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Doelstelling  
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal is opge-
richt op 11 januari 1954 en stelt zich ten doel: de bevor-
dering van de kennis der geschiedenis van land en volk 
van de Zuidoost Veluwezoom, in het bijzonder van de ge-
meenten Rheden en Rozendaal.  
Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het houden 
van lezingen, exposities, wandelingen en excursies, het 
uitgeven van een tijdschrift en het bijhouden van een 
website, het bewaren van historische voorwerpen, docu-
menten, afbeeldingen, boeken en andere geschriften, het 
bevorderen en ondersteunen van onderzoek op histo-
risch gebied en de verschijning van publicaties daarover, 
alsmede het ondersteunen van en samenwerken met in-
stellingen, stichtingen en verenigingen die een soortgelijk 
doel nastreven.  
 

Archief  
Het archief van de Kring is grotendeels ondergebracht 
bij het Gelders Archief te Arnhem.  
Daarnaast heeft de Kring een eigen archiefruimte in 
’t Sprengenhus, Harderwijkerweg 25a, 6957 AB Laag-
Soeren, met boeken, documenten en een beperkte col-
lectie museale voorwerpen.  
Deze kan op afspraak worden bezocht. Afspraken kun-
nen worden gemaakt via e-mail (archief@oudheidkundi-
gekring.nl) of telefonisch via Jan de Bes (026-4953780). 
 
Lidmaatschap  
Het lidmaatschap kost € 25 per jaar.  
Aanmelding, wijziging of opzegging (vóór 1 december), 
kan plaatsvinden via de website of telefonisch/ schrifte-
lijk bij de penningmeester. 
Leden van de Oudheidkundige Kring ontvangen gratis 
het ledenblad Ambt & Heerlijkheid.  
 
Bankrekening  
NL83ABNA0556713591 t.n.v. 
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 
 
 
De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland. 
De Kring staat geregistreerd als ANBI-cultuurinstelling. 
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Wim van den Beukel 0313-414281 
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Hilde Brekelmans-Roelofs 026-4952480  
hildebrekelmans@upcmail.nl 
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Webmaster 
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tie. De in een artikel verkondigde mening is voor rekening 
van de auteur en kan daarom losstaan van de mening 
van bestuur of redactie. 
 
Rechten 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, op-
geslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of wijze 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever De uitgever heeft zich ingespannen om alle 
rechthebbenden van tekst- en illustratiemateriaal op te 
sporen. Mocht u menen rechten daarop te kunnen doen 
gelden, dan verzoekt zij u contact daarover met haar op 
te nemen. 
 
Losse nummers van Ambt & Heerlijkheid zijn voor  
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              Inhoud                                                             Van de redactie 
 
 

 

1 Inhoud en Van de redactie 

2 Peter Kars stelt zich voor 

3 Gajus Scheltema stelt zich voor 

4 Het ontstaan van de ‘Vereniging van het 

Aangespannen Paard Velp en Omstreken’ 

Frans Wellink 

10 Oranjefeesten in Dieren 

Jos Leeman 

18 Frederik Justus Hendrik Lodewijk baron 

d’Aulnis de Bourouill, Indisch ambtenaar en 

burgemeester 

Marthe Raven 

24 De Dingenfabriek in Velp 

Marijke Bruinewoud 

26 Mijn vader deed alles – in gesprek met Kees 

Schaap 

Henri Slijkhuis 

31 Begraafplaats Rozendaal 

Cathrien van de Ree 

36 Van villa Korvina tot huize Mariposa 

Jan van der Wal 

43 Boekbespreking Atlas van de IJssel 

44 Boekbespreking Meander duikt in de  

geschiedenis van Rheden 

45 Mededelingen van het bestuur 

Harry Klein Koerkamp 

 

 

De redactie heeft goed nieuws in coronatijd en wel dat het ons is gelukt twee 

nieuwe redactie leden te vinden: Peter Kars en Gajus Scheltema. Zij stellen 

zich aan u voor op de volgende pagina’s. 

In dit nummer vindt u kopij uit verschillende dorpen. Uit Rheden hoort u wat 

over het ontstaan van de ‘Vereniging Vrienden van het Aangespannen Paard 

Velp en Omstreken’ van Frans Wellink. In Dieren worden al bijna honderd 

jaar Oranjefeesten georganiseerd. Dat gebeurde volgens Jos Leeman al tij-

dens de regering van koningin Wilhelmina, rond 31 augustus, haar verjaar-

dag. Frederik Justus Hendrik Lodewijk baron d’Aulnis de Bourouill, was In-

disch ambtenaar en een van de eerste burgemeesters van de gemeente 

Rheden. Marthe Raven, die dit artikel geschreven heeft, is ook de schrijfster 

van: ‘Indië in Velp en Rozendaal een wandeling’, te downloaden op : 

https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2020/10/21/indie-in-velp-en-

rozendaal-een-wandeling. Een leuk alternatief voor de wandelingen van de 

Oudheidkundige Kring, die nog niet door kunnen gaan. 

