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De redactie begint 2021 met Ambt & Heerlijkheid 210, dat vanaf nu door  

Rob Weenink zal worden opgemaakt. 

Helaas hebben we het coronavirus nog niet van ons af kunnen schudden, 

maar gelukkig heeft dat geen invloed op A&H, we krijgen meer dan genoeg 

kopij; daarvoor onze dank. Wel zouden we het fijn vinden om af en toe ook 

kopij uit Laag-Soeren te krijgen. Wie durft het aan? 

Cathrien van de Ree sluit de serie Steen af met een verhaal over de 

toepassing van natuursteen bij de bouw van gebouwen in onze gemeenten. 

Onze felicitaties gaan naar de fanfare in Rheden, die dit jaar 125 jaar 

bestaat. Dick Bosveld doet de geschiedenis uit de doeken. Helaas hebben 

we vernomen dat corona voor Drum- en showfanfare Mr. H.M. van der Zandt 

Velp, opgericht 1 december 1952, fataal was. 

In onze special vorig jaar hadden we geen plaats meer voor het verhaal dat 

Arend Bulder had opgetekend over de oorlog in Velp, we plaatsen het nu, 

voor de herdenking van de bevrijding van Velp op 16 april. 

In de gemeente Rheden is nog een jubileum en wel het 100 jarige bestaan 

van het Strooiendorp, waaraan in dit nummer aandacht wordt besteed. 

Jan van der Wal gaat verder met de historie van Huize Mariposa en zijn 

bewoners in Velp. Hij doet o.a. uit de doeken waarom het tegeltableau met 

twee prachtige vlinders boven de voordeur is aangebracht. 

Fineke Burgers is de archieven in gedoken om de geschiedenis van de 

oorlogsburgemeester van Rheden, Carel Kalhorn, uit te zoeken, wat met de 

sluiting van de archieven tijdens corona nog een hele uitdaging was.  

Van Jos Leeman hebben we een stukje over de Diaconiewoningen in Dieren.  

Een boekbespreking van Biljoen, kasteel, bewoners, landgoed, kon natuurlijk 

niet ontbreken. Fineke bespreekt het prachtige boek voor u. 

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier. 

 Nelleke den Boer-Pinxter 
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SERIE STEEN - aflevering 4:  NATUURSTEEN 
 

  Cathrien van de Ree 

 

 

In Nederland wordt nauwelijks natuursteen gevonden, behalve in Limburg. Elders werd natuursteen 

geïmporteerd en mede vanwege de kosten vooral toegepast aan ‘dure’ gebouwen of als sierelement. Iedereen 

kent wel schoolvoorbeelden van zandsteen en lei in monumenten. Maar er is veel meer te ontdekken.1

 

Natuursteen is een verzamelnaam. De gesteenten op 

aarde worden naar hun ontstaansgeschiedenis ingedeeld 

in drie groepen:  

 Magmatische gesteenten - uit magma ontstaan, 

bijvoorbeeld graniet en vulkanische uitvloeiings-

gesteenten. 

 Sedimentgesteenten - als afzetting ontstaan, 

bijvoorbeeld zandsteen en kalksteen. 

 Metamorfe gesteenten, die uit beide andere groepen 

kunnen stammen, maar in de aardkorst een omzet-

tingsproces hebben ondergaan zonder op te smelten, 

bijvoorbeeld lei en kwartsiet.  

Afhankelijk van hun beschikbaarheid en geschiktheid 

zijn vele gesteenten uit deze drie groepen in de bouw 

toegepast. In dit artikel hebben we vooral de chronologie 

en de mate van toepassing van natuurgesteenten in 

Rheden en Rozendaal gevolgd. Bewerkingen aan natuur-

steen, zoals frijnen en polijsten, laten we buiten 

beschouwing. 

 

Tufsteen  

Belangrijke oude gebouwen in onze regio zijn 

oorspronkelijk opgetrokken uit tufsteen. We zien die 

bijvoorbeeld in de Oude Jan in Velp2 en de kerken van 

Spankeren en Ellecom. Het materiaal kwam meestal via 

de Rijn uit de Eifel of het Zevengebergte. Het is een 

natuurlijk mengsel van vulkanische uitwerpselen, onder 

druk gebonden door vulkanische as. Het is een 

magmatisch gesteente, maar dan niet in de diepte gestold, 

Mauritiuskapel Rheden, natuursteen, lei en op de grond kwartsiet.(a) 
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maar uitgevloeid. Het is vrij licht materiaal en heel sterk. 

Van dichtbij zie je de poreuze structuur met insluitsels 

die typisch is voor dit gesteente. Bij aanraking voelt de 

steen scherp aan door de kleine korrels vulkanisch glas.  

Door de toenemende tolheffing op de Rijn werd tufsteen 

aan het eind van de Middeleeuwen te duur. Toen ging 

men in Gelderland zandsteen uit Duitsland importeren 

via de Berkel en de Oude IJssel. 

Zandsteen 

Zandsteen uit de Duitse grensgebied is in onze regio 

regelmatig toegepast. Het gesteente bestaat uit lagen 

zand die onder invloed van de bovenliggende aardlagen 

en de warmte diep in de aarde versteend zijn. Zandsteen 

werd in veel tijdperken en bouwstijlen toegepast, vooral 

in ‘duurdere’ gebouwen. Als steunelement zien we het 

regelmatig in speklagen tussen baksteen of bij 

raampartijen3. Het is prettig, relatief zacht, materiaal om 

te bewerken. De meeste zandsteen in Nederland heeft 

een lichte, gelige of grijze kleur, maar soms zie je rode 

zandsteen die meestal miljoenen jaren ouder is. Tot ver 

in de 17e eeuw verfde men zandsteen vaak. 

Door luchtvervuiling en zure regen verkleurt en verweert 

zandsteen4. De leeuw die bij het vorige gemeentehuis van 

Rheden stond, nu op het plein bij het Dorpshuis, is om 

die reden vervangen door een betonnen replica! Zand-

steen is al in 1951 verboden in verband met het schade-

lijke kwartsstof dat bij bewerking vrijkwam, vooral bij 

de veel toegepaste Bentheimer en Oberkirchener zand-

steen. Bij restauratie van monumenten wordt soms ont-

heffing verleend. 
Sint Petruskerk Spankeren: o.a. tufsteen en fijne zandsteen. (a) 

Toegang voormalig gemeentehuis: geplooide lagen in zandsteen.(a) 

Hoekelement winkel Hoofdstraat Velp: rode zandsteen. (b) 
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Basalt 

Ook basalt werd al vroeg geïmporteerd uit Duitsland en 

is toegepast in dijk- en taludversterking langs de rivier, 

paaltjes en bestrating. Het is een keihard vulkanisch 

gesteente en het heeft een karakteristieke vijf- of 

zeshoekige zuilvorm door de krimp van de lava; 

vergelijkbaar met de krimp van opdrogende klei. 

 

Lei 

Lei is omgezet klei-

achtig materiaal. Leien 

worden vooral gebruikt 

als dakbedekking, maar 

waar het product ge-

wonnen wordt, bijvoor-

beeld in de Ardennen, 

ook wel als buiten-

wandbekleding. Lei en 

ook fylliet (‘Noorse 

lei’) laten zich door hun 

laminatie gemakkelijk 

in nette laagjes splijten 

en in vorm zagen. Het is vrij sterk, maar gaat op den duur 

in de richting van de laminatie splijten en schilferen. In 

onze omgeving zie je leien daken eigenlijk alleen op 

kerken en dure huizen, bijvoorbeeld bij Hofstetten in 

Ellecom en villa’s in diverse overgangsstijlen rond de 

vijver in Velp. Vijverlaan 23a/Prins Hendriklaan 2 heeft, 

voor ons land vrij zeldzaam, lei aan de zijwand. De 

schulpvormige, overlappende, manier van leggen heet 

Duits gelegd. 

 

Kwartsiet 

Kwartsiet is een omzettingsgesteente, meestal behoorlijk 

hard en slijtvast. We vinden kwartsieten uit Duitsland en  

België in bijvoorbeeld in trottoirbanden in oude 

binnensteden of als oude kasseien op pleinen. Vooral 

interessant voor wie stenen zoekt.   

 

Kalksteen 

Kalksteen is een afzettingsgesteente, in het algemeen 

gevormd op de zeebodem, waar kalkresten van vele, 

meestal piepkleine, diertjes neervallen en onder bepaalde 

condities verstenen. Vaak bevat de steen ook grotere 

fossielen, die overigens bij omzetting naar marmer ver-

dwijnen. De steen is meestal vrij gemakkelijk te 

bewerken en redelijk duurzaam, maar is wel gevoelig 

voor zuren en ook voor rookgassen! 

Bijgebouw OLV Visitatie. (b) 

Honingraatkoraal Geërfdenbank Overtuin. (b) 

Kwartsieten en andere gesteenten op Marktplein in Zwolle. (b) 
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Er bestaan allerlei gradaties tussen zandsteen en 

kalksteen. Het opvallende beeld van Dunant dat vroeger 

bij de Valkenberg in Rheden stond is van een kalk-

zandsteen.  

Harde donkere kalkstenen uit het Carboon zien we vaak 

in stoepen, vensterbanken e.d., bijvoorbeeld aan de kerk 

in de Emmastraat en de Grote kerk in Velp, maar ook aan 

huizen en winkels in de andere dorpen. De geërfdenbank 

in Velp heeft mooie fossielen5. Een bijna witte kalksteen 

(Portland) zien we overal in Europa en bijvoorbeeld in 

Rozendaal in de grafkruizen van Engelse militairen. 

Marmer 

Marmer heeft een ‘rijk’ imago. Het is eigenlijk een 

kalksteen die door druk en warmte omgezet is, meestal 

vorstbestendig en na zagen en polijsten glanzend. In ons 

klimaat blijft hij buiten niet mooi, dus vinden we hem 

vooral binnen, bijvoorbeeld in talloze witmarmeren 

gangvloeren en zwarte marmeren schoorsteenmantels, 

vooral in de villa’s die in de periode rond 1900 in Velp, 

Dieren en Ellecom gebouwd zijn. Gewolkte marmers 

zien we in oude kasteelinterieurs en vanaf de 20e eeuw 

vooral bij winkels. Vroeger werden de interessante 

‘wolken en vegen’ zelfs nagemaakt door speciale 

marmerschilders. 

Er is veel meer op de markt dan de witte marmer van 

Carara, maar alle marmers hebben gemeen dat ze wolkig 

zijn, zonder scherpe grenzen. De kleurschakeringen 

worden veroorzaakt door kleine hoeveelheden andere 

mineralen in de grondmassa van calciet. 

 

Graniet 

Graniet is een zeer dicht magmatisch gesteente, in de 

diepte langzaam gestold. Het bevat altijd de mineralen 

kwarts, veldspaat (kaliveldspaat en plagioklaas) en 

glimmers (muscoviet en/of biotiet), plus eventuele 

andere mineralen, in heel kleine hoeveelheden. Het is 

meestal een aantrekkelijk en levendig gesteente, zeker als 

het gezaagd en gepolijst is en het is oersterk.  

Pas vanaf eind 19e eeuw, toen de winning gemakkelijker 

werd en het vervoer beter en goedkoper, is het in onze 

streken geïmporteerd, vooral voor gebruik binnen en als 

sierelement. Mooie granieten zie je in winkelpuien of op 

de vloer in duurdere kantoren. 

Maar niet alles wat graniet genoemd wordt, is dat ook. Er 

zijn gesteenten in de handel met fraaie handelsnamen als 

Granit de Roque, een Franse kalksteen, of Granito Nero,  

 

Engels militair graf, Rozendaal. (b) 

Granieten winkelpui #      Granieten winkelpui       Rode graniet, monument Overtuin (b) 
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een marmer uit Zwitserland6. Het ‘granito’ uit keukens is 

oorspronkelijk cement vermengd met veel splinters 

gesteente, afkomstig uit de Italiaanse marmergroeven, 

daarna bijgeslepen. Tegenwoordig wordt het soms 

vervangen door een goed gelijkende kunststof! 

 

Andere gesteenten 

Dieptegesteenten waarin niet veel kwarts voorkomt, zijn 

vaak donker van uiterlijk. Omdat dit geen geologisch  

artikel is, gaan we niet in op soorten en details. Je ziet 

zulke harde donkere gesteenten (of imitaties) regelmatig 

in winkel-wandbekleding èn bij grafzerken. 

 

Nu gesteenten letterlijk over de hele wereld verhandeld 

worden, zijn er nog veel meer bijzondere natuurstenen te 

vinden in onze steden en dorpen; soms onder je voeten, 

naast de winkeldeur die je net opendeed of hoog aan de 

gevel van een monument.  

 
 
Verantwoording foto’s  
De foto’s met een ‘a’ zijn gemaakt door Fotoclub Veluwezoom voor 
de Gemeente Rheden. De foto’s met een ‘b’ zijn van de schrijfster. 

Noten 
1. Een systematisch overzicht bieden de gidsen RCE  techniek 28 en 

29, te downloaden op www.monumentenkennis.nl     
Diepgaander is ‘De geologische stad’ van Jan Verhofstad en Jan 
van den Koppel, alleen nog tweedehands verkrijgbaar. 

2. In 2014 nog gerestaureerd met tufsteen uit Weibern. 
3. In de architectuur rond 1900 vaak nagemaakt door gepleisterde 

speklagen. 
4. Zie over verwering, vervanging aan monumenten 

Informatiebladen RDMZ. 
5. Tip: maak het oppervlak nat voor een mooier beeld. 
6. Zie voor handelsnamen, normen en regels enz. de website van 

Stichting KennisCentrum Natuursteen. 

Gneis aan winkelpui, Emmastraat Velp. (b) 

Hoogstraat, Dieren (a) 
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125 jaar Rhedens Fanfare Corps 
 

Dick Bosveld 

 

 

In 1986 werd het Rhedens Fanfare Corps opgericht door Bart van Leeuwen. Nu staat het 125-jarig jubileum 

voor de deur en is het Fanfare Corps veruit de oudste vereniging die Rheden kent. Dick Bosveld blikt terug.

Eind negentiende eeuw is schoolmeester Bart van 

Leeuwen vastbesloten om in Rheden een muziek-

ensemble op te richten en op 6 mei 1896 is het zover. Het 

eerste bestuur bestaat uit de heren B. van Leeuwen 

(president en penningmeester), G. Jansen (vice-presi-

dent), H. Krasenberg (secretaris), E. Nijenhuis (tweede 

penningmeester) en de commissarissen van orde, A.H. 

Jansen en J. Jansen. Het reglement wordt op 20 mei 1896 

vastgelegd.  

Feestelijk ingewijd 

Op 10 juli 1896 starten de eerste repetities onder leiding 

van de heer Van Dissel uit Brummen.  Acht dagen eerder 

verzorgen Amicitia uit Brummen en de fanfarecorpsen 

uit Ellecom en De Steeg een gastoptreden om te laten 

zien (en horen) hoe het hoort. 

 

Gift 

Op de bestuursvergadering van 8 april 1897 wordt 

besloten om petten aan te schaffen, deze 

worden voor ƒ 1,40 per stuk vervaardigd. 

Met een gift van ƒ 40,00 door de dames Des 

Tombe, Brantsen en Ketjen kan de bestel-

ling worden geplaatst. Dit is aanleiding voor 

het eerste echte optreden van het Fanfare 

Corps. Op 14 mei 1897 brengen de muzi-

kanten een serenade aan de drie gulle dames 

ten huize van de heer Kaij te Worth-Rheden 

(het latere restaurant De Roskam). Kort 

hierop volgt de tweede serenade op 

landgoed Heuven bij de familie Wurfbain. 

Het corps bestaat dan uit 27 leden en een 

reservelid. Vijf leden schaften zelf een 

instrument aan. Negentien hoorns zijn 

eigendom van het corps, bovendien een 
Het eerste jubileum in 1906 
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grote en een kleine trom, bekkens en triangel. 

Vervolgens 2 lampen met toebehoren, 13 lessenaars, een 

voetbank plus lessenaar voor de directeur, een dirigeer-

stok, boekjes en petten. 

