeslagen belastingbetalers in 
Dieren. Hij was broodbakker, hij overleed in 1823 in huis 
nr. 62 in Dieren. Hij liet een weduwe en 5 minderjarige 
kinderen na. Nummer 62 was het huis gelegen op perceel 

Ansichtkaarten uit 1900-1930 met de splitsing Hogestraat-Kerkstraat, het pand rechts is de bakkers winkel 
174, later Hogestraat 16. We weten niet of de 
bakkerij in of bij het huis was. Ook is nog niet 
aangetoond dat hij in 1803 de bakkerij begon, 
zoals bakker Willem Bosman later aannam. In 
1832 bezaten de erven van Steven Bitters nog het 
huis, het erf en de 
tuin aan de Hoge- G. J. BITTERS, 

Brood- en Banketbakker. 
straat. J) 1 ER EN, 

perceel 17 4, Hogestraat 16 

A&H 205 

Zijn oudste zoon 
Jacob Johannes 
Bitters (1816- 
1894) was op zijn 
l8e jaar hulpon 
derwijzer in Dieren. 

vraagt tegen 1 Oct. of 1 Nov. een 

TWEEDEf~ BAKKERSKNECHT, 
P. G., en van goede getuigen voorzien. 

1888 
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Hij verhuisde naar Arnhem, werd daar Ou.dste ~dJ:e;;---l ~i •••• !Urn •• a;;:;; ••• 

onderwijzer aan de Nutsschool. Hij kocht ! ~ ECHTE OÎERErusèlltr,1OPPEN ~i i; 
in 1842 zijn ouderlijk huis, dat eigendom :;:: LUXE VERPAKKING fN LOS. o! !: 
was geworden van azijnfabrikant Bloe- i ~ Wo. BOS.M.AN, ~i!; 
mers, die woonde en werkte op Hoge- i ~ Patissier Cuisinier x\ IC 
straat 14. Jacob Johannes stopte met les- ! o HOOotSrRAAT A 200 ~t:EF .• 7. -::!: i o, LI:Vl:I,It-iI: \'.\:-, ~i ! 
geven en werd net als zijn vader brood- ! 0 Dejeuners, Diners, Soupers.' ! !: 
bakker. Zijn zoon, de derde generatie Bit- l Houde en warme $cholels. J :: __ • •.• 
ters, Gerrit Jan Bitters (1850-1935), liet 1910-1920 =,,_,.,,_"-"'~ •••. -"'......,._""'-"-' 
het pand in 1890 verbouwen. Hij was 
brood-, koek- en banketbakker. Gerrit Jan vroeg vergun 
ning aan om de voorzijde van zijn woonhuis een winkel 
pui te geven. In een advertentie in 1888 werft bakker Gerit 
Jan Bitters personeel aan. 
Gerrit Jan Bitters verkocht zijn bedrijf en ging in 1902 wo 
nen in de Hoflaan, toen nog Tramstraat genoemd. Hij be 
gon er een pension, Pension Rustoord. Hij bleef pension 
houder tot aan zijn overlijden in 1935. Hij was 63 jaar or 
ganist van de Nederlands Hervormde kerk in de Kerk 
straat. 

Van 1890 tot 1932, de voorgevel van Hogestraat 16 Dieren 

Willem Bosman, patissier en cuisinier 
Op 11 juli 1902 kocht Willem Bosman huis, tuin en erf 
voor 9000 gulden van Gerrit Jan Bitters bij notaris E.G. 
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van Senden. Willem Bosman gaf op de voorgevel van zijn 
winkel aan dat hij Patissier en Cuisinier was. De bakkerij 
was gelegen aan de achterzijde van het pand. Hij begon in 
1903 zijn patisserie, een chique benaming voor banket 
bakkerij. Naast het vervaardigen van banket was Bosman 
ook cuisinier, hij kookte voor en bij mensen. Op de fiets 
kar van Willem Bosman voor het wegbrengen van zijn 
producten stond confiseur en cuisinier. In die tijd was het 
gebruikelijk om een zeker allure te verwerven met de 
Franse benamingen voor banketbakker. Confiseur kon 
ook de betekenis hebben van suikerbakker. Willem Bos 
man maakte veel reclame 
voor bepaalde koekjes, de 
Dierensche Moppen. Uit een 
advertentie begin 20e eeuw 
kunnen we opmaken dat W. 
Bosman over elektriciteit be 
schikte. Niet alles hoefde 
meer met de hand geklopt of 
gekneed te worden, er waren 
elektrisch aangedreven ma 
chines beschikbaar. In 1913 
liet Willem Bosman zijn bak 
kerij verbouwen. De 
Dierense architect J. Schoon 
man tekende het verbou 
wingsontwerp. De voorgevel 
aan de Hogestraat bleef on 
veranderd. De winkel in het 
midden, rechts de salon en Begane grond verbouwing in 
links een huiskamer, vanaf 1913, in wit het nieuwe deel 

A&H 205 



Oudh.eidkundiqe Xring Rheden-Rozendaai 

de straat gezien. Aan de achterzijde werd de bakkerij aan 
zienlijk uitgebreid met aparte ruimten voor brood- en ban 
ketbakken. De gevel en de voordeur droegen de naam van 
Willem Bosman en zijn beroep, patissier cuisinier. In de 
muur van de achterzijde van de bakkerij is een gevelsteen 
aangebracht ter herdenking van de verbouwing in 1913 
met de initialen van de twee dochters. 
Willem Bosman werd 3 april 1875 geboren in Brummen. 
Hij trouwde met Anna J eanette Comelia Hoorweg in 
1902. Zij kregen in Dieren twee dochters: Wolthera Jo 
hanna in 1903 en Alberta Janna in 1905. Zijn dochters zijn 
hem niet opgevolgd in de bakkerij. Hij heeft in 1924 zijn 
zaak overgedragen aan zijn neef Jan Willem Bosman, een 
zoon van zijn broer Frederik Bosman. Willem is in 1945 
in Dieren, 70 jaar oud overleden. 

Jan Willem Bosman, Huize Bosman 
Met Jan Willem Bosman begint de bloeiperiode van Ban 
ketbakkerij Bosman. 

Jan Willem Bosman 
ging in militaire 
dienst van 1917 tot 
1919. Voordat hij de 
bakkerij van zijn oom 
overnam was hij bak 
kersknecht in Zwolle 
en Deventer. 
Jan Willem trouwde 
met Toos Slijkhuis in 
1924 in Deventer, zij 
kregen in Dieren twee 
zoons: Theo in 1929 
en A1bert in 1933. Hij 
nam in 1924 de zaak 
over van oom Wil 
Iem. Jan Willem was 
ook vaardig in het 
maken van suikerpro 
ducten, hij had zich 
net als zijn oom con 
fiseur kunnen noe- 
men. 
Ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum 
van de Gazelle rij 
wielfabriek, een ma 
quette van de fabriek 
in suiker gemaakt 
door Jan Willem Bos 
man in 1927. 
In een artikel in 1898 
over een bakkerij ten 
toonstelling in Den 
Haag werd er al mel 
ding gemaakt van 
Dierensche moppen. 
Jan Willem Bosman 

c 

1927 maquette GazeJ/efabriek 1930 Jan 
WiJ/em bij de oven 

Uölllielbakkerij en kok er ij 
.J. W. Bosrnan 

Hoogestraat tG - Telet. 420t4 

Echt~'h"'UDi'~~che 
Moppen. 
~03 

1930, het trommeilje en een advertentie 
De achterzijde van de bakkerij in 1910. Links Jan Willem Bosman, 13 
jaar oud, in de leer bij zijn oom WJ1/em, Confiseur en Cuisinier, links in is net als zijn oom Dierense moppen blijven maken die hij 
de vensterbank aanprees in advertenties. 
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De koekjes waren ook in een trommeltje verkrijgbaar, 
met op de deksel een afbeelding van de oude winkel en 
aan de zijden afbeeldingen van Dieren en omgeving. 
Voor toeristen een leuk aandenken om te kopen. 
De zaken gingen erg goed. Jan Willem Bosman besloot 
in 1932 tot een grote verbouwing. Aan de voorzijde kwa 
men een nieuwe winkel, met etalages en een schitterend 
pui. Op de van travertin gemaakte voorgevel stond met 
grote metalen letters vermeld 'Huize Bosman' . Het na 
tuursteen in combinatie met de teakhouten kozijnen gaf 
de zaak veel aanzien. Het pand kreeg aan de voorzijde 
ook een bovenverdieping. 

Boven de nieuwe winkel, onder Jan Willem en zijn 
vrouw Toos bij de opening van de zaak in 1932 
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In de smaakvol Jan Willem Bosman 1944-1945 
ingerichte etala- 
ges rechts en 
links van de in 
gang, stond ban 
ketbakkerij en ko 
kerij vermeld. 
Tijdens de tweede 
wereldoorlog was 
Jan Willem be 
trokken bij de 
Centrale Keuken, 
een gaarkeuken in 
het leven geroepen 
voor de honderden 
evacués die in sep 
tember 1944 van 
uit Arnhem naar 
de Veluwe en dor 
pen aan de Velu 
wezoom zoals 
Dieren en Laag 
Soeren trokken. 
In Dieren werd ge 
kookt in de werk 
plaats van schilder 
Slik naast het poli 
tiebureau aan de 
Hogestraat waar 

t-Gt' a.:U-c,,'_r.t~f":"!" ',I""'=:' =.:-":':Zl:-':" •• :,~.lT.r':. h1to!'clt, 

:3~?~~~~:~ 
4 oe ë r- ~:.-::::-; !~-:' cr.5-::.:"o Arb'!!':.(I!'l "~J::'\:-·,l:'~ :J..'");J :'I!'lll; 
rA~t"=~~ ~:i,,:;_":. bebQ~EJ~~~ ;;<!l"'lo::: seet , 

1 nrc i9M '. s~ ~::- ".:i.rSt':'J";ortH" vc n :C~tl 

.. - "". 

ook de distributiedienst was gevestigd. Bosman kreeg in 
1944 van de Duitse bezetter toestemming om in de 'Cen 
trale Küche' te werken. 