In Velp ligt de Dingenfabriek, Marijke Bruinewoud vertelt erover.  

Als het even kan worden hier voorstellingen en exposities worden gehouden.  

Kees Schaap vertelt over het boerenbedrijf van zijn vader ‘het Gotingsgoed’ 

van Middachten in De Steeg. Henri Slijkhuis schreef zijn verhaal op. 

Op Rozendaal komt de geschiedenis van de begraafplaats aan bod, Cathrien 

van de Ree vertelt er over en in A&H 212 over bijzondere graven. 

Uit Velp hoort u meer van Jan van der Wal over huize Mariposa, met als bij-

zonderheid, dat daarvan op schaal een poppenhuis is vervaardigd.  

Gelukkig kunnen we weer terecht in de boekhandel. We hebben twee boek-

besprekingen voor u. Een bespreking door Ton Burgers van de Atlas van de 

IJssel en een door Hans Witt van Meander, een stripboek over de geschiede-

nis van de gemeente Rheden. Het stripboek is een leuk cadeautje voor de 

kinderen of kleinkinderen.  

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.        

Nelleke den Boer-Pinxter 

about:blank
about:blank
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NIEUW IN DE REDACTIE: PETER KARS 

 
 

Ik ben 59 jaar, getrouwd en heb samen met mijn 

echtgenote een samengesteld gezin bestaande uit vijf 

jongens met partners en sinds anderhalf jaar luister ik 

naar de eretitel van opa. Ik ben geboren in Arnhem doch 

heb mijn jeugd grotendeels in Oosterbeek en vanaf 1970 

in Velp doorgebracht. Vervolgens heb ik in Ellecom ge-

woond en tot op heden is mijn domicile Rheden aan de 

Veluwezoom. Ik ken de omgeving derhalve goed, be-

schik over een breed netwerk en zou ook nergens anders 

willen wonen. Om die reden ben ik naast mijn profes-

sionele werkzaamheden als fotojournalist en reporter 

voor enkele private opdrachtgevers binnen de Grond-, 

Weg- en Waterbouw actief vrijwilliger bij Natuurmonu-

menten en ik heb een brede belangstelling voor geschie-

denis en vanwege mijn Oosterbeekse jeugd onont-

koombaar voor Operatie Market Garden in het bijzonder.  

 

Naast mijn interesse in mondiale geschiedenis en 

geografie en klimaat ben ik maatschappelijk zeer 

betrokken. Zo stond ik in 2015 en 2016 voor de klas in 

de voormalige Arnhemse koepelgevangenis om Syrische 

vluchtelingen de beginselen van het Nederlands bij te 

brengen, haalde hun nareizende gezinnen van het 

vliegveld (een van de meest ontroerende momenten in 

mijn leven) en organiseerde inzamelingen van huisraad 

waarmee zo’n 30 toegewezen woningen konden worden 

ingericht. De laatste jaren ben ik met mijn echtgenote en 

twee bevriende stellen actief in Gambia waar we, dankzij 

crowdfunding en andere activiteiten in Nederland, zowel 

een ziekenhuis steunen als een kliniek en het mogelijk 

maken om staaroperaties, de aanvoer van medicijnen en 

andere noodzakelijke voorzieningen te realiseren. 

 

In mijn vrije tijd speel ik sinds mijn kinderjaren piano en 

met nog groter plezier keys (zoals dat tegenwoordig heet) 

in een zogenaamde coverband. Lezen en muziek (beide 

in de meest brede zin) zijn mijn grootste passie. 

In de omgeving ben ik in het verleden actief geweest als 

vrijwilliger voor Natuurmonumenten bij het Herstelplan 

Beekhuizen en in 2011 betrokken bij de verkiezing van 

Het Mooiste Pand van Nederland waarbij villa Rheder-

hof een renovatiebudget van 1 miljoen euro won. Hoe dat 

vervolgens betreurenswaardig is verlopen is bekend. 

Voor de Oudheidkundige Kring heb ik daar destijds nog 

rondleidingen georganiseerd met Frans Wellink.  

 

Toen ik werd benaderd om zitting te nemen in de redac-

tie van Ambt en Heerlijkheid heb ik geen seconde 

geaarzeld. Behalve de belangstelling voor lokale geschie-

denis ben ik een schrijver en sterker nog: ik houd van 

mooie verhalen en derhalve haal ik het grootste plezier 

uit het interviewen. Inmiddels heb ik de overige redactie-

leden virtueel ontmoet en dat bevestigt me in de juiste 

keuze om ja te zeggen. Kortom: ik heb er veel zin in. 
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NIEUW IN DE REDACTIE: GAJUS SCHELTEMA 

 
 

Mijn naam is Gajus Scheltema en ik ben sinds twee jaar 

woonachtig in een deel van het koetshuis van Biljoen in 

Velp. Een mooier uitzicht is moeilijk denkbaar! 