Meester B. van Leeuwenplein  

De naam Bart van Leeuwen was tot aan de tachtiger 

jaren alleen bij insiders bekend. Daar kwam pas veran-

dering in, toen het plein dat gelegen is pal voor café Ons 

Huis, in 1982 na een verbouwing een speciale naam 

moest krijgen. Deze naam, die nu zo vertrouwd klinkt, 

werd tot op dat moment nauwelijks genoemd door de 

inwoners. Het was de verdienste van Rikie Kip (zij runde 

destijds samen met echtgenoot Eppie jarenlang het café 

plus bijbehorende zaal) dat de karakteristieke school-

meester die veel voor de bevolking had betekend, in 

beeld kwam. Het Meester B. van Leeuwenplein moest 

het worden, vond ze en attendeerde de gezaghebbenden 

op de oprichter en uitmuntend trompettist. Met zijn 

onorthodoxe aanpak op school en zijn muzikale kwali-

teiten maakte hij eind negentiende eeuw een onuit-

wisbare indruk op de Rhedense bevolking. De autori-

teiten namen het advies ter harte en het plein werd naar 

hem vernoemd, zeer tot genoegen van de leden van de 

muziekvereniging. Het corps sloot vele jaren geleden een 

verbond met Ons Huis en kreeg het recht om ten 

eeuwigen dage de zaal van dit etablissement als oefen-

ruimte te mogen gebruiken. Het is de oergrond van het 

ensemble. Als er wordt opgemarcheerd naar het plein, 

zien de muzikanten links hun vertrouwde etablissement 

en aan de overkant het Dorpshuis.  

Drie eeuwen 

Het muziekensemble is als enige Rhedense vereniging in 

drie eeuwen actief: de negentiende, twintigste en de 

huidige eeuw. Gaandeweg de twintigste eeuw ontstond er 

een hechte band tussen het corps en de Rhedense inwo-

ners. Altijd waren de muzikanten present als er in het 

dorp een feestelijkheid of bijzondere gebeurtenis te 

vieren was. Dorpelingen vonden het vele decennia 

vanzelfsprekend dat bij zulke gelegenheden de 

muzikanten acte de présence gaven. Een feest, een 

evenement, een heuglijke gebeurtenis? De intocht van 

het rodekruisschip de Henri Dunant, het inhalen van de 

bejaardenbus van het jaarlijkse dagje uit, een serenade bij 

een jubilerende vereniging? Het Fanfare Corps was 

present. Is er een kampioenschap te verwachten? Laat het 

vast weten aan de mannen, dan kunnen zij hun spullen 

 

De muzikanten poseren voor Ons Huis 

Serenade voor Ons Huis 
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klaarleggen voor het weekend. Zo ging dat sinds 

mensenheugenis, als er weer een plaatselijke club in de 

prijzen was gevallen trokken zij van leer, trots op de 

wapenfeiten van hun club of vereniging. 

 

 

Topmuzikanten   

Uit het Fanfare Corps kwam een 

aantal topmuzikanten voort. Zoals 

Christan Grotenbreg, muzikant bij 

onder meer Youp van het Hek en 

Rob de Nijs. Diens broer, muziek-

docent Hans Grotenbreg, is tevens 

een begaafd musicus. Jan Bosveld 

mag niet worden vergeten, hij geeft 

les op conservatoria en componeert 

complexe symfonieën voor orkes-

ten. Ook Bart Aalders schopte het 

ver, hij werd directeur van een 

professionele muziekuitleencen-

trale en hield zich op Europees 

niveau met muziek bezig.                                                                                           

110-jarig bestaan                                                             

Op 6 mei 2006 was het precies 110 jaar geleden dat het 

Rhedense ensemble officieel werd opgericht, een 

gedenkwaardige dag voor alle muzikanten die er in die 

periode ooit deel van uitmaakten. Een paar weken eerder 

sprak ik twee mannen voor wie die zesde mei extra 

speciaal was: Chris Beumer en Evert van den Berg. Zij 

meldden zich al op 10-jarige leeftijd aan en verheugden 

zich op de feestavond, waarin ze zouden worden 

gehuldigd voor vijftig jaar lidmaatschap. Helaas zijn 

beide trouwe leden ons sinds enige tijd ontvallen.  

 

Muziek is complexer geworden 

Binnen het corps speelden door de jaren heen hele 

families, vaak van vader op zoon, vertelden ze tijdens het 

interview. “Als er met een van de familieleden ruzie 

ontstond, raakte je soms in één klap vijf man kwijt. 

Meestal was de liefde voor de muziek echter zo groot, 

dat zij een aantal maanden later toch weer terugkwamen.  

Evert v.d. Berg en Chris Beumer 
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Muzikaal gezien is het niet meer 

te vergelijken met een halve eeuw 

geleden. Eén toonladder was 

genoeg in die tijd, tegenwoordig 

is het veel complexer. Daarom 

staan er docenten achter ons die 

een conservatoriumopleiding heb-

ben afgerond. Ook de verhou-

dingen zijn enorm veranderd. Als 

jong jochie durfde je je mond 

nauwelijks open te doen, dat is nu 

wel even anders.” 

 

Voor spek en bonen 

Beumer: “Als nieuweling kreeg je 

het oudste instrument toegewezen 

dat er was. Mijn eerste bugel was 

zo lek als een zeef. Dat ding 

moest eerst gesoldeerd worden, 

anders was het geluid niet om aan 

te horen. Zoiets doen we de jeugd niet meer aan 

tegenwoordig. Ik herinner me nog een van de eerste 

manifestaties waaraan ik mee mocht doen, de 

Gymnasiade in Arnhem. Als jonkie moest ik onderweg 

mijn pompje afstaan aan een van de oudere mannen die 

hem onderweg had verloren. Liep ik er voor spek en 

bonen bij. Natuurlijk zei je niks, je keek huizenhoog op 

tegen die mannen. Zoiets wordt vandaag de dag niet 

meer gepikt.” 

 

Oefenen in de huiskamer 

Ontelbare evenementen maakten de twee jubilarissen 

mee in die vijftig jaar. Ze koesterden een schat aan 

herinneringen, en konden er uren over vertellen. “We 

zijn allebei ook 45 jaar lid van de Posbankjagers, een 

afsplitsing van ons corps.  Op heel jonge leeftijd mochten 

we mee naar een uitvoering in Dortmund, natuurlijk pas 

nadat onze ouders toestemming hadden gegeven. Veel 

mooie dingen hebben we gedeeld, het waren prachtige 

tijden. Christian Bosman, jarenlang voorzitter en boeg-

beeld van het corps, was een echte inspirator. Hij was 

een van de karakteristieke mannen die enorm veel heeft 

betekend, zeker ook voor de Posbankjagers. We hebben 

met dit orkest zelfs bij hem in de huiskamer geoefend. 

Daar zullen de buren niet blij mee zijn geweest.  

 

Ook ons clubgebouw is er vooral door zijn inspanningen 

gekomen. “Een optreden voor de radio in de Hilversumse 

studio was een absoluut hoogtepunt, ook het Nederlands 

kampioenschap dat het ensemble in 1994 behaalde.” 
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Mannen achter de schermen 

Toenmalig voorzitter Mart Jansen wilde in 2006 iets 

benadrukken. “Als je namen noemt, ben je met een 

vereniging met zo’n geschiedenis nooit volledig. Ook 

achter de schermen wordt enorm veel werk verzet. Zo zet 

Frits Hendriks, onze bibliothecaris, muziek om van 

harmonie naar fanfare, ga er maar aanstaan. Gerrit Peters 

is ook zeer bedrijvig, kent overal de weg.”  

 

Vrouwelijke muzikanten 

Inderdaad, het behoeft geen betoog dat er in al die jaren 

veel meer belangrijke mannen actief waren. Was het 

Fanfare Corps decennialang een mannenbastion, dat is 

niet meer. Nee, vlak de dames niet uit tegenwoordig. 

Zoals Dineke Griek die ruim een decennium lang de 

dirigeerstok hanteerde. Chris Beumer en Evert van den 

Berg zeiden het destijds al, het niveau is in de loop der 

jaren enorm toegenomen. In de loop der jaren zijn er vele 

sfeervolle en succesvolle uitvoeringen geweest. Te veel 

om hier op te noemen. Ze werden op diverse locaties in 

Rheden uitgevoerd, zoals in de Hangmat en ‘Ons Huis’. 

Liefde voor de muziek 

Nu staat het 125-jarig jubileum voor de deur en is het 

Fanfare Corps veruit de oudste vereniging die Rheden 

kent. De muzikanten kleurden in die periode de dorps-

festiviteiten als de paarse heide de Veluwezoom. Velen 

zetten hier hun eerste muziekschreden en hebben er hun 

hele leven profijt van. Begonnen bij dit ensemble, werd 

de liefde voor muziek vaak in later jaren in andere vorm 

voortgezet. Menig lid sloot zich op enig moment aan bij 

een orkest, een combo, de Posbankjagers of Isseltaler 

Musikanten. Vandaag biedt het corps iedereen de kans 

om muziek te beoefenen in al zijn facetten en het spec-

trum is veelomvattend: van lichte muziek tot koralen, 

van rock tot klassiek. Spijtig is wel dat de slagwerkgroep 

in 2019 moest worden opgeheven.  

 

Het huidige blaasorkest onder leiding van dirigent Harry 

van Bruggen wordt gevormd door 30 muzikanten, het 

opleidingsorkest telt 5 jeugdleden. Zij zetten de traditie 

voort. Dat ‘zijn’ Fanfare Corps in 2020 nog altijd zou 

bestaan, had oprichter Bart van Leeuwen in 1896 in de 

verste verte niet kunnen bevroeden. 

Receptie v.v. Rheden in zaal Poelman. Voorzitter Christian Bosman  
verwelkomt het orkest (vooraan Christian Beumer) 

De vrouwelijke bijdrage (foto Theo Jansen/Rheden Nieuws) 
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HERINNERINGEN AAN DE OORLOG EN DE BEVRIJDING VAN VELP  
 

Ton (1934) en Annette (1943) van Dijk die toen op Kerkstraat 35 woonden,  

vertellen hun verhaal dat merendeels overgeleverd is door de ouders. 

Gedurende de oorlog, en nog enkele jaren daarna, woon-

den wij met onze ouders Hermanus Van Dijk (1904-2006) 

en Wilhelmina Stephania Bakker (1914-1999) op Kerk-

straat 35. Zij waren hier rond 1939 komen wonen. De ou-

ders van mijn moeder, Jappe Ippe Bakker en Gijsbertha 

Moll, woonden eveneens in Velp, op Rozendaalselaan 55. 

Ook zij speelden een belangrijke rol in ons leven, in de 

periode 40-45 en daarna. 
 

Op de foto hieronder staat de oma van moeder met een 

neef bij onze voortuin, hoekje Kerkpad. Op de achter-

grond is een fragment van de huizen Kerkstraat 34-36 te 

zien. De op-

name moet een 

aantal jaren 

vóór de oorlog 

gemaakt zijn, 

want de huidige 

serre bij num-

mer 36 is er nog 

niet. Ze staan 

vlak naast de 

plek waar in de 

oorlog, achter 

de lantaarn in onze voortuin, een schuttersputje/mansgat 

zou komen. In dit hoekje van de Kerkstraat is rond de be-

vrijding hevig gevochten wat nu nog te zien is aan de be-

schadigingen onder in de ronding van het metalen spijl-

tjeshek. In de voortuin van nummer 33 zat toen, naast het 

toegangshekje, óók een mansgat.  

 

Schijndodenhuisje 

Vader werkte voor het Productschap voor Zuivel en was 

in de oorlogsjaren belast met de uitvoering van de melk-

voorziening (distributie) voor ziekenhuizen en instellin-

gen. In die tijd raakten onze ouders betrokken bij het ver-

zet en boden verschillende onderduikers tijdelijk onderdak 

in ons huis. Daarnaast zorgden ze voor de Engelse piloten 

die zich schuil hielden in het schijndodenhuisje op de Her-

vormde Begraafplaats aan de Reinaldstraat. Vanuit onze 

achtertuin, die toen nog tot aan de heg rond deze begraaf-

plaats liep, werden zij ‘s nachts van eten voorzien. Voor  

ons gezin was het een zware tijd met veel spanningen. La-

ter hoorden we van onze ouders dat het Velpse verzet sterk 

verzuild was en dat er verschillende verzetsgroepen ope-

reerden.  

 

Op de foto op de volgende pagina staan vader en moeder 

met Ton (1935) en baby Annette. De foto moet in 1943 

gemaakt zijn, Annette’s geboortejaar. 

 

Tegenover ons op nummer 34 woonde de familie Jolink. 

Kerkstraat 33-35 rond 1980 

Oma Van Dijk en een neef 
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Zij kregen Duitsers ingekwartierd die daar een mitrail-

leurspost vestigden. Volgens vader waren dat  geen fana-

tieke soldaten (Oostenrijkers?) waar best mee te praten 

viel. Hij kwam daar aan huis in zijn functie van ambtenaar 

van het Productschap voor Zuivel. Tijdens zijn bezoekjes 

ontfutselde vader informatie die hij vervolgens door-

speelde naar het verzet. Dit contact speelde hem na de be-

vrijding parten. Hij werd beschuldigd van collaboratie tot-

dat iemand aan de Binnenlandse Strijdkrachten duidelijk 

maakte wat de eigenlijke rol van vader in de oorlog was 

geweest. 

Roode Kruis 

Daarnaast was vader in die 

dagen werkzaam voor het 

Nederlandsche Roode Kruis. 

Met zijn witte armband om 

kwam hij op plekken waar 

hulp nodig was. Omdat hij 

over de benodigde reispa-

pieren beschikte, kon hij 

overal in het oorlogsgebied 

komen.  

Rond 1950 kreeg vader van 

Het Nederlandsche Roode 

Kruis het herinneringskruis 

uitgereikt als bewijs van grote erkentelijkheid voor het werk 

in Rode Kruis dienst tijdens de bezetting en in de periode 

van de wederopbouw na de oorlog. 

 

Achter huize d’Ancona aan de Beekstraat stond in het wei-

land bij de boerderij van Minkman in de Waterstraat een 

groot Duits afweergeschut opgesteld. Het was vlak voor 

de bevrijding, maar het afweergeschut vuurde dagenlang 

richting IJssel (aan de overkant zaten al Canadezen) met 

als gevolg dat ‘afzwaaiers’ meerdere huizen in de Kerk-

straat troffen, waaronder de nummers 33-35. 

Het pand Kerkstraat 29-31 brandde als gevolg van een 

rookgranaat zelfs helemaal af. In onze herinnering 

woonde daar toen een hoofdagent van politie. De ruïne 

bleef lange tijd liggen en ons werd nadrukkelijk verboden 

op het puin te spelen en zeker niet in de kelder te komen 

omdat hier munitie had gelegen. In de vijftiger jaren ver-

rees op deze plek het huidige twee-onder-één-kap-huis 29-

31.  

Vader en moeder met Ton en Annette 

Kerkstraat 34 

Boerderij Minkman 

ID-kaart Herman van Dijk 

Vader en moeder met Ton en Annette 
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Tijdens de bevrijdingsgevechten is de voorgevel van ons 

pand, zowel 33 als 35, door meerdere granaatinslagen ge-

troffen, inclusief het hoge voordak. Eén van de projectie-

len trof daar de schoorsteen die voorover viel, van het dak 

afstuiterde en in de serre terechtkwam. Hierdoor is bij de 

buren op 33 het oorspronkelijke plafond in hun voorkamer 

onherstelbaar beschadigd; bij ons is het bewaard gebleven. 

Het moment van de val hebben wij niet gezien, wel de 

overburen op 34. 

 

Van de afhandeling van de schadevergoeding heeft vader 

de definitieve ‘Uitvoeringsbeschikking’ bewaard (zie af-

beelding). De afhandeling gold met name huisraad en kle-

ding die door granaatscherven ge-

heel vernield waren. Moeder zei 

altijd dat de vergoeding heel wei-

nig was voor wat er allemaal ver-

loren was gegaan. 

 

Omdat er vlak na de bevrijding 

groot gebrek aan bouwmaterialen 

was, moesten er keuzes gemaakt 

worden. Op de foto van onze 

serre, rond 1940 genomen, zijn nog de oorspronkelijke bo-

venlichten te zien. Bij het herstel van de oorlogsschade 

zijn de authentieke ‘bulls eyes’ in beide serres vervangen 

door de huidige rechttoe rechtaan roedenverdeling.  

 

In de oorlogsdagen en ook daarna heeft onze opa Jappe 

Ippe Bakker (de vader van onze moeder) die in Velp aan 

de Rozendaalselaan op nummer 55 woonde, veel voor ons 

betekend. Hij was postbode, maar vanwege ‘aderverkal-

king’ vervroegd met pensioen gegaan. Dat belette hem 

niet om, waar hij kon, bij te springen in de familie wanneer 

hulp nodig was.  

 

Oorkonde herinneringskruis Herman van Dijk Herinneringskruis 1940-1945 

Schade Kerkstraat 35 
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Gaandeweg de oorlog werd ook voor ons in Velp de voed-

selsituatie steeds nijpender. Gelukkig had opa Bakker in 

Groessen, vlakbij Duiven een flinke moestuin gehuurd bij 

boer Scholten. In de oorlog haalden onze ouders daar met 

de fiets de groente en aardappelen voor het gezin. Ze zul-

len ongetwijfeld met het Lathums veer de IJssel overge-

stoken zijn. De oversteek via de brug bij Westervoort was 

immers te riskant vanwege de Duitse wachtposten daar. 

