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Inhoud

Van de redactie

1 Inhoud en van de redactie

Ambt & Heerlijkheid (A&H) 209 is een gevarieerd nummer.
We hebben van het bestuur wat extra ruimte gekregen, waardoor we meer
artikelen konden opnemen dan anders. We beginnen met het voorstellen van
onze nieuwe redacteur Hans Witt, met wie we heel blij zijn.
Gerrit Kleisen gaat verder met zijn stuk over Avegoor. De plaquettes die onderaan zijn stuk genoemd worden, zijn door de corona nog niet geplaatst.
Het is deze maand precies 75 jaar geleden dat Emst, Epe en Oene, Velp geholpen hebben na de oorlog. Jan Paasman vertelt hoe o.a. de kinderen in
Velp daardoor toch wat van de Sint kregen.
Ton Elzenbroek onderzocht, wat voor paden, wegen en gebouwen er omstreeks 1775 in Spankeren waren.
Dit jaar op 15 augustus was het 100 jaar geleden dat Willem Barnard werd
geboren in Delfshaven. Aanleiding voor Truus Havinga-Wielenga om aan de
hand van zijn teksten zijn levensloop te schetsen.
Er is nieuws over de begraafplaats aan de Bergweg, waar onlangs twee pastoors herbegraven zijn.
Gerrit Middelkoop gaat verder met zijn interessante verhaal over de Havikerwaard, waar de crisisjaren zijn aangebroken, die de teloorgang van de steenfabrieken inluiden.
Jan van der Wal heeft jaren in villa 'Mariposa' in Velp gewoond. Hij heeft
daar zijn hart aan het Villapark verpand. Hij heeft daarover alles verzameld
waar hij zijn hand maar op kon leggen, in de hoop er ooit een boek over te
schrijven. Hij gunt de lezers van A&H alvast een voorproefje.
Van de hand van Cathrien van de Ree en Nico van Raalte krijgen we het
laatste stuk over het beekdal in Rozendaal.
Jos Leeman vertelt over het 15 jarig jubileum van het Dierens Harmonie
Corps in 1921. Na 100 jaar kreeg het op 1 januari 2006 de naam Dierens
Harmonie Orkest.
Precies 100 jaar geleden werd in Velp en Dieren het gebruik van gas gepromoot. Anita Matser schreef doet er verslag van. Wat is er veel veranderd
want nu wil men de mensen het liefst van het gas af hebben!
De redactie merkt op dat in A&H 208 op blz. 9 in de rectificatie Theo van der
Hoeven, in plaats van Theo Verhoeven, had moeten staan.
Het is de laatste keer, dat ondergetekende het blad met veel plezier voor u
heeft opgemaakt, Rob Weenink neemt dit vanaf het volgende nummer over.
Namens de redactie wens ik u prettige feestdagen toe met veel leesplezier.
Nelleke den Boer-Pinxter
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Hans Witt nieuw in de redactie
Eind januari werd ik door een bestuurslid van de Oudheidkundige Kring benaderd met de vraag "Hé Hans, lijkt het je
iets om lid te worden van de redactie van Ambt & Heerlijkheid". Leuke klus, dacht ik meteen. Maar goed, dan is het
altijd even afwachten of er een wederzijdse klik is met de redactieleden en of de werkwijze een beetje aansluit bij je
verwachtingen.
Na een eerste kennismaking
met Nelleke den Boer en een
afspraak om de eerstvolgende
redactievergadering bij te wonen werd het maart en opeens
schoof de wereld een nieuwe
werkelijkheid in. Vergaderingen werden afgezegd. Anderhalve meter, thuiswerken,
groepsgrootte en nog heel veel
andere zaken kregen een volstrekt andere lading.
De leuke klus kwam even op
de lange baan.
Maar inmiddels zijn we ruim
10 maanden en uiteindelijk
ook twee redactievergaderingen verder. Ik heb kennisgemaakt met iedereen en met de
werkwijze en voel me thuis bij
deze redactie.

Zelf woon ik vanaf mijn 4e
jaar al in Velp. Ik ben hier opgegroeid en heb ook altijd in
deze regio gewerkt. Eerst als
docent aardrijkskunde en vervolgens zo'n 25 jaar in het
management bij diverse scholen in Arnhem Noord, o.a. als
directeur van vmbo 't Venster
en van de ISK regio Arnhem
(Internationale schakelklassen).
Vanaf de jaren '80 ben ik lang
lid geweest van de gemeenteraad van Rheden (onder meer
als fractievoorzitter Groenlinks).

Genoeg ingrediënten voor een flinke betrokkenheid bij dit deel van de Veluwezoom. En ik ben ook altijd al geïnteresseerd in het verleden van onze omgeving. Ik wil dus graag als redactielid de komende jaren iets toevoegen aan de
kwaliteit en inhoud van Ambt & Heerlijkheid.

Hans Witt
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Avegoor geeft opnieuw een geheim prijs deel 2
Gerrit Kleisen
Mij nOnderzoek
Uit een eerder onderzoek kwam als resultaat uit de bus dat de
gevangenen waren opgesloten in het bijgebouw van
Avegoor. Ik wilde graag zelf tot die conclusie komen en begon nieuw onderzoek. Ik onderzocht alle mogelijke plekleen
op Avegoor, die in aanmerking konden komen als cel waar
de mannen hadden gevangen gezeten.
De waarom vraag
Het antwoord op deze vraag heb ik reeds verwerkt in het artikel in A&H 208: Gastelaars is gearresteerd omdat hij de
deur van de kast waar mijn vader zich verborg op slot had
gedaan. Dit is door de Duitsers gezien als hulp aan een terrorist waar de doodstraf op stond.
Toen na ondervraging was vastgesteld dat Gastelaars geen
informatie kon geven over het verzet is hij standrechtelijk
neergeschoten. Het kan best zijn dat de dader na rijkelijk alcohol te hebben genuttigd deze daad heeft uitgevoerd. De
verklaring van Dick Vermey over moffen gebral wij st in die
richting.
De wie vraag
Om te kunnen begrijpen wat zich heeft afgespeeld heb ik onderzoek gedaan naar wie er bij de actie betrokken waren.
Door de SD verspreid over heel ons land werden in totaal een
kleine honderd mensen willekeurig op straat doodgeschoten.
Tachtig mannen werden gefusilleerd. De SD Arnhem maakte
ruim gebruik van het standrecht dat de Duitsers in 1941 hadden ingevoerd en voerden de doodstraf zonder rechterlijk uitspraak onmiddellijk zelf uit: in Arnhem werden zeven mannen op grond het standrecht ter dood gebracht.
Van de hoogste drie mannen van de SD Arnhem een korte
karakterschets:
Arthur Thornsen, had het bevel over de SD Arnhem. Hij
was uitzonderlijk wreed en kreeg de bijnaam "het beest van
de Veluwezoom". Huhn was zijn plaatsvervanger. Helnrich
Ludwig Heinemann was een Duitse militair.
A&H 209

Arnhemsche courant
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Na de oorlog werd hij ter dood veroordeeld wegens
betrokkenheid bij (minimaal) veertig moorden. Hij kreeg de
bijnaam 'het beest van Zutphen'. Hij schoot zelfs een SD-er
dood op Avegoor die hij verdacht van verraad.
Thomsen blij ft niet de gehele actie op Avegoor, maar vertrekt
weer naar Arnhem. Huhn is dan de hoogste aanwezige.
Hij is formeel verantwoordelijk voor de moord
op Gastelaars. Of hij de
trekker heeft overgehaald
kan niet worden bewezen.
De verklaring van Dick
Vermey over moffengebral
wijst in de richting van een
Duitser. Ik acht het zeer
waarschijnlijk dat zowel
Huhn als Heinemann de
verhoren
op
Avegoor
persoonlijk hebben verricht. Heinemann was in
Arnhem speciaal belast met
kerkelijke zaken.
Zou hij degene zijn die
Gastelaars
onderhanden
nam toen werd ontdekt dat Heinemann
hij een gereformeerd kerk
blaadje bij zich had?
Samengevat: Ik acht Huhn aansprakelijk voor de moord
op Gastelaars en Heinemann een van de belangrijkste
verdachten.
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De waar vraag
Na de oorlog is Avegoor ingericht als interneringskamp voor
"foute" Nederlanders. In die periode is geconstateerd, dat er
behoefte was aan celruimte op Avegoor voor het vastzetten
van de ergste gevallen. Er werd een plan ingediend voor een
cellencomplex. Daarbij behoort een blauwdruk van het
terrein met de positie waar het gebouw moest komen. Op de
tekening is later bij een ander gebouw (rechts op de tekening)
geschreven: verbouwd tot boswachterswoning in 1949.

Ik vervolg mijn zoektocht met artikelen over de verbouw van
een boswachterswoning en vind de volgende brief.
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Fragment bouwtekening de begane grond van de gevangenis

A&H 209

Er was dus in de oorlog een cellencomplex op Avegoor.
De vermoedelijke functies van de vertrekken staan aangegeven op onderstaande tekening.
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kwam uit te zien. Het fragment van de tekening is hieronder
weergegeven.
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Plattegrond Gevangenis.

Eigenproductie

Ineens zijn alle afgelegde verklaringen van de gevangenen
duidelijk. Bij aankomst zijn Gerrit van den Boogerd en Dick
Vermey opgesloten in een van de grote cellen. Dan komen
Jan Ket en Feitze de Vries in dezelfde cel en zien de anderen.
Gastelaars is waarschijnlijk in een van de kleine cellen opgesloten. Daarna komt mijn vader ook bij de andere vier in de
cel en brengen de Duitsers het konijnenhok daar naar binnen.
Als de groep uit de Achterhoek binnenkomt plaatst men die
in de tweede grote cel.
De SD verhoort de mannen van de knokploeg en schoppen
ze van de cel naar de verhoorkamer en na een kort verhoor
en visitatie naar de andere cel om zo niets over het verhoor
tegen hun makkers te kunnen vertellen.

Gevangenis na de verbouwing

En dat gebouw herken ik
Bij mijn onderzoek op Avegoor verbleef ik in 2019 samen
met mijn vrouw twee dagen in het hotel dat Avegoor nu is .
Ik zocht in de gebouwen naar aanknopingspunten en maakte
er foto's. Ik raakte aan de praat met een man op het terrein bij
het sportveld. Ik vertelde hem dat ik de plek zocht waar mijn
vader tijdens de oorlog gevangen had gezeten. Hij wees mij
op een huis aan de andere kant van het sportterrein en zei dat
dat huis in de oorlog door de SS was gebruikt als gevangenis
en dat de mensen die op Avegoor werden opgeleid daar werd
geleerd hoe ze met gevangenen moesten omgaan. De cellen
zouden als oefencellen gebruikt zijn.
De volgende dag ben ik naar dat huis toe gegaan om te vragen
ofmen iets van de geschiedenis van het huis afwist.
Er was niemand thuis. Ik maakte toen een foto van het huis.
Het is de verbouwde boswachterswoning!

De eerder aangewezen locatie in het bijgebouw als plaats
waar de gevangenen werden opgesloten is niet juist. Waarom
zou die in aanmerking komen als er zich een gevangenis op
het tenein van Avegoor bevindt? Dat past ook niet bij een
grondige voorbereiding van de Duitsers.
Welk gebouw was de gevangenis
Ik vergeleek de gevonden situatietekeningen met luchtopnames op Avegoor en zag dat het gebouw er nog steeds staat.
Ik bestudeerde de bouwtekening van de verbouwing waar de
situatie op getekend is hoe het gebouw er na de verbouwing
MH~

Boswachterswoning.

Foto Gerrit Kleisen
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officieren brengen ze onder op kamers op Avegoor.
In 1947 wordt een bouwvergunning
aangevraagd en
verkregen voor een nieuw cellencomplex op Avegoor

"aangezien in bovengenoemd kamp geen cellen aanwezig
zijn is het dringend gewenst hierin zo spoedig mogelijk te
voorzien. " De bouw is niet gerealiseerd.

Onlangs bezocht ik Avegoor nogmaals, dit keer om mijn ontdekking te bespreken met twee medehistorici. Uiteraard bekeken we de voormalige boswachterswoning.
Een van hen
attendeerde mij erop dat het gebouw wel lijkt op de sporthal.
Niet alleen de stijl, maar ook de toegepaste materialen, zoals
een rieten dak en de nokstenen lijken op elkaar. Als men op
die manier naar het huis kijkt is het geen toeval, dat het gevangenisgebouw een loze zolder had en een rieten dak. Het
moest uit de lucht ten minste lijken op een bijgebouw van
een boerderij, of behorend bij de sporthal.
Een nieuwe bron voor een volgend onderzoek. Het scenario:
het gevangenisgebouw is in dezelfde tijd als de sporthal en
de twee kazernegebouwen gebouwd, is wellicht van dezelfde
architect. De Joodse mannen die gedwongen aan de fundatie
van de sporthal werkten, hebben ook een bijdrage moeten
leveren aan de gevangenis.
In de laatste periode dat de Duitsers het kamp gebruikten was
er geen behoefte aan een gevangenis. Avegoor is toen als
verbandplaats ingericht. Datzelfde geldt direct na de Duitse
capitulatie toen de Canadezen het als hospitaal gebruikten.
Wel is in de periode dat de Nederlanders het kamp gebruikten
als interneringskamp behoefte aan cellen voor gevangenen.
Zij richten in de sporthal de fihnzaal als cel in. Duitse
6

De vraag rijst onmiddellijk: waarom is het gevangenisgebouw dat op het terrein staat niet opnieuw in gebruik
genomen?
Het antwoord is simpel: na de overname van het terrein door
de Canadezen en daarna door de Nederlanders is het gebouw
niet meer als gevangenis te herkennen.
Bij de inrichting van Avegoor als verbandplaats is het
cellencomplex in gebruik genomen als opslag en heeft
alleen daardoor al zijn functie, die vanaf dat moment niet
meer nodig was, verloren. Aan de buitenkant en wellicht
zelfs aan de binnenkant zag het gebouw er niet uit als een
gevangenis, meer als een stal. Zo was het namelijk ook
gebouwd. Nadat de Nederlanders het gebouw in gebruik
namen is het gebruikt als menagegebouw en wordt het ook
zo genoemd op tekeningen.
Nog meer gevangenen
Verzetsleider Theo Dobbe is in 1944 gearresteerd op
verdenking van een moordaanslag op Johnny de Droog. Hij
heeft voor zijn liquidatie in Dieren ook op Avegoor gevangen
gezeten. Naar ik aanneem ook in dit gevangenisgebouw.
Dank
is verschuldigd aan John Striker voor het beschikbaar stellen van
documentatieen aan Henk IJ bema voor zijn bijdrage.
Geraadpleegdebronnen: Wikipedia, Google Earth,
eerderepublicaties in dit blad.
NIOD 251A.
De Zwerver: Verraad loert langs de weg G.H. Ligterink.
Het Gelders Archief 187 -373.
Scriptie Henk Hoogeveen "Beladen Erfgoed",
"Johnny de Droog" Eric Schaap,
"Verzet, Verraad, Vrijheid" GW Kleisen: verkrijgbaar bij de Roode Toren
in Doesburg,
De onthulling van plaquettesin Doesburg ter herinnering aan Philippus
Gastelaars, Cornelis Ruizendaal en Gerrit Wiechert Kleisen is wegensCorona voorlopig uitgesteld tot een datum in april 2021,
A&H 209

Help Velp
JanPaasman
Dit jaar op 5 december is het 75 jaar geleden dat Emst,
Epe en Oene in actie kwamen om vooral de kinderen in
Velp na alle oorlogsellende eenfijn Sinterklaasfeest te bezorgen. Hoe dat vertelt Jan Paasman u.
'Help Velp' in Ernst, Epe en Oene
5 mei 1945 geldt als de datum waarop Nederland bevrijd
was van de Duitse bezetting. Ook in de gemeente Epe, bevrijd op 19 april 1945, is veel geleden. Ook uit onze dorpen zijn mensen door oorlogsgeweld om het leven gekomen. En ook hier duurde schaarste nog lang na de bevrijding voort. Zeker vijf jaar na de bevrijding waren sommige producten nog op de bon; koffie zelfs tot in 1952.
Maar het doorstane verdriet en de blijdschap over de herwonnen vrijheid maakten in velen ook het goede los.
Daarvan getuigen de acties voor Dinxperloo in Vaassen en
'Help Velp' in Ernst, Epe en Oene. Hoewel in onze omgeving schaarste heerste, was de situatie in sommige andere
plaatsen aanzienlijk slechter. In het dorp Velp bij Arnhem,
dat vooral in het laatste oorlogsjaar zwaar had geleden,
was na de bevrijding een schrijnend gebrek aan van alles
en nog wat.

Enige officials van de Eper afdeling van Nederlands
Volksherstel (N.V.H.) brachten een bezoek aan het getroffen Velp. Als 'toegevoegd oorlogscorrespondent en reclamechef' ging R.J. Spitz mee, journalist van het Veluws
Nieuws. Burgemeester Diepenhorst, gemeentesecretaris
Van der Roest, de dames De Sitter en Abspoel en de heren
Van Gilst en Van Lohuizen zagen met eigen ogen de aangerichte schade: 'Een groot aantal villa's, burger- en arbeiderswoningen zijn verbrand, andere door bom treffers
ingestort. [ ... ] En van kleine beschadigingen is letterlijk
geen huis vrij. Het hoogtepunt der verwoesting wordt gevormd door een, nog niet geruimden, enormen puinhoop,
op de plek, waar 40 behuizingen zijn weggevaagd: souvenir van een uit den koers geraakte VI!'

Velp in de frontlinie
In het Veluws Nieuws van 27 oktober 1945 was te lezen:
'In October '44 na den slag om Arnhem, kwam Velp in de
frontlinie te liggen. De Duitsehers concentreerden er
sterke tankcolonne's wat, als begrijpelijke reactie, zware
bombardementen van Typhoons ten gevolge had. Maar de
grootste beschadigingen onderging Velp vlak voor de bevrijding, in de Aprildagen van dit jaar, toen de geallieerden een brug over den IJssel legden en hun arbeid maskeerden achter een gordijn van vuur, dat het dorp eenige
dagen bedekte. 35 à 40.000 granaten zijn op Velp afgevuurd, waarvan 18.000 stuks phosphorprojectielen, die
geweldige branden veroorzaakten.'
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Ruïne Spiek, Velp door een V1. foto Gelders archief
In het souterrain van een verwoeste, eens kapitale, villa is
een gezin met elf kinderen gehuisvest. Om de woningen
weer enigszins bewoonbaar te maken zijn er, naast huisraad, enorme hoeveelheden bouwmateriaal nodig. Spitz
legt er de nadruk op dat inwoners van de gemeente Epe
dankbaar mogen zijn dat hun dorpen er relatief goed afgekomen zijn, en dat zij die dankbaarheid mogen omzetten
in daden.
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In het boek Velp en de oorlog 1940-1945 (auteur Steven Jansen) is te
lezen hoezeer Velp onder de oorlog geleden heeft: 5 burgers zijn gefusilleerd, 20 in concentratiekampen omgekomen, 3 omgekomen als
dwangarbeiders in Duitsland, 88 gedood door granaatvuur, 42 gedood
door vlieger-actie (bombarderen en mitrailleren), 5 gedood door neerstortend vliegtuig, 9 gedood door V1-actie, 6 gedood door landmijnen.
Van 3589 woningen zijn er 426 onbeschadigd, 2294 licht beschadigd,
704 zwaar beschadigd -herstelbaar en 165 verwoest -onherstelbaar
beschadigd.
'Bevrijd waren we ook van de vele angsten die het leven in Velp beïnvloedden. De nachtelijke bombardementen (onder andere van de slag
om Arnhem), de inslagen van bommen en granaten in huizen in onze
directe omgeving. Maar ook het geftuit van granaten, het nachtelijk geluid van overvliegende V1 's waarvan er sommige in onze omgeving
terechtkwamen, het schuilen bij luchtalarm in kelder en schuilkelder. Ik
ben nog steeds bang voor onweer en schrik nog steeds van harde geluiden. Eigenlijk ben ik misschien nog niet helemaal bevrijd . . '

N gmaals: \Vie Velp bezoekt, late
ruiterlijke"
schijn. DI,; woningte standen zijn VOOr
vel ~ dakJoo.=cn etba.rmehjk. Onz gelei rs namen ons mede in wat van
een kapitale villa overbleefr in het
sousterram is een gezin m~~ df kinderen gehuisvest, Het k' za slechter, maar
er komt nauwelijks daglicht binnen;
de t,ocht - veoraicnug, tastend, - het
duistere, windcndt.: trapje af', - huiveringwellind in den laten, grl;:ten
herfstdag - wekte sensaties van onderaardsche kerk rs Ul een oud kasteel.
zooals men te in griezelromans wel
beschrev n vindt. Hier wonen kinderen!
En on=e gidsen verhaalden ons van
wantoestanden, door de samenwoning
van verschillende gezin nen ve-roor~aakt,
die een gevaar vormen voor h"t ~edelijk

:::id. met bedrregen d·

welzijn van de daar opgroeiende jeugd
van

beiderlei

kunne. In een ander

onderdak ~ijn twee groote gezinnen bij
elka.1t gepropt]
nder ut: kinderen is
een p3tiënt met open t.b.«,

En ct is geen oplossing te vinden ...
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Het motto waaronder ingezameld zal worden luidt 'Help
Velp'. Voorzitter van het comité Epe, de heer Stel, sprak
ook in het Dorpshuis in Ernst over de noden van de Velper
bevolking. Omdat er in Velp vanwege zeer vele gesneuvelde ruiten minstens 40.000 m? glas nodig was, 'waren
de Emstenaren er algemeen over eens, dat glas uit schilderijen wel gemist kan worden, terwijl ook enkele ruiten
uit kippenhokken tijdelijk wel op andere wijze vervangen
kunnen worden'. Enige dagen later stelde een hoogbejaarde ingezetene van Epe zelfs alle dubbele ramen van
zijn huis beschikbaar voor Velp.