Vanwege zijn betrokkenheid bij de gaarkeuken en voed 
seldistributie kreeg Jan Willem in 1944-1945 vrijstellin 
gen voor: tewerkstelling in Duitsland, om zijn fiets te be 
houden, om zich tijdens de avondklok te kunnen verplaat 
sen en hij mocht ook het veer Dieren-Olburgen gebruiken. 

Rond 1950 was de banketbakkerij van Jan Willem Bos 
man een drukbezochte zaak aan de Hogestraat. De etala 
ges waren prachtig en lokten iedereen naar binnen. Een 
maal binnen rook het heerlijk naar gebak en chocolade. 
Rond feestdagen, Pasen, Kerstmis en St. Nicolaas waren 
er aparte tafels met allerlei erbij passende artikelen. 
Het was in die tijd gebruikelijk, als men het zich kon per 
mitteren, om op zondag gebakjes van Bosman te eten, bij 
voorbeeld bij de koffie na de kerkdienst. Door de week at 
men alleen gebak bij bijzondere gelegenheden, zoals ver 
jaardagen en jubilea. 
Door zijn slechter geworden gezondheid zag Jan Willem 
Bosman zich genoodzaakt in 1956 een opvolger voor zijn 
zaak te zoeken. Zijn zoons Theo en Albert werden geen 
bakker. Jan Willem stierf in Dieren in 1957, slechts 70 jaar 
oud. In dat jaar nam Jacques Struik, banketbakker uit Hil 
versum de zaak over. 
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Jacques Struik 
De letters Huize Bosman verdwenen van de gevel, er kwa 
men geen veranderingen aan de bakkerij en winkel. Jac 
ques Struik was alleen nog banketbakker. De winkel liep 
goed, maar met de teloorgang van Dieren-Zuid door de 

komst van winkel- 
Iedereen weef het! 

I JO:',: de R.K. 'xtr\ hef cdres voor de 
fijnproever.! van 

ROOMBOTERGEBAK 

Banketbakkerij JAC. STRUIK 
HOCrSiRAA T 1 ó. 01:''< EN. t.e. h~1 PoS,iel:",.o" 

1967 

centrum Calluna, 
de steeds drukker 
wordende Burg. de 
Bruinweg en de 
spoorwegovergang 
werd het steeds stil 
ler aan het Markt 
pleintje. 
Hij en zijn vrouw 
besloten in 1990 
hun zaak te verko 
pen, ze waren al 
eerder gestopt met 
de bakkerij en win 
kel. 

2019 
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Dorus van der Reep 
Lida Dekkers, zangpedagoge, en Dorus van der Reep, bi 
ologisch bakker, kochten de voormalige bakkerij aan de 
Hogestraat in Dieren. In de winkel had Lidajarenlang haar 
zanglespraktijk. De beide etalages van de winkel stelde zij 
beschikbaar aan amateur-kunstenaars voor mini-exposi 
ties. In 2008 is Lida overleden. Van 1990 tot voorjaar 
2019 had Dorus van der Reep een broodbakkerij op Ho 
gestraat 16. Hij maakte 6 verschillende soorten zuurde 
sembrood, Dorusbrood, met Eko-keurmerk, die in natuur 
winkels in de regio verkocht werden. 

Bronnen 
Met dank aan Anne Bosman, kleindochter van Jan Willem Bosman en 
haar man Dick Nieuwland voor het geven van informatie en het ter be 
schikking stellen van archiefmateriaal over Jan Willem Bosman. 
Ook dank aan Dorus van der Reep, de huidige bewoner, voor het ge 
ven van een rondleiding in zijn bakkerij en de enthousiaste verhalen 
over hoe het was en hoe het nu gaat. 
Wencel Maresch, Oorlog aan de Veluwezoom. Dieren, EI/ecom, Laag 
Soeren & Spankeren, 1940-1945. Uitgeverij Regiobode BV. 2005 
Gelders Archief Arnhem, notariële akten van notarissen Hooglandt en 
Van Senden. 

Dorusbakkerij 
t.n.v. 1: M. v.a. Reep 
Hogestra3t 16 
69S3ASDimn 
Tel. 0313412348 

SlWl584 

OORtS BIOLOGISCH ~ATUUlWESF.tttBROOD 
worot grotendcc:ls met de band vervaardigd van uiislultcl 
biologiscll ~dc mgrcd.Jwen. 
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Café 'de Sok' in Velp 
Marijke Bruinewoud/ Fineke Burgers 

In Velp aan de Overha 
genseweg 26 staat Café 
'De Sok'. Aan de bui 
tenkant is te zien dat 
het pand een dubbele 
bestemming heeft: ho 
reca en wonen. Maar je 
kunt ook zien dat in de 
loop van zijn bestaan 
het pand veranderingen 
heeft ondergaan. Met 
het gezicht naar het 
café toe is momenteel 
(2018) de entree aan de 
rechterkant te vinden. 
Aan de linkerkant is het 
woonhuis. 
Als je binnenloopt, (de 
deur staat bij goed weer 
altijd open), moet je eerst nog door een zwaar tochtgordijn 
voordat je binnen bent. Ben je een maal binnen dan zie je 
een oud sfeervol bruin café en tref je gelijk links een mo 
numentale bar met een aantal aangeschoven gasten en 
daarachter de gastvrije uitbater Ron Steenbergen. 

De naam van het café 
Ron Steenbergen, een 
goede vijftiger, heeft 
zich in het verleden 
verdiept in de geschie 
denis van het café en is 
graag bereid het een en 
ander over zijn mar 
kante taplocatie te ver 
tellen. 
Hij vertelt dat in 1891 
de eerste drankvergun 
ning voor het pand is 
afgegeven. Dat was aan 
Gijsbert-Jan Vleeming, 
een metselaar uit Velp. 
De naam Vleeming 
komt veel voor in de 
gemeente Rheden. Hij 

had meerdere kinderen. Hij had de gewoonte zijn geiten 
wollen sokken in de vensterbank te hangen om te luchten. 
Daardoor kreeg hij de bijnaam 'de Sok'. Vandaar Café 'de 
Sok'. Onder andere exploitanten heeft het een tijdje het 
'Luifeltje' geheten. 
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Hij is als eerste met een horeca-uitspanning begonnen in 
zijn huiskamer. Toevallig heeft de huidige uitbater, Ron 
Steenbergen, in 1991 bij het Kadaster alle bescheiden van 
het pand opgevraagd. Hij bemerkte dat het pand dat jaar, 
100 jaar een horecabestemming had. Een reden tot een 
feestje. Ron vertelt: 'We hebben contact opgenomen met 
Heineken. die het café faciliteert, en daardoor kwam IJff 
Blokker, van de Barend Servet Tv-showen werkzaam bij 
Heineken voor promotiewerk. samen met Velpenaar Theo 
Budel, de oude Budel van de stoffeerderij in Velp, de offi 
ciële naam 'De Sok' teruggeven aan het café. Het grap 
pige is dat Theo Budel precies 50 jaar in leeftijd scheelt 
met mij; hij is van 4 november 1906 en ik van 4 november 
1956. Hij was in het café een vaste stamgast en een heel 
aardig baasje. En die vond dat allemaal harstikke prach 
tig. Ik vond het wel belangrijk dat de naam aansloeg bij 
de vaste gasten. ' Een vaste gast, Ab genaamd vond de 
naam helemaal niet leuk. Die zei: 'dat geouwehoer, ik ken 
het nu zo en dat moet je zo laten.' Ik denk: nou, wat raar, 
ik had een hele positieve reactie verwacht van die man. Er 
gingen een paar weken overheen en ik dacht: nou, mis 
schien moet ik daar toch maar een beetje voorzichtig mee 
zijn. Toen ging ik een keer biljarten in De Metropool in de 
Wilhelminastraat in Velp. En daar zat die Ab aan de bar, 
had waarschijnlijk al een paar borrels op en hij zei: 'Ach 
Ron, kiek eens wat leuk, de eigenaar van 'De Sok". 
Ik zei: "Ab, nu zegje het zelf; nu kunje niet meer om de 
naam 'de Sok' heen. Dat was wel heel treffend. Die naam 
zit bij die oudjes toch wel op de harde schijf En toen dacht 
ik: het is nu goed en heb ik de naam van het café aange 
past". 

Verbouwingen 
Nou en toen kwamen we aan de nodige verbouwingen toe. 
Want dat pand, dat heeft een paar Jugendstilkenmerken 
aan de voorkant. Dus het zal in de loop van de jaren wel 
eens verbouwd zijn. Dat heb ik niet direct terug kunnen 
vinden in de stukken van het Kadaster, maar ik denk dat 
het een ander vooraanzicht heeft gehad toen het gebouwd 
werd. Erachter heb je n1. twee aparte panden en twee 
aparte daken. Dat kunje aan de voorkant niet zien. Ik denk 
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dat ze die hele voorgevel toen hebben aangepast. Daarom 
zie je aan de voorkant ook niet dat het zo groot is aan de 
achterkant. En toen was er in het pand ook een andere bar. 
Nu krijg je het verhaal over de tabernakel als je dat wilt 
horen. 