 

Kort na de bevrijding kon men nog niet vrij reizen. Het 

Commissariaat Militair Gezag controleerde streng alle 

‘verkeersbewegingen’ om te voorkomen dat nog gezochte 

en te berechten personen van de verwarring gebruik zou-

den maken om de benen te nemen. Dus als opa naar z’n 

moestuin wilde, moest hij eerst aan dit Gezag toestem-

ming vragen om van Velp naar Groessen te gaan. En ver-

volgens aan de gemeente Duiven een schriftelijk bewijs 

dat hij naar zijn volkstuin ging. Op vertoon van beide 

briefjes kon hij dan door de controleposten.  

In de oorlog (en ook nog daarna) moesten schaarse zaken 

als voedsel, kleding, brandstof, tabak, e.d. van overheids-

wege verdeeld worden. Hiervoor was een distributiesys-

teem met bonnen uitgedacht. Om aan die bonnen te komen 

kregen alleen de bij de burgerlijke stand geregistreerde 

personen een distributie-stamkaart. In de krant werd 

nauwkeurig aangegeven welke bonnen wanneer ingewis-

seld konden. Op de volgende pagina de stamkaart van 

moeder en enkele bonnen. 

 

 

Reisontheffing en verblijfskaart J. Bakker 

Inschrijving en verblijf Jappe Bakker Velp Duiven 

Distributiestamkaart Wilhelmina Bakker-Van Dijk 
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Ondanks alle spanningen en ongerief probeerden vader en 

moeder het alledaagse leven zo goed mogelijk voort te zet-

ten. Zoals even een moment voor jezelf, ‘s middags lekker 

in de zon op het balkon. Of de verjaardagen die voor de 

open serredeuren in de voortuin gevierd werden. Gelukkig 

zijn daar wat familiefotootjes van bewaard gebleven. 

Begin april 1945 moest moeder bevallen van haar derde 

kind. Op 4 april werd onze broer Rob geboren bij de kloos-

terzusters van de Goede Herder op het voormalig land-

goed Larenstein. Kort daarna kwam dit pand door de toe-

nemende zware gevechten, voorafgaande aan de bevrijding 

van Velp, in de vuurlinie te liggen (foto hiernaast). In aller-

ijl werden Rob en moeder daar door haar vader en een zwa-

ger op een handkar weggehaald en bij haar moeder op de 

Rozendaalselaan 55 gebracht, waar allen wonderwel on-

gedeerd aankwamen. 

Nu nog een oorlogsherinnering die niet direct met Velp te 

maken heeft, maar wél met onze familie in die dagen. Een 

oom van ons (Piet Help, zwager van moeder) werkte als 

Bonnen uit WO II 

Moeder Van Dijk op het balkon 

Familie Van Dijk - voortuin Kerkstraat 33-35 

De Goede Herder, voormalig landgoed Larenstein 
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stoker en klusjesman In het Doopsgezinde Bejaardente-

huis Mooi-Land aan de Utrechtseweg in Doorwerth. Hij, 

vader van een jong gezin, woonde in dezelfde plaats en 

was getuige van de luchtlandingen op 17 september 1944 

die niet ver achter Mooi-Land plaatsvonden. 

 

Kort daarna moesten, op last van de Duitsers, de bejaarde 

bewoners het huis verlaten. Ze werden met behulp van het 

Rode Kruis in een bus naar Ede gebracht. Of onze vader 

als Rode Kruisman hieraan meegeholpen heeft, weten we 

niet. De Duitsers namen daarna Mooi-Land in bezit en 

maakten er een strafkamp van: Lager Scharnhorst. 

 

 

De situatie werd al snel zó onveilig dat de directrice van 

het tehuis oom Piet dringend aanraadde te vertrekken. Hij 

is toen met vrouw en kinderen naar De Bilt gelopen (!) 

waar ze onderdak kregen. 

 

Toen de oorlog voorbij was kreeg opa Bakker van Neder-

lands Volks Herstel, bureau Velp, toestemming om via 

een strikt voorgeschreven route  zijn twee kleinkinderen 

uit Doorwerth op te halen. Hij deed dat op de fiets. 

 

 

Tot zover de herinneringen aan enkele zaken uit een tijd 

die wij, kinderen Van Dijk, merendeels van onze ouders 

en grootouders gehoord hebben. Wij waren toen nog te 

klein om ons van veel zaken bewust te zijn, laat staan ver-

banden en achtergronden te begrijpen.  

 

Willy-jeep 

We sluiten onze terugblik af met een bijzondere gebeurte-

nis die vele jaren na de oorlog in Velp plaatsvond. Onze 

ouders, ver op leeftijd, woonden toen in het verzorgings-

tehuis Oosterwolde.  

Op een keer heeft een aangetrouwd kleinkind, eigenaar 

van een originele Willy-jeep uit de oorlog, daar vader op-

gehaald voor een ritje. Het was altijd een grote wens van 

vader geweest nog één keer in zo’n jeep van de bevrijders 

te rijden. Omdat hij toen nauwelijks meer kon lopen, heeft 

het personeel hem met een tillift in het voertuig gezet. Het 

werd voor hem een bijzondere en onvergetelijke tocht 

door Velp en over de Posbank. 

 

 

Opgetekend door Arend Bulder, oktober 2019 

 

Herman van Dijk in Willy-jeep 
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HET STROOIENDORP IN DE STEEG 100 JAAR 
 

Nelleke den Boer-Pinxter 

 

 

Het aannemen van de Woningwet in 1901 was een eerste aanzet tot het verbeteren van de sociale woningbouw. 

Dat was hard nodig, want aan het einde van de 19e eeuw was de woontoestand erbarmelijk. In de gemeente 

Rheden kwam men, op advies van de gezondheidscommissie, niet verder dan enkele krotten onbewoonbaar te 

verklaren, terwijl door de uitbreiding van de industrie de behoefte aan woningen juist toenam. 

 

Sociale woningbouw in de gemeente Rheden 

Velp was het eerste dorp waar iets op het gebied van de 

georganiseerde sociale woningbouw gebeurde. Daar 

werd in 1903 de 'Woningbouwvereeniging Velp' 

opgericht. Ze bouwde 7 dubbele arbeiderswoningen die 

werden verhuurd voor gemiddeld ƒ 1,50 per week. De 

vereniging werd in 1917 opgeheven. In Dieren werd in 

1906 de NV 'Dierensche Maatschappij tot Exploitatie 

van Woningen' opgericht met als commissarissen  

M.G. van der Kloot Meijburg van de leerlooierij te 

Dieren, W. Kölling van de Gazelle rijwielfabriek en  

W. Kroese, rentmeester van Twickel. De commissarissen 

vonden het belangrijk dat er goede woningen gebouwd 

werden voor hun arbei-ders. De Maatschappij kocht een 

stuk grond aan 'de Goudakker'. Op de helft van dat 

terrein werden 19 woningen gebouwd. De overgebleven 

grond werd verkocht aan de nieuw opgerichte 

'Bouwvereniging Dieren'. De NV werkte nog niet op 

basis van de Woningwet 1901 en kreeg daarom geen 

overheidssteun. Hierna werden in elk dorp een of meer 

woningbouwverenigingen opgericht die wel aan de 

woningwet voldeden. De gemeente steunde de 

verenigingen door tijdig in de verschillende dorpen 

bouwgrond aan te kopen. Een gedeelte van de in 

opdracht van Bouwvereniging Velp in 1918/1919, naar 

ontwerp van de Velpse architect G.J.A. Heineman, 

gebouwde arbeiderswoningen aan de Bergweg/Ring-

allee/Daalhuizerweg zijn in 2010 gesloopt. 

 

Oprichting Stichting tot Woningbouw De Steeg 

Het kantoor van notaris J. Voorhorst te Doesburg krijgt 

op woensdag 19 november 

1919 bezoek van de Hoog-

geboren Heer W.F.Ch.H. 

Graaf van Bentinck en 

Waldeck Limpurg, om een 

acte te tekenen voor de 

oprichting van de ‘Stichting 

tot Woningbouw De Steeg’, 

gevestigd te De Steeg. Uit 

de statuten blijkt dat als 

stichter moet worden 

beschouwd de eigenaar van 

kasteel ‘Middachten’ en dus 
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niet de graaf als particulier persoon. De doelomschrijving 

luidt: ‘in het belang van verbetering der volkshuisvesting 

te De Steeg, gemeente Rheden, werkzaam te zijn.’ Zij 

tracht dit doel te bereiken door o.m. ‘stichting van 

hygiënisch ingerichte woningen, die voldoen aan de 

behoefte van een in bescheiden financiële omstan-

digheden verkerend gezin.’ In het eerste bestuur werden 

benoemd H.P.J. Bloemers, burgemeester, A.J. Habers, 

secretarieambtenaar (secretaris), rentmeester van 

‘Middachten’ (penningmeester). De graaf 

werd voorzitter en stelde een bedrag van  

ƒ 20.000,- beschikbaar als basiskapitaal.  

 

Verwarring 

Op diezelfde woensdag staat in de Steegse 

Courant het verslag van de raads-

vergadering van 14 november, waaruit 

blijkt dat er bij de raadsleden nogal wat 

verwarring bestaat. Hier volgt een 

samenvatting: 

 

B&W stellen voor 7000 m2 grond á  

ƒ 1,00 per m2 te verkopen aan de stichting 

tot woningbouw te De Steeg van de 

gronden van Rhederoord. De heer Honig 

vindt het vreemd dat de commissie van 

aankoop en exploitatie van deze terreinen 

niet is gehoord. Hij vraagt of de wegen, die worden 

aangelegd, gemeentewegen zullen zijn, want dan zal 

hoogstens de helft van de grond overblijven. 

De voorzitter zegt dat spoedig aan de Raad de plannen 

van de verkaveling van de terreinen van Rhederoord 

worden voorgelegd, met daarbij de vastgestelde prijzen 

voor de verkoop. Graag zullen B. en W. dit doen in 

overleg met de desbetreffende commissie, alhoewel hij 

meende, dat deze commissie er alleen was geweest voor 

de aankoop van de gronden van Rhederoord. 

De heer Van Veelen vraagt o.a. of ieder van deze 

woningen gebruik kan maken. De voorzitter zegt dat 

Graaf Bentinck op zijn advies zelf geen woningen bouwt 

en dat de woningen voor alle arbeiders beschikbaar zijn. 

De woningen zullen voordelig zijn, omdat Graaf 

Bentinck een aanzienlijke bedrag beschikbaar stelt. Het 

voorstel wordt aangenomen. 

 

Commentaar op het raadsverslag niet mis! 

Het commentaar van de krant op het raadsverslag liegt er 

niet om. In het zaterdagsnummer wordt over dit deel van 

de bespreking in de raad het volgende gezegd: 

‘UIT DE RAADSZAAL 

Had de gemeente vroeger maar meer grond gekocht, dan 

behoefde ze het thans niet te doen te Dieren, noch in 't 

Schaddeveld te Laag-Soeren. Momenteel is ze het 
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slachtoffer van vroegere nalatigheid. Eéne troost bestaat 

er, dat ten koste van onze dubbeltjes, de baan voor het 

nageslacht wordt schoongeveegd. 

 

Wellicht echter kunnen wijzelf er ook nog van 

profiteeren; we zien dit b.v. aan de gronden van 

Rhederoord, onlangs door de Gemeente aangekocht. Met 

winst gaat een gedeelte over aan eene bouwvereeniging 

en zullen niet uitsluitend de Middachten-arbeiders, doch 

ook gegadigden uit de heele gemeente gebaat zijn met dit 

zoo gunstig gelegen ? roode dorp. Jammer dat dit zonnig 

Rhederoord tafereel even beschaduwd werd door eene 

indertijd benoemde Rhederoord-commissie, die bij de 

bespreking van bovengenoemde transactie uitgeschakeld 

is. Ondank is 's werelds loon ....geen officiëele opheffing, 

geen bedankje, een roemlooze dood.’  

 

Tuindorp 

In dit artikel wordt gesproken over de grondtransacties 

met landgoed Rhederoord, dat toentertijd 260 ha groot 

was. Eigenaar Van Hasselt van Rhederoord vertrok. 

Rentmeester Ruys bemiddelde bij de verkoop van 185 ha 

uit het landgoed aan de Vereniging van Natuur-

monumenten. De gemeente kocht van het landgoed een 

terrein van l4,5 ha tussen Parkweg en Diepesteeg. 

Hiervoor werd een bebouwingsplan ontworpen en 

nieuwe wegen werden geprojecteerd. 

In een beschrijving wordt gezegd: ‘Het terrein ter 

weerszijde van de Poortstraat, aan het plein en aan de 

Bentincklaan werd bestemd voor den bouw van 

arbeiderswoningen. Het bebouwingsplan werd zoodanig 

ingericht, dat het complex van af den spoorweg met zijn 

omlijsting van bosschen en heuvels een vriendelijken 

aanblik zou opleveren.’ Het was de bedoeling het dorp te 

verfraaien, dit blijkt o.a. uit het eerste plan dat is 

ontworpen door Hugo Poortman. Hij was tuinarchitect en 

ontwierp eerder de tuinaanleg rond kasteel Middachten. 

Hij komt met een plan om een tuindorp te stichten. Het 

wordt al gauw duidelijk dat de uitvoering wat betreft 

bestrating en riolering op moeilijkheden stuit en 

bovendien te duur is. Daarom wordt hiervan afgezien en 

een opdracht gegeven aan woningbouwdeskundigen en 

wel aan architect W.P. Meijer te Laren N.H. (later te 

Arnhem) en G.J. Uiterwijk te Dieren. Zij zullen ervoor 

zorgen dat De Steeg een 'strooien dorp' krijgt. 

 

Stichting Woningbouw 1920-1925 

In 1920 wordt de bouw voortvarend aangepakt: 

Januari: levering 0.7 ha bouwgrond door de gemeente. 

Maart: bestek en voorwaarden zijn gereed; de bouw 

geschiedt in eigen beheer. 

April: aanvang werkzaamheden; de stichting wordt 

erkend als toegelaten instelling in de zin van de 

woningwet. 

Mei: het verzoek tot financiële medewerking wordt bij 

de gemeente ingediend. 

30 juni: Een krantenverslag onder de kop: Woningbouw 

te Diepesteeg: 

‘Gisteravond zijn we eens een kijkje wezen nemen in 

Diepesteeg, alwaar de Woningbouw met kracht ter hand 

is genomen. Door de welwillendheid van den Heer 

Borger, die met het opzicht over het werk belast is, 

werden wij in staat gesteld de vordering van den bouw in 

oogenschouw te nemen.’ Dan volgt een enthousiaste 

beschrijving van de woningen ‘voorzien van een bekap-

ping bestaande uit onbrandbaar Riet.’ 

 

Juli: Het plan, omvattende 24 woningen is uitgebreid 

met 4 landbouwwoningen van hetzelfde type als in 

Rheden worden gebouwd, op een terrein van Middachten 
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aan de Parallelweg; beschikbaarstelling van de beno-

digde gelden door de gemeente. 

2 oktober: Krantenbericht: ‘DE STEEG. Van de nieuwe 

woningen te Diepesteeg zijn er voor 14 dagen 4 betrok-

ken en 1 October zijn er aan den Graaf Bentinckweg 

weder vier in gebruik genomen.’ 

28 februari 1921: eindoplevering van de 24 woningen.  

 

Volkswoningbouw in De Steeg 

Intussen heeft de krant op 9 januari een artikel gewijd 

aan de ‘Volkswoningbouw in De Steeg’. Het opent met 

een grote tekening in vogelvluchtperspectief van de hand 

van architect Meijer, daarna volgt een beschrijving die 

als volgt kan worden samengevat: Graaf Bentinck van 

Middachten heeft zich ‘groote verdienste verworven’ 

door de Stichting Woningbouw in het leven te roepen, 

die werkzaam is in de zin van de Woningwet en die dus 

kan bouwen met Rijks- en Gemeente steun. ‘Maar ze kan 

haar taak ruimer opvatten dan de meeste 

zusterinstellingen, waar haar stichter, bezield door den 

ernstigen wensch om krachtig in het belang van de 

verbetering der volkshuisvesting werkzaam te zijn, haar 
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een belangrijk stichtingskapitaal schonk.’ Het complex 

behoort tot het beste dat op het gebied van de 

volkswoningbouw in Gelderland tot stand is gebracht. Er 

staat een blok van l6 woningen rondom het plein, type B. 

Dit type bevat: woonka-mer, kleine zitkamer, keuken; 

verdieping: 3 slaapkamers en een berging. 4 dubbele 

woningen type A zijn bedoeld voor de beter 

gesitueerden. ln dit type: voor- en achterkamer (suite), 

keu-ken; verdieping: 3 slaapkamers en een berging. 