_ E PE Pu!.tfJiV..dp!_
Een ingezetene van Epe, ho()gJJ(~-

jaar«, heeft. al de dubbele ramen
van

zijn

hui

beschikbaar

gesteld

voor Velp.
Dat is méér dan een nob. I gebaar
dil is een ddäd! En m er dan een
daad; het i'S een offer, hel afstaan
van iets äac men niet of nauwe/ijk

missen kan.

Zóó moet ons aller gezindheid
wanneer de inzamelaars voor
Velp aan onze deur kloppen

. ziin,

Bij de opening van de actie, zaterdagmiddag 17 november
op het Marktplein, deed voorzitter Stel de oproep: 'Epenaren, offert met een ruim gemoed, want het is ook hier
werkelijk zaliger te geven, dan te moeten ontvangen.' Hij
besloot met de woorden: 'Gij allen, hoopt op een prettig
Sinterklaasfeest en Kerstfeest in bevrijd Nederland.
Welnu, laten wij allen zorgen, dat ook in Velp het Sinterklaasfeest en Kerstfeest door oud en jong, zieken en gebrekkigen, dankbaar gevierd kan worden.' Hierna 'werd
door Harmonie en ruiters voorzien van reclameborden een
rondgang door ons dorp gemaakt, die veel belangstelling
genoot. Aanplakbiljetten en circulaires werden uitgedeeld,
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op de achterkant
waarvan men kon
- V~r,)c;hiUende gemeenten hebben invullen wat men
een pl~ts die door den oorlog heen beschikbaar wilde
geleden, geadopteerd, b,v, Al'eldoornEist, E~-Velp, Vaassen-e-Dinxperlc. stellen'.
Mooie
Dit %ljn prachtige staaltjes van saam- toevoeging was:
hoorigheidssevoel en ik waardeer die
ten volle. Maar
zou iedere gemeen- 'Bedenk niet wat
te langzamerhand niet eens aandacht
gaan wijden aan Ingezetenen, die ook u missen kunt,
hule noadig hebben en vooral flnanciëe- maar geeft wat
Je. Wat denkt men bijv. van het volVelp noodig heeft
gende? Een huisgezin, bestaande uitdrie
personen, waarvan de man ziek is en waar ze wat
en absoluut .niet in staat tot werken, aan hebben. '
heeft een weekinkomen van f 2148.
De man heeft voor f 4.40 p. week aan Overigens waren
versterkende middelen ncodig, verder
er ook reacties die
moet f 5.- huishuur betaald worden,
zoodater zegge en schriivc f 1.2.08 over- meldden dat de inblijft, wat in dezen tijd absoluut ontoewoners van de gereikend is, Hoepnde dat ook hier het
meente
Epe het
saamhoorigheidsgevoel zal gaan spreken
en dat we de nooden uit onze naaste
ook niet allemaal
omgeving ook leeren !l;ien en oplossen.
makkelijk hadden.
Een inwoner van Vaassen.

Stemmen onzett. .ee~

+ •••

Actie
Bijna alle buurtverenigingen besloten om in eigen buurt
de inzamelingen te organiseren. Genoemd werden Oene,
Epe, Wissel, Zuuk, Vemde, Dorp Ernst, Schaveren en
Vlekkertscheveld: 'De schoolkinderen van Epe, Ernst en
Oene zullen aan de schoolkinderen van Velp met Sint Nicolaas geschenken geven. Hiervoor zal uit Velp een lij st
met de namen van de schoolkinderen komen. Ieder kind
uit Epe, Ernst en Oene zal dan de naam en adres krijgen
van een Velper vriendje, waaraan zij een briefje mogen
schrijven en een aardig cadeautje kunnen bijvoegen.' Op
29 november was in de Eper Gemeentewoning een tentoonstelling te zien, waarvan de entrée mini-maal 25 cent
was. Op een kindermatinee, zaterdag 1 december in 't Hof
van Gelre, werden enkele films vertoond. 's Avonds was
er in Het Wapen van Epe een Bonte Avond met een Nonstop-revue, waar vele verenigingen aan meewerkten. De
leiding was in handen van de heren Van Gulik en Bats; de
entrée per persoon bedroeg 1 kop en schotel of 1 bord of
een daarmee gelijkstaand gebruiksvoorwerp.
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Ook in Het Wapen van Epe
werd op 5 en 7 december
een St. Nicolaasfeest gehouden, waarvan de opbrengst ten goede kwam
aan 'Help Velp'. De avond
werd georganiseerd door
Amusementsclub 'Margriet'
w.o. muziek-, dans-, sporten reisclub. De entrée bedroeg f 1,25 (een gulden en
een kwartje), alles inbegrepen.
Ook voor het goede doel:
een korfbalwedstrijd en een
voetbalduel. Voor het korfbal betaalden toeschouwers
in natura, voor het voetballen moest 50 cent entree betaald worden. De voetbalwedstrijd leverde f 270,70
op en vermoedelijk een ernstige frustratie voor de Engelse militairen, die met 102 van Epe 1 verloren. Alle
ingezamelde goederen werden vervoerd naar 'Onze fabriek' (= zuivelfabriek hoek
BrinklaaniDiepenweg) aan
de Brinklaan,
waar ze door mejuffrouw
Van Klaveren en haar staf op
voorbeeldige wijze werden
geregistreerd en
opgeslagen.

HELP
ZONDAG

VELP

A,S. VOETBALWEDSTRIJD

Epe l-R.

A. F.team

cn~J~gcn elf tol 1 in Nederjand,
ti AallV8Dg a uur.
&~C" SO eeet,
Gehetl tee Ntc Stcunaetic Vdp.

SPORT
Voetbal
EPE. Epe I-Eng. team. Begunstigd
door prachtig voetbalweer had bovengenoemde ontmoeting plaats. Bij den
I I' ingan!:
van hel terrein waren de EngelIlschc,Nederlandschecn
de Blauw-\Vitte

I1

"lag ge bcacbe e , Nad.ölt de: mu:.ickvera

Scmpre Crescendo een rondgang Over
het terrein had gemaakt, werden beide
elftallen verzameld en hield de voorzitter van de vo tbalvereeniging
Epe,
de heel Ter Wielen, een kleine toespraak waMin hij d Engclsehe sponvrienden een welkom toeriep. De ruu:ziekvereeniging speelde daarna het
Engclsche Volkslitd en het \VilhelnlUs,
waarna van de beide elftallen een foto
werd gemaakt. Nadal de heer Ottcrlo,
die goed leidde, bad laten beginnen,
bleek dat de Epenaren dezen middag
bce l wat vat' plan waren en al spoedig
een doelpunt maakten. Kort daarop
gevolgd door no. 2. Maar de Engelsehen
I I wisttn weldra hun acht eratand te
. verkleinen, door een doelpunt van hun
I1 kant. Dit was hel sein voor de Epenaren
om nog een schepje er bij op te gooien
iI en hun inspanning werd al gauw beloond door een prachtig doelpunt.
Doch nog voor half time wisten de
gasten weer een doelpunt te maken,
:00d'1I de rust inging met 3-2. Tijdens
de pauze werden de spelers onthaald
op een kopje echte thee door de Engelsche sportvrienden aangeboden.
Scmpre
Crescendo
liet ::ieh ook
niet onbetuigd;
de muziek rnaakte
mei een paar pittige marschc n een tweeden rondgang en speelde daarna nog
een paar nummers. Na de rust bleek
dal de Epenaren veel sterker waren;
ze wisten de stand op te voeren tot
niet ruinder d:1U 10-2. Over het geheel genomen was Epe oen geneeten
welhuijd sterker; het speelde dezen
middageengoede parlij. De Engelsehcn
Iieten :1;00 nu en dan ook aardige staaltjes voetbal %ien, maar konden als :zij
vlak voor het doel waren, het nter
uitdrukken in doelpunten. De wedstrijd
werd gespeeld ten bate van het comité
"Help Velp", waarvan ook enkele bcstuursleden aanwezig waren en bracht
f 27°.70 op, welk bedrag aan bovengenoemd comité zal worden afgedragen.

II
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Woensdag 5 december: 'St. Nicolaasdag des middags
plm. luur stonden bij het Marktplein een 2-tal groote verhuiswagens uit Velp en een vrachtauto uit Epe - geheel
belangeloos ter beschikking van het transport gesteld volgepakt met goederen die ingezameld waren voor Velp.
Hier voegde zich bij het gezelschap nog een particuliere
auto waarin de Heeren A. v.d. Roest, G.S. van Lohuizen,
resp. vice-voorzitter en secretaris van Volksherstel te Epe
en H.E. Stel, voorzitter van het Werkcomité voor de Velp-

De vrachtwagens in Epe
Nadat een foto van de colonne was gemaakt werd in stroomenden regen de tocht naar Velp aanvaard. 'Plusminus 3
uur arriveerde de Eper delegatie met drie vrachtwagens
vol ingezamelde goederen in Velp.
Zij werd ontvangen door burgemeester Zimmerman, die
zijn grote dankbaarheid uitsprak aan de bevolking van
Ernst, Epe en Oene. Een blijde verrassing waren de sinterklaaspakketten voor de kinderen. In zijn wederwoord zei
de heer Van der Roest dat de oproep aan de Eper inwoners
was: Geef voor Velp, maar geef iets goeds! Met name
prees hij mejuffrouw Van Klaveren voor haar inspanningen, de Eper Courant voor haar ondersteuning, en de
klompenmakers uit Oene, die maar liefst 275 paar nieuwe
klompen hadden geschonken.
Dr. Visser 't Hooft, voorzitter van de Nationale Hulp Actie Rode Kruis, memoreerde dat de Velper bevolking zelf
zich in 1940 ook vrijgevig had getoond, toen zij spontaan
10

een inzamelingsactie had gehouden voor het zwaar gebombardeerde Rotterdam. Hij dankte de Epenaren voor de
snelle hulp en besloot met de toezegging: ' ... dit tempo te
zullen overnemen met het uitgeven van de goederen, opdat ze komen waar deze nodig zijn'.
Of uit de actie Help Velp blijvende contacten zijn voortgekomen is mij niet bekend; wellicht komen er reacties
naar aanleiding van dit artikel.

"Epe helpt Velp" ZoonIs wij uUuocrig /rebben medegedeeld. hCl!ft de geme.uate Epe
een zeer geslaagde actie gevoerd Om de oorlogsgcfrof{cnen in onae gemeente te helpen.
Op äese foto zijn de eerste 3 wagens aangekomen. De klompen worden het eerst
uitgeladen. luSDrovcr cnae Burgemeester en de vcrfegemvoordigers van HARK en
Roode Kruis zich bijzonder verheugen.
(Foto Arnold Boul1et)

Vrachtwagensin Velp
Op 11 december verscheen een lijst in de 'Eper krant' van
de goederen die ingezameld waren. Opvallend is het grote
aantal klompen uit Oene.
Begin januari 1946 brachten twee bestuursleden van
Volksherstel, de heren L.J. van Essen uit Oene en H.J. Vos
uit Ernst, een bezoek aan Velp: 'En als wij vroegen of zij
tevreden waren met wat zij krijgen, was meestal het antwoord: "Wij hadden nooit gedacht dat wij zooveel van
Epe en omgeving zouden ontvangen."
Vooral over de klompen waren zij zeer voldaan. [ ... ] Dit
kan ik u wel zeggen over Velp: Wie het niet gezien heeft
kan er zich geen voorstelling van vormen, hoe Velp op
sommige plaatsen geteisterd is.
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Hierouder
v(ll~t een Ilcs1)cciCicccru
overzicht
\",111
de ten hate v :11\ Velp
iUI1;('znlll 1.·ldc goederen:

Omschrijving

Ontbij tborden
Platte borden
Diepe borden
Kop en schotels
Melkbekers
Dekschalen
VI'eeschschalcll
Sauskommen
Diverse kommen
Diverse schalen

Botcrvlootje~

Theepotten
Koffiepotten
Suiikcrpctte n
Melkka nnetje s
W6I.sch!.telle n
Po's
Ander steengoed
Glaswerk
Pannen
Ketels
Ledikanten
MatrölSsen
Dekens
Lakens
Sloopen
Theedoeken
Handdoeken
Ander linnengoed
Kachels
Petroleumste 11e n
Stoelen
Tafels alle soorten
Ander meubilair

Kleeren
Vorken
Lepels
Messen
Theelepeltjes
Ruiten

Diversen

Klompen paal'
Totaal

Epe Ernst Ocne Tot.
rjo
S6
226
301 xO 45 356
183 21
204
280 46 4T 347
143
42
41

18

7

10

136

3~

93

21

20

14

IJ

16
;2

5

74
115

2S
23
15
25

49
92

28

38
70 '
27
16 210

24
2

16

130

8
3

111

1

3
12

5
3

-

Ó

9
9

82
17

IJ

3
107
82 .
138
36
30
15
37
69

13

114

1

100

t61.
50

41

r

27
38
36

63
92

1

5

11

6
4

6

108
157
;2
8S
4
10
2
;3
IS
18
16
2
210 20 47 277
8 9 112
95
107 10
4 121
63 20 ll;i 101
1:3 397
340 42
352 45 14 41I
6 162
r47
9
r61 J~
3 176
160
89
71
240 47 13 300
6
I 272 279
71
126
79

17
21

20
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OPROEP IN DE VELPSCHE COURANT

'De kinderen uit Epe, die speelgoed verzameld hebben, willen
graag correspondeeren met Velpsche kinderen. Wij verzoeken allen kinderen, die speelgoed ontvangen hebben, een ansichtkaart in
de brievenbus van de Velpsche Courant, Oranjestraat 17, te stop"
pen. Op deze kaart moet staan: Naam en voornamen (voluit). Datum en jaar van geboorte. Op welke school en in welke klas. Verder
mag men er wat op schrijven wat men maar wil. Laat vader of moeder er maar bij helpen. Er hoeft geen postzegel op! Wij zenden alle
kaarten door naar Epe, waarmede het eerste contact gelegd wordt
voor correspondentie met vriendjes en vriendinnefjes in Epe.
Niet uitstellen maar direct doen hoor!'
Tot slot citaten uit het boek van Steven Jansen
Voorzichtig kwam het normale leven in Velp weer op gang: 'Met de
reconstructie van het bevolkingsregister is een aanvang gemaakt,
opdat zo spoedig mogelijk verkiezingen gehouden kunnen worden.
Het verenigingsleven bloeit op. De melk wordt weer thuisbezorgd.
We gaan vooruit. Het Rode Kruis, de HARK en Volksherstel hebben daar hun aandeel in. Ook buiten de gemeente draagt men een
steentje bij. Velp wordt door Bergen op Zoom geadopteerd. Oldenzaal heeft geholpen en het kleine Epe is niet achtergebleven. De
jeugd van Velp is in Neede, in Denemarken, Zweden, Zwitserland
en Engeland liefdevol ontvangen. Voor al deze bijstand zijn we
dankbaar.
Straks zal Velp de deur weer open zetten om velen uit den lande
van haar onvolprezen omgeving te laten genieten. De oorlog is
voorbij. De wonden, die geslagen zijn blijven schrijnen, maar Velp
leeft en bouwt aan haar toekomst.'

Dank aan mevrouw Gety Hengeveld voor de artikelen uit
de Velpsche Courant.
Zij ontving een reactie van 'een meisje van nu 87 jaar' dat
destijds als 13-jarige met haar broertje in de rij had gestaan
voor speelgoed, maar nooit heeft geweten waar dat vandaankwam.

3326 691 628 4647
Bronnenen citaten

Zoo erg hadden wij het ons tenminste niet voorgesteld.
Wij zijn overtuigd dat ieder, die iets voor Velp heeft afgestaan, hetzij veel, hetzij weinig, hiervan nooit spijt behoeft
te hebben.'
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Dit artikel is eerder gepubliceerd in het blad van 'Arnpt Epe' nr. 227
(Historische vereniging voor Ernst - Epe - Oene " Vaassen).
Veluws Nieuws, Velpsche Courant
Steven Jansen, Velp en de oorlog 1940-1945, Velp voor Oranje, 5de
druk Velp maart 2015
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Zolang er in het verre verleden mensen in het Spankerense
gebied woonden, hebben zij ongetwijfeld paden gemaakt.
Deze waren waarschijnlijk niet geschikt voor grotere
transporten. Eeuwenlang verliep een groot deel van het
transport van mensen en goederen via het water, in dit geval de IJssel. Op die manier kwamen tussen 700 en 900,
analoog aan de geschiedenissen van Ellecom en Westervoort, Engelse missionarissen naar dit gebied. Zij hebben
destijds zeer waarschijnlijk een houten voorganger van de
huidige Petruskerk gebouwd.

Hottinger-atlas
De oudste kaart met een nauwkeurige weergave van het
hele Spankerense gebied is onderdeel van de zogenaamde
Hottinger-atlas, die omstreeks 1775 is gemaakt. Op deze
kaart worden alle toen bestaande wegen of karrensporen,
(voet)paden en veedriften weergegeven. Voor het Spankerense gebied worden drie categorieën onderscheiden.
De eerste categorie bestaat uit tamelijk brede wegen, geschikt voor transporten met paard en wagen. Vaak is dan
sprake van een laanbeplanting, dat wil zeggen een enkele
of dubbele rij bomen aan één of twee zijden van de weg.
Deze wegen worden in de Hottinger-atlas weergegeven
met een brede bruin-oranje lijn begrensd door één smalle,
scherpe zwarte lijn.
Omstreeks 1775 konden in Spankeren de huidige Zutphensestraatweg, de Bockhorstweg, de Beukenlaan, een
stukje van de huidige Kerkweg tussen 'De Peppel' en 'Het
Loo', de oprijlaan van de 'Gelderse Toren' en de toegangsweg bij 'De Gumster' als wegen van de eerste categorie worden beschouwd. De meeste boerderijen en andere gebouwen lagen aan deze wegen. Het waren toen uiteraard allemaal zandwegen. De eerste wegverharding in
Spankeren (met klinkers) werd in 1823 aangelegd op wat
nu de Zutphensestraatweg is.
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Bockhorstweg omstreeks 1950
De tweede categorie bestaat uit (voet)paden en veedriften,
die worden aangegeven met dunne bruin-oranje lijnen.
Deze paden werden onder meer gebruikt om naar de kerk
en de school te lopen en schapen en runderen naar de heide
en het broek te drijven. Kerkpaden hebben ongetwijfeld
vele eeuwen bestaan. Spankeren was het centrum van de
kerspel. De inwoners van Laag-Soeren en veel inwoners
van Dieren kerkten in Spankeren. De meesten gingen te
voet naar de kerk.
De derde categorie bestaat uit paden op de begrenzingen
van de enk en verschillende percelen. Zij zijn min ofmeer
wit van kleur. Bij veel van deze paden lijken hagen te
staan, waarschijnlijk van meidoorn. Zo kon voorkomen
worden dat loslopend vee schade aan de gewassen op de
akkers kon toebrengen. Deze paden werden gebruikt om
de verschillende percelen te kunnen bereiken.
Volgens de Hottinger-atlas stonden destijds in Spankeren
13 boerderijen, drie zogenaamde 'katersteden' (keuterijen
of daglonerhuisjes ), twee landhuizen: de 'Gelderse Toren'
en 'De Bockhorst' , de herberg 'De Lugt' (nu 'De
Luchte'), de kerk en de pastorie.
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Zutpheusestraatweg
Een belangrijke weg in Spankeren was en is de doorgaande weg
van Arnhem naar Zutphen (nu
Zutphensestraatweg). Deze weg
ligt in het Spankerense gebied al
vele eeuwen grotendeels op de
steilrand van een afgekalfd zandpakket, dat 'sandrvlakte' of
'spoelzandvlakte'
wordt genoemd. Het is na de voorlaatste
ijstijd ontstaan, doordat smeltwater met massa's zand en grind van
de Veluwse stuwwallen afspoelde. In de ondergrond van het
grootste deel van Spankeren zit
dan ook veel grind. Dat wordt
aangegeven door de naam van een
inmiddels afgebroken boerderij
(Kappersweg 4), die 'Grindplaats ' heette. Het afkalven van
het zandpakket gebeurde als de
IJssel bij hoog water buiten de oevers trad.