Tabernakel 
Toen wij, mijn vrouwen ik, in dit pand trokken, werd ons 
het idee aan de hand gedaan om de ruimte, die tussen die 
balk en de toog zit, voor het café te gaan gebruiken. Vroe 
ger was dat een loze ruimte en er zat ook een tijdje een 
telefoonhok in. Dus daar was alleen telefoon en voor de 
rest was het een leeg hok, waar je helemaal niets aan had. 
Maar het was bouwtechnisch wel het draagpunt van alle 
bei de panden, dus moesten we een constructie verzinnen 
om dat allemaal netjes te doen. En daardoor kon er een 
andere bar in komen. En ja, in zo'n oud bruin café kun je 
natuurlijk geen hypermoderne glimmende bar neerzetten. 
Ik kwam via via met iemand in contact, die mij een tip aan 
de hand deed. Hij zei: 'Joh, ik ken iemand in Veenendaal 
die allemaal antieke spullen heeft staan en die moet je 
eens bellen '. Dus ik belde die man: "Nou, die heb ik", zei 
die. Ik denk: nou dat is hartstikke mooi zeg. Dus daar zijn 
wij naar toe gegaan. En ik kwam daar in een hal, nou dat 
was net de winkel van Malle Pietje. Er stond van alles en 
het was een bijzonder aardige man. Hij wees mij de bar 
aan en ik denk, waar staat dat ding in godsnaam? Het was 
misschien voorbestemd. Hij zegt: "dat is 'em." Ik zeg: "dat 
is toch geen bar?" "Nee", zeg hij, "dat is een tabernakel, 
maar daar kun je wel een bar van maken "! Nou, en toen 
zijn we de volgende dag met een timmerman gaan kijken 
en die gaf dus inderdaad te kennen dat dat kon. Ik was 
hierover heel enthousiast en toen kwam ik bij mijn 
schoonmoeder thuis, en die komt uit een heel katholieke 
familie, en ik zei haar: 'Ma, ik heb nou toch iets moois 
gekocht: een tabernakel'. 'Een tabernakel?' zei ze. Wat 
moet je nu met een tabernakel?' 'Nou' zei ik, 'ik ga daar 
een bar van maken'. Nou, en toen werd ik net niet getrof 
fen door de bliksem. Ze was er helemaal niet mee eens. 
Ik gaf aan dat het maken ervan echt monnikenwerk moet 
zijn geweest en het zag eruit als heel mooi handwerk. 
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Het staat al jaren in de opslag en àls je het nog een functie 
kunt geven binnen een bedrijf, ook al is het dan een café, 
dan kunnen mensen daar toch nog van genieten?! 

Tja, zij was niet volledig overtuigd maar uiteindelijk ging 
zij onder licht protest overstag. En inderdaad toen zij het 
zag, toen het klaar was, gaf zij te kennen dat het toch erg 
mooi was en dat het zonde zou zijn als het ergens zou weg 
kwijnen. Maar door haar uitspraak was het toch wel dui 
delijk dat daar enig gevaar in school in een kerkdorp als 
Velp. Maar ik kwam bij mijn zus Nel van Steenbergen, die 
in de Frombergstraat in Arnhem woont en van beroep 
schildert, en zij zei: 'een kerk en een café hebben altijd 
dicht bij elkaar in de buurt gezeten '. 

Nel heeft in het café een muurschildering van kasteel Bil 
joen gemaakt en daartussen het café De Sok en de kerk 
Oude Jan en een bankbiljet met het gezicht van mijn toen 
malige vrouw erin op de muur in het café geschilderd. En 
ik met de kinderen als vagebond ertussen. En op een ander 
muurpaneel de sage van het vierde paard met vaandel, de 
Middeleeuwse sok en het vooraanzicht van het café. Er 
zijn toch diverse mensen naar komen kijken. Die vonden 
dat een heel leuk verhaaltje en erg mooi. 

De start 
Ik ben in 1987 in het pand getrokken en heb in 1988 het 
pand gekocht van Jan van Zanten. De familie Vleeming 
had daarvoor een aardig lange tijd erin gezeten en vervol 
gens nam Gert Ruys de exploitatie over. Vervolgens heeft 
de familie Van Zanten zo'n 30 jaar het café weer geëxploi 
teerd. Daarna heeft Van Leur er een tijdje in gezeten en 
toen Hilbrink. En toen heeft Lammert Miggelbrink het 
zo'n 5 jaar gehuurd. Die hebben het kortstondig uitgehou 
den. 
Tja, op de Geitenkamp was onze zaak oud-Engels inge 
richt en toen kwamen we hier en toen was het hier echt 
een gribustent. Met van die Heugaveld-tegels op de vloer. 
Nou, als je 2 minuten stil zat dan zaten die aan je schoen 
zolen vastgeplakt. Dat was echt een drama. Mijn vrouw 
kwam binnen en ik had A gezegd, dus moest ik ook B zeg 
gen, maar vervolgens zat zij te huilen in de vensterbank 
van ellende. Maar mevrouw Van Zanten dacht dat het tra 
nen van geluk waren, maar dat was dus echt niet zo. Mijn 
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vrouw was nogal schoon en wilde alles graag mooi heb 
ben, maar dan moet je er even doorheen kijken. Uiteinde 
lijk, ja ik kon niet meer terug maar dacht wel, ja, het is een 
uitgeleefde bende. Maar het was druk en de mensen, die 
kwamen, die vonden het eigenlijk allemaal wel goed. 
Toen zijn we eerst begonnen met het vernieuwen van de 
toiletgroep. Dat vindt iedereen prettig als je nette toiletten 
hebt. En toen zijn we stapsgewijs doorgegaan. Hieronder 
ligt een Canadese grenen vloer. Daar is nu een eikenhou 
ten vloer overheen gekomen. Dat is uit een heel oud pand 
gekomen. Dat was oud hout eigenlijk. Dus nu ligt er een 
mooie massieve houten vloer. 

De vloer 
En toen kregen we jongens in het café, die timmerlui wa 
ren en die zeiden: ik vind het jammer als de vloer in de lak 
ligt want die ziet er harstikke mooi uit. Een paar weken na 
het lakken is die zo weer kaal en als je in een kroeg een 
mooie vloer houdt dan heb je een waardeloze kroeg. Je 
kunt beter een kroeg niet mooi houden. Daar wordt op ge 
leefd. Je moet een vloer niet laten glimmen. Dat hout leeft. 
Een cafévloer hoort dus kaal te zijn 

De aankoop 
In 1987 heb ik het café eerst gehuurd van Jan van Zanten 
en we zijn er later in gaan wonen. Toen stopte Lammert 
ermee en heb ik het café in 1988 in een veiling gekocht 
met bemiddeling van Heineken. 
De mensen, die er nog woonden, zouden gaan verkassen, 
maar vroegen of zij er nog eventjes in konden blijven wo 
nen omdat ze op de andere locatie aan het verbouwen wa 
ren. 
We waren bij de notaris geweest en ik weet niet meer exact 
hoe de getekende overeenkomst was, maar toen kwam die 
vraag aan de orde. Ik zeg: wat mij betreft is dat prima. 
Maar de notaris ging er niet mee akkoord. Die zei: nee, 
meneer Van Zanten, u heeft getekend en u had de stukken 
beter door moeten nemen. Als u vandaag niet de sleutel 
overhandigt krijgt u te maken met een boeteclausule. Nou, 
die man heeft mij daarna nooit meer aangekeken. Ik vond 
dat jammer maar kon er niets aan doen. 
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Hij was een wat stugge kastelein, maar ik vond het geen 
onaardige man. 

Acceptatie in Velp 
Achja, dat stugge. Want toen ik in dit café kwam was hier 
een hele groep vergrijsde stamgasten die mijn komst hele 
maal niet leuk vonden. Het was niet dat ik kapsones had, 
maar het had te maken met dat ik uit de grote stad kwam, 
waar ze niets mee hadden. Dus dacht ik, daar moet ik toch 
wel mee oppassen. Bijvoorbeeld: er was toen boven die 
toog van die vloerbedekking geplakt. Dus daarop lag alle 
maal stof en nicotine. Het was vies. Ik dacht: dat moet er 
echt af. En toen heb ik een behangboek gehaald bij be 
hang- en verfzaak Willekes in Arnhem en heb ik de men 
sen laten bepalen wat ze zelf mooi vonden. En wat eruit 
kwam was een mooi velours Engels behang met gouden 
krul en een gouden streep, heel chic. Dat past hier wel bij. 
Nou en toen was het ijs gebroken. Dus bij alles wat ik 
deed, maakte ik mensen deelgenoot en zij vonden dat leuk. 
En toen werd het vrij snel geaccepteerd. Als ik hier met 
branie en bravour gestaan had dan hadje het slecht gehad. 
En nu zit ik hier al 30 jaar. In het begin keek ik de kat uit 
de boom, omdat ik uit Arnhem kwam en daarnaast heb je 
ook nog een bepaalde vorm van rivaliteit tussen de twee 
dorpen Velp en Rheden. Ik weet het niet precies, maar het 
zal wel van oudsher zijn. Rheden en Velp liggen elkaar 
niet zo bijzonder. Heel apart. Mensen bakenen een territo 
rium af en als je naar buiten komt dan sta je even in nie 
mandsland en vijandelijke gebied. 