Boven de poort liggen 2 kamers, behorende bij de 

woningen aan weerszijden, die voor grote gezinnen 

worden bestemd. Soberheid en aanpassing aan de 

omgeving werd verkregen door een rieten dak met groot 

overstek. De woningen zijn voorzien van elektrisch licht 

en kookgas en betrekken water uit pompen op het 

voorplein zolang de waterleiding niet is aangelegd. Bij 4 

woningen type B zijn de schuurtjes ingericht voor stal.  

 

Problemen achter de schermen 

Het juichende artikel spreekt uiteraard niet van de 

problemen achter de schermen. Van het Ministerie 

Arbeid wordt een brief ontvangen, dat de gemiddelde 

huur ƒ 4,42 per week moet bedragen. Dat is een voor die 

tijd pittige huur. Tevens moet de stichting er rekening 

mee houden, dat bij toekomstige woningbouw met 

ongunstiger voorwaarden moet worden gerekend. Dan 

zijn woningen zoals de thans gebouwde alleen nog maar 

betaalbaar voor beter gesitueerde arbeiders. Het 

alternatief is: kleiner bouwen.  

 

Dan is er het probleem van de overtollige materialen. De 

architect heeft voor bijna ƒ 4.000,- teveel aan hang- en 

sluitwerk, tegels en materialen voor binnenbetimmering 

besteld. Hij neemt onder dwang voor ƒ 2.650,- mate-

rialen terug en laat dit bedrag afhouden van zijn 

vordering op bouwvereniging 'Dieren'. Later dient hij een 

tegenrekening van ƒ 1.585,- in, volgens het stich-

tingsbestuur een ongemotiveerd hoog bedrag. Hierop 

wordt ƒ 650,- betaald. Het conflict duurt voort tot in 

1927, waarin de architect via de gemeente een bedrag 

claimt. dat dan in arren moede maar wordt betaald.  

Een derde probleem is de overschrijding van de 

bouwsom tot een bedrag van maar liefst ƒ 28.000,-. Het 

wordt in 1925 omgezet in een renteloos voorschot bij de 

gemeente, in 30 jaar terug te betalen. Inderdaad is in 

1955 dit laatste stukje leed van het eerste bouwproject 

geheel verdwenen. 

 

In de loop van l92l komen ook de 4 land-

arbeiderswoningen Parallelweg 17 t/m 20 klaar. De 

bewoners hebben veel last van de zon in hun 

woonvertrek. Zij krijgen daarom rolgordijnen en 

lindebomen vóór hun huis. In oktober 1922 wordt 

besloten de boekhouding aan de gemeente over te doen. 

Deze werd de eerste jaren bijgehouden door rentmeester 

Ruys in een prachtig handschrift.  

 

In 1922 worden zes arbeiderswoningen gebouwd aan de 

Buitensingel en de Kamplaan te Ellecom. Zij worden 
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betaald uit het eigen vermogen van de woningstichting, 

dus zonder overheidssubsidies. 

Daarna is er, evenals in de andere dorpen, enkele jaren 

rust in de bouw. 34 woningen zijn dan verhuurd, 28 in 

De Steeg en 6 in Ellecom.  

Nog steeds toont De Steeg aan iedere langskomende 

treinreiziger een vriendelijk gezicht door middel van de 

woningen aan de Bentincklaan 2 t/m 21 en de Poortstraat 

1 t/m 4, het paradepaardje van de Steegse woning-

stichting! 

 

Monumentaal van buiten, modern van binnen 

Nieuws van 3 juni 2004 uit De Steeg: ‘Het Strooien Dorp 

in De Steeg bij Arnhem oogt weer als vanouds. 

Gelijktijdig met de vernieuwing van 3400 vierkante 

meter rieten dak werd de monumentale buitengevel 

gerestaureerd en keuken en sanitair vervangen. Van 

buiten zijn de gemeentelijke monumenten nagenoeg 

identiek, binnen is elk huis anders.’ 

Het Strooien Dorp omvat twintig panden met rieten kap 

waarvan er zestien sinds 1986 op de gemeentelijke 

monumentenlijst prijken. Na veertig jaar was vooral het 

karakteristieke dak nodig toe aan een opknapbeurt. 

‘Gemiddeld zat er nog maar 20 centimeter riet op’, aldus 

W. Koopman van Rietdekkersbedrijf Wim van Dijk dat 

het dak onder handen nam. 

 

De sociale huurwoningen zijn nu in eigendom van 

woningstichting Vivare. Ze zijn gelegen op enkele 

tientallen meters van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Niet 

alleen vanwege het geluid maar ook om de brand-

veiligheid waren bouwkundige ingrepen meer dan 

gewenst. ‘De zestien geschakelde huizen bevinden zich 

onder één groot rieten dak. Brandgevaar is bij zo’n 

bedekking altijd aanwezig. Het riet zat nog bevestigd op 

panlatten op een open sporenkap die niet was afgetim-

merd. De ruimte op de zolder werkt bij een brand als een 

schoorsteen.’ 

Daarom is bij de restauratie gekozen 

voor een gesloten constructie. Het dak 

wordt afgesloten met dikke platen en 

het riet wordt hierop bevestigd. 

Koopman: “Bij een gesloten 

gebonden dak zal vuur niet echt 

branden, maar meer gloeien. De brand 

blijft bovendien in eerste instantie 

beperkt tot de buitenkant. Optisch zie 

je overigens geen enkel verschil.” 

Het nieuwe rietpakket is 30 centimeter 

dik. Het werk van een rietdekker 

vordert met gemiddeld één vierkante 

meter per uur. Het gaat hier volgens 

Koopman om 3400 vierkante meter 

rieten dak, een voor Nederlandse 
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begrippen groot project. “Een dergelijke hoeveelheid riet 

moet van eenzelfde kwaliteit zijn. Daarom is gekozen 

voor Roemeens riet.” In totaal werden tien volle 

vrachtwagens aangevoerd en vijftien containers 

afgevoerd. Na sloop van het rieten dak werden de 

dakkapellen aangepakt en is isolatie aangebracht. Het 

oude stucplafond op de zolders bleef gehandhaafd. 

 

Kozijnindeling 

Bij de renovatie werden vier woningen tegelijk onder 

handen genomen. Voor de dakdekker was dit de meest 

efficiënte manier van werken. De renovatiewerk-

zaamheden op het dak en aan de woningen liepen gelijk 

op met de ingrepen in de woningen,” aldus de 

bedrijfsleider. De kosten van de restauratie/renovatie 

beliepen 1,9 miljoen euro. Naast het dak zijn ook alle 

kozijnen vervangen waarbij de oorspronkelijke 

kozijnindeling met roedes werd teruggebracht. De 

detaillering kwam tot stand in nauwe samenwerking met 

Monumentenzorg waarmee de verminkingen van de 

laatste renovatie uit de jaren zeventig teniet werden 

gedaan. Het houtwerk om de ramen wijkt qua kleur iets 

af van het oorspronkelijke. Uiteindelijk is hetzelfde rood 

gebruikt dat bij Kasteel Middachten is toegepast. 

Alle woningen zijn aan de voorkant voorzien van 

geluidswerende beglazing. De vier buitenste woningen 

van het U-vormige woonblok hebben dat ook aan de 

achterkant. 

 

Binnen is elk huis anders 

De monumentale status betreft alleen de buitengevel. In 

de woningen werden de keukens, badkamers en toiletten 

geheel vernieuwd. De bewoners kregen daarbij de 

vrijheid een deel van de begane grond zelf in te delen. 

Daarnaast konden ze ook kiezen uit een selectie vloer- en 

wandtegels. Tijdens de werkzaamheden verbleven de 

bewoners zeven weken op een nabij gelegen bun-

galowpark in Eerbeek. 

 

‘Strooien dorp' attractie Monumentendag 

Zo begint een artikel in de Gelderlander over Open 

Monumentendag op 5 september 2007. ‘Het ‘Strooien 

dorp’ in De Steeg is het komend weekeinde een van de 

attracties van Open Monumentendag. Het markante 

wijkje van huizen met rieten daken, gebouwd in de jaren 

twintig van de vorige eeuw, past prima bij het thema van 

dit jaar: Monumenten van de twintigste eeuw. Enkele 

van de woningen zijn opengesteld. Bezoekers kunnen in 

die huizen foto's, krantenartikelen en video's over het 

Strooien dorp bekijken.’ Het Strooien dorp is 

gerestaureerd en mooier dan ooit.  

 

Strooiendorp in 2020 

Op 19 mei 2020 fiets ik nietsvermoedend naar De Steeg 

om een paar foto’s te maken van het Strooiendorp voor 

dit artikel. Aan de voorkant is alles normaal, alleen een 
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klein stuk zeil te zien. Als ik aan de achterkant kom zijn  

ze hard bezig het riet van het dak te vernieuwen. Je kunt 

de nieuwe gesloten constructie van de verbouwing van 

2004 duidelijk zien. Het is wel snel dat een deel van het 

dak na 16 jaar al weer van nieuw riet voorzien moet 

worden. Normaal gaat het ongeveer dertig jaar mee. Fijn 

dat het nu gedaan wordt zodat het voor het honderdjarige 

bestaan klaar is. 

 

Nu in 2021 bestaat het Strooien dorp 100 jaar, een 

bijzonder jubileum. 

 
Bronnen: 
 

75 jaar onderdak 1916-1991, Woningbouwvereniging 

Veluwezoom, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van 

woningbouwvereniging ‘Veluwezoom’, Dieren 1991. 
 

Cobouw, artikel 3 jun 2004 

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2004/06/monumenta

al-van-buiten-modern-van-binnen-projectgegevens-101203120 
 

De Gelderlander 05-09-07. 
 

De tekening op pagina 21 van het complex aan de Bentinck-

laan is vervaardigd door architect Meijer. 
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Van Villa Korvina tot Huize Mariposa 
De bewogen geschiedenis van een huis aan de Overbeeklaan in Velp en zijn bewoners 

 

Deel 2: De vlinderverzamelaar Pieter Johannes van den Bergh                       Jan van der Wal 
 

 

De Tilburgse jaren 

Als op 27 januari 1917 om 05.00 uur het startschot over 

de Leeuwarder Willemskade davert, vriest het maar een 

graad of twee, en staat er nauwelijks wind. Prima 

schaatsweer. Weldra ondervinden de 46 wedstrijdrijders, 

gevolgd door zo’n 108 toerrijders, dat de kwaliteit van het 

ijs beroerd is. Toch laat Pieter Johannes (“Jo”) van den 

Bergh zich niet klein krijgen. Maar als hij om 21.53 uur, 

als laatste van 37 overgebleven wedstrijdrijders, de 3e Elf-

stedentocht weet te voltooien, wacht hem een bittere te-

leurstelling: géén Elfstedenkruisje. Door niet als toerrijder 

van start te gaan, had hij volgens de reglementen binnen 

twee uur na de winnaar de eindmeet moeten halen. Maar 

de Arnhemmer Coen de Koning wist die finish reeds om 

14.53 uur te passeren, een record1. 
 

Eenmaal terug in Tilburg, waar Jo op 3 mei 1873 in een 

hervormd gezin ter wereld kwam, is het leed al snel weer 

vergeten. Zijn vrouw Maria Arssina Adriana van Geijten-

beek (op 3 februari 1877 geboren in het Friese Roordahui-

zum), met wie hij op 22 juni 1899 te Utrecht in de echt 

trad, en zijn twee kinderen eisen namelijk al zijn aandacht 

op. Zijn dochter ontving de eerste twee voornamen van 

haar moeder toen ze op 15 mei 1901 het levenslicht zag. 

Op 21 april 1904 volgde de eveneens te Tilburg geboren 

Louis Etienne. Omdat de woning aan de Spoorlaan 96 te 

krap werd voor hun viertjes verhuizen ze, aldus het bevol-

kingsregister van Tilburg, op 16 december 1916 naar de 

St. Josephstraat 93. Die woning was beduidend groter zo-

dat op 7 april 1917 een advertentie in de Nieuwe Til-

burgsche Courant verschijnt waarin de hulp van een keu-

kenmeid wordt gevraagd. 
 

Jo is telg van een familie van textielfabrikanten. Zijn ge-

lijknamige grootvader stichtte in 1853 de Wollenstoffen-

fabriek Van den Bergh-Krabbendam (het latere BeKa). 

Deze onderneming vestigde zich zes jaar later in de voor-

malige Lancierskazerne aan de St. Josephstraat 126. Al 

spoedig vonden hier enkele honderden arbeiders werk. 

Jo’s vader Louis Etienne leerde hier de kneepjes van het 

vak om in 1877 onder eigen naam voor zichzelf te begin-

nen op nr. 127 van dezelfde straat. Langs de hierop uit-

mondende Dunantstraat maakte ook zijn fabriek in de na-

volgende jaren groei mee. Toen vader op 22 november 

1915 overleed, moest Jo de nalatenschap delen met zijn 

drie jongere broers (twee jongere zussen deelden niet mee 

in de erfenis). De eerste jaren konden de vier directieleden 

het onderling goed eens worden over de te varen koers 

binnen het bedrijf. Maar in 1920 loopt een conflict zo hoog 

op dat Jo zich uit laat kopen. Het bevolkingsregister van 

Tilburg laat ons zelfs weten dat hij zich met zijn gezin op 

4 augustus van dat jaar uit heeft laten schrijven naar de 

gemeente Rheden. Daar houdt hij alleen nog een agent-

schap van de fabriek aan. 

 

De feestelijke erebogen op deze prentbriefkaart uit 1923 waren 
begroeid met rozen. De wilde wingerd, waarmee Mariposa is 

overwoekerd, werd na enkele jaren verwijderd omdat ratten erin 
klommen (collectie auteur). 
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Een ander huis, een nieuwe start 

De keus blijkt te zijn gevallen op villa Korvina aan de 

Overbeeklaan 3 in Velp2. Maar deze aan de familie Spij-

kervet verbonden villanaam zegt het Brabantse gezin 

niets. Op de betonnen dampalen bij het bruggetje over de 

beek wordt die dan ook spoedig afgedekt door enkele mes-

sing (?) plaatjes met het opschrift: Huize Mariposa. Gelet 

de datering van een tweetal vergunningaanvragen, die de 

Velpse architect J.G.A. Heineman bij de gemeente heeft 

ingediend, moet Jo al in het voorjaar eigenaar zijn gewor-

den van het pand. Zijn verzoek van 22 mei betreft de aan-

bouw aan de achterzijde van de woning van een privaat, 

direct links van de bestaande achteringang, en is specifiek 

bedoeld voor de dienstbode(n). Op 12 juli volgt het ver-

zoek tot bouw van een houten rijwielbergplaats, eveneens 

aan de achterzijde3. Verder wordt boven de voordeur een 

tegeltableau aangebracht waarop de nieuwe naam nog dui-

delijker prijkt dan op de dampalen (zie tekstblok: Het te-

geltableau van Mariposa). 
 

Inpandig vinden verbouwingen plaats in de vestibule waar 

de kil bevonden muurtegels worden afgedekt met een hou-

ten lambrisering van zo’n 1,50 m hoogte hetgeen in de 

gang wordt voortgezet. Om het goedkope vurenhout een 

luxe uitstraling te geven, verft de schilder dit op een bij-

zondere manier. Met een speciale kam, een dun ijzeren 

plaatje met zes ingezaagde lippen, trekt hij door de opdro-

gende verf zodat deze een nerfstructuur krijgt die op ei-

kenhout lijkt. Het geeft te denken dat het arbeidsloon voor 

deze ambachtsman lager geweest zal zijn dan de meerkos-

ten voor exclusiever bouwmateriaal. Op de begane grond 

ontvangen ook alle op de gang uitkomende (oorspronke-

lijk witgeverfde) paneeldeuren deze nieuwe uitstraling. 

Eenzelfde metamorfose ondergaan de trapleuning naar de 

1e verdieping, de trappalen, de onderliggende trapkast en 

de kozijnen van de beide gebrandschilderde raamvoorstel-

lingen. Op de trap ligt een prachtige loper met motief, die 

wordt vastgehouden door koperen roeden die door het 

dienstpersoneel regelmatig gepoetst moeten worden4. 
 