Spankeren op een uitsnede van de Hottinger-atlas (1773-1794)
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Het deel van de Zutphensestraatweg tussen 'De Luchte' en Leuvenheim werd ook wel 'Torens
Allee' genoemd. Dit wegdeel was
aangelegd in een rechte lijn georienteerd op de kerktoren van
Brummen. Deze allee werd zeer
gewaardeerd vanwege de dubbele
rij fraaie beuken aan weerszijde
van de weg. Het Spankerense deel
van de Zutphense straatweg had
omstreeks 1775 twee aftakkingen. De ene voerde door de uiterwaarden naar het kasteel de 'Gelderse Toren'; deze oprijlaan was
aangelegd in een kaarsrechte lijn
13

De Torensallee in de winter omstreeks 1930

georiënteerd op de toren van de Spankeren se Petruskerk.
De tweede aftakking was de Bockhorstweg, die voerde
vanaf herberg 'De Luchte' aan de Zutphensestraatweg tot
ongeveer wat nu de Kappersweg is.
Naast 'De Luchte' was er een tweede bebouwing aan de
Zutphensestraatweg en wel de boerderij: 'De Gumster'.
Deze boerderij is ooit verplaatst, In 1728 lag zij nog aan
de Bockhorstweg. Dat is te zien op een kaart van het landgoed de 'Gelderse Toren', die in 1728 door Isaack van den
Heuvel is gemaakt in opdracht van Wilt Geuit Jan baron
van Broeckhuysen.

stroomt deels door Spankeren en watert af in de IJssel bij
de 'Gelderse Toren'.
Aan de Bockhorstweg stonden destijds drie boerderijen:
'Het Grote Laar' (nu nr. 1), 'Erve ten Holte' (nu 'Burgershoeve', nr. 8) en 'Op 't Schaar' (nu nr. 10). Ongeveer 100
m. vanaf het begin van de weg was er een T -splitsing met
een weg die nu Dorpsweg heet en die destijds eindigde bij
de kerk. Aan deze weg stond de boerderij 'Het Kleine
Laar' (nu 'Kerkhoeve' , nr. 82), ooit een afsplitsing van
'Het Grote Laar'. Dicht bij de kerk ligt de boerderij annex
kosterij 'De Puthof' (nu nr. 78). Achter de kerk stond zeker al vanaf 1652 de school. Om onverklaarbare reden is
deze school niet in de atlas opgenomen. Dicht bij de Tsplitsing met de Bockhorstweg ligt de pastorie (nu
'Weemhof', nr. 55). Voorbij de kerk richting Dieren was
er alleen een schaapsdrift zonder enige bebouwing. Dicht
achter de pastorie, aan de Bockhorstweg, lagen destijds
twee katersteden die nu allebei verdwenen zijn. Op één
van de twee bouwplaatsen is een nieuw huis gebouwd (nu
nr. 7). Ongeveer halverwege de Bockhorstweg ligt de
kruising met de Beukenlaan. Rechtsaf voert de laan naar
Leuvenheim en is onderdeel van de 'hoogwaterroute ' naar
Zutphen. Aan het begin daarvan staat links van de laan de
havezate 'De Bockhorst' met de bijgebouwen (nu Bockhorstweg, illS. 12 en 14).

IJsselvalei

De doorgaande weg van Arnhem naar Zutphen grensde
aan de uiterwaarden in de IJsselvallei. De weg was niet
altijd overal begaanbaar, bij hoog water traden de IJssel en
de benedenloop van de Assenbeek buiten hun oevers en
moest het verkeer van Arnhem naar Zutphen een alternatieve route kiezen. Deze leidde via de Bockhorstweg en
ongeveer halverwege deze weg bij de Beukenlaan
rechtsaf, voorlangs de havezate 'De Bockhorst' , over de
Assenbeek, naar Leuvenheim. De Assenbeek vindt haar
oorsprong in de sprengen in Laag-Soeren. Het water
Gronouwe in 1964 Beukenlaan 2

14

A&H 209

enkele veedriften over de enk, die vanaf de kerk en 'De
Peppel' naar de heidevelden leidden.
Naast de 'Dirkjeshoeve' lagen er nog twee boerderijen en
één katerstede aan de voorganger van de Kappersweg. De
'Aschberg' (nu nr. 2), de 'Grindplaats' ( was nr. 4, deze
boerderij bestaat niet meer). De katerstede (oorspronkelijk
nr. 12) is imniddels afgebroken. Op de plek waar het boerderijtje heeft gestaan is nu een bosje.

't Asselder in 1964 Beukenlaan 4

Linksaf gaand eindigde de Beukenlaan oorspronkelijk tegenover de oude hertogelijke 'Hof te Loo', die al in een
document uit 1179 wordt genoemd. Aan dit deel van de
Beukenlaan liggen twee boerderijen, 'Gronouwe' (nu nr.
2) en 't Asselder (nu nr. 4).
Omstreeks 1600 heeft jonker Herman van Delen van de
'Gelderse Toren' de oude hertogelijke hof in drie boerderijen gesplitst: de 'Grote Hof het Loo' (nu 'De Peppel',
Kerkweg 21), de 'Kleine Hof het Loo' (nu 'Het Loo',
Kerkweg 23), de derde boerderij was waarschijnlijk
'Gronouwe'. De laatste naam betekent 'het groene land'.
De weg tussen 'De Peppel' en 'Het Loo' gaat voorbij 'Het
Loo' over in een pad of veedrift en buigt af naar een boerderij die ligt ongeveer aan wat nu de Kappersweg is. Deze
boerderij werd in oude documenten 'boerderij aan het
broek' genoemd. Ten noorden van wat nu de Kappersweg
heet lag destijds het 'Spankerense broek', dat toen markegrond was. Later is de boerderij 'Dirkjeshoeve' genoemd
(nu Kappersweg 8).
Veedriften
Aan de noordzijde van het dorp, ongeveer waar nu de Kappersweg is, lag in 1775 een veedrift langs de enk. Dat gold
ook voor de westzijde van het dorp. Via de veedriften werden runderen en schapen gedreven naar de broeklanden in
het noorden en de heidevelden in het westen. Er liepen ook
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Bebouwing
Met uitzondering van de kerk en de school waren alle gebouwen in Spankeren landbouw gerelateerd, ook de pastorie, de kosterij en herberg 'De Luchte' waren deels boerderij. Naar schatting leefden er in 1775 in het dorp tussen
150 en 200 personen. Dat is inclusief inwonende knechten
en meiden.
De Hottinger-atlas laat zien dat naast de Zutphensestraatweg vooral de Bockhorstweg een centrale en belangrijke
plaats in het dorp had. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de verdere ontsluiting van het Spankeren se gebied vooral vanaf de Bockhorstweg heeft plaatsgevonden.
Dat wordt ondersteund door de ligging van de verschillende gebouwen. Met uitzondering van de 'Gelderse Toren' en de gebouwen aan de Zutphensestraatweg, waren
waarschijnlijk alle overige gebouwen met paard en wagen
alleen via de Bockhorstweg goed te bereiken.

De Grindplaats in 1964 Kappersweg 4
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Gedichten schrijf je hoemet al je zinnen toe
en al je woorden open
taalbezopen.

over zijn moeder:
"Moeder, jij had gebeden, jij had
de hemel opengesneden
als brood, maar ik
moet het doen met beneden, ik zoek
op de bodem van een gat
wat jij vond wanneer je bad.
En dit gedicht over zijn gestorven vader:

Willem Bamard/ Guillaume van der Graft
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Willem Barnard werd geboren in Delfshaven (Rotterdam) op 15 augustus 1920.
Aangezien hij in Nederland bekend is
geworden als theoloog, schrijver en
dichter en hij gewoond heeft in Rozendaal en Ellecom, verdient hij onze aandacht. Onder het pseudoniem Guillaume van der Graft publiceerde hij gedichten. De lijst met zijn publicaties is
te lang om hier te vermelden. Aan de
hand van zijn teksten schetsen we zijn
levensloop.
Jeugd, studie en oorlog
Vader Bamard was kapper en het gezin
woonde boven de zaak. Zijn moeder
was godsdienstig,
zijn vader niet.
"Mijn moeder kon niet buiten de kerk,
mijn vader kon er niet binnen. " Het gezin bestaat uit 3 personen: "Ik geloof
dat een dichter iemand is die zichzelf
laat uitspreken en daarom is hij altijd
enig kind. " Later schreef hij dit gedicht
16

De terugkeer
Hij zat thuis aan tafel
alsof er niets was gebeurd
geen kleren gescheurd,
geen witte lakens,

Vader Hendrik en moeder Camelia Bamard,
zomer 1947

het vlees zonder bederf.
Ik zei: dag hoe gaat het?
Ik zei dat zonder erg,
ik had niets in de gaten.
Pas toen hij opstond
en zei: ik moet gaan
voorbij nieuwe maan
naar een andere ochtend,
begon ik te geloven
dat hij het niet was,
want nooit komen doden
meer boven het gras.
Als hij 15 jaar is weet hij dat hij dichter
wil worden. In 1938 gaat hij in Leiden
ederlandse taal- en letterkunde studeren., maar in 1939 moet hij door de mobilisatie in dienst.
Het wordt oorlog in 1940 en in 1943
moet hij de loyaliteitsverklaring ondertekenen, dat weigert hij. Hij wordt bestraft met de Arbeidseinsatz en naar
Berlijn gestuurd, waar hij moet werken
in de Siemens fabrieken. Over die Arbeitseinsatz zei hij later:" Ik weet dus
wat het is om in een fabriek te staan.
Het was heel moeilijk om zoveel schijnbewegingen te maken dat je de indruk
wekte bezig te zijn, dat je dus niet betrapt werd op sabotage en tegelijkertijd
toch niks uit je handen laten komen. "
Hij moest werken in Berlijn van mei
1943 tot juni 1944. Het was voor hem
een angstige tijd, met dreigende bombardementen, waar hij een trauma aan
zou overhouden, maar de bevrijdingkwam. (-)
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In Hardenberg kwam hij er achter dat
hij eigenlijk meer dichter en theoloog
was dan een goede gemeentepredikant.
Hij had moeite met het pastorale werk;
bij gemeenteleden thuis die hij hulp en
bijstand moest bieden vond hij dat hij
tekort schoot: "Men blijft, hoe men zich
wendt of keert apart (-) een weinig te
veel verstand en veel te weinig hart. "
Intussen maakte hij naam als dichter
Guillaume van der Graft.

want vrijheid is voor de mensen
wat lucht voor de vogels is
en vrijheid is voor de mensen
wat water is voor de vis.
en vrijheid bestaat in woorden
die brood geworden zijn
stemmen die zijn gebroken
en bloed dat is vergoten
de vrijheid smaakt naar pijn.
Na de oorlog besloot hij theologie te
gaan studeren in
Utrecht, maar hij twijfelde of hij wel
geschikt zou zijn als dominee in een gemeente. "Het verbijstert me, straks in
het ambt te staan, " schreef hij in zijn
dagboek. Die gedachte ging zijn leven
lang met hem mee.
Hij schreef in die tijd ook al gedichten:
My country
Gedichten schrijven, right or wrong, ik moet
tot de dood er op volgt gedichten schrijven
het is de overtuiging in mijn bloed
het is de enige manier van leven.
Zonder gedichten ging het niet en hij
wist het zijn leven lang te combineren:
preken schrijven en houden, maar ook
gedichten schrijven en liederen maken.
In de gemeente
Zijn eerste gemeente was op het Overijsselse platteland in Hardenberg.
Een grote overgang vanuit Utrecht.
Men vroeg (het was een stem van hogerhand)
mij om de parousie van een parochie
want ik was dichter, ik was predikant
Ik was veeleer een onwennig stadsjochie
terechtgekomen op het platteland,
een vreemde eend, verloren in de bijt
van een al bijna dichtgevroren tijd.
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Deze drie
Geloofje met je hart?
ik geloof
met de taal
en heb je lief met je handen?
ik heb lief met
het wonder
Bamard met 'Tin ka , (Christina van Malde,
1919-1995), 1972.
Hij had Tiny van Malde ( Tinka) leren
kennen en zij trouwden op 19 september 1946.
Hij zegt daarover: "Ik ben een ernstig
voorstander van het huwelijk , het is
een mantel der liefde, een liturgische
opgave. Tinka hield van mensen, ik van
woorden. "

zomer 1968, met Benno, Tinka en Renata

wat verwacht je dan?
De hoop dat het anders kan.
Begin september 1950 vertrok hij naar
Nijmegen. Er werden 3 kinderen geboren in het gezin Bamard: Renata (1951)
later ook predikant geworden en Benno
(1954) ook schrijver/dichter. Marieke
was de jongste(1960). Om zijn dichterschap te scheiden van zijn ambt als predikant schreef hij zijn poëzie onder het
pseudoniem Guillaume van der Graft
Hij wilde die twee (theoloog en dichter)
van elkaar scheiden.
In 1948 kwam "Poëzie in praktijk" uit,
in 1950 de bundel "Mythologisch" en
in 1953 "Vogels en vissen." Voor deze
laatste bundel kreeg hij de Van der
Hoogtprij s van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde. Hij behoorde
niet tot de experimentele Vijftigers.
Uit "Vogels en vissen" is dit bekende
gedicht:
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Vragenderwijs
Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg aan het water
waarom zeggen ze niets het water gaf geen
antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.
Liedteksten
Barnard hield van klassieke taal, van
woordspelingen en bewonderde het
werk van de dichter Martinus Nijhoff.
Toen er een nieuwe psalmberijming
moest komen werd hij gevraagd als letterkundig adviseur van de commissie.
Nijhoffwerd ook gevraagd en trok Barnard over de streep. Die twee dichters
konden het goed samen vinden. De
psalmen moesten bijbels en poëtisch
verantwoord worden hertaald en een
groep dichters, waaronder Ad den Besten, Jan Wit en Jan Willem Nordholt
kwamen in een jaar steeds een week
lang bij elkaar om elkaars werk te bespreken. Het Liedboek voor de kerken
had 27 psalmvertalingen van Barnard
en nog eens 11 waaraan Barnard had
meegewerkt.
Van 1954-1959 werd Willem Barnard
in Amsterdam studiesecretaris van de
Van der Leeuw Stichting Deze Stichting was een ontmoetingscentrum van
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Kerk en Kunst. Ze hield zich bezig met
de vernieuwing van de protestantse eredienst. Hij was tijdens een reis naar Engeland onder de indruk gekomen van
de Anglicaanse liturgie. Hij voelde zich
daarin thuis. Het inspireerde hem en uit
die ervaring ontstonden ontwerpen
voor de liturgie, gebeden en liederen
voor elke zondag van het jaar in de
kerkdiensten in Nederland. De Nocturne-diensten(1957) in de Amsterdamse Maranathakerk gaf de stoot tot
de vernieuwing van het kerklied. Het
was de poëzie in de theologie brengen.
Hoe verrassend en woordspelig hij in
zijn poëzie kan zijn laat dit gedicht
zien:
Oxford Street
Alles kan veranderen in een dag
als de auto 's gaan grazen in de straten,
mooie glanzende koeien, zwarte schapen
en de verkeerslichten staan groen op gras.
Engelen als cowboys ertussendoor
houden zich bezig met de paardekrachten,
want God, God in het diepst van zijn gedachten, dat is een boer.
Hij scheurt het grasland als een grasland
open,
in de riolen schieten de vissen kuit,
wat dood was doet hij ademen en lopen,
maakt van metaal een zacht kloppende
huid.
Het zal ontroerend zijn om te aanschouwen
als al die auto 's ook kunnen herkauwen.
In 1966 kreeg hij een eredoctoraat in de
theologie van de Universiteit Utrecht.
In Amsterdam heeft hij samen met cantor-organist Frits Mehrtens veel liederen geschreven en uitgevoerd. Vanaf
de jaren '50 schreef hij al essays en

Eredoctoraat Universiteit Utrecht (1966)
opstellen in allerlei bladen. Een aantal
opstellen werd gebundeld in 'Tussen
twee stoelen." (1960) In 1959 werd hij
ziek, een oude tuberculose. Hij moest
kuren en had daarna niet meer de moed
om terug te keren naar Amsterdam.
Ik groei dicht van angst
de zee van Klaas
werd een vijver, kroos
in het diepst van mijn gedachten
algen en walging, wachten
vult de borst van de tijd
wie het langst lacht, schreit.
Klassieke rap
Roepend om gehoor te vinden
rep ik mij al heel mijn leven,
heb ik vers na vers geschreven
werd ik koren om te zeven
op de molen van de winden
roepend om gehoor te vinden
loop ik adem in te halen,
tetter ik initialen
tatoeëer ik tekens in de
oren van doofgezinden,
roepend om gehoor te vinden
aan de bron en voor de poort.
Rozendaal en Ellecom
Hij keek uit naar een kleine gemeente
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en dat werd het dorp Rozendaal ( 19611971) waar hij voor 30% als predikant
werd aangesteld en voor de rest van de
tijd bleef hij studiesecretaris van de
Van der Leeuw Stichting. Willem Barnard was in die tijd zeer productief. Hij
bleef essays en artikelen schrijven en
hij wilde bij alle zondagen van het
kerkelijk jaar passende, nieuwe bijbelliederen maken die opgenomen moesten worden in het nieuwe Liedboek
voor de kerken. Dat Liedboek verscheen in 1973 en daar stonden 76
nieuwe liederen in van Willem Barnard.

o

lief Publiek dat weten wil
wat schuilgaat in een peulenschil
der poëzie, ten einde raad
zeg ik het U: een soort van zaad.
Ik strooi het uit en woord voor woord
brengt het weer ander leven voort. (-)
Daarom, ideeën zijn alleen
skelet, hoogstens vel over been,
maar poëzie is melk en bloed
Gedichten doen de schepping goed.
Hij beschreef de kerk van Rozendaal:
"een vierkante, kubusvormige kerkzaal. Een soort vergrote huiskamer. "
Maar met vreugde gaat hij daar voor in

De pastorie in Rozendaal, waar Barnard predikant was.
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de viering. "Ik heb soms wel eens dansend dienst gedaan. Stond ik buiten te
werven: Dames en heren, daar aan de
overkant zijn de Bedriegertjes, maar
hier vindt u de waarheid. "
Zondagmorgen
Een man ademt woorden
te groot voor zijn stem,
zegent vrede
te wijs voor zijn armen.
Het heet kerk, het is
duiventil, klokhuis, een nis
in de muur van de duisternis,
gemis dat wordt goedgemaakt, wit
om een gedicht heen dat is zoekgeraakt.

Binnenweg 46 Ellecom
moederlijk, als voorheen
zonder verlichte ideeën,
ouderwets groen, naïef,
met een gezin van bomen
waar ze voor uit durft te komen,
gewoon ouderwets lief.