Indeling pand 
Wij hebben geen aparte ruimte of zaaltje voor feesten 
o.i.d. We gebruiken gewoon hiervoor deze caféruimte. 
Deze heeft charme, de capaciteit en oppervlakte. Want je 
zit hier gauw dicht bij elkaar en heb je het gauw gevoels 
matig gezellig. Maar het was heel onpraktisch ingedeeld. 
Kleine hokjes, het was het allemaal net niet. Dat ging lij 
den. En toen zijn we naar eigen inzicht gaan verbouwen. 
Wat zo jammer was: hierachter ligt een grote tuin. Als je 
naar buiten ging hadden ze er een schuur staan. Die ont 
nam het hele zicht op de tuin. En daarachter hadden ze 
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allemaal volkstuintjes. Dat was praktisch, niet voor de 
mooiigheid. En nu uiteindelijk, na alle verbouwingen, dat 
heeft toch wel veel voeten in aarde gehad letterlijk en fi 
guurlijk. Maar nu hebben we een geweldige woonruimte 
en een heel leuk pand. Met een rijke historie. En de ruimte 
is onbetaalbaar. 

En dan al die oude knarren die hier vroeger kwamen. Bij 
voorbeeld Dirk Grosman, dat was een oude brons gieter. 
Een hele bekende. Bronsgieters heb je haast niet meer en 
deze man is al overleden. Maar dat mooie pand van hem 
aan de Kastanjelaan staat er nog, vlak naast de nieuwbouw 
in het midden, een mooie witte villa, en erachter had je 
nog een koetshuis, en had hij zijn werkplek. Ik weet niet 
of er nog wat van over is, maar die Grosman dat was zo'n 
mooie kerel. Hij was van Joodse komaf, had de oorlog 
meegemaakt, maar hij was een heel goede bronsgieter. 
Die Grosman had een hele grote algemene kennis. Over 
van alles wist hij wel iets te veltellen en hij praatte geen 
onzin. En allemaal probeerden ze die Grosman in te ma 
ken. Maar hij was heel slim. En dat is jaren doorgegaan. 
Ik heb nog een boekje van hem. Hij had een heel klein 
boekje en daarin was nog geen crrr' onbeschreven met een 
heel mooi handschrift. Dat waren hele mooie mensen, die 
Velpenaren, de mensen die bij hem gewerkt hadden en van 
alles hadden meegemaakt. 
Freddie Jansen, ik heb zijn foto in de keuken, dat was een 
postbode hier in de buurt. Die kwam 's avonds om 23.00 
uur binnen en hij was geen grote drinker maar een hele 
leuke verteller. Die liep zijn hele leven post en die kende 
elke heg en steg en waar iedereen woonde met huisnum 
mer en postcode erbij. En die kon ook zo geanimeerd ver 
tellen. Er zijn weinig mensen die drie keer een verhaal 
kunnen vertellen waarbij je ook drie keer moest lachen. 
Ik verkoop hier het meeste bier en jenever en ook welli 
monade en wijn. Ja en voor de rest heb ik een heel schap 
vol aan flessen met verschillende soorten drank, maar het 
meeste is bier en jenever. Dat is eigenlijk ouderwets, maar 
toen ik begon met al die oude baasjes, dan kostte dat een 
paar dozen oude jenever in de week. Dan hadden ze hier 
een drankje. Dat noemden ze een 'blauwtje'. Dat was een 
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liter jenever en een flesje Underberg. En dan wordt dat bij 
elkaar oranje of geel. Dat werd ook veel verkocht en dat 
komje bijna nergens tegen. 
Een puur Velps drankj e. Dat werd hier ook veel genuttigd. 

De visclub 
Die visclub viste vroeger op landgoed Biljoen. Meindert 
de Wit, die vroeger in Velp dakdekker was aan de Brug 
straat, zat toen in het bestuur. Die Meindert de Wit dat was 
een markant figuur, die helaas een aantal jaren geleden is 
overleden. Die kwam met zijn personeel hier op vrijdag 
middag binnen en dat was net een hippie. Dat was in de 
jaren zestig. En die was helemaal verknocht aan Aruba. 
En hij praatte ook zo, zoals 'Ach joh, maak je niet druk.' 
De visclub heette 'Het Rukje'. En daarvoor organiseren wij 
twee keer per jaar een visdag met aansluitend een feest 
avond. Meindert was ook zo'n kampioen. Gerben Laag 
land was een timmerman en die kwam ook altijd hier. Al 
die gasten hadden eigen bedrijfjes en die kwamen dan vrij 
dags- en zaterdagsmiddags na het werk hier en dan hadden 
ze leuke verhalen. 
Die knapen zijn nu overleden. En dan krijg je de derde 
generatie. Maar die oude verhalen worden nog wel eens 
doorverteld. En het is dan jammer dat zulke markante 
mensen op een gegeven moment ook naar de eeuwige 
jachtvelden verhuizen. 
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Ze hebben lang in een gezegende omgeving mogen ver 
toeven; ze zullen ongetwijfeld in de hemel terechtkomen. 
Het café heeft een heel eigen sfeer, het is geen doorsnee 
café. Die jongens van Heineken zeggen: 'Wees er zuinig 
op, dit heb je gewoon'. Dit is vroeger gewoon een huiska 
mer geweest, een huiskamercafé. Vroeger had je gewoon 
heel veel huiskamercafés. 
Als je hiervoor staat zie je er ook nog een deur naast zitten. 
Maar die hebben we weggewerkt en dat is nu onze entree 
en hal. En dat was vroeger een slij 
terij. De meeste cafés hadden 
vroeger ook een slijterij aan de 
zaak. 
Dat is nu het casino en daar staat 
nu de speelautomaat en gokhal. 
Maar dat was vroeger de slijterij 
van deze zaak. Dat heeft ook weer 
iets eigens. Je kon daar vroeger je 
borreltje of je wijntje halen. 

Willem van Doom in de IJssel 
straat in Velp en daarvan de vader 
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had vroeger ook een café en een slijterij. 
Dat café is toen opgedoekt en daar heeft daarna van alles 
en nog wat in gezeten en daar heeft hij nu zijn vliegtuig in 
staan die hij is aan het restaureren. Hij vliegt. Hij is een 
hele aardige gozer en zijn moeder is inmiddels ook al 100 
jaar en ze hadden samen een winkel. 
Die mensen kunnen haast niet anders meer en zij vinden 
elke dag nog leuk. Zij kennen natuurlijk ook de historie 
van de hele Velper horeca met alle ins en outs. 

Het Luifeltje 
Het Luifeltje' was de naam toen ik 
het overnam en toen werd het 'De 
Sok'. En vroeger heette die ook 
'De Sok' en daarvoor 'Café van 
Zanten' in de Sokkenbuurt. Alle 
maal namen van vroeger, maar ik 
hoop dat de naam van 'De Sok' 
voor het café nog lang zal blijven. 

Dit interview is gemaakt door Marijke 
Bruinewoud ten behoeve van Rhedens 
Erfgoed en bewerkt door Fineke Burgers 
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Arbeiderswoningen van Karel Petrus Cornelis de Bazel in Dieren 

Tekening Martin Monnickendam 

Fred van Daalen/ Nelleke den Boer-Pinxter 

collega-architect Michel de Klerk. Hoewel hij vooral be 
kend is als architect ontwierp hij ook kunstnijverheid zoals 
meubels, interieurs en glaswerk. Vooral in zijn grafiek is 
de interesse voor theosofie, vrijmetselarij en oosterse 
kunst te zien. Zijn gebouwen zijn steeds voorzien van sier 
lijke ornamenten, die vaak naar oosterse invloeden verwij 
zen. Al met al een veelzijdig kunstenaar. Kijk voor de Ont 
werp systemen van Karel Petrus Cornelis de Bazel naar het 
stuk van Fred van Daalen in A&H 204, september 2019. 
De Bazel ontwierp onder andere een kantoorgebouw voor 
de Nederlandsche Handel Maatschappij, gebouwd 1919- 
1926, aan de Vijzelstraat 32 in Amsterdam, waarin ook 
veel van de elementen in het interieur door hem zijn ont 
worpen. Het voormalige kantoorgebouw wordt inmiddels 
naar hem De Bazel genoemd en huisvest sinds 2007 het 
stadsarchief van Amsterdam. Andere ontwerpen van De 
Bazel zijn onder meer het gebouw van de Nederlandse 
Heidemaatschappij in Arnhem en de Synagoge van En 
schede, een ontwerp dat pas na zijn dood werd uitgevoerd. 