Vlinders, vlinders en nog eens vlinders 

Volgens het bevolkingsregister van Tilburg verbleef Jo in 

de periode 10 oktober 1889 tot 12 november 1891 in 

Noordwijk (Z.H.). In het bevolkingsregister van Leiden 

vinden we zijn naam terug in een leraren- en leerlingenlijst 

van het Instituut Schreuders5, waar gymnasiaal onderwijs 

werd gegeven. Tijdens wandelingen in de duinen rond 

Noordwijk zal bij onze adolescent de liefhebberij zijn ont-

staan vlinders te gaan verzamelen. Teruggekeerd in Til-

burg gaf hij zich in de jaargang 1901-1902 op als lid van 

de Nederlandsche Entomologische Vereniging (NEV). In 

mei 1904 volgde zijn eerste publicatie in deel I nummer 

17 van de Entomologische Berichten: een beschrijving 

van enkele doortrekkende distelvlinders die hij op de hei 

nabij zijn woonplaats was tegengekomen. In deel III num-

mer 65 van hetzelfde tijdschrift verscheen een afscheids-

groet aan zijn NEV-vrienden, op 22 februari 1912 onder-

tekend, en de mededeling dat hij enkele maanden in de 

tropen ging vertoeven. Door Jo ’s publicatie in het Tijd-

schrift voor Entomologie in 1915 (deel 58) over een 

nieuwe soort atlasvlinder, weten we dat hij onder andere 

de oostkust van Sumatra bezocht. Dankzij enkele passa-

gierslijsten in het Bataviaasch Nieuwsblad van 8 en 15 no-

vember 1912 is verder bekend dat hij met het stoomschip 

Both, vanuit Batavia (thans Jakarta) op het eiland Java, 

Bangka aandeed. Op 21 november aanvaardde hij, aldus 

de passagierslijst in de Preanger Bode daags daarna, de 

De trap met onderliggende trapkast op de begane grond van Mariposa. 
Inzet linksboven: een flexibele verfkam waarmee men de houten 

nerfstructuur in opdrogende verf kan aanbrengen. 
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Het tegeltableau van Mariposa 
Wie op zo’n vijf meter afstand van de voordeur de blik omhoog laat gaan, ziet boven de luifel, die gedragen wordt door vier stijlen, 
eerst een 8-ruits bovenlicht voorzien van kathedraalglas. Direct daarboven ontwaren we het pronkstuk van de voorgevel, het in late 
Art Nouveau-stijl uitgevoerde tegeltableau met daarop de nieuwe naam van het huis: “Mariposa” (fotografie augustus 1990 door 
auteur). Het is het Spaanse woord voor vlinder. Het gehele tableau ligt ingeklemd tussen twee penanten van gele verblendsteen, 
die eindigen in witgepleisterde ornamenten, en omvat 8½ tegel in de breedte en 3½ in de hoogte. 
 

Nagenoeg in de linker- en de rechteronderhoek treffen we twee identieke vlinders aan (fotografie augustus 1990 door auteur). Zoals 
verwacht mag worden bij een groot vlinderkenner als Van den Bergh zijn deze niet aan de fantasie ontsproten maar betreft het naar 
de natuur getekende exemplaren van Charaxes lucretius, lid van de familie der Nymphalidae. Deze soort komt voor in Midden-
Afrika. Beide geslachten zijn identiek qua vorm en grootte, maar op de posities van de oranjebruine vleugeltinten bij de mannetjes, 
treffen we bij de vrouwtjes witte vlekken aan. Het zal dan ook omwille van de symmetrie zijn dat we op het tableau twee mannelijke 
exemplaren aantreffen. Volgens zijn nabestaanden heeft Jo het Afrikaanse continent nimmer bezocht. Vermoedelijk heeft hij een 
geprepareerd exemplaar aangekocht waarna de soort zijn favoriet werd. 
 

De tegel linksonder bevat, nauwelijks zichtbaar, en daarom sterk uitver-
groot (fotografie januari 2020 door G. Laagland, Velp), een fabrieksmerk 
van de N.V. Plateelbakkerij Delft (PBD). Deze verhuisde in 1902 vanuit 
Amsterdam naar de Laarderweg 125 te Hilversum. Vanaf dat moment 
werd aan het merkteken een jaarletter toegevoegd: A = 1903, B = 1904 
t/m S = 1920. Het ontbreken van zo’n letter duidt erop dat het tableau 
nadien vervaardigd moet zijn. Op de prentbriefkaart op pagina 26, vol-
gens de stempel verzonden in 1923, is het tableau reeds zichtbaar zodat 
het in de tussenliggende periode moet zijn aangebracht. Toch moet Jo 
het huis reeds in augustus 1920 de naam Mariposa hebben gegeven ge-
tuige de briefhoofden van zijn bewaard gebleven correspondentie met 
N.D. Riley en J.T. Oudemans. De briefwisseling bevindt zich thans in het 
archief van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden (inventarisnummer 
82345) en behandelt de verspreiding van de grote vuurvlinder in Neder-
land. Vreemd genoeg hanteert Jo hierin als adres Overbeeklaan 5 (zie 
tevens eindnoot 2). 

 
 

terugreis vanuit Nederlandsch-Indië naar Rotterdam met 

het stoomschip Tabanan. In de navolgende jaren is Jo veel 

tijd kwijt om de talloze op zijn reis verzamelde vlinders, 

uitgesplitst naar dag- of nachtvlinders, successievelijk 

vast te leggen in twee dikke handgeschreven catalogi6. 
 

Dat Jo een groot liefhebber is van vlinders blijkt in zijn 

Velpse woning niet alleen uit het tegeltableau boven de 

voordeur en de nieuwe naam van het huis. Zo hangt in de 

vestibule een platte vitrine gevuld met fraai gekleurde 

fladderaars. Maar de echte schat bevindt zich op de zol-

derverdieping, in het kamertje rechts van de trap. Daar 

staan diverse, speciaal vervaardigde, kasten met laden 

waarin duizenden vlinders, keurig geprepareerd, liggen 

opgespeld. Een paar honderd preparaten binnen de collec-

tie betreft inlandse soorten maar het leeuwendeel kent een 
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meer exotische achtergrond. Alle vlinders zijn door Jo 

voorzien van kaartjes met daarop de (Latijnse) naam, da-

tum en vindplaats. Exemplaren die hij zelf heeft geprepa-

reerd zijn te onderscheiden door hun opvallend grotere 

naamkaartjes in vergelijking tot bijvoorbeeld gekochte 

exemplaren7. Zo nu en dan ontvangt hij ook vlinders van 

andere NEV-leden. Bijvoorbeeld van broeder Berchmans 

uit Steyl (bij Tegelen), met wie hij al jaren contact heeft 

en die in zijn Missiemuseum een enorme volkenkundige 

en natuurhistorische collectie op heeft weten te bouwen 

met hetgeen missionarissen voor hem meebrengen vanuit 

het buitenland. Wanneer Jo tussen zijn aanwinsten een 

nieuwe soort meent te ontdekken, duurt het niet lang of er 

verschijnt een publicatie van zijn hand in de Entomolo-

gische Berichten of het Tijdschrift voor Entomologie8. 
 

In het dienstjaar 1921 doet het kadaster melding van nóg 

een aankoop door Jo. De braakliggende bouwkavel van 16 

are en 41 centiare ten zuidoosten van Mariposa kan wor-

den overgenomen van Hendrik Arnold Höweler, een 

koopman uit Watergraafsmeer (thans een wijk in Amster-

dam). Naast voornoemd perceel beschikt deze grond-spe-

culant over nog een bouwkavel in villapark Overbeek 

(thans vermoedelijk Boulevard 5 en 7) en een bouwterrein 

aan de Julianastraat. Op Overbeeklaan 3 levert de uitbrei-

ding een totaal op van 31 are en 92 centiare (inclusief het 

bebouwde gedeelte)9. Dit is vanaf ± 1927 het domein van 

de vaste tuinman J.W. (Willem) Brouwer van de Overha-

genseweg 10, die in zijn vrije tijd de Turkse trom roert bij 

de Velpsche Harmonie. Met een soort flitspuit besproeit 

hij de Goudrenetten (appelras), de Reine Claude (pruim) 

en enkele perzikboompjes. Twee hoge bakken op een poot 

bij de voordeur worden ieder jaar voorzien van begonia’s 

 

Op deze groepsfoto poseren links van de deur (van boven naar 
beneden): vader Pieter Johannes (“Jo”) van den Bergh, schoonzoon 

Robert Adriaan Koopmans en grootmoeder Maria Arssina van 
Geijtenbeek-van Rijswijk. Rechts van de deur zien we: dochter Maria 

Arssina, moeder Maria Arssina Adriana van Geijtenbeek en zoon 
Louis Etienne. Zittend aan de tafel: de ouders van Robert Adriaan 

(collectie mevr. M. van den Bergh-Hupkes, Velp †). 

 

De enige vitrinelade die bewaard bleef binnen de familie.Tussen de 
vlinders zien we ook preparaten van kevers en zelfs een sprinkhaan 

(collectie mevr. M. van den Bergh-Hupkes, Velp †). Inzet rechtsonder: 
een Javaanse nachtvlinder uit de collectie van Jo zoals thans 

aanwezig in Naturalis (foto Rob de Vos, Leiden, november 2019). 
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of fuchsia’s. Ook de borders en de twee grasvelden zien er 

dankzij Willem’s groene vingers tip-top uit. 
 

De dochter en de goochelaar 

Op 15 mei 1923 spreekt dochter Maria Arssina in het ge-

meentehuis van Rheden het ja-woord uit tegen Robert 

Adriaan Koopmans. De kersverse echtgenoot kwam op 30 

januari 1891 in Zutphen ter wereld, waar hij, aldus het Bij-

voegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van vrijdag 24 

september 1909 (no. 223), in voornoemd jaar slaagde voor 

het eindexamen van de Hoogere Burger School (HBS). Op 

15 september werd hij in het bevolkingsregister uitge-

schreven naar Utrecht. Daar zal Robert Adriaan een medi-

sche studie hebben gevolgd want vanaf 22 januari 1920 

stond hij in Rotterdam te boek als arts en chirurg. 
 

Meteen na de huwelijksvoltrekking gaat het paar wonen 

aan de Witte de Withstraat 79b te Rotterdam. Met zijn 

vaardige vingers behandelt Robert Adriaan patiënten in 

zijn praktijk aan huis, maar ook, zo weet De Maasbode 

van 21 mei 1923 te melden, op de Stieltjesstraat 8a. De 

vlugheid van diezelfde vingers komt hem buiten zijn werk 

van pas als hij op feestjes en partijtjes zijn publiek weet te 

vermaken met een scala aan trucs met speelkaarten. Om 

zich daarin verder te bekwamen, is hij trouw lid van De 

Magische Liga der 52 Schakels, een vereniging van goo-

chelaars. 
 

Zoon Louis Etienne gaat naar de Oost 

In de loop van 1927 betreedt de uitvinding van Alexander 

Graham Bell huize Mariposa. In de Naamlijst voor den In-

terlocalen Telefoondienst van januari 1928, men kan nog 

volstaan met slechts één boek voor alle aangesloten Ne-

derlanders, prijkt voor het eerst de familie Van den Bergh, 

gekoppeld aan abonneenummer 824 (in de Naamlijst van 

januari 1929 gemuteerd naar 32235). Daarmee beschikken 

zij als vierde in hun straat over dit gemak. Het moment 

waarop het telefoontoestel wordt geïnstalleerd in het 

kleine kamertje links van de trap, gaat gepaard met nog 

enkele andere veranderingen binnen het gezin op de Over-

beeklaan. 

Zoon Louis Etienne heeft al geruime tijd geleden zijn oog-

laten vallen op Antonia (Toos) Hupkes. De jongedame zag 

op 23 juni 1904 in Arnhem het levenslicht, en woont nog 

bij haar ouders op de Rijnkade 105. Vanuit dit adres be-

stiert haar vader, Herman Jacobus Arnold, een winkel in 

koloniale waren (koffie, thee, tabak, cacao, rietsuiker, 

palmolie etc.) en comestibles (verduurzaamde voedings-

waren) op de Turfstraat 29. Met geleend geld wist hij de 

kruidenierszaak in voorgaande jaren te laten expanderen 

met vijf filialen in de buitenwijken van de stad. Daarmee 

zal hij te veel hooi op zijn vork hebben genomen want het 

stressvolle bestaan maakt dat hij op 28 mei 1927, slechts 

53 jaar oud, zijn laatste adem uitblaast10. Het kan haast niet 

anders of deze plotse gebeurtenis heeft het huwelijk tussen 

Louis Etienne en Toos op 20 september overschaduwd. 
 

Na het behalen van het HBS-diploma in Arnhem had 

Louis Etienne, op aandrang van zijn vader, de Tropische 

Landbouwschool te Deventer doorlopen. Eigenlijk was hij 

liever veearts geworden. Maar Jo voorzag, na zijn eigen 

bezoek aan de Oost, dat hier voor zijn zoon kansen lagen 

een goede toekomst op te bouwen. Daags na zijn huwelijk 

(!) vertrekt Louis Etienne in zijn eentje vanuit Rotterdam 

met het mailmotorschip Indrapoera van de NV Rotterdam-

sche Lloyd (of kortweg Lloyd) naar Nederlandsch-Indië. 

Het schip vaart onder gezag van kapitein W.J. Boon, en 

doet onderweg de havens van Southampton, Tanger, Mar-

seille, Port-Said, Suez, Colombo, Sabang, Belawan-Deli 

en Singapore aan (auteur dezes baseerde het onder de lees-

tekst liggende kaartje op Oceaanreuzen, p. 56-57). De ver-

wachte aankomsttijd op eindbestemming Priok (haven-

plaats nabij Batavia) is volgens de berichtgeving in di-

verse kranten 22 oktober. Vandaar reist hij, vermoedelijk 

per spoor, in westelijke richting, om zo’n 2½ kilometer ten 

westen van Tangerang aan te komen op zijn eindbestem-

ming: de rubberplantage Serpong. Hij heeft namelijk em-

plooi gevonden bij ‘s Lands Caoutchouc Bedrijf, eigen-

dom van het Gouvernement van Nederlandsch-Indië11. Op 

8 februari 1928 neemt zijn vrouw Toos dezelfde route naar 

dit rijk van Insulinde (aldus Multatuli) aan boord van de 

Sibajak. Ook zij krijgt onderweg te maken met kapitein 



 

A&H 210                  31 

Boon, waaruit we afleiden dat deze was gepromoveerd tot 

gezagvoerder op dit gloednieuwe mail-motorschip van de 

Lloyd. De passagierslijsten in de dagbladen vermelden dat 

Toos op 10 maart in Priok zal arriveren. 
 

Een vader volgt zijn zoon 

In het verre Velp missen vader en moeder Van den Bergh 

hun zoon en schoondochter natuurlijk enorm. Over en 

weer worden heel wat brieven geschreven. Maar, Oscar 

Wilde citerend: Nothing is so sad as associations held to-

gether by nothing but the glue of postage stamps. En zo’n 

telefoon-‘verbinding’ is ook maar behelpen: het moet drie 

weken vooraf worden aangevraagd, het door de Telefoon-

dienst bepaalde moment pakt door het tijdsverschil met de 

kolonie niet altijd even handig uit, de kosten zijn hoog, en 

de betrouwbaarheid van de verbinding laat veel te wensen 

over. Het abonnement wordt daarom opgezegd (waarmee 

het ontbreken in de Naamlijst van januari 1930 is ver-

klaard), en de ouders schepen zich op 29 januari 1929 te 

Rotterdam in op het stoomschip Slamat van de Lloyd rich-

ting Batavia. Na een hartelijk weerzien op de plantage laat 

Jo weten nog een ander doel te hebben met zijn reis: het 

uitbreiden van zijn collectie exotische vlinders met door 

hemzelf gevangen exemplaren. Van deze exploraties zal 

Jo ongetwijfeld aantekeningen hebben gemaakt of een 

dagboek hebben bijgehouden. Helaas kon een dergelijke 

verslaglegging niet worden getraceerd waardoor onbe-

kend blijft welke delen van Java door hem zijn bezocht. 
 

In de Sumatra Post van 21 maart 1930 lezen we dat Louis 

Etienne eervol ontslag heeft gekregen bij Serpong, om bij 

dezelfde werkgever een nieuwe functie te aanvaarden als 

administrateur van de oliepalm-onderneming Majang 

(thans Mayang). Deze overplaatsing betekent dat hij met 

zijn vrouw moet verhuizen van het eiland Java naar Suma-

tra-Oostkust (S.O.K.). De passagierslijst van 9 april 1930 

in het Soerabaijasch Handelsblad geeft aan dat de ouders 

hen op die datum nareizen met het stoomschip Tabanan 

van de Lloyd vanuit Batavia naar Belawan-Deli, de haven-

plaats ten noorden van de grote stad Medan. Ongetwijfeld 

zal Jo zich ook op dit eiland aan zijn passie hebben gewijd. 
 

Het Algemeen Handelsblad van 3 juni laat ons weten dat 

vader Van den Bergh op 7 mei met zijn vrouw vanuit Ba-

tavia met het Lloyd-motorschip Indrapoera naar Rotter-

dam is vertrokken. Is er sprake van een overhaast vertrek 

uit de Gordel van Smaragd? Op 13 juni verschijnt een op-

roep in De Graafschap Bode waarin een keukenmeisje en 

een tweede meisje worden gezocht voor huize Mariposa. 