 

Ik ben in New York 

geboren, inmiddels 69 

jaar geleden, en na 

mijn rechtenstudie in 

Leiden bij Buitenland-

se Zaken gaan werken, 

wat ik tot mijn pen-

sionering drie jaar 

geleden heb volgehou-

den. Daardoor heb ik 

veel meer in het buiten-

land dan in Nederland 

gewoond. Mijn laatste 

plaatsing was Boeda-

pest, daarvoor o.a. 

Islamabad, New York, Kandahar, Amman, Bratislava, 

Wenen en Brussel.  

 

Los van mijn werk ging mijn belangstelling altijd al uit 

naar (kunst)geschiedenis en archeologie en over beide 

onderwerpen heb ik ook een aantal malen gepubliceerd. 

De laatste jaren hebben met name de achttiende-eeuwse 

Nederlandse tekeningen mijn belangstelling, zowel als 

verzamelobject als vanuit kunsthistorisch/publicatie 

oogpunt. 

 

Ik ben na mijn pensionering onder meer landelijk 

voorzitter geworden van de AWN-Nederlandse Archeo-

logievereniging en voorzitter van de Vrienden van het 

RKD- het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 

in Den Haag (lidmaatschap is welkom…).  

Met die achtergrond en belangstelling voor deze regio 

hoop ik een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan 

de redactie van het mooie blad Ambt en Heerlijkheid! 

 

 

Rectificatie 

In A&H 210 stond een artikel over het Strooiendorp in De Steeg. Jan van den Broek liet mij 

weten dat ik een portret van een verkeerde graaf bij het artikel had geplaatst. Daarom hiernaast 

het juiste portret van graaf W.F.Ch.H. Bentinck. 

 

Verder had hij een afbeelding voor mij van een gedenksteen met 

het jaartal 1920, dat boven de poort van het complex is te vinden. 

 

Nelleke den Boer-Pinxter 
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Het ontstaan van de  

‘Vereniging Vrienden van het Aangespannen Paard Velp en Omstreken’ 

Frans Wellink 
     

Van paarden en rijtuigen 

In 1966 zaten Willem Groenewoud H. Zn - verder zal ik 

hem Willem van Heuven noemen, daar hij de boer was op 

boerderij Midden-Heuven te Rheden - en ik 's middags na 

een vroege rit te paard, voor de omgebouwde hooiberg van 

Midden-Heuven, het restaurant De Ruif op Heuven, van 

een kopje thee te genieten. Willem van Heuven was gek 

op thee. Tot onze stomme verbazing hoorden wij een ou-

derwets geluid op de grindweg naar Heuven: knerpen 

noemde men dit. Wat kwam er aan? Een ouderwets open 

rijtuig met een span paarden ervoor en op de bok zaten 

Willem Groenewoud Azn. - van de boerderij Munniken-

hof gelegen aan de Brinkweg te Rheden, verder zal ik hem 

lange Willem noemen om verwarring te voorkomen - en 

zijn vriend Jan Brink. Open rijtuigen zag je toen al jaren 

niet meer. Het ‘aangespannen werk’ was deze twee paar-

den niet vreemd, daar zij voorheen voor het boerenwerk 

gebruikt werden. Het waren mooie Gelderse paarden. Het 

ene paard, genaamd Donald, was uit een geslacht waar de 

Groenewouds van de Munnikenhof al generaties mee fok-

ten en werkten. Het andere paard, genaamd Anja, was van 

Jan Brink en kwam uit de Achterhoek van een boer die het 

paard had ingeruild voor een tractor.  

 

Donald werd ook vanuit het zadel gereden door lange Wil-

lem. Oude bekenden! Lange Willem heeft met dit paard, 

en mij, bij de Landelijke Rijvereniging nog eens een 'point 

to point' van 40 km. gereden en gewonnen. Deze rit ging 

dwars door de bossen en heide, van Dieren naar Eerbeek 

en langs een andere route weer terug. Dat kon toen nog.  
 

Goed, het hele spul werd door dikke Willem en mij uit-

voerig bewonderd en geprezen. Wij waren onderstebo-

ven van deze 'nieuwe' manier van paardengebruik. Dit 

wilden wij ook gaan doen. Wij boden tot ƒ 1.500,- voor 

het rijtuig. Het bod werd geweigerd. Nu had Willem van 

Heuven nog een paard dat vroeger ook voor het boeren-

werk gebruikt werd en ik had een paard afkomstig van 

Jan van Dijk, de beroemde en roemruchte tuigpaardenrij-

der en winnaar op veel concoursen. Mijn paard moest de 

Heuven 1966: Ons eerste rijtuig. Dikke Willem op de bok,  

uw scribent als palfrenier. Huldiging familie Balzer. 
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aangespannen techniek dus ook beheersen. Een span 

paarden hadden wij dus al. Willem van Heuven had nog 

wat tuig op zolder liggen. Alleen hadden wij geen rijtuig 

en waar haal je dit vandaan?  