Ondanks de productieve periode in Rozendaal, waar hij gewaardeerd werd,
werd hij opnieuw overspannen in de
loop van 1973. Ze kochten in 1971 hun
eerste huis aan de Binnenweg 46 in EIlecom en ze verhuisden omdat Bamard
daar meer rust zou hebben en minder
snel gemeenteleden op straat zou tegenkomen. Hij reed zelf geen auto en
reisde met het openbaar vervoer, dat
deed hem verzuchten:
"en alles gaat er wat bedaarder.
Dus
men moet er soms lang wachten op de
bus. "
In 1975 schreef hij dit gedicht:

De som van Ellecom
Al wat ik heb geschreven resulteert
in drie, vier dingen en die drie zijn een:
dat water kan ontspringen uit de steen
en dat het bos wel blaakt maar niet verteert.

Kerk en pastorie in Ellecom
De koekoek houdt het nog vol
en de kerkklok doet stram zijn plicht
maar het klinkt hol
en het is geen gezicht,

Toen heb ik losse regels opgezegd
van Bloem en van mezelf en dit meteen
schouderophalend op papier gezet.

die grijze toren met zijn
potsierlijke ernst en tuin

en dat wij enkel minder zijn dan geen
maar samen meer dan twee maal elk en
meer
dan menigten. Het was warm zomerweer,
ofschoon, de wind draaide, maar de zon
scheen,
toen ik dat alles overwoog. Ik lag te bed.
Het huis zuchtte zoals een oud huis zucht.
Ik had geslapen en ik was niet alleen.

Somnambuul
's Nachts vaak op hoop
van landelijke zegen
loop ik uit Velp, het
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versteende dorp vandaan
tegen een langzame, diep
ademende helling
op. Hier is het groen
van gras en stille regen.
In 1973 vroeg hij om gezondheidsredenen vervroegd emeritaat aan.
Is het wel raadzaam, de
jaren te tellen, het
hevige heden
gaat op steeds fellere, gaat op steeds grotere
voet
er
van
door.
Naar Utrecht
In 1978 verhuisde hij met zijn vrouw
naar Utrecht
Veluwe, lieve, aan de zoom
van je groene rokken
hing ik, een verloren zoon.
Straks ben ik vertrokken.
Maar wie weet keer ik ooit
weer naar je mooi
moederlijk groen.
Om boete te doen.
In Utrecht ging hij uiteindelijk over
naar de Oud-Katholieke kerk. (1985)
Hij schreef daarover in zijn dagboek:
"De mis nam mij mee. De woorden
overvleugelden mij. Ik was "er in. s s Dat
is met niets te vergelijken. En dat heb ik
zo nooit ervaren in een protestantse
dienst. Er is een dimensie die tot in de
hemel reikt. Ik ga van een zijbeuk door
naar het grote kerkschip met het koor
waar de mysteriën gevierd worden. Ik
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schrijf de Hervormde kerk niet af, ik
schuif op, verhuis binnenshuis, ik verleg het accent. "
Hij theologiseerde
graag orthodox
maar hij voelde zich veel orthodoxer
dan de meeste theologen en was eigenzinnig in zijn opvattingen. Het zei er
zelf over: "In gezelschap van theologen
heb ik het gevoel dat ik een literair buitenbeentje ben en in gezelschap van literatoren een theologisch buitenbeentje. Dat is wel frustrerend. s s
Op dichterlijke wijze bleef Barnard bezig met de bijbel en van 1981-1991
werkte hij aan "Stille Omgang," een
bijbels journaal dat dagelijks gelezen
kon worden. Uit zijn dagboeken citeer
ik enkele passages, die ook A.D.2020
nog actueel zijn: "Dat onaangetaste
gelijk, het is zo dom en verkeerd de cultuur van ons rijke westen, die vervloekt
is en die vloek meedraagt als een besmetting- maar ze weigeren de Schrift
te horen, die lieve, brave, rechtse mensen ... en dat is hun schuld. Alles gaat
gewoon door, pogingen om er iets
goeds van te maken, maar ook het oerwoudgeweld van techniek en industrie,
het bedrijfsleven. We kunnen produceren en consumeren tegelijk, dat is de
polsslag van ons bestaan. En het jaagt
alles op naar het einde. Voor mij is de
leer van Mozes heilig woord. En die
leer, de thora, verbiedt kapitalisme,
grondspeculatie,
schaalvergroting,
aanbidding van bezit, wetenschap die
geen eerbied kent. (1980)"
In 1995 verloor hij zijn vrouw aan
Alzheimer en hij heeft dit afscheid aangrijpend verwoord in de bundel "Onbereikbaar nabij." (1996) Poëzie over verlies, rouwen liefde sterker dan de dood,

het sprak veel mensen aan. Het bundeltje verzen werd lovend besproken.
"Die mijn kinderen droeg tot aan
de drempel van het licht, die mijn
hand vroeg om over het grote
duister heen mij te redden, waar
was ik, je blijft naar mij uitzien,
voorgoed onbereikbaar nabij. "
Barnard trad als "ouwe knar" in 1998
op tijdens de Nacht van de Poëzie in
Utrecht en jonge dichters maakten kennis met hem en met zijn werk. Zijn
dringende raad aan beginnende dichters
was:
"Lees weinig, wees eigenwijs en doe
er in discussies het zwijgen toe.
Blijf een verblinde woordbediende
en kijk uit voor de helderzienden.
Mijd de kunstkring en zet je schrap
tegen de kus van de wetenschap.
Zingenderwijs geloven wilde hij en
t.g.v. zijn 90e vet jaardag kreeg hij een
CD met 20 van zijn liederen. Hij
schreef: " Ik zing bij voorkeur, omdat
zingen een verhevigde vorm van spreken is. Ik zing niet om te uiten, maar om
al zingende te innen. Ik zing uit ademnood. "
Van zijn dagboeken tussen 1945-2005
verscheen de verzameling "Een zon,
diep in de nacht."
Waarheen
Zonder te weten waarheen het beweegt
zonder te weten waarheen
vallen de appels, rijst het deeg
zonder te weten waarheen
waaien de dagen en slaat de tijd
zonder te weten waarheen
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worden de ,mensen uitgeluid
zonder te weten waarheen.
In 1993 kreeg hij de Dr.C.Rijnsdorpprijs voor zijn hele oeuvre. Willem Barnard heeft enorm veel geschreven,
maar zijn poëzie was voor hem zijn levenswerk.
Hij "ouderdornde" meer en meer en hij
schreef in zijn dagboek: "Als ik op mijn
uiterste lig, komen er stervensbegeleiders, een hoger soort vormingsleiders.
Maar ik wil sacramenten. God heeft de
poëzie en de theologie samengevat,
vandaar de sacramenten.
Hij moest in 2005 een operatie ondergaan en daarvan herstelde hij niet goed
meer. Hij werd opgenomen in een verzorgingshuis.

Het ouderdomt
Ik weet het niet meer, hoor
ik leef maar door
afwachtende wat komt
Het ouderdamt.
Brood rijmt nog steeds op dood
maar God schiet al tekort,
liefde lijkt wel een vies
woord voor anti-vries
Kon ik maar dooien tot jeugd!
De adem die ik verzucht
groeit langzaam aan tot korst
ijs om mijn borst.
Uit een interview over zijn levenseinde: "Veel mensen weten heel ontroerend over het leven na dit leven te
spreken, maar ik kan dat niet zo. Ik
ben er van overtuigd: we worden niet
in de steek gelaten, er is een opstanding, maar wat en hoe en wanneer?
Dat is ons niet geopenbaard. Ik weet
het niet, echt niet. "
Niemand kan mij zeggen
hoe ik lopen moet
om mij neer te leggen
voor God en voorgoed
einde allerwegen
waar een huis mij groet
Deze theoloog, dichter en schrijver, de
taalvaardige Willem Barnard overleed
op 21 november 2010. We kunnen putten uit een groot nalatenschap.

Drie generaties Barnard: met Benno en kleinzoon Christopher, 1998.
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Onder de levenden zal ik liggen
tussen de wortels van de linden
in de beginnende Romantiek,
Onder de levenden, onder de linden
waar de wind mij niet zal vinden,
onder de levenden, onder de linden
mijn gezicht in de grond van taal.
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Liedtekst met correcties van Willem Barnard
en notenschrift van Tom Löwenthal.