Karel Petrus Cornelis de Bazel 
Karel Petrus Cornelis de Ba 
zel was een Nederlandse ar 
chitect, graveur, tekenaar, 
meubelontwerper, tapijtont 
werper, interieurontwerper, 
glaskunstenaar , boekdecora 
tie-ontwerper, de eerste voor 
zitter van de Bond van Ne 
derlandse Architecten (BNA) 
en leraar van Adriaan Frede 
rik van der Weij. Hij is gebo 
ren 14 februari 1869 in den 
Helder, overleden 28 novem 
ber 1923 op 54-jarige leeftijd 
in de trein van zijn woon 
plaats Bussum naar Amster 
dam terwijl hij onderweg was 
naar de begrafenis van zijn 

Postzegel, interieur van de synagoge in Enschede en het voormalige kantoorgebouw voor de Nederlandsche Handel Maatschappij ontworpen door De Bazel 
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Deze had een terrein voor woningbouw ter beschikking bij 
de Schweer beij der Beckestichting tussen de Harderwij 
kerweg, de Wilhelminaweg en de Druckerlaan. 
Hiervoor heeft nog een kleine grondruil plaatsgehad met 
de Schweer beij der Beckestichting. De 44 woningen wer 
den door K.P.c. de Bazel gebouwd in 1920. Van zijn wo 
ningen staan 10 in de Faberstraat, 16 in de Druckerlaan en 
18 aan de Wilhelminaweg, waarvan één met winkel. Deze 
winkel stond op de hoek met de Druckerlaan. Dit eerste 
winkelwoonhuis van de vereniging wordt na veel wikken 
en wegen toegewezen aan bakker Kolkman, voor verkoop 
van bakkers- en kruidenierswaren. Op de ledenvergade 
ring van de Bouwvereniging van 25 september 1924, Boven: Ligging woningen. Onder: Tekening winkelwoonhuis van De Bazel 

Arbeiderswoningen 
De landelijk bekende architect K.P.c. de Bazel ontwierp 
twee wijkjes voor arbeiders- en ambtenarenwoningen in 
het Philipsdorp bij Eindhoven. Hij bouwde ook arbeiders 
woningen in de Spaamdammerbuurt in Amsterdam. 
In 1921 kreeg hij van de gemeente Bussum de opdracht 
om een nieuwe woonwijk te ontwerpen, het Brediuskwar 
tier. Eén van de mooiste en meest compleet overgebleven 
voorbeelden van een woon- villawijk in Amsterdamse 
Schoolstijl in Nederland. In 1920 ontwierp hij ook 44 ar 
beiderswoningen voor de 'Bouwvereeniging Dieren'. 

Kaart van de grondruil met de Schweer-beij der Beckestichting 

wordt besloten de nog braakliggende bouwgrond over te 
doen aan het gemeentelijk grondbedrijf. In 1926 stellen de 
besturen van de 'Geldersche Stoomtram' en de 
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'Nederlandsche Spoorwegen' zich garant voor de huur 
van hun werknemers. Dit geeft de mogelijkheid de wo 
ningbouw weer ter hand te nemen. Er worden 26 wonin 
gen gebouwd van een reeds te Velp gebouwd type, afkom 
stig van de tekentafels van de dienst Bouw- en Woning 
toezicht gemeente Rheden. Zij staan aan de Harderwijker 
weg en de Goeman Borgesiusstraat en worden in de loop 
van 1927 betrokken. 
Het volgende project dient zich aan. In 1928 werden 28 
door dezelfde dienst getekende woningen gebouwd waar 
onder twee winkelwoonhuizen. Deze huizen bevinden 
zich aan de Goeman Borgesiustraat en de K.P.C. de Ba 
zelstraat. Dit project is september 1928 klaar. Als de voor 
dit project aangelegde straat een naam moet krijgen wordt 
het voorstel om Borneman te vernoemen, de voorzitter 
van de bouwvereniging, niet door B. en W. overgenomen. 
Die wordt de K.P.C. de Bazelstraat genoemd! 

Opschudding 
De totstandkoming van het in 1920-1921 gebouwde arbei 
derswoningcomplex voor de 'Bouwvereeniging Dieren', 
veroorzaakte de nodige opschudding. Er was grote wo 
ningnood in Dieren en men hoorde in 1919 mopperen dat 

Woningen bouwvereniging Dieren aan de Harderwijkerweg 

het bestuur geen voortgang maakte. Ook wordt van de ge 
meente niets vernomen op de vraag naar bouwterreinen. 
Wel wordt duidelijk dat er eerst een nieuw uitbreidings 
plan moet komen. Dit plan moet er komen voor het hele 
gebied van Dieren ten noorden van de spoorlijn. Ir. Wil 
lem Frederik Carel Schaap, dir. gemeentewerken te Arn 
hem, was belast met het ontwerp van het uitbreidingsplan. 
In december wordt een gedeeltelijk uitbreidingsplan 
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De Bazelsfraaf 1936 

goedgekeurd. De gemeente adviseert op grond van de 
grote woningbehoefte een derde architect toe te voegen 
aan het Dierense tweetal Uiterwijk en Schoonman. De 
bouwvereniging voelt er niets voor. 
Op 15 januari 1920 wordt in het gemeentehuis een bespre 
king gehouden. Dan blijkt dat de tekeningen, door archi- 

tect Schoonman per 
soonlijk afgegeven, 
zijn kwijt geraakt. 
Toch worden ze in een 
bureaula teruggevon 
den. Niet bevorder 
lijke voor de samen 
werking. 
Op aandrang van de 
gemeente wordt beslo 
ten voor een project 
van voldoende om 
vang. Gedacht wordt 
aan een eerste aanzet 
van 30 woningen en 
om architect De Bazel 
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in te schakelen. 
Burgermeester Bloe 
mers zal zelf het con 
tact tot stand brengen. 
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Een extra architectenhonorarium 
Het blijft weer stil en in maart 1920 is het zover dat de 
voorzitter zijn functie wil neerleggen maar hij kan, na 
overreding door de andere bestuursleden worden tegenge 
houden. In april reist Bloemers naar Amsterdam om met 
De Bazel, die weer ziek is geweest, te spreken. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat De Bazel en de bur 
gemeester elkaar kenden. Het kost de bouwvereniging wel 
een extra architecten-honorarium, want voor minder wil 
De Bazel niet in actie komen. Enkele bestuursleden vin 
den dit despotische voorwaarden. De eerste ontwerpen 
blijken duur en onpraktisch, maar op 12 augustus wordt 
eindelijk een definitieve keuze gemaakt voor het type wo 
ningen en het aantal van vierenveertig. 

Woningen van De Bazel versprongen aan de Wilhelminaweg 

Bestuur 'Bouwvereeniging Dieren' treedt af 
Dan ontstaat opnieuw een spel van misverstanden tussen 
de betrokken instanties. Nu neemt het bestuur het niet lan 
ger en treedt af. De notulen melden: 'als gevolg van aller 
lei willekeurige handelingen van B& W, waarbij het be 
stuur van de Bouwvereeniging als kwajongens behandeld 
werd, besloot men algemeen om af te treden. Men wilde 
geen marionetten van de burgemeester worden. Men be 
treurt het dat het zo gelopen was, terwijl de woningnood 
zo groot was en er reeds 61 aanvragen om woningen wa 
ren ingekomen '. 
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Burgermeester en wethouders reageren met een uitvoerig 
stuk van 12 bladzijden. Beide stukken komen in de krant! 
De discussie in de gemeenteraadsvergadering van 16 sep 
tember is boeiend. 
De raad toont zich bezorgd over de voorzetting van de 
werkzaamheden, maar burgemeester Bloemers zegt dat 
daarvoor wordt gezorgd. Persoonlijk is hij al lid van de 
bouwvereniging geworden, anderen zullen het nog doen. 
Er komt een nieuw bestuur en stagnatie zal worden voor 
komen. In diezelfde vergadering wordt besloten om de 
bouwvereniging financiële steun te geven voor de bouw 
van arbeiderswoningen tussen de Harderwijkerweg en de 
Wilhelminaweg. 

Nieuw voortvarend bestuur 
Het nieuwe bestuur van de bouwvereniging pakt de zaken 
voortvarend aan. Nog in 1920 wordt een plan ingediend 
voor de bouw van 135 woningen. Daarvan worden er 95 
gebouwd, waaronder 44 met architect De Bazel op een ter 
rein ten noorden van de 'Schweer beij der Beckestichting' 
tussen de Harderwijkerweg en de Wilhelminaweg, 24 wo 
ningen met als architect W.P. Meijer aan de Tellegenlaan 
en 27 kleine landbouwwoningen met als architect W.P. 
Meijer tussen de Harderwijkerweg en de Kolonieweg 
(thans Huygenslaan). Deze woningen aan de Talma- en 
Nieboerstraat zijn rond 1977 afgebroken. 
Ook de architecten Uiterwijk en Schoonman hebben bij 
deze projecten een rol gespeeld. 

Vermeld zij nog dat tot in de jaren 90 van de afgelopen 
eeuw het gemeentebestuur een forse inbreng had in de so 
ciale woningbouw in de gemeente Rheden, zowel doordat 
het werkapparaat (van toen nog een aantal niet gefuseerde 
bouwverenigingen) grotendeels bij de gemeente berustte 
en anderzij ds omdat de Woonruimtewet 1947 hier van toe- 
passing bleef. . 