Misschien krijgen deze gebeurtenissen betekenis als daags 

daarna, om 10.30 uur, vader Van den Bergh op 57-jarige 

leeftijd komt te overlijden12. Opvallend in zijn rouwadver-

tentie (op 15 en 16 juni geplaatst in het Algemeen Dag-

blad, de Arnhemsche Courant en de Nieuwe Tilburgsche 

Courant) is de vermelding van Majang-Bahlias als woon-

oord voor Louis Etienne en Toos. Want daar waar Majang 

enkele kilometers ten zuiden ligt van Perdagangan, moe-

ten we de plantage Bah Lias (eigenaar Bah Lias Rubber 

Estates Ltd., London) juist enkele kilometers ten noorden 

daarvan zoeken. Trok hij soms op beide plantages en in 

dienst van twee eigenaren aan de touwtjes als administra-

teur? 

 

In deel 3: De planter Louis Etienne van den Bergh  

(incl. bronvermelding van deel 2). 

 
 
 
 

 
 
 

Jo in vol ornaat, met 
tropenhelm en vangnet, 
gereed voor de vlinder-
vangst staande onder 
de klapperbomen op 

een foto uit 1929-1930. 
Gehurkt naast hem zijn 

Javaanse gids 
(collectie mevr. M. van 

den Bergh-Hupkes, 
Velp †). 
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Het album “De vlinders van Java” en de nalatenschap van Pieter Johannes 
Zeker de oudere lezer zal vanuit zijn/haar jeugdjaren nog de Verkade-albums kennen: prachtige uitgaven verluchtigd met gekleurde 
plaatsjes getekend door Jan Voerman, Henricus Rol of Jan van Oort. Door die plaatjes los bij de verschillende koekproducten te 
leveren, ontstond een uiterst geraffineerd verkoopsysteem want het verzamelen ervan groeide uit tot een ware rage. Het was dan 
ook al snel dat deze methodiek door andere fabrikanten werd gekopieerd. Een daarvan was Handelsmaatschappij E. Dunlop & Co., 
gevestigd te Batavia in Nederlandsch-Indië. Deze firma had niets uitstaande met de gelijknamige bandenfabrikant, maar importeerde 
sinds 1878 allerlei consumptieartikelen om die in de eigen langganans (inlandse winkels), met name op Java en Sumatra, aan de 
man te brengen. 
 

Via de eigen uitgeverij bracht Dunlop in 1932 het 142 pagina’s tellende album “De 
vlinders van Java” uit, geschreven door de aan de Landbouwhogeschool Wage-
ningen verbonden prof.dr. W. Roepke. Het werd een groot succes. Door middel 
van oproepen in kleine advertenties van onder andere het Bataviaasch Nieuws-
blad en de Indische Courant, maar ook via andere kanalen, ontstond een leven-
dige ruilhandel om de 230 plaatjes compleet te krijgen. Op het kantoor in Batavia 
werd zelfs een speciale reclameafdeling in het leven geroepen waar men niet al-
leen het album voor ƒ 2,00 kon afhalen (of franco laten toezenden voor ƒ 2,50) 
maar, dit na intensief aandringen van verzamelaars, eveneens dubbel materiaal 
kon ruilen tegen gezochte exemplaren. En kon het mooier dan dat in 1935 uitge-
rekend Jac.P. Thijsse, de fameuze auteur van tal van Verkade-albums, een lo-
vende recensie schreef voor het tijdschrift De Levende Natuur (jaargang 40 nr. 8). 
 

Volgens nazaten binnen de familie Van den Bergh zou Jo zijn verzameling (deels) 
hebben nagelaten aan het museum Natura Docet (thans Natura Docet – Wonder-
ryck Twente) in Denekamp. Op verzoek van schrijver dezes werd dit onderzocht 
door conservator Dr. E.W.A. (Eric) Mulder aan de hand van oude jaarverslagen 
met schenkingslijsten en andere archivalia. Maar uit geen enkel document blijkt 
dat dit kan kloppen. Door het voorbericht van Roepke in het populaire Dunlop-
album komen we te weten dat de vlindercollectie werd geschonken aan het Zoölo-
gisch Museum der Gemeente-Universiteit aan de Zeeburgerdijk te Amsterdam. 
En ook lezen we dat een groot deel van de gekleurde afbeeldingen in dit boek op 
basis daarvan kon worden vervaardigd. Een vergelijkbare verklaring doet deze 
auteur in “Rhopalocera Javanica – Geïllustreerd overzicht der dagvlinders van 
Java” (deel I, p. 6), een wetenschappelijke uitgave van de Stichting Fonds “Land-
bouw Export Bureau 1916-1918”. Dit fonds wist tussen 1935 en 1942 vier delen 
in deze reeks uit te brengen (publicatienummers 12, 17, 22 en 26). 
 

Het Zoölogisch Museum presenteerde de collectie van Jo in haar eigen standaard vitrines aan het publiek. De oorspronkelijke vitrine- 
en ladekasten waren daardoor overbodig, en zijn in de loop der jaren verloren gegaan. In 2011 fuseerde dit museum met Naturalis 
te Leiden tot het huidige Naturalis Biodiversity Center. Nog steeds kunt u in de Sleutelstad de imposante verzameling, thans geïn-
tegreerd in de hoofdcollectie, komen bewonderen. Helaas werd als gevolg van vraat door museumkevers het Nederlandse deel 
gedecimeerd, hetgeen vermoedelijk plaatsvond in de periode vóór de schenking aan het museum. 

Het album “De vlinders van Java” werd in Nederland 
gedrukt maar alleen in Nederlandsch-Indië uitgege-

ven. Als gevolg van het tropische klimaat, de Ja-
panse bezetting en de Indonesische Onafhankelijk-
heidsoorlog is de uitgave behoorlijk zeldzaam ge-

worden (collectie auteur). 
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Noten: 

1 Ook Jhr. H. van Coehoorn van Sminia uit De Steeg overschatte zich-
zelf als wedstrijdrijder. Hij finishte om 21.10 uur, en keerde dus even-
eens zonder Elfstedenkruisje huiswaarts. 
2 In de eerder aangehaalde uitschrijving voor het bevolkingsregister 
van Tilburg wordt als nieuw adres Huize Mariposa, Overbeeksingel 5 
opgegeven. Voor een verklaring van deze foutieve straatnaam verwijs 
ik naar het tekstblok “Babylonische straatverwarring” bij de voorgaande 
aflevering. Maar ook de Arnhemsche Courant van 13 augustus 1920 
is abuis in een opsomming van gevestigde personen in de gemeente 
Rheden met de vermelding Overbeeklaan 5. Dat beide bronnen dit 
huisnummer hanteren zou kunnen getuigen van een vooruitziende blik. 
Want, zoals we in het slotdeel van deze reeks zullen vernemen, ont-
vangt Mariposa in 1958 dit nummer. 
3 De twee bouwdossiers (beiden met toegangsnummer 2508-01 en de 
inventarisnummers 42-1687 of 43-2235) zijn bij het Gelders Archief 
foutief gerangschikt onder Overbeeksingel. Deze fout zal een gevolg 
zijn van de Babylonische straatverwarring die we in deel 1 van deze 
artikelenreeks bespraken. 
4 De dienstbodenkamer bevond zich aan de straatzijde op de bovenste 
etage met links daarvan twee kamers voor logés en/of een tweede 
meisje. Direct onder het slecht geïsoleerde dak was het er ’s winters 
koud, en in de zomer bloedheet. Men zal per seizoen zijn aangenomen 
want de woningkaart levert ons in de periode 1920-1940 zo’n tien ver-
schillende namen (Gelders Archief toegangsnummer 2503, inventaris-
nummer 2455, scans 0395 t/m 0398). 
5 Erfgoed Leiden en Omstreken, Bevolkingsregister, toegangsnummer 
NL-LdnRAL-900, inventarisnummer 2213, scan 004. Op de website 
www.wikidata.org wordt Jo abusievelijk vermeld als hoogleraar Ento-
mologie verbonden aan de Universiteit van Leiden en de Technische 
Universiteit van Delft. Volgens Ans Kluit-Schut (Stichting Historische 
Commissie LU Leiden) en Abel Streefland (Universiteitshistoricus TU 
Delft) is hij verward met de hoogleraar Pieter Johannes van den Berg 
(zonder “h” en geboren 13 december 1924 te Schiedam) die in 1984-
1989 Scheikunde doceerde in Leiden en in 1962-1988 Scheikundige 
technologie in Delft. 
6 Godard Tweehuijsen, als informatiespecialist verbonden aan het Na-
turalis Biodiversity Center te Leiden, kan melden dat beide catalogi in 
hun beheer zijn (het eigendom berust bij de NEV): 83030 Heterocera 
Nederlandsch-Indië en 83031 Rhopalocera – Catalogus van de Lepi-
doptera voorkomend in de collectie Nederlandsch-Indië. In 1921 brengt 

Jo een bezoek aan Brazilië, Argentinië en Chili. Zijn reisverslag ver-
scheen onder de titel “Indrukken van mijn reis naar Zuid-Amerika” in 
de Entomologische Berichten van 1 maart 1922, Deel VI No. 124 (te 
downloaden via www.biodiversitylibrary.org). 
7 Ik wil collectiebeheerder Lepidoptera (vlinders) Rob de Vos en curator 
Dr. Eulàlia Gassó-Miracle, beiden verbonden aan het Naturalis Biodi-
versity Center te Leiden, danken voor hun informatieve ondersteuning 
bij de totstandkoming van deze publicatie. Ook oud-collectiebeheerder 
vlinders Willem Hogenes, van het voormalige Zoölogisch Museum te 
Amsterdam, dient om die reden genoemd te worden. Aangaande de 
gekochte vlinderpreparaten meldt De Vos nog dat veel vindplaatseti-
ketten onjuistheden bevatten. Handelaren namen het daarmee niet zo 
nauw, in tegenstelling tot de uiterst accurate Van den Bergh, om zo 
beter te kunnen verkopen! 
8 Bij het beschrijven van een nieuwe soort is het in de taxonomie ge-
bruikelijk achter de Latijnse soortnaam de naam van de auteur, in dit 
geval Van den Bergh, plus het jaartal van publicatie te plaatsen. Helaas 
bleken enkele claims van Jo onterecht, aldus de bij noot 7 genoemde 
De Vos, daar ze reeds in 19e eeuw waren ontdekt en beschreven. 
Maar bijvoorbeeld Appias leptis citrinus, een koolwitje die alleen op het 
eiland Simaloer (ten noordwesten van Sumatra) een citroengele vleu-
gelkleur heeft, draagt nog steeds zijn auteursnaam. 
9 Administratief blijft het aangekochte deel bij het kadaster bekend als 
apart perceel met de aanduiding sectie I nummer 433, met als gebruik 
“bouwterrein”. 
10 In het boek Oorspronkelijk Veluwezooms (p. 203-206) lezen we dat 
Herman, behalve kruidenier, ook gemeenteraadslid en directeur van 
de Gemeentespaarbank was, naast nog tal van andere (vrijwilligers-) 
functies. Niet alleen om daarmee de publieke zaak te dienen, maar ook 
om er, via het opgebouwde netwerk aan contacten, zakelijk voordeel 
uit te slepen. Keerzijde was de enorme schuldenlast die hij naliet waar-
door zijn weduwe kamers moest verhuren om rond te komen. 
11 Dochter Toos Marie meldt dat haar vader (ook) bij de DELI Maat-
schappij zou hebben gewerkt. Dit kon middels documenten niet wor-
den bevestigd. De handelsmij was vooral actief in de  tabak, en had 
haar hoofdkantoor in Medan, Sumatra. 
12 Jo wilde zich niet met insuline laten behandelen daar dit medicijn 
nog in een experimentele fase verkeerde. Hierdoor overleed hij uitein-
delijk aan de gevolgen van suikerziekte. 
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CAREL KALHORN, burgemeester in oorlogstijd 
 

Fineke Burgers 

 

 

Tegen de bezetter zijn en ogenschijnlijk toch meewerken, dat was wat een burgemeester in oorlogstijd kon 

doen. Maar in welke mate? En hoe oordeelde de Zuiveringscommissie hierover na de bevrijding? De positie 

waarin de bijna duizend Nederlandse burgemeesters in de Tweede Wereldoorlog terechtkwamen was 

buitengewoon moeilijk. Er ontstond een ingewikkeld getouwtrek tussen de Duitse bezetter, zittende 

bestuurders en ambtenaren en Nederlandse nazi's. Tussen daadwerkelijk verzet en moedwillige collaboratie 

schuilt een gebied vol grijstinten. 

 

 ‘…we zullen ons moeten aanpassen…loyaal meewerken 

met de Duitse autoriteiten. Niet in hun belang, maar in 

ons eigen belang’. Zo sprak burgemeester Zimmerman 

van de gemeente Rheden aan het begin van de bezetting 

tijdens de Tweede Wereldoorlog in de vergadering van 

de Raad der Gemeente op 27 juli 1940. 

 

Vertrek Zimmerman 

Op 16 november 1940 wordt burgemeester Zimmerman 

echter gearresteerd, maar na een paar weken weer 

vrijgelaten. Hij mag zijn werk niet meer hervatten. Na de 

landelijke ‘februari-staking’ op 25 en 26 februari 1941 

worden veel burgemeesters die niet in de pas lopen 

vervangen. Op 7 april 1941 krijgt Zimmerman dan ook 

bericht dat hij ontslagen is. Later zal hij opnieuw worden 

gearresteerd en als gijzelaar naar het elite-kamp St. 

Michielsgestel worden gebracht. Op 5 september 1944, 

‘Dolle Dinsdag’, zal hij pas terugkeren naar Velp.  

 

Op 1 september 1941 krijgt de gemeenteraad te horen – 

‘dat hun werkzaamheden blijven rusten’, aldus artikel 1 

van de verordening, die voor heel Nederland gold. Dat 

betekende dat de door de bezetter aangestelde 

burgemeesters de absolute leiding kregen over hun 

Carel August Franz Kalhorn. Ook hij moest na zijn 
benoeming als burgemeester van Rheden kiezen 

tussen goed en kwaad. 
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gemeentes. Dit werd voor de 

gemeente Rheden Carel August 

Franz Kalhorn.  

 

Installatie Kalhorn 

Op 11 oktober 1941 stond in de 

Arnhemsche Courant een ver-

slag van de installatie van de 

nieuwe burgemeester tijdens 

een sobere bijeenkomst in het 

gemeentehuis van Rheden. 

Daarin gaf hij blijk ‘van de 

twijfel die hij had gehad, toen 

hem werd gevraagd zijn sollici-

tatiebescheiden te willen opstu-

ren’. Het was een bestuurlijke 

baan, waar hij geen ervaring 

mee had. Ook besefte hij dat de 

staatsrechtelijke situatie in 

Nederland totaal aan het veran-

deren was en dat, als je trouw wilde blijven aan je 

geweten, je zeker moeilijkheden kon verwachten. De 

nieuwe burgemeester was zich daarvan bewust dat de 

verantwoordelijkheden die bij deze baan behoorden, 

zwaar konden wegen.  
 

Levensloop 

Zijn Duits klinkende voor- en achternamen had Carel 

August Franz Kalhorn te danken aan een Litouwse 

voorvader die met een Nederlandse vrouw was getrouwd. 

Carel Kalhorn zelf werd geboren in Amsterdam op 5 

april 1906. Zijn vader was leraar aan de kweekschool 

voor machinisten. Na zijn middelbareschooltijd, eerst in 

Amsterdam en later op het Christelijk Lyceum te 

Bussum, studeerde hij in 1928 af in de rechten aan de 

Universiteit van Amsterdam.  

In 1929 vertrok Kalhorn naar Singapore waar hij werkte 

als assistent-secretaris bij KPM (Koninklijke Paketvaart 

Maatschappij). Om de vier jaar kon hij met verlof naar 

Nederland. Daar ontmoette hij tijdens zijn tweede verlof 

Anna Cornelia Jens, geboren in 1918, waarmee hij op 2 

juli 1936 trouwde. Met haar vertrok hij nog diezelfde 

week met ‘De Marnix van St. Aldegonde’ weer naar 

Singapore.  

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 

keerden zij - met de ‘laatste boot naar Marseille’ - in 

maart 1940 definitief terug naar Nederland, met hun op 1 

januari 1940 in Singapore geboren dochtertje. 

 

Een nieuwe loopbaan 

In de oorlogsjaren was er geen emplooi in de scheep-

vaart. Eerst vond Kalhorn een plaats als jurist bij het 

departement van Justitie. Hij wilde, na zijn jaren in de 

tropen en zijn ervaring die hij had opgedaan, geen positie 

aanvaarden onderaan de ladder. Hij ambieerde wel een 

burgemeestersbaan.  

 

Maar eerst kwam hij terecht bij o.m. ‘Arbeid voor 

Oorlogsslachtoffers’ en ‘de Armenraad’ in Amsterdam, 

eind september 1940, gevolgd door een benoeming bij de 

Noord-Hollandse ‘Winterhulp’. Carel Kalhorn trad daar 

bij toeval, argeloos binnen.  