Bronnen:
'Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (dbni)
'Willem Barnard Anno Domini- Dagboeken
1878-1992
'Dichter bij het geheim van Willem Barnard
door Dr. A.F. Troost.
'Er loopt een gedicht voor mij uit. Guillaume
van der Graft. Bloemlezing door Ingmar
Heytze.
'Diverse gedichtenbundels van Guillaume
van der Graft
'Afbeeldingen: www.dbnl.org/
BARNARD ROUTE IN ROZENDAAL
dichterinbeeld.nl/barnard-route-in-rozendaal
De wandeling (2410 meter lang) begint bij de
kerk van Rozendaal.
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"veipse yastoors herbegraven. oy de 'Bergweg
~~~~~~~~~~~

Nelleke den Boer-Pinxter
Pastoor Schaars terug in Velp
De bekende Velpse oorlogspastoor Antonius Schaars
overleed in 1963 en werd toen op Heiderust in Rheden begraven. Tijdens de Allerzielenviering op 2 november 2016
werd hij herbegraven. Zijn stoffelijke resten werden per
rouwkoets vervoerd van begraafplaats Heiderust naar
Velp waar hij werd bijgezet in de rij pastoorsgraven op de
Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Bergweg.

Pastoor PIaster
Pastoor PIaster kwam in 1860 bij de Velpse parochie en
overleed in 1867. Hij werd begraven op de begraafplaats
'Onder de Linden' in Arnhem. Het katholieke deel lag
sinds 1852 aan de westzijde tegen de Hommelseweg.
In 1935 werd hij als eerste herbegraven op de Bergweg.
Het grafschrift luidt: Sepulcrum Sacerdotum en betekent:
grafsteen van een priester

Hij was pastoor van de Onze Lieve Vrouwe Visitatieparochie in Velp van 15 januari 1937 tot en met 6 september
1956. Deze pastoor heeft niet alleen heel veel voor de
Velpse Rooms-Katholieke parochiegemeenschap betekend, maar was eigenlijk 'pastoor van alle Velpenaren'.
Dat bleek onder meer tijdens de onthulling van de Velpse
bevrijdingsramen in september 2015. Op één van die ramen is de foto te zien van dominee A. Oskamp die pastoor
Schaars de hand drukt bij zijn terugkeer uit Dachau.

Pastoor Koene
Pastoor F.l.E. Koene was de opvolger van Pastoor PIaster
Hij was pastoor in Velp van 1867 tot zijn dood op 3 juni
1908. Tijdens zijn ambtsperiode ontplooit het rijke
Roomse leven zich in Velp.
In 1874 ging een wens in vervulling: een eigen katholieke
begraafplaats met een hek erom, een lijkenhuisje en een
woning voor de doodgraver-tuinman in Velp.
Als je de begraafplaats betreedt,
is het eerste wat opvalt in het
midden het grote praalgraf van
Pastoor Koene dat daar in 1910
is geplaatst. Waarschijnlijk is het
ontworpen door architect l.W.
Boerbooms uit Arnhem, die ook
de R.K. kerk Onze Lieve
Vrouwe Visitatie in de Emmastraat in 1885 heeft gebouwd.
Dit gebeurde tijdens de ambtstermijn van Pastoor Koene, die
trouwens even als pastoor
Schaars een eigen straat heeft in
Velp.
Het graf van pastoor Koene

Eeuwige grafrust
Bij de onthulling van de bevrijdingsramen ontstond het
idee om deze pastoor te herbegraven. De grafrechten op
begraafplaats Heiderust in Rheden bleken verlopen te zijn.
Na overleg met onder andere familieleden van pastoor
Schaars, werd door het bestuur van 'Stichting Behoud RK
Begraafplaats Bergweg Velp', besloten
tot een herbegrafenis
in Velp.
Hij mag op grond van
de
stichtingsakten
daar rusten tot het
einde der tijden.
Schaars is de tweede
pastoor die hier is
herbegraven.

Pastoor V. Weenink
Pastoor Weenink was van 1917 tot 1935 pastoor te Velp.
Hij bracht veel tot stand voor het onderwijs.

Hij was verantwoordelijk voor de bouw van het parochiehuis St. Petrus Canisius en de kleuterschool St. Gerardus
Majella, deze gebouwen zijn later gesloopt. Op zijn initiatief werd de St. Fredericus- en de bisschop Staalschool
gebouwd. De Fredericusschool bestaat nog, de Bisschop
Staalschool, in de Nieuwstraat is nu een appartementen
gebouw. Zijn graf wordt gesierd met een eenvoudig zwart
marmeren kruis.

PastoorG.M.A. Jansen en Th.A. Sips herbegraven
Sinds de herbegraving van pastoor Schaars sluimerde al
het idee om dit ook met de andere pastoors te doen.
Pastoor Jansen was de opvolger van pastoor Schaars en
werd 7 september 1956 geïnstalleerd. Hij herstelt en moderniseert de kerk en het parochiehuis na de oorlog. Ook
werden verschillende katholieke jeugdorganisaties, een
toneel- en carnavalsvereniging opgericht. Er komt zelfs
een tweede parochiekerk in Velp. Hij gaat op 1 mei 1970
met emeritaat en neemt afscheid van de parochie, maar
blijft in Velp wonen en doet tot 1985 de zielzorg in het
Jachthuis.
Pastoor Sips, zijn opvolger, spande zich in voor het behoud van de Onze Lieve Vrouwe Visitatiekerk. Als het in
de pers komt dat de kerk mogelijk gesloopt wordt, komt
heel Velp in het geweer, katholiek of niet. Ook de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal verleent zijn

De graven van pastoor Sips, Schaars, Jansen, Piaster en Weenink
MHW9

medewerking. Het gebouw komt op de lijst van beschermde monumenten te staan.
Pastoor Sips overlijdt 26 december 1979 en wordt vanuit
de parochiekerk begraven op Heiderust.
Op 18 mei 2020 werden pastoor Jansen en pastoor Sips
herbegraven op de begraafplaats aan de Bergweg.
Jarenlang lagen zij op de begraafplaats Heiderust in Rheden, op het hogergelegen R.K.-gedeelte. Ook voor hen
verliepen - of waren - de grafrechten al verlopen.
Dankzij de medewerking van de rechthebbenden van de
graven, konden de drie pastoors bij elkaar te ruste worden
gelegd. Op maandag 18 mei werden de stoffelijke resten
van Jansen en Sips overgebracht naar de Bergweg en werden ze herbegraven links en rechts van pastoor Schaars.
Dit gebeurde i.V.m. het coronavirus zonder groot ceremonieel. Ook de oorspronkelijke grafstenen zijn overgebracht. Daarmee is op de begraafplaats aan de Bergweg
een stuk kerkgeschiedenis duidelijk zichtbaar geworden.
In totaal liggen er nu vijf prominente Velpse pastoors herderlijk naast elkaar: pastoor Sips, Schaars, Jansen, PIaster
en Weenink en in het midden van de begraafplaats Koene.
Gezamenlijk overbruggen zij 120 jaar.
'Bergplaats'
Nog een wens van de Stichting is pas vervuld: er is een
onderkomen gebouwd op de plaats waar voorheen de beheerderswoning stond.

De nieuwe houten 'Bergplaats' met rood pannendak
~

De crisisjaren
Ook bij de steenfabriek in de
Havikerwaard breken de crisisjaren aan. Jurgens moet personeelontslaan. Er ontstaat onrust
onder het personeel. Er moet
werk gezocht worden bij bv. de
boeren in de omgeving. Het was
toch al geen vetpot als arbeider
in de steenfabrieken. In de sociale rangorde staat deze werkman stijf onderaan. In de 19de
en begin 20ste eeuw waren steenfabrieksarbeiders het
laagste van het laagste; "God schiep de mens, en zij waren
het laatste dat door de duivel uitgescheten werd". De
steenbakindustrie is de laatste sector waar het lukt om een
vakbond op te richten. Het is Hendrik Braam (1879-1956)
uit Gendt die zijn leven in dienst stelt van de lotsverbetering van de arbeiders op de steenovens. Hij slaagt erin om
de 'R.K. Steenfabrieksarbeidersbond
St. Stephanus' in
1919 op te richten, ondanks de zelfverzekerde opmerkingen van een van de steenfabrikanten 'Dit bondje drukken
wij wel even dood'. Maar ook de bond staat in de crisisjaren machteloos tegenover de machtige en goed georganiseerde steenfabriekseigenaren
die onderling vaak hechte
familieverbanden hebben. Ontslagen komen hard aan: in

1923 150 man en in 1925 weer 50. Ondertussen staan
werklozen uit de omringende dorpen, die in het verleden
vaak werden opgeroepen in het hoogseizoen, aan de deur
om werk te bedelen. Onderkruipers die onder de prijs willen werken worden door de bewoners van De Weert opgewacht. Soms loopt het uit de hand en mondt het uit in grote
vechtpartij en.
Om het hoofd boven water te houden werken de
mensen uit De Weert dag in dag uit op hun volkstuintjes
die tussen de steenhutlen zijn aangelegd, houden kippen,
fokken of stropen ze konijnen, vangen paling en beginnen
in hun schuurtjes illegale winkeltjes met gesmokkelde
rookwaar, snoep en vooral drank. Al gauw worden de
schuurtjes achter de drankwinkeltjes een dankbare plek
om in de pauzes even "bij te tanken". Mede door het alcoholgebruik wordt de situatie op
r---------------------------------------~~_~_
de werkvloer met al die machiNoodlottig ongeval.
- Aan de steenfabriek van de firma Jurnes
ronduit gevaarlijk. Berich-- De 25-jarige van MierIo uit Didam, werkgens te Blngerden, zijn tengevolge van het
zaarn op de steenfabriek van de Ia, N.V. jurongeunstige weer ongeveer 125 steenarbelten over ongelukken, vaak fagens bij Bingerden, die van zijn werk huisders ontslagen.
tale, halen regelmatig de krant.
waarts wilde keeren en daartoe met het grond. h:::;;:=:;::::~:============'.
Wie het initiatief heeft genomen
spoor tot aan de fabriek wilde
meerijden,
- Bij de steenfabriek van de firma Jungeris H
is onduidelijk maar op een zeker
kwam, doordat zijn schoeisel glad was van de V. d. Loo te Bingerden, hebben een ro-tal arbeide~
van de klei, bij het opstijgen te vallen en gewegens slapie in 't bedrijf gedaan gekregen. Eenige
moment doet de politie een inval
raakte onder de machine, met het noodlottig vaste timmerlieden en metselaars werden voor de
gevolg, dat de dood onmiddellijk intrad.
I keuze gesteld ya~ ontsl~g of 20 cent per uur min- en sluit alle illegale winkeltjes

F~~Dr_-----------------------.

'---
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en drankschuurtjes. Het gevolg is wel dat de onrust onder
de arbeiders en het wantrouwen naar de directeur groeit.

\

Het klompenoproer
Er broeit iets, dat voelt iedereen. Dan gebeurt er iets merkwaardigs. Iets wat later bekend zou worden als het klompenoproer. Als directeur Jurgens zijn inspectieronde doet
valt iedereen stil, men neemt nog wel de pet af maar dan
beginnen de werklui zachtjes, als hij voorbij is, met de
klompen te stampen en ze stoppen als hij zich omdraait.
Dit herhaalt zich bijna dagelijks en wordt steeds heftiger,
de petten gaan ook niet meer af. Op een gegeven moment
heeft de directeur er schoon genoeg van, voelt zich bedreigd en roept de voorman naar zijn kantoor. "Wat dit te
betekenen heeft" en dat het onmiddellijk moet stoppen.
Deze voorman, de heer Broekman, een nieuwkomer uit
Limburg is niet bang en weet het vertrouwen te winnen
van zijn baas. "We willen een plek om samen dingen te
doen. We zitten geïsoleerd, hier is niks, wat we hadden is
ons afgepakt". Dan kiest Jurgens eieren voor zijn geld. Het
klompenoproer mondt uit in het bouwen van een, wat we
nu zouden noemen, een buurthuis. Bij de Weertsen heet
het "Het Gebouwtje". Onder leiding van Broekman worden er dansavonden georganiseerd, danslessen gegeven
door Anton Blom uit de Vingerhoed in De Steeg, wordt er
gemacrameed, bloemen geschikt, een heuse toneelclub

Jaarlijkse processie

Jaarlijkse viswedstrijd

E.M.M. (Eendracht Maakt Macht) opgericht, verjaardagen, huwelijken, Sinterklaas en carnaval gevierd. Er ontstaan tradities: vooral de afsluiting van de jaarlijkse
tweedaagse viswedstrijden wordt legendarisch. Het gebouwtje wordt gewijd aan de heilige St. Gerardus. Er komt
een houten beeld van deze heilige die bekend staat om zijn
aandacht voor nederig werk en geduld wammee hij pijnigingen en beledigingen onderging.

Jaarlijkseprocessie
De invloed van het Roomse Gezag is een rode draad in de
hele baksteenindustrie.

Na de processie

Bruidsmeisjes bij de processie

Een wonderlijk verschijnsel dat samenhangt met die katholieke gezindheid in de woongemeenschap De Weert
was de jaarlijkse processie. In Nederland zijn processies
op de openbare weg aan strikte voorwaarden gebonden.
De gemeente Rheden geeft er geen toestemming voor.
Maar het uitgebreide terrein van de steenfabriek is particulier gebied. En zo slaan de kerk en de steenfabriek de
handen in elkaar en organiseren één keer per jaar een
grootse processie. De kapelaan komt al een dag eerder.
Voor hem staat er het hele jaar een caravan klaar. Op het
hele terrein is geen propje papier meer te vinden. De meisjes gaan vooraf naar het klooster en worden door de nonnen in witte jurkjes gehesen. Daar worden ook wat beelden van Maria meegenomen.
De processiegangers komen uit het hele land met
de fiets, de brommer en met de bus, ook zieken en gehandicapten. Ze verzamelen zich op het voorterrein van de
villa van de directeur en dan gaan ze, voorafgegaan door
een fanfarekorps en misdienaars met fakkels, kruisen en
vaandels, langs de weilanden en het Peppellaantje naar de
Bult waar de woningen van de bazen staan, langs de oever
van de IJssel waar gepreekt wordt en via het veerhuis weer
terug. Hier en daar staan langs de route rustaltaars opgesteld, daar moet je op de knieën, verder zijn er overal langs
de route witgele vlaggen geplaatst. Na afloop gaan de
hoogwaardigheidsbekleders op de foto en daarna aan tafel
~

waar mevrouw Jurgens
een vorstelijke maaltijd
laat opdienen. Het gewone
volk sluit het gebeuren af
met een uitbundig feest.
Want feesten, dat konden
ze in De Weert!
En vooral dat kom
je tegen als nu vroegere
bewoners van De Weert
hun herinneringen delen.
'Wat een prachtige tijd'
hoor je ze verzuchten.
Vrijheid,
de
natuur, Dierenliefde
vriendschap,
avontuur,
gemeenschapszin. Het zijn de mensen die hun jeugd doorbrachten in de jungle van de drooghutten, de weilanden,
de zwemplassen en vooral veel ruimte. Dat ze 's morgens
in het donker kilometers op de klompjes door weer en
wind naar de kerk en daarna naar school moesten lopen en
laat in de middag weer terug dat deerde ze kennelijk niet.
Ze hadden elkaar, ze hadden honden, katten, konijnen en
....... er was nauwelijks toezicht.

Herinneringen: 'veel plezier met elkaar', wat een tijd!
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Einde steenfabriek

Het werd pas minder leuk toen de vooruitzichten van de
fabriek somber werden. Weinig vraag naar stenen en grote
concurrentie. De voorraden stapelen zich op. Eind jaren
zeventig zie je het faillissement aankomen. Een deel van
de arbeiders van de steenfabriek trekt weg naar waar wel
werk is. Er komt import in de leegkomende huisjes, rare
snoeshanen. In 1982 koopt Jan van de Kamp, die al actief
was in De Havikerwaard met zijn "Zand Exploitatie Maatschappij de ZEM" de failliete fabriek met omliggend terrein van zo'n 250 hectare. De voorwaarde van een sociaal
plan is, dat de fabriek nog minimaal 5 jaar blijft draaien.
Hij ziet nog mogelijkheden voor een doorstart en investeert naar eigen zeggen zo'n paar miljoen gulden in modernisering. Van de paar honderd arbeiders blijven er nog
ruim dertig aan het werk. Maar de 101 is er van af. De laatste oorspronkelijke bewoners van het Fort vertrekken met
pijn in hun hart maar ook opgelucht. De uitgewoonde
leegkomende huisjes worden gekraakt. Eigenaar Jan van
de Kamp ziet dat als probleem en lost het op: de bulldozer
erover. En zo verdwijnen de laatste restanten van de kleine
maar hechte woongemeenschap De Weert in de Havikerwaard.
In 1989 neemt ene Dumoulin uit België de steenfabriek over met de afspraak dat van de Kamp deze terug
kan kopen als er wordt gestopt met de stenenproductie. En
zo wordt de fabriek onderdeel van Coramic, een Belgische
gigant in grofceramiek. Echter, binnen drie jaar laat Coramie de fabriek een stille dood sterven en kan van de Kamp
hier een nieuwe droom verwezenlijken; renpaarden fokken. Zijn zoon neemt de verdere ontzanding van het omliggende terrein ter hand, nu onder de naam Delta/K3, in
een groot verband met het ruimte geven aan de rivier bij
hoog water. Het plan hiervoor onder de naam Havikerpoort is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, Middachten en Delta/K3. Natuurmonumenten en de
gemeente Rheden spelen hierin een bijrol.
NatuurmuseumHavikerwaard
De provincie ziet nog heil in het fabrieksgebouw met zijn
ringovens; Rijksmonument en een museum erin. Jan van

Sloop fabriek.

de Kamp bromt dat ie het een romantisch idee vindt, maar
niet realistisch en zet de bulldozer er tegen aan. Dan staat
er nog één schoorsteen fier overeind. De gemeente Rheden gaat in overleg of die schoorsteen dan niet als gemeentelijk monument behouden zou moeten worden als herinnering aan ruim honderd jaar lief en leed rondom de steenbakkersindustrie in onze gemeente. Jan van de Kamp
vraagt of de gemeente dan wel even twee ton kan vrij maken om de pijp te restaureren en verder 5000 euro per jaar
voor het onderhoud.

1995 opblazen van de laatste schoorsteen van Bingerden

De gemeente aarzelt en Jan van de Kamp bromt weer dat
hij het een romantisch idee vindt maar niet realistisch. Op
15 april 1995 wordt er 121 kilo springstof in aangebracht
en om tien over vier, na een alarmsignaal, gaat de laatste
schoorsteen onder grote belangstelling met een donderende klap tegen de grond. Het publiek druipt af met de
gedachte dat nu dus echt de laatste tastbare herinnering is
uit
st.

~~;;;

heeft gedrukt op sociaal-economische én ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dat maakt de loods cultuurhistorisch waardevol.
Stedenbouwkundig is het gebouw van belang vanwege de
restanten van het smalspoor in de Havikerwaard.
De loods lijkt sinds de bouw in 1956 ongewijzigd te zijn
overgeleverd. De vormgeving van het gebouw onderscheidt zich voor een voor die tijd vernieuwende constructiewijze gecombineerd met een traditioneel materiaalgebruik. Architectonisch is het gebouw van belang vanwege
deze constructiewijze, vanwege de geslaagde functionalistische vormgeving, en als gaaf voorbeeld van een locomotiefloods uit deze periode. Volgens de Gelderse Smalspoor Stichting gaat het om een uniek exemplaar voor
Gelderland, mogelijk voor Nederland.
Hoewel de loods dringend toe is aan onderhoud, is een
restauratie technisch goed realiseerbaar. De loods voldoet daarmee aan de eerste twee basis criteria voor plaatsing als gemeentelijk monument en aan de criteria 3d, 4a,
4b, 4c, 4f en 5c.

Red de remise
Maar dan, precies 25 jaar later, wordt in een openbare vergadering in kamer 113 van het gemeentehuis in De Steeg
door de Commissie Cultuurhistorie van Rheden Rozendaal een dringend advies uitgebracht aan B&W om de 10comotievenloods van de voormalige steenfabriek Bingerden in de Havikerwaard op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Uit het rapport:

De voormalige locomotiefloods vormt de enige herinnering aan de meest succesvolle Rhedense steenfabriek
Bingerden, die in zijn hoogtijdagen tot ver over de landsgrenzen bekendheid genoot en waarvan de bijzondere
sierstenen tot op de huidige dag in de gevels van menige
stad te bewonderen zijn. De loods is bovendien één van
de laatste restanten van de Rhedense steenbak-industrie
die gedurende ruim een eeuw een belangrijk stempel
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Eigenaar J. van de Kamp is niet overtuigd, vindt het een
nogal een romantisch idee. Dat betekent dat de race nog
niet gelopen is en er nog het nodige overleg tussen de gemeente Rheden en de eigenaar nodig is om dat wonderschone gebouwtje te redden. We wachten af.
De bovenstaande geschiedenis heeft de schrijver gebaseerd op waar gebeurde feiten. Om het verhaal wat meer
leven in te blazen heeft hij zich echter wel enige dichterlijke vrijheden gepermitteerd.
Geraadpleegdebronnen:
www.delpher.nl , www.facebook.com (steenfabriek havikerwaard),
www.topotijdreis.nl, htlps:/Iwww.k3.nl/havikerwaardzuid, Biografie van
de Baksteenindustrie (Ronaid Stenfert), Ambt en Heerlijkheid nr. 76
(G.B. Jansen), Ambt en Heerlijkheid nr. 204 en 205 (Cathrien van de
Ree), De Weert (Jos Menting), Van Klei tot Baksteen en Meer (KNB),
Hoe God uit de Havikerwaard verdween (Jan van de Broek), Bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Havikerwaard Zuid (gem. Rheden),
Folder Havikerpoort (www.middachten.nl) en verder is er geput uit het
krantenartikelen-en beeldarchief van Walter de Wit.
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Van Villa Korvina tot Huize Mariposa
De bewogen geschiedenis van een huis aan de Overbeeklaan in Velp en zijn bewoners
Jan van der Wal
In de periode 1985-1996 was ik kamerbewoner van Huize Mariposa. Eerst i.v.m. mijn studie aan de Bosbouw- en Cultuurtechnische School Larenstein en nadien omdat ik in de omgeving
werk vond bij resp. De Enk (te De Steeg), De Dorschkamp en
de Plantenziektenkundige Dienst (beiden te Wageningen). Gedurende deze periode groeide mijn belangstelling voor de geschiedenis van landgoed en villapark Overbeek en werden honderden ansichten, knipsels en bouwtekeningen verzameld. Via
interviews met buurt- en oud-bewoners werden ook de verhalen
achter de plaatjes achterhaald. Met dit materiaal werd een expositie ingericht in de galerieruimte van Zwanenzicht aan de Vijverlaan welke gedurende de gehele maand augustus 1989 kon