Willem van Heuven belde mij de volgende dag reeds op 

en vertelde dat hij een rijtuig te koop wist voor ƒ 1.000,-  

bij Gerrit de Koning te Ede. Een schitterende Duitse Jacht-

wagen, gebouwd net voor de oorlog. Wij kochten het rij-

tuig. Het rijtuig was zó mooi, dat wij de paarden er niet 

voor durfden te zetten aangezien we eigenlijk niet wisten 

of onze paarden wilden trekken of de boel kapot zouden 

slaan. Het oude tuig werd van zolder gehaald en de paar-

den ingespannen voor een oude platte landbouw luchtban-

denwagen. Er werd een oefenrit door het bos gemaakt. Het 

ging prima. Zondags werd het nieuwe rijtuig ingespannen 

en via de Snippendaalseweg naar de Brinkweg om lange 

Willem ons nieuw verworven bezit aldaar te laten zien. 

Dat was wat! Lange Willem dacht dat hij de enige was die 

zo ‘n rijtuig bezat. En wij dachten dat wij het op een na 

laatste rijtuig ter wereld hadden. Aangezien het leven im-

mers niet alleen bestaat uit zien, maar ook gezien worden, 

reden wij terug over de Posbank, speciaal vóór het over-

volle terras van het daar gevestigde restaurant. Wat een 

bekijks. Wat waren wij trots!  

Enkele dagen later sprak ik de heer Daan Modderman, een 

bekende paardenman, wonende in de Imbos. Hij had ons 

zondags zien rijden en vroeg mij: "Hoe haalt een eenvou-

dige agrariër het in zijn hoofd om tot eigen genoegen met 

een luxe aanspanning op zondag de Posbank te ronden?". 
 

Zwitsers boodschappenwagentje 

Ja, dat was toch even slikken. Al gauw bleek dat er veel 

meer rijtuigen waren dan wij dachten. Het platteland van 

Duitsland stond er vol mee. De Duitsers waren wat be-

houdender dan de Nederlanders geweest, maar wilden in 

die tijd toch wel van hun oude rijtuigen af. Een zekere 

heer Leufkens, een wat vreemde man, die in een oud  

vrachtwagentje leefde, toerde hiermee door Duitsland en 

kocht deze rijtuigen op. Om de week kwam hij met een 

rijtuig bij lange Willem aanzetten, goede en minder 

goede. Iedereen die een paard bezat, dacht deze voor een 

rijtuig te kunnen zetten en kocht een rijtuig bij lange Wil-

lem. Later hebben lange Willem, Jan Brink en ik nog 

eens twee vrachten rijtuigen in de buurt van Ulm in Zuid 

Duitsland gekocht. Lichte bergwagentjes met smalle wie-

len, die aldaar door Haflingers werden getrokken. Een 

enkele ziet men heden nog door het leven gaan als Zwit-

sers boodschappenwagentje.  

In een mum van tijd was de 

hele paardenwereld in de 

omgeving van rijtuigen 

voorzien. In de kring van 

paardenliefhebbers in deze 

omgeving bevonden zich 

nog enige heren die over de 

vooroorlogse kennis be-

schikten van het aangespan-

nen rijden. Zij waren bereid 

om ons hun kennis van het 

Daan Modderman 

Gerrit van Middelkoop 
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aanspannen, en het aangespannen rijden naar de oude re-

gels - methode  Achenbach - bij te brengen. Deze heren 

waren de reeds eerder genoemde Daan Modderman, hij 

reed met een rijtuig bij de Nederlandse  Driving Club en 

had o.a. een leven als ‘Herenkoetsier’ achter de rug, Ruth 

Addink, een oud paardenman die de mensport beheerste 

en bewoner van landgoed Snippendaal, en Gerrit van 

Middelkoop, hij was stalhouder in Velp en reed trouwe-

rijen per koets. 

 

Nieuwe vereniging 

De grootste problemen werden echter veroorzaakt door 

het aanschaffen van de tuigen en de restauratie/reparatie 

van de rijtuigen. Hier en daar lag nog wel wat verdroogd 

tuig (soms afkomstig van het Duitse leger) op een zolder, 

maar dit was direct geen onverdeeld genoegen, zelfs le-

vensgevaarlijk!  