Installatie van Carel Kalhorn als burgemeester van Rheden 
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Winterhulp was de gebruiksnaam van de Stichting 

Winterhulp Nederland (WHN), dat was de organisatie 

die tijdens de oorlog alle maatschappelijke 

hulpverlening, zoals die werd verleend door de overheid, 

particuliere en kerkelijke organisaties, zou gaan over-

nemen. Winterhulp kwam echter steeds meer onder 

invloed van de NSB, iets wat Kalhorn niet wilde. In april 

was hij nog benoemd als Provinciaal Directeur 

Winterhulp Gelderland, later bedankt hij voor deze 

functie. Op zijn verzoek werd toen voor hem gezocht 

naar een plaats waar een burgemeester werd gezocht.  

 

Aanvankelijk zou hij naar de kleinere gemeente Putten 

gaan, maar om dat Kalhorn al in Velp woonde als hoofd 

Winterhulp in Gelderland vroeg mr. S. van Heemstra of 

hij burgemeester van Rheden wilde worden, omdat die 

plaats vacant was. S. van Heemstra was Kalhorns 

voormalige werkgever van KPM en was inmiddels 

Commissaris der Provincie in Gelderland.  

 

De sollicitatielijst voor deze positie bevatte tal van 

vragen, o.a. "Zijt gij lid van de NSB?", antwoord: 

"Neen." "Hebt gij sympathie voor de NSB?", antwoord: 

"Neen". Toch kwam na enige tijd de benoeming van het 

burgemeesterschap van Rheden voor Carel Kalhorn af. 

 

Burgemeester van Rheden  

Zo legde Carel Kalhorn op 27 september 1941 de eed af, 

dat hij ‘trouw aan mijn eed mijn ambtelijke plichten zal 

vervullen en niet zal beschamen het vertrouwen dat 

blijkens deze benoeming in mij wordt gesteld’ en zwoer 

hij ‘dat ik het in het bezette Nederlandsche gebied 

geldende recht getrouw zal toepassen en de belangen van 

Rheden zal bevorderen en voorstaan’.  

Als burgemeester van Rheden woonde Kalhorn samen 

met zijn moeder in Velp op de Rozendaalselaan 40.  Zijn 

vrouw had zo`n grote moeite met de burgemeestersbaan 

onder Duits gezag dat zij in Amsterdam bleef. Later zou 

de breuk definitief worden. 

 

De gemeenteraad van Rheden zag niets 

in de door de Duitsers benoemde 

burgemeester en stelde zich dan ook 

zeer gereserveerd op. Maar Carel 

Kalhorn ging aan de slag met 'gewone’ 

burgemeesterstaken. Zo bezocht hij in 

juni 1942 de 103-jarige, toen oudste 

inwoonster van Nederland, ‘Tante 

Mieke’ Stenfert uit Dieren met een 

taart van het gemeentebestuur. Maar op 

den duur kruisten steeds grimmiger 

zaken zijn pad, die vroegen om 

‘stuurmanskunst’: in beslag genomen 

paarden, zodat er niet meer met paard 

en wagen begraven kon worden, er was 

een gemeentesecretaris die hout 

‘regelde’ uit eigenbelang, waarvoor de 

bezetter de doodstraf eiste, maar 

Kalhorn wist die straf om te zetten in 

een geldboete van ‘maar’ ƒ 2500,-, er 
Woonhuis Kalhorn Rozendaalselaan 40, Velp 
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waren straten met huizen die á la minute ontruimd 

moesten worden t.b.v. van een in Velp in te richten 

stafkwartier van de luchtmacht met 1500 tot 2000 

militairen, wat na veel geregel en verdriet voor de 

bewoners, op het laatst toch niet doorging! 

 

Door de bevolking werd hij in het begin gemeden, maar 

in de loop van de tijd kreeg men de indruk dat de nieuwe 

burgemeester helemaal niet zo pro-Duits was. Gegevens 

van Kalhorn verkregen werden door het gemeente-

personeel gebruikt om daarmee Duitse plannen te 

verhinderen of te ontkrachten. Ook via de telefoon kon 

burgemeester Kalhorn enorm te keer gaan als er bevelen 

van de Sicherheitsdienst binnenkwamen en wist hij 

menigmaal hun plannen te torpederen. Het bleek achteraf 

ook niet toevallig als mensen werden gewaarschuwd via 

de politie in Velp als er arrestaties dreigden door de SD. 

Kalhorn had een goede verhouding met de commissaris 

van politie, Borstlap. Weinigen waren zo principieel als 

deze Rhedense politiecommissaris, die in augustus 1940 

was benoemd. Borstlap weigerde mee te werken aan de 

arrestatie van joden en werd daarom in december 1942 

ontslagen. Burgemeester Kalhorn deed in 1943 vergeefse 

pogingen de benoeming van de S.D.-er Kuyper als 

nieuwe politiechef van Rheden in zijn plaats tegen te 

houden. 
 

Opmerkelijk was dat het schilderij van Koningin 

Wilhelmina, dat in de raadszaal in het gemeentehuis te 

De Steeg aan de muur hing, daar de gehele oorlog op 

dezelfde plaats, achter de stoel van burgemeester 

Kalhorn, is blijven hangen, zij het met een laken ervoor. 

De nieuwe burgemeester had het niet gemakkelijk in zijn 

werk. Hij moest met de bezetters omgaan op het 

gemeentehuis. Links en rechts hielp hij wel onderduikers 

en wist leed van de burgers te verzachten.  

 

Winterhulp 

Winterhulp behoorde in het begin van de bezetting tot de 

taak van de burgemeester. Hij werd daardoor auto-

matisch lid en buurtschapshoofd van de Nederlandsche 

Volksdienst. Deze NVD moest de Winterhulp en andere 

organisaties overkoepelen om het hele domein van de 

sociale en maatschappelijke zorg voor haar rekening te 

nemen. Het was voor de bezetter gelijk een test-

mogelijkheid om te zien of de burgemeesters zich loyaal 

aan de bezetter gedroegen. De meesten deden mee en 

wilden de zaak niet op de spits drijven, daar anders een 

NSB’er de leiding kreeg en men op deze manier nog kon 

toezien hoe de opgehaalde gelden werden besteed. De 

burgemeesters plaatsten advertenties voor winterhulp 

met de vraag om toch royaal te geven voor de behoeftige 

medeburger. Burgemeester Kalhorn ging echter nog een 

stapje verder om zijn loyaliteit te bewijzen. Op 25 maart 

1942 vroeg hij aan zijn gemeenteambtenaren 1 procent 

van hun maandsalaris te schenken aan winterhulp.  

 

Deze opdracht is hem na de oorlog bij zijn beoordeling in 

de ‘zuiveringsperiode’ zwaar aangerekend. Hij verde-

digde zijn handelen over dit feit later als volgt:  

 

Bedekt portret van Kon. Wilhelmina in de raadszaal van Rheden 
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‘De uitgifte van de circulaire van 25 Maart 1942 aan het 

gemeentepersoneel van Rheden vond niet haar oorzaak 

in liefde tot de winterhulp, anders zou ik wel op 

uitgebreider schaal en ook bij andere gelegenheden, 

zooals in de plaatselijke pers of bij mijn installatie, 

propaganda gevoerd hebben. De reden was een geheel 

andere. Sinds mijn optreden als burgemeester waren 

mijn conflicten met de NSB steeds grooter vormen gaan 

aannemen. De plaatselijke NSB-ers konden het niet 

verkroppen dat een niet NSB-er burgemeester was en dat 

zij van mij overal tegenwerking ondervonden. Als gevolg 

daarvan kreeg ik bezoek van den fabrieksdirecteur  

E. Hermes, jachtvriend van den Beauftragte, die mij 

namens den Beauftragte kwam zeggen, dat deze mijn 

benoeming zeer betreurde en dat ik ontslagen zou 

worden als ik niet met de NSB tot samenwerking zou 

komen. Zoals reeds eerder werd vermeld, was ik in die 

dagen druk bezig met het verzamelen van gegevens over 

het vliegveld Deelen, waarbij het burgemeesterschap 

niet alleen een prachtige dekmantel, doch ook een 

belangrijk hulpmiddel was. Het was daarom van belang 

het ambt niet te verliezen. Ik zocht dus naar een middel 

om een zekere goodwill te scheppen.’ 

 

Onduidelijk hierbij is wat voor een burgemeester van 

Rheden het belang kan zijn geweest, gegevens over het 

vliegveld Deelen te verzamelen. 

 

Circulaire 

“Samenwerking met de NSB zooals geeischt werd, wilde 

ik niet”, aldus Kalhorn, “Het moest iets nieuws zijn; iets 

dat indruk zou maken en dat toch voor niemand gevaar 

inhield. Zoo ontstond het idee van een circulaire aan de 

ambtenaren over een collectieve gift aan de winterhulp. 

Dat de ambtenaren zouden weigeren, stond voor mij 

vast; daarvoor kende ik de stemming te goed. […] Bij 

een tweede circulaire van 7 april werd, mede op 

aandrang van het departement, de zaak ook formeel 

geheel geliquideerd, nadat ik reeds mondeling de 

verkeerde indruk van de circulaire bij de ambtenaren 

gecorrigeerd had en niemand onder druk had gezet. Een 

desbetreffende verklaring van de voornaamsten van het 

gemeentepersoneel gaat hierbij.” 

 

De gemeenteambtenaren Rijnenberg, Hortsing, 

Straalman, Kuyk, Withaar, Laar, legden hierover op 18 

maart 1946 de volgende verklaring af:  

 

…’door de burgemeester den Heer Kalhorn, op geen der 

ambtenaren, beambten of werklieden eenige druk is 

uitgeoefend en dat voorzover aan hen bekend de 

circulaire voor den Winterhulp geen financieele 

voordeelen heeft opgeleverd. Dat geen der ambtenaren 

of werklieden eenige hinder of last hebben ondervonden’. 

 

Desondanks betoogde Carel Kalhorn na de oorlog bij zijn 

verhoor dat hij deze actie steeds diep heeft betreurd. 

 

Evacuées 

Na de verloren Slag om Arnhem in september 1944 

besloot de Duitse bezetter tot ontruiming van de stad 

Arnhem. Aan de kant van Oosterbeek ten westen van 

Arnhem, werd nog gevochten, daarom trokken velen 

naar het oosten. Zo werd de gemeente Rheden, vooral het 

dorp Velp op 23 september overstroomd door duizenden 

en nog eens duizenden evacuées. Voor hen werd door de 

Evacuatie uit Arnhem 
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burgemeester op zondag 24 september meteen een 

speciale keuken voor massavoeding georganiseerd. Een 

deel van de mensen werd na een paar weken weer 

doorgestuurd, maar uiteindelijk zou de gemeente acht 

maanden lang meer dan 9000 Arnhemse vluchtelingen 

onderdak bieden, met alle problemen van huisvesting en 

voedselvoorziening vandien. In oktober 1944 deden zich 

ook weer geruchten voor, in de wereld geholpen door de 

Sicherheitsdienst, dat zelfs heel Velp zou moeten 

evacueren. Burgemeester Kalhorn verzette zich toen fel 

en met succes tegen die eventuele evacuatie.  

 

Persoonlijk leven 

Begin 1943 had Carel Kalhorn kennisgemaakt met een 

jonge vrouw, Beatrice (Trix) Allart. In september `44 

meldde zij zich aan als vrijwillig verpleegster bij het 

Rode Kruis in Arnhem, waar haar moeder toen woonde. 

Men stuurde haar naar het St. Elisabeth Gasthuis aan de 

Utrechtseweg, dat in de frontlijn van de oorlogs-

gevechten lag. 

 

Zo kreeg zij te maken met de evacuatie van de patiënten 

uit dit ziekenhuis vanwege de Slag om Arnhem. Later 

werd Trix geplaatst in een noodziekenhuis in de 

Vondellaan in Velp dat burgemeester Kalhorn in de 

dorpsschool vlak bij het bestaande ziekenhuis had laten 

inrichten. Op 6 januari 1945 trad Carel Kalhorn met haar 

in het huwelijk op het gemeentehuis van Rheden. De 

kerkelijke inzegening volgde in de Hervormde Kerk in 

de Kerkstraat te Velp. 

 

Bevrijding  

Meteen na de bevrijding op 16 april 1945 werd door de 

commissaris Militair Gezag in de provincie Gelderland 

bevel gegeven tot wat werd genoemd ‘staking’ van de 

functie van burgemeester van Rheden. Deze taak werd 

tijdelijk overgenomen door de Binnenlandse Strijd-

krachten. Op 18 april trad burgemeester Zimmerman 

weer in functie. 

 

Tijdens de zuiveringsperiode die volgde, werden alle 17 

ambtenaren van de gemeente verhoord door de 

Zuiveringscommissie. Zo ook burgemeester Kalhorn. 

Volgens het zuiveringsbesluit ‘kan in afwachting van een 

onderzoek omtrent de noodzakelijkheid van ontslag of 

een maatregel [...] den betrokkene zonder opgave van 

redenen worden aangezegd, de uitoefening van zijn 

functie te staken.’ Als een burgemeester gestaakt was 

kreeg deze nog wel zijn salaris.  

Ziekentransport 23 september 1944 

Huwelijksinzegening Hervormde Kerk Velp januari 1945 
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Berechting 

Door de Zuiveringscommissie werd aan Carel Kalhorn 

het volgende ten laste gelegd: 

`Is in de bezettingstijd benoemd tot burgemeester van de 

gemeente Rheden. Is provinciaal leider geweest van de 

Winterhulp Nederland tevens lid en buurtschapshoofd 

van den Nederlandsche Volksdienst. Is niet aange-

houden.’  

 

Vriendschappelijke contacten met Duitsers telden zwaar, 

maar vooral het meewerken aan verdedigingsmaat-

regelen dan wel het (gedwongen) rekruteren van arbei-

ders die de stellingen aanlegden werd de burgemeesters 

zwaar aangerekend. Medewerking aan de Jodenvervol-

ging kwam vreemd genoeg niet voor in deze beoordeling 

en speelt daarom nauwelijks een rol in de naoorlogse 

zuivering.  

 

Getuigenverklaringen 

Hierna begon een periode van onderzoek, die duurde tot 

begin 1947 waarbij personen en instellingen hun oordeel 

over handel en wandel van Carel Kalhorn in heden en 

verleden konden uitspreken.  

De getuigenverklaringen waren over het algemeen 

positief, zoals vanuit zijn vroegere woonplaats Bussum 

door de Politieke Opsporings Dienst Hilversum, die 

berichtte ‘dat bij onze dienst niets ten nadeele is kunnen 

blijken.’ 

 

In Velp meldde de recherche dat Kalhorn 6 personen half 

december lijsten liet samenstellen van alle mannen 

tussen 16 en 60 jaar uit het bevolkingsregister van 

Rheden. Deze werden gebruikt om krachten te werven 

voor verdedigingswerken bij de Rijn en IJssel. 

Kalhorn werd hierover verhoord, waarbij hij als verde-

diging aanvoerde dat men ook geprobeerd heeft dit 

bevolkingsregister te laten verdwijnen. In opdracht van 

de Duitsers moest het naar Apeldoorn vervoerd worden. 

Later werd dit bevolkingsregister verbrand terug-

gevonden op het kerkhof van de plaats Hall.  

 

De Politieke Dienst van Velp vond dat Kalhorn misbruik 

had gemaakt van zijn functie als burgemeester, waar men 

het verhaal van de 1 procentsregel van het salaris van de 

gemeente-ambtenaren ten behoeve van de winterhulp te 

berde bracht. Ook beschuldigde zij hem ervan ‘dat hij 

medewerking heeft verleend en leiding heeft gegeven 

aan het tot stand komen van voor den vijand van groot 

belang zijnde opgaven van personen voor de O.T.’ 

(Organisation Todt, fb). De chef Politieke Dienst, B. 

Elzinga verzocht om ‘voornoemden Kalhorn te doen 

interneeren of althans hem huisarrest op te leggen, in 

afwachting van zijn berechting’. 

 

Uit een brief van de Commissaris der Koningin in de 

provincie Gelderland, gedateerd 2 april 1946, gericht aan 

de minister van Binnenlandse Zaken komt na de 

prijzende zinsnede dat burgemeester Kalhorn een ‘zegen’ 

geweest is voor zijn gemeente, toch de conclusie dat: 

 

‘ ….. de adviescommissie voor de zuivering van 

burgemeesters op de Veluwe en het Centraal Orgaan op 

de Zuivering van het Overheidspersoneel de overtuiging 

is toegedaan, dat men in mr. Kalhorn te doen heeft met 

een opportunistisch en in zoverre niet betrouwbaar man, 

wiens geaardheid en gedrag aanleiding geven tot de 

conclusie, dat hij in zoo ernstige mate in het betrachten 

van de juiste houding in verband met de bezetting te kort 

is geschoten, dat hij niet in den Overheidsdienst kan 

worden gehandhaafd.’ 