Bronnen 
Woningbouwver. Veluwezoom '91, 75 jaar onderdak 1916-1991 
Foto's Wikipedia, De vrije encyclopedie en Nelleke den Boer-Pinxter 
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Woningen Oe Bazel. boven: Deur verplaatst (zat eerst in de zijgevel) 
Midden: Twee type naast elkaar. Onder: Het enige woning/winkel-pand. 
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Reinder van den Brink. 
De stroper van de Senutsheide in het Soerense Schaddevetä 

Aris Blankenspoor 

Opschudding in het dorp Laag-Soeren! 
Na een rustige eeuwwisseling in het begin van de 20ste 

eeuw, werd die rust ruw verstoord door een bijzondere ge 
beurtenis waar men het nu, in de 21 ste eeuw, nog over 
heeft. 
Reinder van den Brink was een beruchte stroper in de om 
geving van Dieren en Laag-Soeren. Tijdens een van zijn 
vroegere strooptochten werd hij gesnapt door veldwachter 
B. Hendriks van Laag-Soeren, die hem een bekeuring gaf. 
Dat zat Reinder flink dwars. 
Zondagavond 12 november zat Reinder met enkele kor 
nuiten in de kroeg in Dieren en, opgejut door mededrin 
kers schepte hij op dat hij de veldwachter zou doodschie 
ten wanneer hij hem tegen het lijf zou lopen! 
Laat nu vlak voor sluitingstijd onverwacht veldwachter 
Hendriks de kroeg instappen. De benevelde Reinder trok 
zijn pistool en schoot de veldwachter in de buik. Daarna 
vluchtte Reinder en verstopte zich een tijdlang. Hij werd 
uiteindelijk in Rheden bij familie gevonden en veroor 
deeld door het gerechtshof in Arnhem tot 10 j aar cel. 
Die tijd bracht hij door in de strafgevangenis van Leeu 
warden. Toen hij in 1893 vrijkwam, vestigde hij zich weer 
in Laag-Soeren en vervolgde zijn ruwe stropersleven. 

Oe plek aan de Schaapsallee waar de hut stond (pijl) 

Wonen in een hut 
Hij leefde eenzaam en teruggetrokken in zijn zelfge 
bouwde hut op de Schutshei. Die bevond zich aan de 
Schaapsallee over de Hindeberg, vlak voor de tweede 
berg, links op de heide. Op die heide in het Schaddeveld 
liet Schut, boer van 'de Nachtegaal', zijn schapen grazen. 
De hut was opgetrokken uit palen, oude planken en latten, 
met een dak van blikken platen. Aan de voorzijde zat een 
gammele deur in een scheef kozijn. Het meubilair bestond 
uit een potkacheltje, met een pijp van cacaobussen tot 

Oe Priessnitzlaan, zandweg naar Dieren 'Het Leihuis' aan de Priessnitzlaan 1908. Reinder van den Brink gevangen 
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De hut met Reinder van den Brink 

boven het dak. Aan twee kanten waren schietgaten in de 
wand gemaakt die zicht hadden op het moestuintje met 
groente en boerenkool. Van daaruit schoot Reinder op de 
zich te goed doende konijnen. Water haalde hij uit een 
kolk bij de hut, die gevoed werd door de regen. 
Toen Reinder de kolk wilde verdiepen, ging hij door de 
leemlaag en weg was het water. Vanaf dat moment moest 
hij water halen uit de Soerense Sprengen. 

Ruzie 
Reinder kreeg ruzie met de Curatoren van het Badhuis 
Bethesda, zoals ze hier deftig genoemd werden. Deze Cu 
ratoren, of Raad van Bestuur, hadden hun jachtgebied tus 
sen de Hees en het Schaddeveld en daar zat de stroper 

De Schutsheide 

Reinder van den Brink dus goed, maar voor de jachtheren 
slecht. Iets verderop lag een jachtgebied van de jagers uit 
Dieren. 
In het dorp had hij wel een goede naam, hij hielp sommige 
mensen en bij arme gezinnen gooide hij wel eens een ge 
stroopt konijntje om de deur. Op het Badhuis zaten de rij 
kere mensen, in het dorp was dat wel anders. 
Men leed vaak bittere armoede en men had moeite het 
hoofd boven water te houden. Voor zijn arme dorpsgeno 
ten was Reinder eigenlijk een zachtaardig en eerlijk mens. 
Op weg naar Dieren verstopte hij dikwijls zijn geweer in 
het hooi bij boer Gijs van Eybergen en nam het dan op de 
terugweg weer mee. Ook verstopte hij het geweer soms in 
de "Vaaltschuur" van boer Schut van de 'Nachtegaal'. 

De boerderij van Gijs van Eybergen Voorzijde van de boerderij van Schut Achterzijde van de boerderij met in het midden 'De Vaaltschuur' 

34 A&H 205 



Oudheidhundiqe Xring 'Rheden-Rozendaai 

De jachtheren waren niet blij met 
Reinder ook al omdat hij ze uit 
daagde door met gestroopt wild op 
de nek of in de kruiwagen vlak voor 
hun huizen langs te lopen naar de 
markt in Doesburg. Hij maakte zich 
daardoor gehaat bij de heren en dat 
voelde hij ook. Hij kreeg de indruk 
dat hij achtervolgd werd en dat blijkt 
ook uit de uitspraak van Reinder "Ze 
loert op mien". En ja, dat klopte 
want op 1 december 1904 werd hij 
's morgens vroeg gevonden door 
wasserijmeisjes. die vanuit Dieren 
naar hun werk in Laag-Soeren lie 
pen. Ze vonden hem in de bosj es tus 
sen het Leihuis en de boerderij de 
Nachtegaal, waar in die tijd de fami 
lie Schut woonde. 

Moord 
Daar lag Reinder van den Brink, ge 
dood door een schot hagel, met een Veldwachter Hendriks met zijn hond 
doorgesneden keel. Er werd uitge 
breid onderzoek verricht naar de daderes) en veel mensen 
werden verhoord. De moordenaar heeft de schijn van zelf 
moord proberen op te wek 
ken door het mes tegen de 
keel van het slachtoffer te 
leggen. Het lag echter met 
de botte kant in de richting 
van de keel. Men heeft nooit 
de werkelijke dader of de 
aanspoorders tot de moord 
gevonden. Men dacht zelfs 
aan wraak van de veldwach 
ter zelf. 'Het geheim van 
Laag-Soeren' is dus nog 
steeds een geheim. 
Veldwachter Hendriks werd 

{.~ 
CyJ""' o 

verpleegd in het Diaconessenzieken 
huis in Arnhem. Hij overleed in 
1926 op 80-jarige leeftijd in De 
Steeg met nog steeds de kogel van 
het schot in zijn buik. 

Het Geheim 
Oudere Soerense mensen deden 
steeds erg geheimzinnig, als men ze 
naar deze zaak vroeg, alsof ze het 
wel wisten maar het niet wilden zeg 
gen. Er werden zachtjes, (soms niet 
eens erg zachtjes) wel namen ge 
noemd. Misschien leefden nog na 
komelingen van de dader in het dorp 
en daarom werd er gezwegen. 
Het voorval met Reinder van den 
Brink had een diepe indruk achter 
gelaten in het dorp, en nog steeds 
doen de geruchten over zijn dood de 
ronde. Maar de rust is weergekeerd 
en het Soerense leven kabbelt sinds 
dien meestal rustig voort. Het huis 
midden voor werd van 1887 tot 1897 

bewoond door smid Nusselder en daarna door Tieltjes. In 
1974 werd het verkocht aan Bogaards, die het huis liet slo 

pen en er het huidige huis 
bouwde. In het huisje rechts 
woonde de veldwachter. 
Het werd gesloopt om plaats 
te maken voor de kleuter 
school. Na sloop van het 
schooltje in 1986 werden 
daar de drie bejaardenhuis 
jes gebouwd die Laag-Soe 
ren nu rijk is. 

op kosten van de Gemeente Rechts het huisje van de veldwachter 
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Bronnen: 
Overlevering dorpsgenoten en het 
boek van Aris Blankenspoor. 
"Laag-Soeren, dorp met een rijke 
geschiedenis". 
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Indië in Kheden en Kozendaal 
Nelleke den Boer-Pinxter 

Na de succesvolle tentoonstelling en "van delingen met het 
thema Indië in Velp, wil ik u nog de geschiedenis vertellen 
van villa Iris in Rheden en van twee kinderen, die aan de 
Bergweg in Velp begraven liggen. Dit laatste zou me niet 
lukken zonder het bij:::ondere boek dat onlangs over deze 
begraafplaats is verschenen. Hiervoor heeft Jan Erren ja 
ren verhalen verzameld. dus hem komt alle eer toe! 
Het eerste verhaal hoort bij, in mijn ogen, het mooiste 
grafmonument aan de Bergweg. een treurende engel. 

De doodsoorzaak is onbekend. Tonny's 
overlijden wordt aangegeven door lijk 
bezorger Aart Appeldoorn uit Velp. De 
jongen wordt ter aarde besteld op de be 
graafplaats aan de Bergweg. Zijn graf 
valt op door een treurende engel, het 
symbool van de onschuld. In Indië rea 
geren zijn ouders geschokt op het plot 
selinge overlijden van Tonny. Zij zullen 
hem niet meer terugzien en evenmin 
met hem in de dood verenigd worden. 
De katjang blijft alleen liggen onder zijn 
fraaie monument. 

Jongeheeren' aan de Hoofdstraat in Velp (A&H 202), Om 
een baan in het Indische bedrijfsleven ofhet KNIL te krij 
gen, is een opleiding in Nederland onontbeerlijk. Hij is 
een echte katjang, een blanke jongen wiens bloed door de 
Indische zon was warm gehouden, Zijn vader Willem had 
via vrienden een kosthuis voor hem gevonden in Velp. Er 
woonden meer oud- Indischgasten, die zich wel over zijn 
zoon zouden ontfermen. Het afscheid in de haven van 
Tandjong Priok valt de ouders en kinderen zwaar. Door 
haar tranen heen ziet Jessey het schip uit het zicht verdwij 
nen. Tonny houdt zich kranig, Hij heeft al het een en ander 
over Nederland gehoord maar kan er zich geen voorstel 
ling van maken, Wat is bijvoorbeeld sneeuw? Tonny krijgt 
een kamer bij meester Bodt het hoofd van de openbare 

school 1, een Mulo met goede mogelijk 
heden voor vervolgonderwijs. De studie 
gaat voorspoedig, maar na drie jaar mid 
delbare school is het plotseling afgelo 
pen met het jonge leven. Tonny over 
lijdt om 3.00 uur in de ochtend van zon 
dag 4 juni 1911, vijftien jaar jong . 