worden bezocht. Op 25 april 1995 volgde nog een lezing voor
de ANBO in De Elleboog. Begin 1996 verhuisde ik naar Drachten waardoor Overbeek ietwat uit beeld geraakte tot ik in augustus 2019 vernam dat Mariposa verkocht zou gaan worden.
Vooral dankzij de welwillende ondersteuning van Nelleke den
Boer-Pinxter en Theo van der Hoeven (mijn "handen op afstand"), maar ook door het intensieve contact met voormalig Mariposa-bewoonsterToos Molster-van den Bergh en haar in 2002
overleden moeder, kon de volgende verhalen reeks worden samengesteld.
Koopman Roelof Spijkervet
Dit verhaal neemt zijn aanvang rond 1890 in de plaats
Steenwijk. Daar treffen we de innemende en altijd vriendelijke Roelof Spijkervet aan, aldaar geboren op 30 oktober 1855. Met deze karaktereigenschappen verwerft hij
zich vele relaties, iets wat hem zakelijk goed van pas komt
daar hij een magazijn bestiert in heren- en kinderkleding.
Na een drukke werkdag wordt hij 's avonds opgewacht
door zijn vrouw Geertje Korver Huisman (geboren 5 december 1848 te Zwartsluis), met wie hij op 8 september
1882 in de echt trad, en zijn vier kinderen: Roelof Jan (12
augustus 1883), Maria Roelina (8 januari 1886), Roelina
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Advertentie uit de Meppeler Courant van 24 november 1906 (via
www.175jaarmc.nl)waarin Roelof Spijkervet de waren aanprijst van zijn
Heeren- en Kinderkleedingmagazijnente Meppel en Steenwijk.

Maria (20 september 1887) en Jansje Korvina (25 augustus 1889).
Het gaat crescendo met onze manufacturier en kort voor
de eeuwwisseling ziet Roelofkans om in Meppel een filiaal te openen aan de Tweede Hoofdstraat 40 (nadien omgenummerd tot 44). Het gezin gaat er ook wonen blijkens
hun uitschrijving in het Bevolkingsregister van Steenwijk
op 17 oktober 1894. Maar aan de jaren van voorspoed
komt een eind als Roelof Jan ernstig ziek blijkt te zijn.
Schreef de arts hem gezonde boslucht voor? Of had een
publicatie in de krant over een aanstaande verbouwing van
het Velper Ziekenhuis vader doen besluiten met zijn zoon
29

naar de Oostelijke Veluwezoom afte reizen? Helaas laten
archiefstukken en getuigenissen ons bij de beantwoording
dezer vragen in de steek. Hoe dan ook wordt nagenoeg het
gehele gezin op 5 oktober 1906 ingeschreven in het Bevolkingsregister van de gemeente Rheden. Alleen de twee
jongste dochters hebben elders nog (studie?)verplichtingen maar komen in de navolgende maanden eveneens naar
Velp, wetende dat het steeds slechter gaat met hun oudere
broer.
De familie heeft een tijdelijk optrekje gevonden in villapark Ma Retraite onderaan de Schonenbergsingel
A 88
(thans nr. 2), nabij de Arnhemsestraatweg. Ze moeten de
woning delen met zo'n zes andere huurders (plus aanhang?) waardoor het gezellig druk is. Maar de gezinsleden
hebben alleen aandacht voor Roelof Jan. Deze legt op 4
juli 1907, 's middags om 5 uur, het moegestreden hoofd
voor het laatst ter ruste ten huize van zijn ouders. Hij is
bijna 24 jaar oud geworden 1. Vier dagen na zijn overlijden

Het familiegraf van Spijkervel
(foto via www.oudebegraafplaatsvelp.nl) werd enkele jaren geleden door vrijwilligers
schoongemaakt en het hekwerk gerestaureerd. Maar de
plaquette van Roelof Jan heeft
duidelijk betere tijden gekend
getuige de inzet rechts. (foto
1995 van auteur)

wordt hij in Velp bijgezet op de oude begraafplaats aan de
Reinaidstraat.
Na deze zware slag probeert het gezin zich te herpakken.
Tijdens wandelingen in de afgelopen maanden door de
mooie omgeving waren hun de vele bouwactiviteiten
reeds opgevallen in Ma Retraite maar ook in het meer eentraal in Velp gelegen villapark Overbeek. Er vanuit
gaande dat Roelof Jan ook enige tijd in het Velper Ziekenhuis aan de Tramstraat zal zijn verpleegd, moet de schoonheid van laatstgenoemd nabij gelegen park met zijn waterpartijen de familie Spijkervet zijn opgevallen. En anders
zal de spectaculaire smalspoorverbinding met kipkarretjes, die tussen beide villaparken heen en weer rijden om
de op de Schonenberg afgegraven grond naar de te versmallen en deels te dempen grachten rond kasteel Overbeek te vervoeren (zie kaart p. 36), hun interesse hebben
gewekt. Paarden trekken de lege karretjes nabij hun tijdelijke woning in Ma Retraite via de Prins Hendriklaan en
Wilhelminastraat de heuvel op waarna de volle karren
door hun eigen zwaartekracht weer richting Overbeek rollen onderweg geremd door meerijdende arbeiders. De behendigheid die dit vereist ontbrak op 8 februari 1907 eventjes want de Arnhemsche Courant meldt de volgende dag,
dat onderbaas M. met zijn voet onder de wielen van zijn
karretje is terechtgekomen. Hij wordt bij slager S. (vermoedelijk J. Sleddering, Rosendaalsche laan A 247, nadien omgenummerd tot A 328 en vervolgens 3) binnengedragen waar de toegesnelde geneeskundige hulp vaststelt
dat de voet zwaar gekneusd is.
Voornoemde werkzaamheden vinden plaats in opdracht
van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend
Goed "Westerkwartier" te Amsterdam. Deze heeft, aldus
de Arnhemsche Courant van 7 augustus 1906, voor de som
van f 42.000,00 het 2 ha grootte terrein binnen de grachten
aangekocht van de N.V. "Villapark Overbeek". Na afbraak van kasteel en bijgebouwen moet ook dit terrein beschikbaar komen voor villabouw. Als de eerste twee kavels worden aangeboden zal Spijkervet zich meteen hebben gemeld in de directiekeet op de hoek van de Vijverlaan en Prins Hendriklaan (in 1910 werd op deze locatie

Babylonische straatverwarring

Op 15 december 1900 wordt de N.V. "Villapark Overbeek" opgericht die zich ten doel heeft gesteld het aangekochte landgoed
Overbeek te verkavelen en voor bebouwing geschikt te maken. Het centrale gedeelte wordt opnieuw ingericht naar een ontwerp
van parkarchitect Hugo AC. Poortman waarbij de Rozendaalse beek deel blijft uitmaken van de waterpartijen. Ter ontsluiting van
het gebied worden in eigen beheer diverse wegen aangelegd. Deze wegen worden tezamen met het opgaande geboomte en
vijverpartijen nadien bij de gemeente ter overname aangeboden. Het daar ingekomen stuk van 16 april 1902 (No. 487) omvat
naast een schrijven een situatieplan met voorstel van aan te brengen straatnamen: Overbeeksingel (doorlopend tot de Hoofdstraat
bij hoteIOverbeek), Vijverlaan (ten oostenvan de beide vijvers), Vijverberg (ten westen van de beide vijvers), Prins Hendriklaan
(doorlopend tot de Hoge Weg) en Boulevard. Maar tijdens de openbare raadsvergadering op zaterdagmiddag 26 april wordt de
kosteloze overname, wegens te verwachten hoge onderhoudskosten, afgewezen (zie Gelders Archief 2503-258).
Teleurgesteld gaat de N.v. verder met het aan de man brengen van bouwkavels. Nadat de westelijke gracht naast het kasteel in
1906-1907 is gedempt (zie kaart p. 36) ontvangt dit traject eveneens de straatnaam Vijverlaan waardoor deze op wonderlijke
wijze de Overbeeksingel kruist. Met al deze eigen niet officieel door de gemeenteraad bekrachtigde straatnamen worden bouwvergunningen aangevraagd. Maar we komen ze ook tegen in brochures en op oude ansichtkaarten. Intussen hanteert men bij de
gemeente voor het gehele projectgebied de adresaanduiding "Villapark Overbeek" gevolgd door de wijkletter 0 en een daaraan
gekoppeld uniek nummer. Het merendeel van de bewoners laat zich ook zo registreren in de Adresboeken voor Arnhem en
Omgeving. Verwarrend is dat willekeurig daartussen woonachtige bewoners alleen terug te vinden zijn onder de N.v.-straatnaam
gecombineerd met die gemeentelijke D-nummering. En de chaos nog verder vergrotend is men ondertussen bij de dienst Kadaster
N.v.-straatnamen gaan hanteren: tot op de kadastrale kaart van 1976 (!), en dus ook in de bijbehorende leggerinformatie, kunnen
we die tegenkomen.
Ondanks dat de situatie administratief onhoudbaar dreigt te worden lezen we in de notulen van de raadsvergadering van 20 juni
1908 (Gelders Archief 2503-261, zie tevens Arnhemsche Courant 22 juni 1908) dat de meningen nog stevig zijn verdeeld. Toch
gaat de gemeente, die zich voor een fait accompli geplaatst ziet, uiteindelijk overstag in de dan al 6 jaar slepende kwestie en
koopt wegen en groen aan voor de klassieke gulden. De onderhandelingen met de N.V. "Westerkwartier" verlopen eveneens
stroperig: de Arnhemsche Courant van maandag 27 juni 1910 meldt dat de gemeenteraad twee dagen eerder heeft besloten om
alleen beheer en onderhoud over te nemen van de Vijverlaan tussen Overbeeksingel en Hoofdstraat alsmede van het voetpad
langs de beek aan de noordzijde van de Hoofdstraat. Ook met het definitieve besluit t.a.v. de straatnaamgeving wil het maar niet
vlotten getuige de ten opzichte van voorgaande jaren gelijkblijvende aanduidingen in Adresboeken. Pas na de raadsvergadering
van woensdag 6 augustus 1919 komt hierin verandering als men in de gehele gemeente Rheden alle straten zonder naam officieel
daarin voorziet. In de verslag uitbrengende Arnhemsche Courant van 7 en de Velpsche Courant van 9 augustus lezen we tevens
dat wijkletters vanaf dat moment komen te vervallen. Bovendien zal de ene straatzijde standaard een even en de andere zijde
een oneven nummer ontvangen, een logica welke tot dat moment nogal eens ontbrak.
Was het kinnesinne dat men voor de uiteindelijke straatnamen het voorstel van de N.v. "Villapark Overbeek" (deze was intussen
ontbonden tijdens de aandeelhoudersvergaderingvan zaterdag 28 augustus 1915) niet volgde, de Boulevard daargelaten, maar
in alle wijsheid besloot namen toe te kennen zoals we die thans nog gebruiken? Feit is dat Willem Honig (overleden 18 september
1927 te Velp), die naast technisch directeur van voornoemde N.v. tevens gemeenteraadsliden lid van de straatnamencommissie
was, (op dit onderdeel) nooit heeft kunnen profiteren van zijn dubbele petten. Maar dat deze klucht tot op de huidige dag tot heel
wat verwarring heeft geleid, niet in de laatste plaats bij streekhistorici, moge duidelijk zijn.
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glas) en fraaie pironnen op de samengestelde daken. Ook
de frontgevel en plattegrond van de benedenverdieping
vertonen qua indeling gelijkenis al maakt op de Schonenbergsingel de gang een haakse bocht om bij een voordeur
uit te komen daar waar deze op de Overbeeklaan uitmondt
in de zijgevel, die daardoor beter tot zijn recht komt.

Deze ansicht, met een foto uit 1908, toont de eerste bebouwde kavels
op het binnenterrein van de gedempte grachten. Links, op perceel I,
zien we Korvina en in het midden, op perceel 11, de achterzijde van villa

Geertruida (nadien hotel-pension Veluwe-Oord). Deze woning verrees
aan de noordzijde van de Rijksstraatweg (thans Hoofdstraat 26), een
mooie door Iepen geflankeerde laan. (collectie auteur)

villa De Vijverberg gebouwd) daar hij zich perceelnr. I
weet te verwerven. Vervolgens dient hij eind september
1907 een aanvraag in bij de gemeente voor een te bouwen
villa op Sectie D Blad 1 kavelnr. 7200 ter grootte van 14
are 73 centiare (in 1909 kadastraal gemuteerd naar Sectie
I kavelnr. 131) en gelegen aan de Overbeeksingel". Ofwas
het toch de Overbeeklaan? (zie tekstblok Babylonische
straatverwarring).
ArchitectArend Jansen
Voor het ontwerp heeft Spijkervet architect Arend Jansen
in de arm genomen. Dit mag geen toeval heten want hij
was in 1905 zowel verantwoordelijk voor het ontwerp van
de tijdelijke woning van het gezin Spijkervet aan de Schonenbergsingel als het naastgelegen pand op nr. 4. Het lijkt
er zelfs op dat het pand aan de Overbeeklaan op deze laatste woning is geïnspireerd, zij het in bredere uitvoering en
minder uitbundig voorzien van details. Zo beschikken
beide panden over sierbanden in de gevels van gele verblendsteen, groen geglazuurde steen ter flankering van de
raampartijen (welke deels zijn voorzien van kathedraal-

De bouwlocatie binnen het perceel is met grote precisie
gekozen om de toekomstige bewoners vanuit hun serre
van dezelfde zichtas (zie kaart p. 36) over de vijverpartijen
in het park te laten genieten als de voormalige kasteelbewoners '. Vanwege de kavelvorm komt de achterste helft
van de nieuwbouw daardoor deels op de locatie van het
enige maanden ervoor afgebroken kasteel te staan" en
moet men de voorste helft van de woning op het gedempte
deel van de tot beek versmalde kasteelgracht bouwen. Dit
laatste is een riskante onderneming want de vers aangebrachte grond kan gaan inklinken met kans op scheuren in
de fundering en muren ...

A· 'XA NSEN.
ARCHITECT.

Deze briefkaart met bedrijfslogo (collectie auteur) werd in 1903 verzonden naar zakenrelatie steenfabrikantH. van der Loo te Brummen.
De beeldmerken zijn afkomstig uit enkele bouwaanvragen van hel
Gelders Archief.

De aannemers- & architectenfamilie Jansen uit Velp
Over deze familie bestaan vele onduidelijkheden. Zo wordt het ontwerp van Spijkervet's woning aan de Overbeeklaan in vrijwel
alle publicaties (o.a. van het Gelders Genootschap) en op websites (zoals jarenlang die van het Gelders Archief) toegeschreven
aan A. Zanten uit Velp. Maar een onder deze naam opererende architect is er in dit dorp nooit geweest! De primaire bron benuttend, de bouwtekening, stellen we vast dat iemand de handtekening foutief moet hebben gelezen hetwelk vervolgens door anderen klakkeloos is geciteerd. Veel mist is ook ontstaan doordat de familie zichzelf enkele generaties terug "Hendriks genaamd
Jansen" is gaan noemen. Waarom is onduidelijk en bovendien wordt dit zeer inconsequent toegepast. Nog meer duisternis is
recentelijk toegevoegd door de auteurs van het boek "Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp" (Matrijs, 2019) die de plank
finaal misslaan door met een foutief geboortejaar van Arend Jansen (zie p. 279) een geheel andere generatie verantwoordelijk
te houden voor de hierna genoemde zaken.

Aangaande de voor dit verhaal belangrijke personen kan gezegd worden dat aannemer Jan Hendrik (Arendszn.) Jansen (geboren
27 augustus 1847) met zijn eveneens te Velp geboren vrouw Ida Johanna Maria Carolina Ohle (07 mei 1845), drie dochters en
twee zonen woonde aan de Alexanderstraat B 217 (nadien resp. omgenummerd tot B 254, B 342, B 348, 17 en 29). Oudste zoon
Arend (28 augustus 1873) studeert bouwkunde en wordt vervolgens architect, zoon Johan Hendrik (3 maart 1879) schopt het tot
metselaar. Op 23 maart 1898 komt hun moeder te overlijden. Maar vader vindt nieuw geluk en op 13 december 1900 hertrouwd
hij te Rheden met de uit Steenderen afkomstige Johanna Koenders.
Op 20 februari 1905 dienen de twee zonen met hun vader, gezamenlijk vormen ze inmiddels een vennootschap, een bouwaanvraag in voor een dubbel woonhuis met timmer- en bergplaatsen aan de Dr. Fabiusstraat A 486 (thans nr. 7). Dit zal zo'n 10 jaar
hun domicilie blijven.
In het tijdschrift De Bouwvakarbeider verschijnt op 8 februari 1908 een opruiend artikel over de slechte werkomstandigheden bij
het bedrijf van de Jansens. Als onderhandelingen van de Centrale Bouwvakarbeidersbond niet het gewenste resultaat opleveren
breekt op 2 juli een werkstaking uit die zich als een olievlek verbreidt onder alle aannemers in Velp. In dagblad Het Volk lezen
we daags daarna dat de eis een uurloon van 18 cent voor opperlieden, 21 cent voor metselaars en een 11-urige werkdag is. Bij
een 12-urige werkdag was dit in Velp respectievelijk 13 à 14 en 16 à 17 cent. Op diverse karweien in het dorp komt het werk stil
te liggen zoals bij de door Fa. J.H. Jansen aangenomen bouw van Klein Molenbeke aan de Boulevard. De eveneens in portefeuille
zittende villa van Spijkervet zal de dans net zo min zijn ontsprongen. Uiteindelijk wordt met de patroons van de Aannemers- en
Metselaarsbond te Velp een compromis bereikt want de Arnhemsche Courant weet op 8 juli te melden dat met ingang van 1
september de lonen zullen worden verhoogd naar respectievelijk 16 en 19 cent per uur. Het enorme standsverschil tussen de
bouwers van villa's en zij die ze nadien mogen gaan bewonen is hiermee ietsje kleiner geworden. .
In 1915 is de hoeveelheid werk sterk afgenomen als gevolg van de een jaar eerder uitgebroken Eerste Wereldoorlog en daaropvolgende crisis. Het bedrijf verhuist naar de Tramstraat 0 133a (nadien nr. 8 en rond 1975 afgebroken) waar het kleinschaliger
wordt voortgezet. Deze woning met achterliggende werkplaats was in 1911 door henzelf ontworpen en gebouwd en sindsdien in
bezit gebleven. Helaas komt de projectontwikkeling van de Velpse Zeeheldenbuurt begin jaren '20 voor de firma te laat: in 1917
moet het doek zijn gevallen waarna we in de Adresboeken op deze locatie steenhouwer C. Simon aantreffen. Gedurende hun
actieve periode zijn de Jansens 0.8. verantwoordelijk geweest voor het ontwerp en de bouw van de kerk van de Ned. Protestantenbond aan de Dr. Fabiusstraat maar ook van tal van villa's in de beide villaparken.
Bij beschikking van de Arrondissementsrechtbankte Arnhem d.d. 20 december 1951 wordt gelast dat nazaten van voornoemde
familie Jansen in officiële stukken zich alleen nog mogen bedienen met de achternaam "Hendriks genaamd Jansen". Een verklaring hieromtrent of een verzoek om naamsverandering kon, in bijvoorbeeld de Staatscourant, niet worden getraceerd.

Villa Korvina
Eind 1908 verhuist
de familie Sp ij kervet naar het nieuwe
adres:
"Villapark
Overbeek" D 51 c (in
1909
omgenummerd naar D 153).
Via een betonnen
bruggetje over de
Rozendaalse beek
betreden we hun
ruime tuin die langs
de openbare weg
door een ijzeren
hekwerk is omsloten. Aan het straateinde wordt deze
Oe twee betonnen dampalen ter weers-

de uit twee ruggelings
geplaatste
draken met daartussen een met een
leeuwenkop versierde
amfoor
waaruit een palm
groeit. Ook in de
gang vallen de
Granitto-platen op
maar onze aandacht wordt vooral
getrokken naar de
glas-in-lood ramen
in de tegenoverliggende zij gevel op
de begane grond.
Het ontwerp is na-

zijden van de toegangsbrug met opschrift:
"Villa Korvina".
(foto's mei 1993 van auteur)

brug geflankeerd door twee dampalen
van cementbeton met daarop de woorden VILLA KORVINN. Na het bestijgen van de bordestrap komen we via een
paneeldeur, waarvan het kijkvenster is
voorzien met smeedwerk in de vorm van
een harp, binnen in de vestibule. Daar
zien we dat de vloer is bedekt met zwart
Granitto en de wanden zijn betegeld tot
ongeveer 1 meter hoogte". De naar binnen zwaaiende tochtpui is voorzien van
geëtst glas met een voorstelling bestaanNog steeds kan men bij een glasatelier voorbeeldboeken doorbladeren om inspiratie op te doen.
Bijgaand ontwerp (via www.schitterend.eu) vormde
de basis voor het geëtste glas in de tochtpui van
Korvina, waarbij Spijkervet de drukke voorstelling
liet versoberen: van alle groene elementen bleef
alleen de palm over.
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Oe gebrandschilderderamen op de tussenetage naar de 1e verdieping (boven) en de
begane grond (onder) in Art Nouveau-stijl.
(foto's aug. 1990 van auteur)

genoeg identiek aan een raam in de zijgevel van Overbeeksingel 17, de rechter
helft van een dubbele villa met bouwjaar
1902, al zijn de kleuren daarvan iets fletser. Op de tussenetage naar de eerste
verdieping ontdekken we in Spijkervet's
woning nog grotere raampanelen met
eveneens bloemmotieven. Allen vertonen met hun ornamenten invloeden van
Art Nouveau hetgeen ook geldt voor de
witgeverfde trapleuning, trappalen en de
trapkast met paneeldeur. De woon- en
herenkamer verkennend, via eveneens
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witgeverfde paneeldeuren met geprofileerde deuromlijstingen, zien we met stucwerk versierde plafonds. Tussen
beide kamers zijn schuifdeuren aangebracht waarvan het
glas, net als bij de tochtpui, is voorzien van een fraaie geetste voorstelling. Vanuit de herenkamer kan men via een
andere schuifdeur het balkonterras aan de voorzijde betreden hetgeen omsloten is door een smeedijzeren hekwerk
in Art N ouveau.
Blijkens de gegevens van het Kadaster is de honger naar
grondgebied bij Spijkervet nog niet gestild want in het
dienstjaar 1910 kan men melden dat hij gedeeld eigenaar
is geworden van het bouwterrein ter rechterzijde van Korvina (hoek Vijverlaan), Sectie I kavelnr. 209 ter grootte
van 9 are 73 centiare. Heeft vader Spijkervet hoop hier een
onderkomen te stichten voor een zijner dochters? Zoals uit
de volgende alinea's zal blijken is dit dan ijdel en in het
dienstjaar 1915 wordt de nog steeds onbebouwde kavel
weer verkocht zij het dat deze is geslonken tot 8 are en 95
centiare en bekend staat als Sectie I kavelnr. 399. Korvina
ontvangt na de splitsing het kavelnr. 400 en omvat vanaf
dat moment 15 are en 51 centiare (zie witte arcering op de
kaart van p. 36).

1906 de Hendrick de Keijserschool aan de Nieuwezijds