 

Er waren gelukkig nog enige zadelmakers die het maken 

van tuigen nog beheersten. Bakker uit Hilversum voor het 

luxe en Fugers uit Soest voor het iets mindere luxe leer-

werk. Ook waren er nog een paar wagenmakers in het 

land. De gebroeders Ypenburg  te Doorn en Jan Peet te 

Meerkerk. En zoals het in Nederland gaat met gelijkge-

stemde zielen, alras werd er eind 1966 een club opgericht 

voor lieden die het mennen van de bok beoefenden of het 

wilden leren. ‘Vereniging  Vrienden van het Aangespan-

nen Paard Velp en Omstreken’ werd de naam. 

Misschien niet een bijster originele naam voor een vereni-

ging, maar men wist in ieder geval waar wij vandaan kwa-

men. ‘Koetsenclub’ was  de naam in de dagelijkse om-

gang. 

Wij werden de derde menvereniging in Nederland, tege-

lijkertijd opgericht met een menvereniging te Lienden. De 

menvereniging Glijen en Rijen uit de Alblasserwaard was 

er al jaren, zei het weinig glijdend en rijdend. De menver-

eniging uit Doorn was ons een jaar voor. En dan was er 

ook nog de chique Dutch Driving Club. Dit was geen men-

vereniging, maar een club van rijke en vooraanstaande 

Herenkoetsiers die het mennen (met personeel)  beoefen-

den, zij keken een beetje neer op onze activiteiten. Zij zijn 

bij mijn weten ook nooit lid van een overkoepelend orgaan 

geworden. Wij reden uitsluitend met authentiek materiaal. 

Geen wagentjes met luchtbanden of boerenkarren. Geen 

verkleedpartijen. Gewoon netjes. Hoofddeksel op en 

zweep in de gehandschoende hand. Wij reden onze aan-

spanningen volgens ‘de methode van Achenbach’, zoals 

onze hiervoor genoemde leermeesters  ons dat geleerd 

hadden.  
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Shownummers 

En er werd gereden! Er werden maandelijkse ritten geor-

ganiseerd. Nachtritten. Twee- of driedaagse tochten over 

de Veluwe. Met arrensleeën (uiteraard indien er sneeuw 

lag ). Burgemeesters, Sinterklazen en triomferende voet-

balclubs rondrijden. Kinderen van de leden werden per rij-

tuig getrouwd. Wij deden mee aan Ringsteken. Aan de 

Kastelentochten in Doorn en Vorden. Springconcoursen 

waar wij - tijdens de pauze - met onze antieke aanspannin-

gen optraden  met shownummers. 

Het wedstrijdrijden met twee paarden voor het rijtuig werd 

ingevoerd. Door onze vereniging werden de eerste wed-

strijden in Nederland (zonder financiële hulp van spon-

sors) georganiseerd. Wij organiseerden deze wedstrijden 

vóór en mét elkaar.  

Er werd in 1972 opgetreden tijdens het 100-jarig bestaan 

van de Kon. Mij. Land en Tuinbouw op Presikhaaf te Arn-

hem. Daar reden twee rijtuigen met vierspannen van Zwit-

serse afkomst mee. Vierspannen waren er wel, maar spo-

radisch bijvoorbeeld voor een antieke postkoets. Dat 

moest bij ons ook kunnen. Hieruit is de naoorlogse vier-

spanwedstrijdsport in Nederland ontstaan mede dankzij de 

inspanningen van het bestuur en de leden van onze vereni-

ging. Zeer zeker ook door de accommodatie en prachtige 

omgeving van landgoed Heuven te Rheden, dat zich voor 

deze tak van paardensport uitstekend leende. 

Wat ook belangrijk was dat de landgoedeigenaresse van 

Heuven, ‘juffrouw’ Wurfbain, ons toestemming gaf voor 

het beoefenen van deze sport.  

 

Nationale menwedstrijden 

De eerste naoorlogse nationale vierspan menwedstrijden 

in Nederland werden op en rond Heuven gehouden. Hier-

uit zijn de Internationale wedstrijden op het Loo te Apel-

doorn - de eerste in 1976 - voortgekomen. Bijna alle toen-

malige en toonaangevende medewerkers kwamen voort 

uit de gelederen van onze vereniging zoals (om er maar 

een paar te noemen): Parcoursbouwers J. Olders, H. Buur-

man, J. en A. Brink; juryleden D. Modderman, G. König, 

R. Addink R. Velstra Sr.; leden van de rekenkamer  

J. Brink Sr., H. Pieters, A. Postema en vierspanrijders  

D. Modderman, Tj. Velstra, S. Groenewoud, G. Vroklage 

en later H. de Heus. 