Katjang 
Niet ver van het paleis van gouverneur-generaal Van der 
Wijck te Meester Cornelis (nu Jatinegara) op Java, werd 
in 1896 Antonius Marinus van der Meer geboren. Tonny 
was het eerste kind van Willem van 
der Meer, tweede luitenant der infan 
terie van het Koninklijk Nederland 
sch-Indische Leger (K.N.I.L.), later 

Geboren . 
ANTONIUS MARTINUS VAN DER MEER 

,;,._ " W. v: D. "MEER;' .': '.' 
. ' "", J. v: ·D. l!tfEER-.l>B YB'&!! Ho'F~. 

lIiR i'Coiumr.is, :1,4 Mei 1896. ..~. " .';.1!2Il9_ '. 

notaris in Pekalongan en Jessey de 
Vries Hofrnan. Hij kreeg in 1899 nog 
een zusje Roos en in 1908 een broertje 
Willem. Zijn ouders waren in 1895 ge 
trouwd, Tonny's moeder stamde uit 
een oud Indisch geslacht. Na zijn la 
gere school wordt de jonge Tonny, 12 
jaar oud, naar Nederland gestuurd om' 
er voortgezet onderwij s te volgen. Dat 
gebeurde wel vaker in die tijd. 
Als de kinderen niet bij familie terecht 
konden gingen ze ook wel naar een 
kostschool, zoals het 'Instituut voor 
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Graf van Marinus van der Meer op de 
begraafplaats aan de Bergweg in Velp 
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Het gezin Van der Meer keerde in 1912 voor een j aar terug 
in Nederland. Willem sr. en Jessey maakten van de gele 
genheid gebruik om het graf van hun oudste kind een aan 
tal keren te bezoeken. 

Wiegendood 
Een van de ergste dingen die ouders kan overkomen, is 
hun pasgeboren kindje dood in de wieg te vinden. Dat 
noodlot trof Eddy Steevensz en zijn vrouw Thera de Laet 
op 28 april 1952 in Velp. Eddy en zijn gezin, naast Thera 
bestaande uit drie dochters waarvan de jongste drie maan 
den is, zijn die dag met de trein in Velp aangekomen. 
Ze hebben een vermoeiende reis achter de rug vanuit 
Schoorl. Daar verbleven zij in een pension na hun emigra 
tie uit Indië. In Velp hebben ze een nieuw tijdelijk onder 
komen gevonden in pension Alteveer. Daar zaten meer 
dere Indische gezinnen. De reis begon op 17 oktober 1951 

Zuiderkruis schip dat o.a. gebruikt werd als troepentransportschip en 
voor emigranten 

als het gezin Steevens noodgedwongen vertrekt met het 
emigranten schip de Zuiderkruis uit zijn geboorteland In 
donesië. Een goede toekomst was er voor Indische Neder 
landers niet of nauwelijks in de voormalige kolonie. Ze 
zetten hun kinderen voor de kachel en de baby leggen ze 
in het wiegje. Ze beginnen de kamers in te richten met hun 
schamele bezittingen. Als ze tussendoor naar de kinderen 
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gaan kijken zijn de oudsten in slaap gevallen. Maar de 
baby is wel erg stil, het kindje beweegt en ademt niet. 
De gealarmeerde dokter constateert wiegendood. 
Op 2 mei wordt Inge door haar diepbedroefde ouders en 
zusjes naar de begraafplaats aan de Bergweg begeleid. 
Een eenvoudig houten kruis markeert het grafje. Het kruis 
verdwijnt in de loop der jaren. Eddy en Thera krijgen nog 
een zoon, Eduard. Als die jaren later op zoek gaat naar het 
graf van zijn zusje, heeft hij geluk dat de gegevens van de 
begrafenis nog bewaard zijn gebleven. Hij en zijn vrouw 
laten een herdenkingssteen op het hervonden graf plaat 
sen. Zij krijgen ook 
toestemming van 
het bestuur om de 
urnen met as van de 
in 1987 overleden 
Eddy en Thera, ge 
storven in 2011, bij 
te zetten in het graf 
van hun lnge. Dat 
gebeurde in 2011. 
'Er is veel liefde 
voor haar hier' staat 
op de zijkant van de 
steen te lezen. 

Het gralje van Inge Steevensz 
Gerepatrieerden 
Vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog tot ver in de 
jaren zestig zijn zo'n 300.000 mensen met een Neder 
landse achtergrond van Indonesië naar Nederland geko 
men. Hoewel velen van hen nooit in Nederland waren ge 
weest, werden ze allemaal aangeduid als repatrianten: 
mensen die repatrieerden, of met andere woorden, terug 
keerden naar hun vaderland. Zij waren in meerderheid van 
gemengd Nederlands-Indonesische afkomst (Indische Ne 
derlanders), maar onder hen waren ook veel blanke Ne 
derlanders en Indonesiërs die een Nederlands paspoort 
verkozen. De eerste groep arriveerde kort na de oorlog en 
bestond vooral uit mensen die tijdens de Japanse bezetting 
in zogenaamde jappenkampen hadden gezeten. 
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Nadat ons land op 27 december 1949 de onafhankelijkheid 
van Indonesië had erkend, volgde begin jaren vijftig een 
tweede golf. Dit waren vaak mensen die in het nieuwe In 
donesië geen werk meer hadden, zoals voormalige be 
stuursambtenaren, rechters, politieagenten en KNIL-mili 
tairen. 
De politieke ontwikkelingen in Indonesië, dat niet erg 
welwillend tegenover Nederland stond, zorgden in latere 
jaren voor meer repatrianten. 
Doordat Nederlands Nieuw-Guinea pas in 1962 aan Indo 
nesië werd overgedragen, herhaalde zich daar een uittocht 
zoals die zich ruim tien jaar eerder in Indonesië had afge 
speeld. 

Contractpensions 
Vanwege de woningnood werden de Indische Nederlan 
ders tijdelijk gehuisvest in zogenaamde contractpensions, 
veelal gelegen in toeristische gebieden die - zeker in die 
krappe naoorlogse periode - een overschot hadden aan ho 
tels. De hotels die als contractpension werden aangeno 
men waren meestal zwaar verouderd en verkeerden in 
slechte staat. Vaak moesten hele gezinnen op een of twee 
kleine achterafkamertjes bivakkeren. De kamers waren 
klein en voorzien van een enkele wasbak met alleen koud 
water. Bij veel hotels was het meubilair slecht. De veren 
schoten bij wijze van spreken uit de fauteuils. 
Dat het plaatsen in een kleine ruimte van zoveel verschil 
lende mensen uit een land waar men net twee oorlogen 
achter de rug had (Jappentijd en Bersiap periode) vaak tot 
onderlinge sociale problemen leidde, is duidelijk. 
In de gemeente Rheden waren verschillende contractpen 
sions o.a. de villa's 'Zwanenzicht' en 'Mariposa' in het 
Villapark en villa 'Montebello' aan de Dennenweg nr.15, 
pension Mooiland Pinkenbergscheweg 1, pension 'Alte 
veer', Alteveer nr. 21, pension Kastanjeoord, Hoofdstraat 
40 in De Steeg, pension 'De Zijpenberg', nu villa 'Iris', in 
Rheden en waarschijnlijk veel meer. 
Zo vlak na de oorlog was het niet makkelijk geld te ver 
dienen met een hotel. In pension De Zijpenberg en het 
koetshuis verbleven jarenlang tot 1966 ongeveer zestig re 
patrianten. 
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Villa Iris/ hotel Oe Zijpenberg, Zutphensestraatweg 67 in Rheden 

Villa 'Iris' 
In de gemeente Rheden hebben in eerste instantie rente 
niers en verlofgangers gewoond en later gerepatrieerden. 
Hetzelfde gebeurde met villa Iris. Deze villa is rond 1880 
gebouwd en is in 1917 in handen gekomen van een planter 
die in Nederlands-Indië genoeg geld had verdiend, zodat 
hij de villa kon verbouwen tot zijn huidige staat. De villa 
heeft zelfs spouwmuren, wat in die tijd niet de gewoonte 
was. De planter heeft zijn oude dag in het dorp Rheden en 
in Indië doorgebracht en had in villa Iris een atelier aan 
huis, vanwege het mooie licht. In de jaren dertig ging het 
pand over in andere handen en werd het een gerenom 
meerd hotel met de naam 'De Zij penberg , . In deze tijd wa 
ren onder de gasten vast ook verlofgangers uit Indië. 
Na de oorlog toen het moeilijk was het hoofd boven water 
te houden, diende de mogelijkheid zich aan om contract 
hotel te worden voor repatrianten. 
Het echtpaar Van Dijk veranderde het hotel in 1966 tot 
een persoonlijk geleid verzorgingstehuis, dat bleef het tot 
1990. Toen werd het een uitvaartcentrum en kreeg het de 
naam Iris weer terug. Nog steeds komen mensen met een 
Indische achtergrond langs bij villa Iris, om herinneringen 
op te halen aan de tijd dat ze er gewoond hebben. 