Voorburgwal 212 opgericht, een avondschool met

Hotel OVERBEEK
VELP

Feestmaaltijd
ter gelegenheid van het huwelijk
van

en den Heer

~.
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op Vrijdag 20 Dec.ember 1912.

De kinderenSpijkervetverlaten het huis
Het is Maria Roelina die als eerste van de drie dochters het
ouderlijk huis verlaat en zich op 20 december 1912 te Rheden in de echt laat verbinden met de dan in Zwolle woonachtige predikant Hendrik Kluin (geboren 30 augustus
1886 te Meppel). Na afloop schuiven de genodigden aan
voor een feestrnaaltijd in hotelOverbeek aan het begin van
hun straat. Vanaf dat moment mag ze haar man volgen bij
zijn beroepingen in Stitswerd (Gr.), Nederhemert, Angeren en Neerbosch (Wezenkapel).
Als tweede springt jongste dochter Jansje Korvina op 14
juli 1914 te Rheden in het diepe met de op 27 juli 1878 te
Velp geboren Gerrit Jan Feith. Kort daarvoor heeft ze in
de Meppeler Courant van 6 juni gevraagd om een flinke
dienstbode. Hoewel de reflectanten villa Korvina in Velp
moeten aanschrijven is duidelijk dat de betrekking te Amsterdam ingevuld dient te worden. Daar heeft haar man in
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Koninginnesoep.
Pasteffies van gevogelte en truffels.
Tarbot met eiersaus.
Kalfsfricandeou met verschillende groenten.
Kip met rijst en blanke ragáut-saus.
Gebraden wilde eendvogel.
Ingemaakte vruchten.
Ijsvormen van Chocolade en Vanille.
Gebakjes.
Fruit.
Nagerecht.

Menukaart van hotelOverbeekmet daarop de portretten van het echtpaar Maria Roelina Spijkervet en Hendrik Kluin. (collectie auteur)

opleidingen tot bouwkundig tekenaar waaraan hij als directeur en leraar verbonden is.

Roelina Maria ("Lien") volgt tenslotte op 1 september
1915. Zij heeft haar geluk gevonden bij de op 12 maart
1887 te Dordrecht geboren Comelis Johannes ("Kees")
Doesburg. Ook zij nodigen hun gasten, na het te Rheden
gesloten huwelijk, uit voor een feestmaal in hotel Overbeek. Het stel kent elkaar al heel wat jaren vanuit de betrekking die Kees heeft bij het herenkledingmagazijn van
zijn schoonvader: als de familie Spijkervet in 1906 Meppel verlaat is het Kees die de dagelijkse leiding krijgt.

Met het klimmen derjaren
Het is stil geworden in Korvina nu alle kinderen de deur
uit zijn. Het wekt dan ook geen verbazing dat het Kadaster
in het dienstjaar 1915 kan melden dat Spijkervet aan de
Wilhelminastraat 19 (in 1930 omgenummerd naar 17) een
woning heeft gekocht. Maar daar waar het in de crisisjaren
van de Eerste Wereldoorlog gunstig huizen kopen is, is het
net zo ongunstig deze te verkopen. Pas als in 1920 de economie weer is aangetrokken wordt Korvina verkocht aan
de familie Van den Bergh uit Tilburg.

Voor het echtpaar Spijkervet gaan op het nieuwe woonadres de jaren steeds
180
meer tellen. Op 7 februari 1928 verkoopt
Roelof
daarom zijn Winkelen Koopmanshuis
met bovenwoning te
Meppel via een
openbare veiling. In
het Nieuwsblad van
het Noorden lezen
we daags daama dat
Schoontje Goldsteen
er ruim 25 jaar een
damesmodemagazijn dreef en dat koper A. Withaar Jzn.
het pand heeft aangekocht voor f
14.577,00. Op 14
december
1932
overlijdt zijn vrouw
Geertje in de leeftijd
van 84 jaar. Drie daDoor een uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Velp Sectie 0 met de toestand van 1902 (part. coll. mw. A.
gen later wordt ze in
Levering- Trunk, Velp) te projecteren op de situatie van 2020 (via www.kadastralekaart.nl) wordt inzichtelijk waar kashet
familiegraf naast
teel en bijgebouwen zich bevonden. De gedempte waterpartijen, met daarover enkele bruggeljes, zijn in lila weergegeven. De zwarte stippellijn toont de zicht-as over de Lange Vijver richting Achtsprong vanuit het kasteel en de serre haar zoon bijgezet
van Korvina. De witte arcering laat de tuin uitbreiding zien die Spijkervet in 1915 wist te realiseren. Wie al deze veran- op de begraafplaats
aan de Reinaldstraat.
deringen wist te trotseren was de Zomereik die rond het jaar 2000 sneuvelde als gevolg van ouderdom.

Verlangde Spijkervet na deze gebeurtenis terug naar zijn
jaren in Overbeek dat we hem in de jaargangen 1936 t/m
1938 van de Adresboeken tegenkomen als bewoner van
pension Rusthove (thans Zwanenzicht) aan de Vijverlaan
17? Hier bereikt hem op 29 juni 1938 de onheilstijding dat
zijn schoonzoon Kees plotseling is overleden op het adres
Weerdstraat 1 te Meppel. Hij mocht maar 51 jaar oud worden en laat, naast zijn vrouw Lien, twee kinderen na. In
het in memoriam, dat de Meppeler Courant op 1 juli publiceert, wordt genoemd dat Kees na de verkoop van de
kledingwinkel van zijn schoonvader diverse functies bij
de Kamer van Koophandel van Drenthe bekleedde. Maar
ook via andere wegen wist hij de Middenstanders in zijn
woonplaats steeds te dienen.
De inmiddels hoogbejaarde Spijkervet vertrekt nog in hetzelfde jaar op 27 december naar de Nudestraat 14 te Wageningen. Zijn dochter Lien trekt, met de kleinkinderen
Liesbeth en Jaap, bij hem in. Vlak voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog overlijdt Roelof Spijkervet op
27 april 1940 tijdens een verblijf bij zijn jongste dochter
Jansje Korvina aan het Bethaniëplein 14 te Zeist. Evenals
zijn vrouw is hij 84 jaar oud geworden en net als haar
wordt hij drie dagen later ter ruste gelegd in het familiegraf aan de Reinaldstraat. De Meppeler Courant beschrijft
hem op de dag van uitvaart als iemand die, ondanks alle
tegenslagen des levens, tot het eind gemoedelijk bleef en
tijd had voor een praatje met oude bekenden (voor zover

Noten:
Zijn Overlijdensakte vermeldt abusievelijk dat hij 22 jaar oud is geworden
hetgeen ook zo is overgenomen in het boek van J. Bakker en op de website
van de Stichting Oude Begraafplaats Reinaldstraat Velp. Hij rust in een familiegraf waarin nadien ook zijn ouders zijn bijgezet: grafnr. 2116, reg.nr. 61.
2 Opmerkelijk is dat Spijkervet vrij kort daarna, op 2 december volgens de Opregte Steenwijker Courant van 30 november 1907, via notaris Kamp in café
Vredenduin een kavel bouwgrond in veiling brengt ter grootte van 28 are en 50
centiare gelegen in de stadswijk Oostwijken. Het zal geen storm hebben gelopen want 14 dagen later moet deze poging worden herhaald. Een en ander
zou er op kunnen wijzen dat, indien Roelof Jan niet ziek was geworden, het
gezin Spijkervet weer naar Steenwijk zou zijn teruggekeerd om neer te strijken
in een der fraai ontworpen villa's uit die periode die we thans langs de
1

A&H 209

zijn hardhorendheid dit toeliet) als hij zijn geliefde Meppel weer eens bezocht.

Bronnen:
Anonymus, Nieuw Amhemsch Adresboek met Velp, Rosendaal,
Oosterbeek en Westervoort voor Amhem en omgeving, diverse jaargangen.
Anonymus, Redengevende beschrijving gemeentelijk monument Overbeeklaan 5 (RHEVE.166), Gelders Genootschap, 06-04-1992
Bakker, J., Begraven in Velp _ De geschiedenis van een oud kerkhof, Kontrast,
Oosterbeek, 2005
Hooft, F.L. van 't. Biografisch lexicon voorde geschiedenis van het Nederlands
protestantisme deel 3, 1988
Koster, A.G.B., Inventaris van het archief van de B. V. De Meteoor te Rheden
1906-1997
Persoonskaartvan Roelof Spijkervet (via het CBG)
www.delpher.nl
www.geldersarchief.nl
www.genealogieonline.nl
www.kadastralekaart.nl
www.openarch.nl
www.oudebegraafplaatsvelp.nl
www.steenwijkerland.nI/Over_Steenwijkerland/Gemeentearchief
www.zoeken.hetnieuweinstituut.nl
www.175jaarmc.nl

In deel 2: Van den Bergh sr. en jr: een vlinderliethebber
en een planter.

Stationsstraat, de Oostwijkstraat en de Meppelerweg kunnen aantreffen.
Opgroeiend geboomte op het eilandje in de Grote Vijver, maar ook de daarop
in 1921 gebouwde muziektent, hebben deze zicht-as enigszins aangetast.
4 Wellicht kan via bouwhistorisch onderzoek nog eens worden vastgesteld of
de keldermuren van het kasteel deels zijn blijven staan om te worden hergebruikt in de kelder van villa Korvina (thans Mariposa). De bouwaanvraag biedt
namelijk geen informatie of op deze manier bouwkosten zijn uitgespaard.
5 Deze naam zal een samentrekking zijn van enkele voornamen die we in de
stamboom van beide echtelieden kunnen aantreffen: Korver en Roelina. Ook
hun jongste dochter draagt de voornaam Korvina.
6 Eind 2019 kwamen tijdens onderzoek door de huidige eigenaar/bewoner de
muurtegels en Granitto-vloerdelen opnieuw aan het licht. Hoe zij uit het zicht
zijn geraakt wordt verklaard in de volgende delen van deze artikelenserie.
3
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De meeste watermolens in Razendaal produceerden
lange tijd papier. Omstreeks J 850 werd deze manier

van papier maken uit lompen achterhaald en verdwenen de molens of maakten ze plaats voor nieuwe bedrijvigheid: in dit geval leerlooien, wassen en bleken.

Rosendaal in den zoogenaamden Hertenkamp", en wel
"een door palen op het terrein aangewezen gedeelte van
het perceel kadastraal gemeente Rosendaal bekend in Sectie C nummer 123", weiland, in totaal een bunder vijf roeden negentig ellen groot". Het terrein lag tussen de molens
"De Hollander" en de "Gosensmolen".

Bedrijvigheid in Rozendaal
Vanaf 1834 bracht de jonge A.L.A. baron Torck nieuwe
activiteit in Rozendaal. Het kasteel werd nu het hele jaar
bewoond en diverse bouwprojecten werden ter hand genomen: een koetshuis bij het kasteel, nieuwe huizen op het
landgoed, het hotel op de berg, de school in het beekdal,
vernieuwingen aan het park en een nieuwe oranjerie. De
jonge baron en zijn vrouw konden maar kort van hun bezit
genieten, ze overleden kort na elkaar in 1842 en 1843.
Slechts een van hun vijf kinderen was nog in leven, de
achtjarige Ada Catharina baronesse Torck van Rosendaal,
die opgroeide bij haar voogd in Den Haag. In deze periode Het weiland met Rosendaalselaan 11-15 en 17-19. 1996.
Foto mw. D. Akkermans.
waren de papiermolens nog een belangrijke bron van inkomsteri'. Over deze molens verscheen eerder een artikel
Leerlooierij
in A&H 208, september 2020.
Otto Kets was voornemens"op den in erfpacht gegeven
grond eene lederlooijerij op te rigten" en hij ging aan de
Halverwege de 1ge eeuw ontstond opnieuw bedrijvigheid
in Rozendaal. In 1849 trad Reinhard baron Van Pallandt erfverpachtster "een jaarlijks op 1 mei verschijnende reaan als burgemeester. Hij verhuisde in 1852 naar Rosen- cognitie van dertig gulden betalen, te rekenen vanaf 1 mei
dael en hij trouwde in 1854 met zijn volle nicht Ada 1862". De erfpacht werd gesloten voor een termijn van
Torck, de jonge erfgename van het kasteel en het land- vijftig jaar en eindigde op 1 mei 19123.Vervolgens werd
goed. Rentmeester van het landgoed was Geurt Kets, die onder meer bepaald dat de erfpachter "het medegebruik
al als rentmeester werkte onder A.L.A. Torck en tijdens de zal hebben van het water in de beek en de sloot, welke den
minderjarigheid van Ada Torck. Zijn zoon Otto volgde in erfpacht gegeven grond ten oosten en ten westen behem in 1859 op, maar in die functie bleef Otto maar twee grenzen, zonder den afloop van dat water te mogen belemmeren of op te houden", en dat hij zolang de erfpacht
Jaar.
In april 1862 verkreeg Otto Kets een stuk grond aan de loopt, het recht van weg zal hebben "over den bestaanden
Rozendaalse beek van kasteeivrouwe Ada in erfpacht. Dit uitweg loopende over de kadastrale nummers 336 en 337
betrof "vijftig roeden en vijftig ellen grond, gelegen te [ ... ] tot op den weg naar Velp, met welke erfdienstbaarheid
38

A&H209

die percelen alzoo belast blijven gedurende den loop van
dit contract".
Uit het Register van Aangiften, tot bekoming van tijdelijken vrijdom van Grondbelasting,
en verhooging van
Grondbelasting van de gemeente - onder nrs. 8 resp. 9 blijkt dat Otto Kets eerst op perceel C nr. 123 een leerlooierij heeft gesticht die op 21 oktober 1862 gereed is gekomen, en daarna op hetzelfde perceel een schuur met woning heeft gebouwd die in december 1863 zijn voltooid.
Hierbij ging het om de bouwwerken op het huidige adres
Rosendaalselaan 17/19, resp. het huidige adres Rosendaalselaan 11/15.

alle hoofdbewoners sedert 1870: Gerritsen, Van Vugt,
Mombers, Terwindt, en Kip. Hun precieze rol is niet altijd
duidelijk; waren ze werkbaas of mede-exploitant? Johannes Gerritsen was waarschijnlijk werkbaas, uit een familie
van leerlooiers; Van Vugt overleed al 6 weken na zijn indiensttreding in 1883. De alleenstaande Terwindt woonde
bij de leerlooierij in dezelfde tijd als Christiaan Mombers,
een leerlooier uit Brabant: 1883 -1887/1888. Terwindt
leerde waarschijnlijk het vak en trad op als mede-exploitant in de tijd dat Otto al in Oosterbeek woonde. Hij
trouwde in 1888 in Rotterdam/Kralingen, maar vestigde
zich daarna in Arnhem als leerfabrikant. We weten dat afnemers spraken over leerlooierij Kets of de leerlooierij
van Terwindt.
De twee woningen onder één dak, Rosendaalselaan nrs. 7
en 9, zijn vermoedelijk al van vóór 1860, omdat er al voor
die datum bewoners in het Bevolkingsregister staan. De
woningen in de "Staat van verpachte onroerende goederen
Rosendaal" vermoedelijk rond 1862/1863 omschreven als
"arbeiderswoning (le resp. 2e gedeelte) met tuin"; als
pachters worden M. Egberts resp. T. Lucassen genoemd.

Rosendaa/selaan 11-15 en 17-19, omstreeks 1969.
Particuliere collectie.

De gebouwen ter plaatse
De leerlooierij op eerstgenoemd adres had kennelijk eerst
geen woongedeelte; hier was niemand ingeschreven. Het
huis aan de Rosendaalselaan 11/15 werd in het Bevolkingsregister de ene keer als "Schuur met knechtswoning", de andere keer als "Schuur en woonhuis behoorende tot de leerlooijerij" aangeduid. De eerste bewoners waren Derk Jacob Willem Meijer, geboren te Amersfoort in 1828 en leertouwer van beroep, en zijn vrouw
Anna. Later kreeg het huis (geregeld nieuwe bewoners.
In het Bevolkingsregister staat als beroep leerlooier bij
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Beekdal met rechts Rosendaa/selaan 9 tot 31, links Molenzigtl
Rozenhof, ca 1980.
Foto Ad van Beurden.
~

In delen van betreffende woningen woonden dus niet altijd
mensen die iets met de looierij te maken hadden".

Bedrijfsvoering vanuit "Molenzigt" en Kampen
Terug naar Otto Kets in het jaar 1862. Vrijwel tegelijk met
de voltooiing van de leerlooierij trouwde Otto op 23 oktober 1862 in Rozendaal met Johanna van Hoorn, geboren
op 15 februari 1839 in Amsterdam. Toen hun eerste kind,
Aletta, op 11 juni 1864 geboren werd, woonden ze al aan
de overzijde van de laan in het nieuwe huis "Molenzigt",
dat nu "Rozenhof" heet, huidig adres Rosendaalselaan 26.
Tussen 1864 en 1883 hebben zij hier negen kinderen gekregen. Ook woonden er een aantal dienstbodes, die frequent kwamen en gingen.

p een LOOIERIJ in de Provincie GelO
derland. ",orden met 10 .Mei 1877.
KNEOHTS gevraagd. bun vak grondia verstaande. Eerhjkhei

en hoede trouw
kunnen tot aanbeveling strekken. ádres
in per 0011 of met franco briesen bij del;
Heer OTTO KETS, Looier te Rozen aal.
bij Arnhem.
(5622)
Advertentie Arnhemsche Courant mei 1877
Otto en zijn gezin vertrokken omstreeks 1887 naar Kampen, waar hij o.a. secretaris was van de Maatschappij voor
Landbouw. Hij bleef wel de erfpachter, maar op 7 mei
1894 deed hij ten behoeve van de grondeigenaresse
Vrouwe A.C.Torck van Rozendaal afstand van het recht
van erfpacht op de grond, "zomede van de hierop door
hem gestichte gebouwen", onder de bepaling dat zij die
gebouwen van hem overnam voor f 4.000,--. In het blad
van de Nederlandse Leerindustrie van 15 mei 1894 staat
een publieke verkoop aangekondigd van materialen die tot
de looierij behoord hadden.
De leerlooierij heeft al met al ruim 30 jaar bestaan en was
waarschijnlijk tamelijk succesvol. Meermalen kreeg het
bedrijf een diploma of eervolle vermelding op in de sector
Chemische Nijverheid. Overigens had Otto Kets ook inkomsten van weiland en andere stukken grond.

Wasserijen
Molenzigt Rozenhofomstreeks 1990

Particuliere collectie

Otto Kets huurde het huis van de kasteeIvrouwe voor
f 374,-- per jaar, na aftrek van f 50,-- voor reparaties. De
huur moest, net als de erfpacht van het tegenoverliggende
perceel, per 1 mei worden voldaan.
Otto leverde ook aan het kasteel: volgens het kasboek van
het kasteel over de periode van 1873 tot en met 1877 ontving Otto jaarlijks rond 1 mei bedragen "voor geleverde
run (ten dienste der moestuin)" dan wel "voor geleverde
run en het bereiden van vellen volgens rekening"; deze bedragen varieerden van f 26,30 tot f 48,90.5
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Na de eerdergenoemde veiling in 1894 is de leerlooierij
tot wasserij verbouwd, door architect W. Honig te Velp.
Per 1 november 1894 werd de wasserij verhuurd aan Hendrik van Delden, die papiermaker was geweest op de in
oktober 1894 afgebroken molen "De Hollander". Hij was
een zoon van papiermaker Derk van Delden van de "Gosensmolen". Hendrik woonde bij de wasserij met zijn
tweede vrouw. Zijn zoon Derk uit het eerste huwelijk
kwam hier in 1896 ook wonen met zijn vrouw. Derk overleed drie jaar later op 31-jarige leeftijd. Hendrik van Delden overleed in 1908, maar zijn weduwe en haar schoondochter zetten de blekerij voort.
A&H209

De laatste stond nog tot 1936 ingeschreven als bleekster.
Na het vertrek van Stephanus Kip in 1893 zijn de schuur
en woonhuis naast de voormalige looierij verbouwd en gesplitst. Aanvankelijk woonde in een van de gesplitste eenheden een tuinman van het kasteel, maar het perceel werd
vanaf 1895 bewoond door de gezusters Zweers, die er een
blekerij hadden. Grietje Zweers overleed in 1902, maar
haar zus Hendrika Jacobs-Zweers zette de blekerij VOOlt,

samen met haar dochter Everdina en later met haar
schoonzoon. Tussen 1921 en 1932 runden Everdina en
haar man de blekerij; daarna volgde "waschbaas" Wouter
Gerritsen. De wasserij functioneerde tot na won. In de
andere woongedeelten van het pand zijn tuinman B.l
Joolink en arbeider W. Smit met hun echtgenoten gaan
wonen.

molen, die nog in 1881 papierfabrikant werd genoemd,
ging omstreeks 1885 over op een natuurblekerij, in combinatie met wasserij en strijkinrichting.
Inmiddels is er aan de beschreven bedrijfsgebouwen en
woningen veel veranderd. Bij het geheel vernieuwde pand
Rosendaalselaan 17/19 herinnert de eerste verdieping nog
aan de droogzolder, maar verder wijzen alleen de molenvijvers en watervalletjes in de beek nog op de oude bedrijvigheid.

Rosendaa/se/aan 11-15 en 17-19 in 2019.

Foto CvdR

Belangrijkste bronnen

De Gosensmo/en als wasserij Van De/den.

Coll. D. van De/den.

Wat de overgang van papiermakerij naar wasserij betreft:
ook Gradus van Delden (1845-1929) van de Gosens'Volqens Bierens de Haan, p.227 had Ada huurinkomsten van 45 huizen,
waarvan 17, inclusief vier papiermolens en een korenmolen, op Rozendaais grondgebied. De huurinkomsten besloegen ongeveer 30% van de
totale inkomsten.
2 Zijnde 0.50.50 ha resp. 1.05.90 ha; deze omvang klopt met de gegevens in de Kadastrale Atlas van Gelderland 1832.
3 De pacht is eveneens - na nr. 76 - aangetekend in een "Staat van verpachte onroerende goederen Rosendaal", AHR inv. 64.
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Kadastrale Atlas Gelderland 1832, uitg. Arnhem 1989: De kadastrale
gemeente Rozendaal.
Bevolkingsregister 1818-1860 e.v.
H. Voorn, De papiermolens in de provincie Gelderland, alsmede in
Overijssel en Limburg, uitg. Vereniging van Ned. Papier- en Karlonfabrieken, Haarlem 1985.
Ambt & Heerlijkheid september 1999, nummer 125 over leerlooierijen
in Rheden.
www.wiewaswie.nl
, www.geldersarchief.nl en www.gelderlandbibliotheek.nl
Op de luchtfoto links MolenzigtiRozenhof en rechts bovenaan resp. Rosendaalselaan 7-9, 11-15en 17-19.
5 De watermolen kon eikenschors tot run vermalen, looistof voor leer. De
gelooide vellen van schapen of kalveren werden in de trog van de molen
gestampt en gevold tot het leer dun en soepel was, zodat men er
(werk)kleding van kon maken. Overgebleven run werd verhandeld als
verf- of meststof.
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.Het jubileum. van het Dierens-Harmonie Corps in 1921~
Jos Leeman

Het Dierens Harmoniecorps in 1921. Voor ons poseren, van links naar rechts, zittend op de grond: C. Nagelmaker, J. van Tent Becking, B. van
Gessel en J. van Tent Becking. Op de tweede rij: de heren Overeem, Wegman, directeur Bicknese, Jansen van Galen, Steinvoord, Van der Sloot,
Jansen en D. Masselink. Op de derde rij staand: D. Hamelink, B. Regeling, F. van Hoesen, T. Verhaaf, G. van Hoesen, C. Wansink, WBrouwer,
H. van Tent Becking, J. Smeitink, G. Frederiks, B. Gerritsen, G. Slaghecke, F. Smeenk en G. Haversman. Op de achterste rij: H. Slaghecke, B.
Wansink, vaandeldrager Diederich, B. van Tent Becking en Th. Van Remmen.

Het Dierens Harmoniecorps1906-1921