 

Maar daar tegenover staan dan weer de bevindingen van 

Luitenant-kolonel L.J. Rieber, gewestelijk commandant 

van de O.D  (Ordedienst), die op 6 februari 1947 vindt 

dat:   

‘Bij het uitvoerige onderhoud dat ik met Kalhorn had, 

kreeg ik van hem een zeer gunstige indruk, dit is zeker 

geen nationaal socialist geweest, was ook geen lid. Ik 

ben van oordeel dat het niet noodig is nog maatregelen 

tegen hem te nemen, hij is natuurlijk als burgemeester 

geschorst. Ik adviseer derhalve tot seponeering’. 
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Het oordeel van het Ambtenaren Tribunaal 

Het zuiveringsonderzoek was moeilijk, omdat men vond 

dat de persoon Kalhorn zijn  verweerschriften 'met 

bekwaamheid en raffinement' had opgesteld, zo was het 

oordeel. Wel heeft hij evacuatie van de burgers van Velp 

en omgeving verhinderd, zo had men ervaren. Hij heeft 

veel mensen kunnen helpen, hun leed verzachten, zelfs 

wel van een wisse dood door de bezetters kunnen redden. 

Hij was voorzichtig in zijn uitlatingen. Er waren acties, 

o.a. als de bezetters zijn medewerking nodig hadden voor 

inkwartiering voor hun mensen. Hij had van autoriteiten 

gedaan kunnen krijgen dat men zou toelaten dat hij zijn 

gemeente in districten onderverdeelde. Aan het hoofd 

van deze districten stelde hij dan een vertrouwd burger 

aan, die zijn omgeving goed kende en wist waar NSB'ers 

woonden, waar sympathisanten met de Duitsers zaten, 

waar mensen geleden hadden door gevangenneming of 

fusilleren van verwanten. 

 

Toch eervol ontslag 

Minister Beel van Binnenlandse Zaken verklaart op 22 

november 1946: “Wat betreft het ontslag van burge-

meester Kalhorn te Rheden, dat is een zeer moeilijk geval 

geweest. De heer Kalhorn verdiende, volgens het advies 

van de commissie tot zuivering van de burgemeesters in 

Gelderland, den dank van de gemeente Rheden en van 

vele Arnhemmers vanwege zijn optreden, maar aan den 

anderen kant gaf zij, weliswaar met enige aarzeling, als 

haar oordeel te kennen, dat ontslag moest worden 

verleend krachtens het Zuiveringsbesluit. De commissie-

Patijn, alsmede de Commissaris der Koningin hebben 

voorgesteld ontslag krachtens het Koninklijk besluit F 

221, dat is  eervol ontslag met behoud van wachtgeld”. 

 

Van de 925 burgemeesters werden er meer dan 

vijfhonderd wegens een of andere vorm van falen 

ontslagen, verreweg de meesten wegens ‘ontrouw’. Dat 

Carel Kalhorn ‘ongevraagd eervol’ ontslag kreeg, was 

het minst zware oordeel dat een burgemeester kon 

overkomen. Dit dubieuze voorrecht viel slechts 51 

gevallen ten deel. Tot slot werd op 17 februari 1947 de 

buitenvervolgingstelling en de onder beheerstelling van 

zijn vermogen opgeheven door de Procureur-Fiscaal van 

het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem. 

 

Naschrift 

Vlak na de oorlog wist 

Carel Kalhorn tijdelijk 

een baan te bemachtigen 

bij de Britse Inlich-

tingendienst te Arnhem. 

Vanwege zijn eerdere 

ervaring met scheep-

vaartzaken probeerde hij 

al tijdens de afhandeling 

van het Zuiverings-

onderzoek een baan te 

krijgen op dit gebied. In 

1950 werd hij door 

minister Luns en het 

ministerie van Verkeer 

en Waterstaat onder 

minister J. Algera als 

Rijnvaart- en Verkeersattaché benoemd in Bonn. Carel 

Kalhorn overleed in april 1960 in zijn toenmalige 

woonplaats Mülheim am Ruhr (D) op 54 jarige leeftijd. 

 
Bronnen: 
 Nationaal Archief: Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, Nr, 

toegang 2.09.09, 8611-dossier 396, 8538 – dossier 7664, dossier 
108759-11976 

 Nationaal Archief nr. toegang 2.16.33, inventarisnummer 2 
 C.A.F. Kalhorn, Rijnvaart- en Verkeersattaché te Bonn, 1950-1960, 

Gelders Archief, 1557 – 057, 265, 331, 814, 2503 – 6.1 
 Burgemeester in oorlogstijd, door Peter Romijn 
 Rijpstra`s ondergang, door A. Hulshof 
 Arnhem `44-`45, door P.R.A. van Iddekinge 
 Rhedens nieuwe burgemeester. Arnhemsche Courant 3-20-`41   
 Velpsche Courant van 6 mei 1970: “Was burgemeester. Kalhorn goed of 

fout?” door Theo Peelen 
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 Afkomst-A’dams Archief 
 huw. 1 Adv. 1936 Centraal Bureau voor de Genealogie 
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1916-1954" J. C. Allart-Leyer,-  
 Afbeeldingen: Privé-archief Fam. Kalhorn 
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Diaconie woningen in Dieren 
 

Jos Leeman 

 

 

Diaconie woningen 

De ‘Diaconie-woningen’ in Dieren werden gebouwd aan 

het Schoolpad, vlakbij de Noorderstraat.  

Ze stonden aan het schoolplein van de voormalige lagere 

'School met de Bijbel' (nu P.C. Basisschool 'De Boom-

gaard', locatie Zuid).  

De huisjes werden ook de ‘armen-woningen’ genoemd. 

Om deze woningen te kunnen bouwen, kocht in 1891 de 

Diaconie van de Gereformeerde Gemeente 965 m2 grond 

van de weduwe Brinkhorst voor ƒ 1.310,40.  

De architect was Uiterwijk en voor ƒ 3.438, -- bouwde 

aannemer J. Maandag 6 huisjes.  

Op 15 november 1891 werd de eer-

ste woning betrokken door de we-

duwe Van Tent-Beumer. De huur 

bedroeg ƒ 30 per jaar. De huisjes 

hebben 70 jaar dienstgedaan.  
 

Bedrijfsterein 

In december 1961 weren de wonin-

gen verkocht voor ƒ 20.000, -- aan 

de verzinkerij van Roverts, die de 

woningen sloopte om het terrein als 

bedrijfsruimte te gebruikten. Na 

verplaatsing van het bedrijf naar 

het industrieterrein langs het Ka-

naal, werden er nieuwe woningen 

gebouwd op het terrein, dat inmid-

dels aan de Noorderstraat ligt. 

Deze woningen staan er nu nog. 

 
Informatie: www.rhedenopdekaart.nl, 
Dieren, Religie 

Kaartje met de ligging van de verdwenen diaconie woningen 

Diaconiewoningen, Schoolpad 5-13, Dieren, ±1950. Foto collectie Joost Grol 
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BOEKBESPREKING 

BILJOEN, KASTEEL, BEWONERS, LANDGOED 

Conrad Gietman, Jorien Jas (red.) 

 
 

Toen in 2006 de 76-jarige Johan Hendrik Willem Lüps 

overleed, waren er geen erfgenamen die in staat waren 

het kasteel Biljoen te onderhouden. Deze laatste eigenaar 

had bepaald dat het landgoed met kasteel samen te koop 

moest worden aangeboden. Een uitdrukkelijke wens 

naast andere voorwaarden was ook, dat het kasteel zijn 

woonbestemming moest behouden. 

 

In 2009 heeft het Gelders Landschap en kastelen, het 

GLK, het kasteel kunnen bemachtigen. Ook kwam men 

in contact met bemiddelde toekomstige bewoners. Het 

GLK liet een uitgebreide analyse maken van wat er 

moest gebeuren om het kasteel en het landgoed te 

conserveren en later te laten bewonen. Voor belang-

stellenden werden er bezichtigingen georganiseerd, b.v. 

op open monumentendag met grote aantallen bezoekers. 

Biljoen kreeg weer een plaats in de gemeenschap. Men 

was het erover eens: het werd allemaal prachtig en wat 

een historische en cultureel hoogstaande schat heeft de 

gemeente Rheden en in dit geval Velp op zijn grond-

gebied om te koesteren en te bewaren. 

 

En nu is daar dan het boek: BILJOEN, kasteel, bewoners, 

landgoed. 

 

Het is geschreven onder redactie van Jorien Jas, 

conservator en collectiebeheerder van het GLK en 

Conrad Gietman o.a. wetenschappelijk medewerker bij 

de Hoge Raad van Adel in Den Haag. Door een keur van 

deskundige specialisten worden de aspecten betreffende 

de restauratie en het herstel van Biljoen belicht. Het boek 

begint met een uiteenzetting van de restauratieplannen, 

het complexe proces van het samenbrengen van alle 

disciplines die betrokken waren bij het behouden, 

conserveren en het moderniseren op verantwoorde (dus 

terug te draaien) wijze. Er kwam in de loop van het 

onderzoeksproces veel meer boven ‘water’ dan men had 

begroot te moeten restaureren. Dit had tot gevolg dat nog 

meer fondsen moesten worden verkregen.  

Het boek bevat de complete geschiedenis van het kasteel 

en zijn omgeving. Tot in detail (met deelverhalen uitge-

licht op gekleurde bladzijden) wordt de ontstaans-

geschiedenis van het huis, het ontwerpen van de  tuinen 

van Biljoen en het in zijn tijd unieke landgoed 

Beekhuizen verteld.  
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De landschaps- en interieurfoto`s zijn talrijk 

en kleurig, vaak royaal over twee volle 

bladzijden en adembenemend mooi. Nooit 

vertoonde ‘kiekjes’ van de families met hun 

gedienstigen op het kasteel illustreren de 

verhalen, verteld door o.a. de historica Ileen 

Montijn. Tal van onderwerpen behorende bij 

het landleven en het wonen op een kasteel 

komen voorbij. De ‘grand tour’ die Johan 

Frederik Willem van Spaen in de 18e eeuw 

heeft gemaakt en de invloed daarvan op 

Biljoen. De jacht, de boerderijen behorende 

bij het kasteel, de tuinen en het onderhoud.  

 

De foto`s tonen de oude, gerestaureerde 

tapijten (geweven landschappen), de 

plafondschilderingen, de kleurkeuze voor het 

meubilair, de specialisten die op de vierkante 

centimeter hun priegelige werkzaamheden 

moesten verrichten. Ook worden afbeel-

dingen getoond van de vele kunstschatten 

die in het kasteel aanwezig waren of er nog zijn. In het 

hoofdstuk ‘Grandeur in stuc’ de wordingsgeschiedenis 

van de grote zaal met de putti en guirlandes en de unieke 

prenten naar Piranesi. Ook aan bouwkundige 

veranderingen van het kasteel in de loop der tijden, met 

de daarbij betrokken architecten, m.n. Eberson, wordt de 

nodige aandacht besteed. 

 

Piet van Cruyningen, met veel publicaties en studies over 

boerderijen en landgoederen op zijn naam, schrijft 

tenslotte in het laatste hoofdstuk over de toekomst van 

Biljoen. Wat zijn de uitgangspunten bij het beheer van 

een landgoed. De economische situatie in heden en 

verleden, de rol van de boerderijen en de veranderende 

gezichtspunten over het te voeren beleid. 

 

Voor het snel opzoeken van de verantwoording van de 

uitgebreide voetnoten achterin het boek, is een handig 

leeslint aangebracht. Het boek bevat een register op 

persoonsnamen, een landgoedkaart met bestaande en 

verdwenen bebouwing, duidelijke tekeningen van de 

bouwfases van het kasteel vanaf 1535-1885. Ook is er 

een tijdlijn opgenomen van voor 1530 met alle hande-

lingen en jaartallen die iets met de geschiedenis van de 

ontwikkeling van Biljoen te maken hebben. 

 

Het is een werkelijk prachtig boek met unieke luchtfoto’s 

en uitgebreide informatie over kasteel Biljoen en het 

landgoed. Niet alleen voor inwoners van Velp, maar voor 

iedereen met belangstelling voor geschiedenis, cultuur of 

natuur.  

Fineke Burgers 

 

 

Conrad Gietman, Jorien Jas (redactie), 

BILJOEN. KASTEEL, BEWONERS, LANDGOED, 

W-Books, i.s.m. Geldersch Landschap & Kasteelen, 

2020, Zwolle. ISBN 9789462583856, € 49,95, 360 p. 

(Introductieprijs € 39,95). 

   

Johan Lüps en Tisa de Blocq van Scheltinga,  
de laatste generatie Lüps op Biljoen 
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Mededelingen van het bestuur 
 

 
Waarde leden, 
 

Wanneer u dit blad in zijn geheel van voor naar achter leest dan 
heeft u, hier aangekomen, een flink stuk regionale geschiedenis tot 
u genomen. Gevarieerd, van keiharde bakstenen tot 125 jarig swin-
gende fanfaremuziek. Kortom, een uniek tijdschrift waar het bestuur 
trots op is. Toch is er met dit nummer een verandering in gang  
gezet. Nelleke den Boer-Pinxter heeft vanaf 2016 dit blad vorm- 
gegeven. Deze taak gaat met dit nummer over naar redactielid 
Rob Weenink, dit jaar nog begeleid door Nelleke. Deze mix van 
vernieuwing en continuïteit waarborgen een goede ontwikkeling 
van ons lijfblad. Nelleke neemt aan het eind van dit jaar, na 14 jaar 
(!!) afscheid van de redactie. Ondertussen is en wordt gezocht naar 
nieuwe redactieleden. Hans Witt heeft zich in het vorige nummer al 
voorgesteld. 
 

De redactie kan natuurlijk niet zonder de schrijvende leden. Geluk-
kige omstandigheid is dat we een flinke groep auteurs in ons mid-
den hebben. Dat gegeven leidt al enige jaren elke keer weer tot 
ruimtegebrek in dit tijdschrift.   
 
Het is al weer 10 jaar geleden dat Nederland en vele gemeenten in 
de ban waren van het maken van canons. Zo ook Rheden. 
ErfgoedGelderland merkt op dat de digitale versie van dit boekwerk 
de laatste jaren heel vaak (27.500 x) en langdurig wordt bezocht op 
hun website. De vraag wordt gesteld of na tien jaar de ‘40 vensters’ 
historisch gezien nog recht doen aan de gemeente.  

Het bestuur overweegt, in dit geval, 
geen aangepaste heruitgave van het 
boek. Een herziening of aanvulling van 
de bestaande digitale versie is het 
overwegen waard, zeker gezien de 
grote belangstelling voor ons streek-
verleden. 
Meer aandacht vergt het volgende: bij 
besluit van 17 oktober 1573 werden de 
schoutambten Velp en Rheden 
samengevoegd, tot wat later de 

gemeente Rheden zou worden. Dat betekent dat we over twee jaar, 
in 2023, het 450-jarig bestaan van het Ambt/de gemeente gaan 
vieren. Daar wil de Kring zijn bijdrage aan leveren. 
 

In de Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen* dat de kerstkaart met de 
15 hoogtepunten van Rozendaal en Rheden goed ontvangen is. De 
gekoppelde prijsvraag heeft menigeen minstens aan het denken 
gezet. Sommige inzenders zijn door beide gemeenten gaan 
zwerven op zoek naar de spitsen. Opvallend is de verscheidenheid 
aan gebouwde godshuizen in onze gemeenten en dat ze nog maar 
mondjesmaat die functie hebben behouden. 
 
De hoop van het bestuur is dat we met onze Kring in dit jaar weer 
hoogtepunten bereiken in de vorm  
van dorpswandelingen, lezingen en 
excursies. We kunnen niet wachten! 

 
Namens het voltallige bestuur, 
Harry Klein Koerkamp, voorzitter. 
 
* Heeft u de Nieuwsbrief gemist? Dan beschikt 
onze penningmeester en   ledenadministrateur niet 
over uw e-mailadres. Geef dat s.v.p. aan hem 
door!  
penningmeester@oudheidkundigekring.nl. 
 

 
 
Nieuwe leden die zich tussen 1 november en 1 februari hebben 
aangemeld: 
De heer J.H.J. Polman   ZEVENAAR 
De heer B.W.F. Zonderland   BAAK 
De heer W. de Haan   ZUTPHEN 
De heer H.J. Mulder   APELDOORN 
De heer J.T.W. Willemsen   MALDEN 
Mevrouw M.L.B. de Beyer   VELP 
Mevrouw G.J. Schmidt   VELP 
De heer G. Gierman   VELP 
De heer H.D.A. Hagen   OOLTGENSPLAAT 