Bron: Tot het einde der tijden, Herman Staring, Stichting Behoud RK 
Begraafplaats Bergweg Velp. http://www.rkbegraafplaatsvelp.nll 

A&H 205 



Oudheidkundiqe Xring 'Rheden-Razendaai o 
A-Ha 

Ha-ha Hof te Dieren 
Nelleke den Boer-Pintter 

Ha-ba Hof te Dieren 
Dieren kent sinds een jaar de Traverse Dieren, om een be 
tere doorstroming en een veilige stationsomgeving te krij 
gen. Dit brengt met zich mee dat het autoverkeer niet lan 
ger vlak langs de Hof te Dieren rijdt. Langs een deel van 
de Oude Arnhemsestraatweg stond een houten erfafschei 
ding. Deze is vervangen door een circa 150 meter lange 
ha-ha, bestaande uit een betonnen keerwand met Benthei 
mer zandsteenblokken ter decoratie ervoor. Ook in het 
verleden lag daar een (eenvoudig uitgevoerde) ha-ha en 
had de Hofbewoner vrij uitzicht over het op deze plek 
open landschap en de boomgroepen aan de andere kant 
van de weg. Vanuit het park gezien is er nu opnieuw een 
verborgen afscheiding. 

Ha-ha 
De naam ha-ha duidt erop dat de wandelaar in het park 
voor de gek wordt gehouden: hij ziet de afscheiding niet. 
De nieuwe ha-ha moet de afscheiding worden tussen het 
niet toegankelijke park (aan de rand van de uiterwaarde ) 
en het openbare 'overpark' . Aan beide uiteinden van de 
ha-ha komt wél een bovengrondse afrastering: een ijzeren 
hekwerk met dunne spijlen. Hier staan bomen en is een 
uitzicht over park en overpark toch niet mogelijk. 
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Ha-ba's al eeuwenoud 
De ha-ha is een al eeuwen bestaande afscheiding, die het 
voordeel heeft dat er geen (lelijke) afrastering hoeft te 
worden geplaatst. Het verklarend woordenboek, Bouw 
kundige Termen, van Haslinghuis-Janse uit 1997 zegt 
hierover: ha-ha (naar de uitroep van verrassing) in de tuin 
architectuur is een opening of inzinking in een haag of 
parkmuur, die onverwachts uitzicht geeft op het landschap 
of een greppel die tuin en omgeving onderbreekt. 
In Versailles bestaat nog de 'Allée des Ha-Ha'. De eerste 
ha-ha's zijn kort na 1700 aangebracht, zowel in Frankrijk 
als in Engeland. In Frankrijk worden ook de termen 'claire 
voie' et 'sault de loup' gebruikt. Men zegt, dat de zoon 
van Louis XIV de term ha-ha voor het eerst gebruikt heeft, 
terwijl hij wandelde in de tuin van Meudon. 

Ha-ha, in de vorm van een halve maan, van de Allée des Ha-Ha 
tegenover de Allée des Jardins in Versailles 

Ha-ha's moesten vee weghouden van bet kasteel 
Ha-ha's, die je vooral op Engelse landgoederen nog tegen 
komt, werden in eerste instantie aangelegd om het vee bij 
landhuizen weg te houden. Dan zag je vanuit je kasteel 
wel fijn de koetjes staan, maar konden ze niet bij het huis 
komen. 

Bronnen: 
Canay, E, de, Les jardins de France, Parijs 1949, blz. 96. 
Thacker, C" Tuinen door de eeuwen heen, Amsterdam 1979, blz. 182, 
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Oudheidkundige J(Ying 'Rheden-Rozendaai 

Willem van Katwijk 

Een grote bus vol! Nog nooit waren er zoveel aanmeldin 
gen ontvangen. Zelfs met een bus voor 60 personen bleef 
er nog een wachtlijst over. 

De eerste bestemming op deze zonnige zomerdag was slot 
Zuylen. Vanaf 1952 is dit 16e-eeuws slot met Zocher-tuin 
en een groot deel van de inboedel door de laatste bewo 
ners, de familie Van Tuyll van Serooskerken, als museum 
in een stichting ondergebracht. Drie uitermate goed onder 
legde en enthousiaste gidsen brachten de geschiedenis er 
van zeer beeldend tot leven, met als extra sausje het on 
derwerp van de zomertentoonstelling 'Cold Case'. De on 
opgeloste wapen- en kunstroof in 1977 waarbij 117 kost 
bare, vaak onvervangbare, voorwerpen gestolen werden. 
Tot nu toe zijn slechts twee Javaanse jachtzwaarden terug 
gevonden en is één unieke Franse Boulleklok, uit 1750 ge 
zien in een Tv-interview met de Oegandese dictator Idi 
Amin. Niemand heeft die ooit durven terughalen . 

Een uitstekende lunch werd genuttigd in een grote rond 
vaartboot. De kapitein vertelde allangsvarend smaakvol 
over alle ins en outs van de fraaie kastelen, villa's en bui 
tenhuizen met parken en theekoepels. Hun ontstaansge 
schiedenis, bekende bewoners door de eeuwen heen, soms 
met pikante details kwamen aan bod. Zelf mocht ik iets 
meer vertellen over de voormalige pupillenschool, Willem 
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III-kazerne en hospitaal uit 
1877 in Nieuwersluis, nu een 
PI (Penitentiaire inrichting). 
Daar heb ik de afgelopen twee 
jaar cursussen Filosofie & Hu 
manisme en Filosofische cafés 
gegeven. De laatste bestem 
ming was het charmante Loe 
nen aan de Vecht, waar drie 
gidsen van de plaatselijke zus 
ter Kring klaar stonden om ons 
tijdens de wandeling te infor 
meren over haar rijke geschie 
denis met 144(!) rijksmonurnenten. Een beschrijving zou 
vele volle pagina's vragen. Ik kan volstaan met de tip om 
zelf voor een bezoek rustig de tijd te nemen, bij voorkeur 
met gids. Als u dat op een zonnige februari dag doet, ziet 
u nog meer van de fraaie architectuur en de prachtige veel 
kleurige parktuinen met de ontelbare voorjaarsbloemen 
(krokussen, lenteklokjes enz.) in bloei. Neem vooral uw 
camera mee! (Extra foto's van Willem op de website 
https:/ /www.oudheidkundigekring.nl/. ) 

Hilde Brekelmans en Willem Kleijn verdienen een groot 
compliment voor de uitstekende keus, voorbereiding en 
verzorging van deze excursie. 
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~ ~~ __ M __ e_d_ed_e_'_in_g_e_n_v_a_n __ he_t_b_e_s_t_uu_r __ ~l 
Beste leden, 

Het bestuur kan terugzien op een geslaagd jubileumjaar. Zoals een van de wethouders het bij de opening van een 
tentoonstelling verwoordde:"Het is geen sinecure om acht tentoonstellingen in acht maanden tijd te organiseren". Dit werd 
mede mogelijk gemaakt dankzij de inbreng van zeer veel vrijwilligers. Per dorp was een groep bereid dit voor het eigen dorp te 
organiseren. Met name voor de zevende tentoonstelling in het dorp Rheden en de dorpswandeling aldaar was zeer veel 
belangstelling, evenals voor de tentoonstellingen in Dieren en Velp. Als ik dit schrijf is nog niet bekend hoe de slotmanifestatie 
in Laag-Soeren is verlopen, maar de verwachtingen zijn goed. Wat beoogt het bestuur te bereiken met deze activiteiten? 

1. Meer bekendheid van de OKRR in de Rhedense en Rozendaalse samenleving en het maatschappelijk belang van het 
bestaan daarbij aantonen. 

2. Het vergroten van de betrokkenheid van leden en inwoners met de Kring en met de cultuur-historische rijkdom van de 
gemeenten Rheden en Rozendaal. 

3. Belangstellenden laten kennismaken met de in gebruik genomen archiefruimte en de eigen bibliotheek. 
4. Het vergroten van het aantal leden van de Kring van 560 naar tenminste 600 leden. Half oktober stond de teller met 

60 nieuwe leden op een totaal per saldo van 608 leden. Tijdens de tentoonstellingsmaanden zijn 42 nieuwe leden 
ingeschreven. 

5. De activiteiten van de Kring uitbreiden met nieuwe activiteiten. Daarvoor zal in 2020 een nieuw beleidsplan worden 
ontwikkeld met inbreng van de leden. 

Naast hiervoor genoemde tentoonstellingen zijn in de afgelopen maanden de dorpswandelingen ook goed bezocht. In Rheden 
bleken er ruim 70 belangstellenden te zijn. 

Om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, hun steun en bijdrage aan het functioneren van de Kring werd op 
donderdagmiddag 19 september jl. een middag georganiseerd om onze waardering tot uiting te brengen. Eveneens hebben de 
vrijwilligers een afzonderlijke uitnodiging ontvangen voor de slotmanifestatie in het weekend van 15 Um/ 17 november jl. 

De OKRR gaat als een vitale vereniging verder werken aan nieuwe beleidsvoomemens en streefdoelen waaronder de 
openstelling van het archief en het verder ontwikkelen van de website. Voor 2020 wensen wij u allen fijne kerstdagen en een 
goed en gezond 2020 toe. 

Namens het bestuur, 
Jan Jansen, voorzitter. 

Tentoonstelling in het Dorpshuis in Rheden Jan Jansen bedankt de gids Mechteld Kranenburg 
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