Op 8 maart 1906 werd tijdens de vergadering van de Vereeniging Algemeen Belang besloten een muziekvereniging op te richten, waarna op 31 augustus, tijdens de

Koninginnedagfeesten van dat jaar, het eerste concert
werd gegeven onder leiding van de heer Leistikow. Ter
gelegenheid van het vijftienjarig bestaan in 1921 werd een
foto gemaakt in de tuin van hotel De Kroon.

De foto werd gemaakt door fotograafH.B. Dirksen. De foto werd ook afgedrukt in 'Dieren,
Spankeren en Laag-Soeren in oude ansichten'
van dhr. P.G.J. Breukink met vermelding van de
namen van alle afgebeelde corpsleden.

De voorbereidingin 1920
In de Arnhemse Courant van 6 november 1920
stond een bericht 'Uit de naaste Omgeving'.
Er was een erecomité benoemd voor het met de
Pinksterdagen van 1921 te houden groot Nationaal Concours door het Dierens Harmoniecorps.
De vermelde leden van het comité waren bekende notabelen van het dorp zoals de directeur
van de Gazelle Rijwielfabriek H. Kölling, de directeur van een leerlooierij M.G. van der Kloot
Meijburg, de directeur van een steenfabriek
1910
J.A.H. van de Loo, rentmeester W. Kroese, wijnhandelaar
A. Cavadino, winkelier W. Westerveld en Jac. J. de Jong,
J.A. Borneman, A.C. Hoppe. Voorts werd burgemeester
H.P.J. Bloemers erevoorzitter van het comité.Veel commissieleden waren lid van de Dierense Kegelclub. Enkele
commissieleden waren tevens gemeenteraadslid.

Dieren in 1921
In 1921 telde Dieren 4595 inwoners. Het gedeelte van het
dorp boven de spoorlijn bevatte nog veel landbouwgrond.
Er bevonden zich enkele grote gebouwen zoals de
Schweer beij der Becke Stichting, de Gazelle Rijwielfabriek, de Dierense molen en veel boerderijen. Naar het
noorden liepen de Harderwijkerweg, de Stokvischweg en
de Molenweg. Dieren-Zuid was in die tijd de kern van het
dorp. Hier bevonden zich de hotels en pensions, het politiebureau, de apotheek, de huisartsen en de winkels. Hotel
De Kroon en hotel Westhoff speelden een belangrijke rol
in het sociaal-culturele leven van die tijd. Er werden veilingen gehouden door Dierens notarissen, in de zalen vonden bijeenkomsten plaats. In de overtuin van hotel De
Kroon, de tuin van hotel Westhoff en de theetuin van café
Pos werden uitvoeringen door het Dierens Harmoniecorps
(DHC) gegeven.
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1927

Pas vanaf 1927 kon het DHC concerten geven in de door
Gazelle Kölling geschonken muziektent op het Wilhelminaplein. Op het Hof te Dieren werden in de twintiger en
dertiger jaren ook regelmatig activiteiten ondernomen, zoals in 1914 een tuinbouwtentoonstelling.
In 1921, ter gelegenheid van het jubileum van het Dierens
Harmonie Corps, vond op het Hof een muziekconcours
plaats.

Het jubileumjaar 1921
Hoogtepunt van het jubileurnjaar was het muziekconcours, het was een nationaal federatief concours voor fanfare- en harmoniegezelschappen.
De opening van de feestelijkheden was op woensdagavond 4 mei. Het concours vond plaats op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei en tweede Pinksterdag maandag 16
mei 1921. Op de eerste dag speelden 17 verenigingen en
op de tweede dag 10. In de tussenliggende dagen werden
concerten gegeven, op zaterdagavond 7 mei door de
Velpse Harmonie en donderdagavond 12 mei door het
Dierens Harmonie Corps, beide op het feestterrein, het
Hof te Dieren.
Ook vonden er feestelijke optochten door het dorp plaats
van de deelnemende gezelschappen.
43

Oe stoet kwam uit de Spoorstraat. Op de foto aangekomen bij het
kruispunt Spoorstraat, Hogestraat, Zutphensestraatweg, rechts Café Oe
Zon, 1921

Reclame voor het groot nationaalmuziekconcours

Voor het Hof te Dieren, de herauten van het DHC in 1921

Velpsche Courant
In de Velpse Courant werd uitvoerig
het jubileum en het muziekconcours
ervan werden gehouden op het Hof te
We geven deze verslagen grotendeels

verslag gedaan van
dat ter gelegenheid
Dieren.
weer:

Muziek-Concours te Dieren, 4 en 5 mei 1921

'Niet alleen het Dieren 's Harmoniecorps doch ook de inwoners vierden met hen feest. Door het uitsteken van

Oe deelnemende muziekverenigingen in optocht door het dorp. Oe
stoet vertrok op donderdagmiddag, Hemelvaartsdag, 5 mei 1921,
vanaf het Stationsplein. Op de foto /iep de stoet in de Prinsenstraat
ter hoogte van stalhouderij Remme/ink, hoek Middelhovenstraat. In
het midden de muziekvereniging Sempre Crescendo uit LaagSoeren, voorop hun vaandeldrager, gevolgd door het vaandel en de
leden van de Velpsche Harmonie.

vlaggen, zelfs eerepoorten, had het dorp een feestelijk
aanzien. Uit een en ander blijkt de goede verhouding die
er alhier bestaat tusschen de muziekvereeniging en de
burgerij.

Bij het l S-jarig bestaan van Dierens ' Harmoniecorps was
besloten een Nationaal Federatief Concours voor Harmonie- en Fanfare-Gezelschappen te organiseren.
Reeds had men dit ter gelegenheid van het 12lh jarig bestaan willen doen, doch door den oorlog had men er toen
van afgezien. De Hoog Edel Gestr. Heer Dr. R.F. Baron
van Heeckeren van Wassenaer had zijn bekende terrein 't
Hof te Dieren voor dit doel beschikbaar gesteld. De datum
voor het concours was bepaald op Hemelvaartsdag en 2en
Pinksterdag.
Woensdagavond had de feestelijke opening plaats.
Donderdagmiddag 12 uur had op het stationsplein de opstelling plaats van de deelnemende muziekvereenigingen
die om half een in optocht naar hetfeestterrein trokken.
Het laat zich begrijpen dat de belangstelling zeer groot
was. Langs de geheelen weg dien de stoet volgde, stonden
rijen van menschen geschaard. Wanneer nu het tweede
gedeelte van dit concours zoo goed mag slagen als het eerste deel dan zal zeker dit concours bij het Dierens Harmoniecorps en bij de burgerij in aangename herinnering blij,
ven.

Het DHC in gala uniform
Dierens Harmonie, 16 mei 1921
De tweede concoursdag (16 mei 1921) brak voor onze

Het DHC in de tuin van hotel De Kroon of Hotel Westhoff, 1921

Harmonie aan met bewolkten hemel. Maar deze kon geen
sluier van somberheid leggen over de hartelijke ontvangst
der deelnemende vereenigingen des morgens om half 12
in Hotel Westhoff.
Nadat men eenigen tijd aangenaam bijeen was geweest en
tusschen velen de kennismaking was hernieuwd, werd de
stoet opgesteld en trok men gezamenlijk onder het spelen
van vroolijke marschen naar het feestterrein. Bij den aldaar in de schuine allée gehouden marschwedstrijd was
bijzonder veel publiek. Tot sluiting van den dag om elf uur
een vuurwerk, dat schitterend slaagde.

Het Hof te Dieren
De opzichter van het Hof te Dieren, J.W. Zomer, wijdde
op 8 mei 1921 een hele brief over het concours op 5 mei
aan zijn baas de rentmeester van Twickel, W.I. Bitter, De
inhoud van de brief is als volgt:
'Ik kan u mededelen, dat het muziekconcours op 5 dezer,
een groot succes is geweest. Duizenden personen hebben
het bezocht. Den dag tevoren kwamen er zoveel mededelingen in, over het te verwachten grote bezoek, dat ik 's
morgens nog, het terrein heb vergroot, om aan meer mensen plaats te kunnen bieden. Dit was maar goed, daar het
terrein volgens de eerste afzetting, te klein zou zijn gebleken. Ik heb den Baron direct kennisgegeven van de uitbreiding van het terrein.Het door U toegestane concert,
had ook een zeer prettig verloop. Ik geloof, een verzoek
voor nog een paar concerten, U zal bereiken.'
Een tweede brief van opzichter Zomer aan rentmeester
Bitter op 11 mei 1921 is minder enthousiast: 'Uw brief van
10 dezer ontvangen, en verbaast het mij niet, de Baron in
't vervolg geen terreinen weer beschikbaar wil stellen. Dat
voortdurend uitbreiden der wensen en het eindeloze gezeur, moeten eenieder wel vervelen. Hoewel ik genoeg
heb aangeraden, niet voortdurend weer wat nieuws aan te
vragen, was de concertenaanvrage niet te keren; een
groepje personen plotseling op het idee gekomen, enige
concerten te geven, was van dit idee niet af te brengen.
Morgen- en Zaterdagavond zal er nu nog een concert zijn
en daarna wordt a.s. Maandag het concours gesloten.'

Maar de verhouding tussen het Hof en het DHC bleef
goed, in 1946 werd opnieuw een groot nationaal federatief
muziekconcours gehouden op het Hof te Dieren.
Het was wel bij zonder dat men in 1946 weer een concours
kon houden op het terrein van het Hof, het hoofdgebouw
was in december 1944 door brand geheel verwoest.
Het gouden SO-jarig jubileum van het DHC werd uitgebreid gevierd. Er was een feestgids en er waren muziekfeesten die eveneens gehouden werden op het landgoed
Hof te Dieren. Het park werd voor deze gelegenheid welwillend afgestaan door de Hoogwelgeboren Vrouwe Baronesse van Heeckeren van Wassenaer.
Deelnemende verenigingen
Dierens Harmonie Corps
Excelsior
Wilhelmina
Sempre Crescendo
Velpsche Harmonie
Philips Harmonie
Crescendo
Voo~
Ons Genoegen
Prinses Juliana
Broederband
Amicitia
sophla s Lust
Concordia
Deventer Post Fanfare
Sint Gregorius
Ons Ideaal
Harmonie
De Eendracht
Philips Harmonie
De Harpe Sions
Oefening baart Kunst
Caecilia
La Fraternité
Concordia
OLT.O.
Prinses Juliana
Advendo

Dieren
Ellecom
Spankeren
Laag Soeren
Velp
Eindhoven
Wilp
Voo~
T erwolde
Beekbergen
Kampen
Brummen
Ruurio
Hengelo
Deventer
Arnhem
Deventer
Wesepe
Leuvenheim
Eindhoven
Oosterhuizen
Bennekom
Veenendaal
Rhienderen
Vinkeveen
Loenen o.d. Veluwe
Gameren
Nijverdal (niet verschenen)

Atelier H.R Dirksen Dieren-Steenwijk
Van het vijf tienjarig jubileum zijn een aantal bijzondere
foto's bewaard gebleven. Ze werden gemaakt door de in
die tijd befaamde Dierense fotograafH.B. Dirksen, zwartwit afbeeldingen op 9x13 cm formaat. In de linkerhoek of
de rechterhoek aan de voorzijde is een indruk gemaakt met
de letters Atelier H.B. Dirksen Dieren-Steenwijk. De
foto's konden als ansichtkaart verstuurd worden. Er zijn
tot nu toe negen foto' s bekend uit het j ubileumjaar van het
DHC. Hendrik Berend Dirksen had foto-ateliers in Dieren
en Steenwijk, hij woonde in Dieren in de Kerkstraat, van
1909 tot 1948.
Tenslotte
In de loop van 2005 werd een belangrijk besluit genomen.
Het Dierens Harmonie Corps zou in de toekomst niet meer
op straat optreden door middel van marsen of het brengen
van een serenade. Het Dierens Harmonie Corps was een
zogeheten podiumorkest geworden. Het werd zinvol gevonden de naamgeving te veranderen. De keuze werd gemaakt voor Dierens Harmonie Orkest. Met ingang van 1
januari 2006, tegelijk met de start van het jubileumjaar,
werd de naamsverandering een feit. Na 100 jaar werd het
Dierens Harmonie Corps het Dierens Harmonie Orkest.
Bronnen
Gelders archief, 2694-28, Velpsche Courant, Nieuws en Advertentieblad
voor Velp en Rozendaal, Rheden, de Steeg, Ellecom, Dieren en omstreken.
P.G.J. Breukink, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in oude ansichten,
Europese Bibliotheek, 1976
Jos Leeman, De eerste beroepsfotografen in Dieren, Ambt & Heerlijkheid
nr. 200, 2018
DHC Jubileumuitgave 1906-2006, Speciale editie ter gelegenheid van het
100-jarig bestaan van het Dierens Harmonie Orkest, november 2006, met
dank aan dhr. J. van Tent. Officiële Feestgids ter gelegenheid van het 50jarig bestaan Dieren's Harmonie Corps, 1956
Wencel Maresch, Dierens Harmonie Orkest 110 jaar, Retrospectief Regiobode 26-10-2016
Archief Twickel, HAT inv.nr. 8311/23, met dank aan mevr. A. Brunt
Archief Walter de Wit; Frans Nas,
Delpher: Arnhemse Courant, Graafschap-bode, Tubantia
Afbeeldingen, Gelders archief 1540-7819 tlm 7823, Thomas Hilhorst, Jos
Leeman

Promotie van gas in Yefp
Anita Matser
Precies 100 jaar geleden, in 1920, werd in Velp en Dieren
het gebruik van gas gepromoot. Dit gebeurde door een
gas- en elektriciteitstentoonstelling. waar propaganda gemaakt werd voor gas als verwarmingsmiddel en kookdemonstraties voor het bereiden
van voedsel op gas gegeven werden. Het gaat hier om gas geproduceerd van steenkolen.
Tentoonstelling
In de gemeente Rheden werd
twee maal een tentoonstelling
gehouden. In Velp was dit in de
grote zaal van het Oranje Hotel.
Op 19 april 1920 opende burgemeester Bloemers 's morgens de
tentoonstelling
met een toespraak, waarin hij erop wees dat
de technische bedrijven er zijn voor de ingezetenen en niet
omgekeerd. En dat de tentoonstelling diende om afnemers
te bewijzen, dat gas het beste was voor verwarming en
elektriciteit het beste voor licht en kracht. Het idee om propaganda te maken kwam van de directeur van de gasfabriek te Velp. De gasfabriek in Velp werd bij Koninklijk
besluit opgericht op 7 september
1865. De uitnodiging voor de tentoonstelling kwam van de gemeente Rheden en was te bezoeken tot 21 april. Van 26 tot 28
april werd de tentoonstelling in
Dieren gehouden.
Vanaf 1870 had Dieren zelf een
gasfabriek. Deze werd in 1920
stopgezet. Vanaf die tijd voorzag
Velp tot de komst van het aardgas
begin jaren zestig, de hele gemeente van gas.
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De tentoonstellingin het OranjeHotel
Langs de wanden in het hotel werd ruimte ingenomen
door de firma's Selten, R.S. Stokvis en zn (Rotterdam),
W.I. Stokvis (Koninklijke fabriek van Metaalwaren Arnhem) en N.V. Gautzsch's Industrie Maatschappij Amsterdam.
Ook Philips was aanwezig met
verschillende gloeilampen.
De
Velpse firma Pouwels en de Regt
exposeerde een elektrisch gedreven centrifugaalpomp en een
aardappelschilmachine,
terwijl
de firma Reyken uit Arnhem een
uitgebreide verzameling keukengerei tentoonstelde. Meneer Van
der Byll bracht de ouderwetse tegenover de moderne keuken in
beeld. 's Middags kwam half
Velp luisteren en kijken naar de demonstratie over het zuinig gebruik van gas voor koken en strijken door Mej. Vermeulen, inspectrice van de Amsterdamse Gemeentegasfabrieken. Ze liet het nut en voordeel zien van koken op gas.
Haar krentenbroodje uit de oven oogstte luid applaus. 's
A vonds kon genoten worden van elektrisch spektakel.
Voor het hotel deden een 10.000
kaarslampen de nacht in een dag
veranderen.
Honderd jaar later staan de zaken
er anders voor. We willen/moeten
juist van het gas af.
Bronnen:
Het gas; orgaan van de Vereniging van
Gasfabrikanten in Nederland, jrg. 40,
1920, no 5, 1-5-1920. Delpher: Arnhemsche courant 19-9-1865, Rheden op de
Kaart, Canon van Rheden
Anita Matser, anita.m@ke-it.nl
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Boekbesprekin

'Van goudakker naar dodenakker
Algemene Begraafplaats Harderwijkerweg 3a Dieren
Thomas Hilhorst
Over een aantal bijzondere begraafplaatsen in Rheden en
Rozendaal zijn de afgelopen jaren
publicaties verschenen. Daar is met
dit boek een fraai deel aan toegevoegd. De Algemene Begraafplaats
gelegen achter de oude beukenhaag
aan de Harderwijkerweg in Dieren is
de oudste Algemene Begraafplaats
in de gemeente Rheden. De begraafplaats werd in 1842 aangelegd door
de gemeente Rheden op gronden die
werden aangekocht van de Buurtschap van Dieren op de Goudakkers.
Deze gronden had de Buurtschap gekregen om niet van de Mark van Dieren, Ellecom, Spankeren en Soeren,
die was opgeheven en verdeeld.

De bekende personen, die hier begraven liggen worden
beschreven. Te vinden zijn o.m. de graven van de schrijver
P.A. Daum, de onderwijsvemieuwer Jan Ligthart alsmede
de zuster van de schilder Vincent van Gogh. Ook lokale
notabelen en industriëlen zoals Willem Kölling, stichter
van de Gazelle fabriek, Arie Schotsman, stichter van de
Emailleerfabriek de IJssel (Edy) en Marius van der Kloot
Meijburg van de leerlooierij KMD
vinden hier hun laatste rustplaats en
worden kort beschreven.
Het boek nodigt uit tot een wandeling over deze begraafplaats die de
laatste jaren voorbeeldig wordt onderhouden door de gemeente Rheden.
Thomas Hilhorst: Van goudakker naar dodenakker; Algemene Begraafplaats Harderwijkerweg 3a Dieren, uitgave Wencel Maresch Journalistieke Producties ISBN 97890-808838-9-5

Bijzonder is dat tot die tijd de Buurtschap van Dieren een
eigen kerkhof had op de hoek Kerkstraat / Veerstraat. Normaal waren de kerkhoven in bezit van de kerk, maar in
Dieren was geen kerk meer na sloop van de kapel van de
Duitse Orde op het Hof te Dieren door de Oranjes.
De begraafplaats is aangewezen als rijksmonument en
kent vele oude en bijzondere graven. Met mooie foto' s van
Joost Grol wordt daar een goed beeld van gegeven met een
uitleg van de symboliek die op veel van die oude graven
te vinden is. Wie de ontwerper van de eerste aanleg is geweest, is niet bekend. Dit zou J.D. Zocher jr. geweest kunnen zijn. De aanleg wordt gekenmerkt door een cirkel en
vier hoofdpaden. Binnen de cirkel liggen de graven eerste
klas. Later is de begraafplaats driemaal vergroot en is er
een weg door aangelegd. Toen de begraafplaats vol raakte
werd in 1932 aan de Imboslaan in Dieren een tweede Algemene Begraafplaats aangelegd.
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Schrijver Thomas Hilhorst overhandigt op 5 september 2020 op de
begraafplaats coronaproofhet eerste exemplaaraan Albert Lentink
president buurtmeester van de Buurtschap en Henk Godschalk
medewerker van de begraafplaats.
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Mededelingen van het bestuur
Waarde leden,
In de vorige editie in dit blad schreef voorzitter Jan Jan sen over
zijn afscheid van het bestuur. Tijdens de Algemene
Vergadering op 30 september was het zover. Antoinette Evers
stelde zich op dezelfde avond voor en werd gekozen tot nieuw
bestuurslid. Ondertussen zijn de taken in het bestuur verdeeld,
zoals u in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen.
Ruim 8 jaar heeft Jan zich bijzonder ingezet in het bestuur van
onze Kring, daarvan meer dan 6 jaar in de rol van voorzitter.
Sinds anderhalf jaar maak ik hem, als secretaris, in die
hoedanigheid mee. En ik verklap u niets nieuws wanneer ik
zeg dat hij standvastig richting gaf aan onze vereniging.
De nauwgezetheid waarmee hij de vergaderingen
voorbereidde, spreekt tot de verbeelding. En terecht kijkt hij
met trots terug op zaken waaronder de ontwikkeling van een
eigen archief en de organisatie van het jubileumjaar met 8
thema- en dorpstentoonstellingen. De afsluiting in een bomvol
Sprengenhus in Laag-Soeren zal hem nog lang heugen. Mede
door zijn regionale netwerk heeft de Kring zich goed kunnen
ontwikkelen. Een woord van dank, van grote dank, is hier zeker
op zijn plaats.
We vormen een gewaardeerde club. Sinds mijn aantreden in
mei 2019 zijn er welgeteld 336 e-mailberichten van buiten bij
mij binnen gekomen. Soms een simpele adreswijziging maar
heel vaak vragen van mensen, die in deze tijden van Covid-19
van allerlei (familie)zaken aan het uitzoeken zijn. Dan zet ik
zo'n vraag door naar leden waarvan ik vermoed dat zij daar
iets meer van weten. Soms heeft dat een domino-effect en
wordt zo'n vraagsteller binnen enkele dagen op zijn of haar
wenken bediend. Dat zegt iets over de kracht van deze Kring.
Het thema van het beleidsplan voor de komende jaren, dat op
de AV werd gepresenteerd, gaat over deze kracht. Wat zou het
mooi zijn wanneer we alle kennis en kunde van de leden in
stelling kunnen brengen. We zijn allemaal geïnteresseerd in
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onze plaatselijke geschiedenis en we kennen met 600 leden
heel veel details van ons erfgoed. Die kennis mag niet verloren
gaan.
Dit is het laatste nummer van dit bijzondere kringjaar. De
redactie van dit blad heeft een groot compliment verdiend. In
dit jaar met heel veel geannuleerde activiteiten heeft ze
gezorgd voor veel leesbare artikelen, in extra dikke
afleveringen.
Is er in dit jaar dan verder niets georganiseerd? Toch, voor de
cursus over de dorpsgeschiedenisvan Velp was bijzonder veel
belangstelling. Twee groepen van 20 deelnemers volgen de
bijeenkomsten. De docenten, goed voorbereid, geven inhoud
aan 5 historische thema's over het dorp. We spelen nu met de
gedachte om in de andere dorpen soortgelijke leergangen te
organiseren
Tot slot, optimistisch als we zijn, hebben we
voor het jaar 2021 een planning gemaakt
met de gebruikelijke dorpswandelingen,
lezingen en een excursie. De wens is dat het
allemaal doorgang mag vinden en dat we
een gezond Nieuwjaar tegemoet mogen
gaan.
Namens het voltallige bestuur,
Harry Klein Koerkamp, voorzitter.

1~1M'@jrmm die zich tussen 15 juli en 1 november hebben
aangemeld:
De heer Drs. F.J.A.M.Koevoets
De heer Drs. R.H.Bouwman
Mevrouw M. van Rietschoten
Mevrouw H. Gerritsen
De heer J.B. Koek
De heer ing. R.K.M. Holtus
De heer R.w.w. Ulrich
De heer P.J.M. Gunsing

DIEREN
VELP
VELP
VELP
DIEREN
VELP
VELP
ARNHEM
49

Bestel gemakkelijk op www.appeldoorn.nl

Assink'
MAKELAARS
Hoofdstraat 166
6881 TL VeLp
026-361 70 23

assinkmakelaars.nl

Loodgieters- en
installatiebedrijf

oveniers met Passie!

Velp
06 55346139
Erkend installateur
Gas en water

•• Advies en ontwerp
••• Tuinaanleg
•• Onderhoud

Spankeren 0313-427288