 

Winter 1966-67:  
vlnr H. Knotnerus, Willem Groenewoud Azn, Stien Lubbers, Coos  

van Middelkoop, Gerrie Frederiks, Frans Wellink, Ernst Hamel,  

mw. Vos de Wael, Daan Modderman 
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Officieel karakter van de vierspansport 

De vierspansport maakte zich in zeer korte tijd nationaal 

en internationaal verschrikkelijk populair, zeer zeker door 

de deelname van Prins Philip, zijnde de echtgenoot van de 

Engelse koningin. Door deze internationale deelname aan 

de wedstrijden moesten deze een zeer officieel karakter 

krijgen. De regie vond voortaan plaats onder het waak-

zame en toeziende oog van de N.H.S. (Nederlands Hippi-

sche Sportbonden), met alle gedoe van dien. Niet tot ie-

ders genoegen kwamen er veel regeltjes en voorschriften. 

Als vereniging was de organisatie van wedstrijden onder 

het gezag van de N.H.S. financieel niet meer rond te krij-

gen. De laatste door onze vereniging georganiseerde wed-

strijd, onder auspiciën van de N.H.S. in 1979, kostte de 

vereniging ƒ 1.500,-. 

Ondanks alle successen op vierspangebied kwam er toch 

tweespalt in de club. Er waren leden die het zonde vonden 

om de lidmaatschapsgelden te spenderen aan allerlei lie-

den met dure aanspanningen en alle aandacht voor hen. 

Vele leden wilden gezellig toerrijden zoals voorheen. Bo-

vendien weigerde Natuurmonumenten, van wiens terrei-

nen wij mede gebruik maakten, elke medewerking aan de 

wedstrijdsport. Een vierspan berijden in hun terreinen 

werd zelfs verboden. Ondanks alle avonturen die we tij-

dens de diverse evenementen beleefden, bleef er toch veel 

behoefte aan iets wat in vroeger jaren ‘gewoon’ was. 

Authentiek materiaal 

Het wedstrijdrijden werd deels ‘losgelaten’, verschillende 

leden die zich opgewerkt hadden in de wedstrijdmensport 

bleven deze taak bij de N.H.S. vervullen. Het merendeel 

bleef bij het oude en vertrouwde ritten rijden met authen-

tiek materiaal. De leden werden uiteraard ouder en werden 

door hun leeftijd genoopt deze tak van paardensport te be-

eindigen, weinig jongeren voelden nog voor het bedrijven 

van deze tak van de paardensport. Zij kozen voor het aan-

gespannen rijden met moderne wagens, die voorzien wa-

ren van remmen, onderhoudsvrije lagers, luchtvering, 

luchtbanden en meer van deze moderne -  veiligere en 

Met één paard voor het rijtuig: Enkelspan 

Met twee paarden in de breedte: Span 

Met twee paarden in de lengte: Tandem 
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comfortabele - voorzieningen. Het wedstrijdelement   

(marathon rijden) wordt geprefereerd.  

‘Onze’ vereniging bestaat nog steeds te Laag-Soeren en 

heeft ongeveer 15 rijdende leden. In Nederland zijn nu 

(2019) ruim 100 verenigingen die het aangespannen rijden 

beoefenen. In ‘De Mensport’, het magazine voor menners, 

werd in nummer 4-2019 het aangespannen rijden door 

Dan. Carriére als volgt verwoord: “Steeds meer menners 

kiezen voor de snelheid en het spectaculaire marathon rij-

den”. “Authentiek rijden is op zijn retour, maar wij hopen 

het wel te kunnen blijven doen. Het is toch een rijdend 

museum dat je daarmee op de weg probeert te houden”.  

Of zoals ‘Hippomobiel Erfgoed’ stelt: “Een rijtuig is méér 

dan een ding van hout en ijzer, méér dan een ‘paardenkar’ 

van vroeger. Het is eerder een soort tijdmachine, die als je 

er goed naar kijkt alles vertelt over het leven van vóór de 

auto”. Er zijn nog enkele verenigingen die het ouderwetse 

gerei specifiek in ere houden zoals: Tradioneel Gerei en 

de eerder genoemde Nederlandse Driving Club. 
 

 

Bronnen: Archief Frans Wellink. 

Met drie paarden ervoor: Klaverblaadje 

Met vier paarden voor het rijtuig: Vierspan 

Desnoods met zes paarden ervoor: Zesspan 

Als grapje met acht paarden: Achtspan 
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Oranjefeesten in Dieren 
Jos Leeman 

 

 

In regionale bladen stonden in het begin van de 20e eeuw aankondigingen voor Koninginnedagen. Het was de 

regeerperiode van Koningin Wilhelmina. Er stond vaak een korte beschrijving van het programma van die 

dag, soms voor 31 augustus, de verjaardag van Hare Majesteit, maar vaak ook voor andere data in augustus of 

september. In 1904 werd Koninginnedag in Dieren zelfs op 7 september gevierd. 

 

Het programma bestond meestal uit een optocht door het 

dorp en een volksfeest, bestaande uit allerhande spelen 

zoals ringrijden en vogelschieten. Een enkele keer werd 

melding gemaakt van een draaimolen op het feestterrein. 

In 1852, 1882, 1892 en 1899 werd in advertenties 

aangegeven dat er eind juni kermis zou zijn in Dieren. 

Niet iedereen in Dieren was gelukkig met het bestaan 

van een kermis. In 1890 ontving het gemeentebestuur 

een uitvoerige brief van de kerkenraad van de Neder-

duitsche Gereformeerde kerk van Dieren met het 

dringende verzoek de kermis af te schaffen. In datzelfde 

jaar werd een brief namens 144 ingezetenen aan de 

gemeente geschreven om de kermis te handhaven. In 

1911 werd aan het bestuur van de Vereniging Algemeen 

Belang van Dieren en Omstreken gevraagd een 

volksopinie in te winnen of de kermis afgeschaft kon 

worden. De stemming wees uit dat de meerderheid voor 

handhaven van de kermis was. In 1912 werd een voorstel 

in de gemeenteraad tot afschaffen van de kermissen in 

Velp, Rheden, Dieren, De Steeg en Laag-Soeren 

aangenomen. Maar waarschijnlijk werd al in de dertiger 

jaren gekozen voor een combinatie van de viering van de 

verjaardag van de Koningin met een kermis. Wanneer 

echter Koninginnedag op zondag viel, werden het feest 

en dus de kermis een dag verschoven. De zondagsrust 

voor de gelovigen was daarmee veiliggesteld. 

 

Feestcommissies 
Voor het organiseren van een Koninginnedag werd begin 

20e eeuw een commissie, een feestcommissie of zelfs 

een Koninginnefeestcommissie benoemd. De commissie-

leden, soms 18 in getal, waren allen vooraanstaande 

bewoners van het dorp. In 1910 bestond de commissie 

voor het organiseren van het Koninginnefeest op 31 

De wagen van de Centrale Bakkerij aan de Molenweg  
(Foto H.B. Dirksen, Dieren) 

Kermis in Dieren, 30 juni 1852 
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augustus uit A. Wilbrenninck voorzitter, M.G. van der 

Kloot Meijburg vicevoorzitter, Dr. R. Baron van 

Heeckeren van Wassenaer te Twickel erevoorzitter, H. 

van der Kloot Meijburg 1e secretaris, J.R. Schoonman 2e 

secretaris, A.R. Schoonman penningmeester, J.A. Surink 

erelid en tien leden. 

 

Buurtcomités 

Behalve de officiële feestcommissie voor de viering van 

de Koninginnedag waren ook buurtcomités actief in hun 

eigen straat of buurt. De buurtcomités versierden hun 

eigen straat en organiseerden soms een kinderfeest in de 

nabij omgeving. Begin 20e eeuw kende het dorp de 

Vereeniging Algemeen Belang voor Dieren en 

Omstreken. Deze vereniging was onder meer een soort 

V.V.V. en gaf in 1904 en 1911 boekjes uit met veel 

informatie over het dorp, suggesties voor wandelingen en 

rijtoeren in de omgeving en veel reclame voor de 

plaatselijke winkeliers en horeca. In 1929 kwam er een 

nieuwe vereniging bij. 

 

Vereniging voor Veredeling Oranjefeesten Dieren 

Deze vereniging werd opgericht op 4 september 1929 

onder de naam Vereniging voor Veredeling Oranje-

feesten Dieren, afgekort V.V.O.D., met de bedoeling om 

in samenwerking met de 

bestaande feestcommissies, 

de Oranjefeesten te ver-

edelen door het opvoeren 

van historische optochten en 

het geven van openlucht-

spelen. 

 

‘Ter gelegenheid van het 

Koninginnefeest zal vrijdag-

avond door de V.V.O.D. een 

landspel worden opgevoerd, 

’Het beleg en ontzet van 

Leiden’. 

De Graafschap-bode,  

24 augustus 1931 

 

‘Het is de V.V.O.D., initialen waarachter de Vereniging 

tot Veredeling der Oranjefeesten in Dieren zich verbergt. 

Zij ontstond, zoals de naam aanduidt, uit de begeerte het 

Oranjefeest te verheffen boven het peil van een gewoon 

volksfeest met een verkapte kermis. Met meer dan 

honderd leden, grotendeels uit de arbeidende klasse, 

werkt zij vele maanden van tevoren al aan de voor-

bereiding van een z.g. Landspel, behandelend een 

Omslag programma 1932 

Spelers van het openluchtspel Willem de Zwijger 
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onderwerp uit de vaderlandse geschiedenis. De toe-

wijding waarmee de leden zich geven aan de offer-

vaardigheid, zelfs in deze moeilijke tijden, waarmee ze 

wekelijks  hun bijdrage storten, het gehele jaar door, om 

die glorierijke avond, die grote uitgaven vergt aan 

decors, kostuums en al wat er bij komt tot stand te 

brengen, mag hier wel worden vermeld. 

Dat ze dit jaar, niettegenstaande de stormachtige avond, 

meer dan drieduizend toeschouwers op haar open, 

onbeschut terrein verzameld had en tot het einde behield 

spreekt voor de suggestieve kracht van deze soort 

uitvoeringen op een menigte uitgaat. 

Algemeen Handelsblad, 17-09-1932 

 

´In een gehouden vergadering van de Oranje-Commissie 

met de hoofden van scholen, kerkgenootschappen en de 

verenigingen ´Algemeen Belang´ en de ´V.V.O.D.´ is 

besloten om de 400e geboortedag van Prins Willem I te 

herdenken op 25 april. Voorlopig werd bepaald dat dit 

zal plaats hebben op de Carolinaberg, bij ongunstig weer 

in de N.H. Kerk. Medewerking zal verzocht worden van 

de Dierense Harmonie, terwijl een spreker zal worden 

uitgenodigd´.  

De Graafschap-bode, 10 februari 1933 

 

´Op 30 april 1934, de 25e verjaardag van prinses Juliana, 

geeft de Vereniging tot Veredeling van Oranjefeesten te 

Dieren een opvoering van het taferelenspel `In een blauw 

geruite kiel`, waarin het leven van Michiel de Ruyter 

wordt uitgebeeld´. 

Arnhemsche Courant 24 april 1934. 

 

´De Vereniging tot Veredeling van Oranjefeesten te 

Dieren heeft in studie genomen het openluchtspel `Bange 

dagen tijdens de bestorming van Arnhem 1813`. Vijftig 

personen nemen er aan deel. De opvoering is bepaald op 

30 augustus 1935´. 

Arnhemsche Courant 7 juni 1935 

 

Weer een jaar later meldt deze krant: 

‘Gisteren zijn ook te Dieren de Oranjefeesten begonnen 

en wel met de schoolfeesten, die de gehele dag duurden, 

terwijl ´s avonds op het terrein aan de Harderwijkerweg 

het gebruikelijke openluchtspel is opgevoerd. Het spel 

droeg ditmaal de titel ´Zo hoort het´ en vormde een 

aansporing om eensgezind de verjaardag van H.M. de 

Koningin te vieren. Na afloop van het openluchtspel 

werd eveneens op het feestterrein aan de Harder-

wijkerweg een vuurwerk afgestoken´. 

Arnhemsche Courant 29 augustus 1936 

 

‘In 1939 werd tijden het Koninginnefeest, na een aantal 

jaren weer een openluchtspel uitgevoerd, getiteld ‘Een 

boerenbruiloft in Oranjetijd’. 

Arnhemsche Courant 24 augustus 1939 

 

Algemene Oranjevereniging 

‘De beslissing is gevallen. De Vereniging tot Veredeling 

van Oranjefeesten te Dieren, die zich tot dusverre 

bepaalde tot het geven van openluchtspelen en het 

opluisteren van optochten, heeft besloten zich tot 

Algemene Oranjevereniging om te vormen. Dinsdag-

avond waren de leden in vergadering bijeen onder 

voorzitterschap heer J.W. Langwerden. Algemeen ging 

men dan ook akkoord met het bestuursvoorstel´. 

Arnhemsche Courant 18 februari 1937  

 

Dierense Oranje Vereniging 

In 1939 fuseerde de Algemene Oranjevereniging 

(voorheen de V.V.O.D.) met de bestaande feest-

commissie (de Oranjecommissie). Zo werd de naam 

veranderd in de Dierense Oranje Vereniging, afgekort 

D.O.V. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de D.O.V. 

enige tijd ontbonden. Het bestuur werd op 13 juni 1941 

geschorst door de bezetter en alle werkzaamheden 

werden verboden. Op 19 februari 1942 werd de vere-

niging op last van de commissie voor niet commerciële 

vereniging ontbonden verklaard en moesten alle be-

scheiden en bezittingen ingeleverd worden. 

In 1942 werden door de bezetter naamswijzigingen van 

straten voorgeschreven. Het betrof straten die genoemd 
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waren naar levende personen van het Huis van Oranje. 

De Julianastraat in Dieren lag in de vroegere Mark van 

Dieren, vandaar de nieuwe naam Markstraat.  

De Wilhelminaweg en het Wilhelminaplein werden  

Gazelleweg en Gazelleplein. De al bestaande Gazellelaan 

werd nu Boschlaan om verwarring te voorkomen. 

Na de bevrijding werden op 28 mei 1945 de werk-

zaamheden van de D.O.V. voortgezet. In de loop der 

jaren zijn door de vereniging vele activiteiten geor-

ganiseerd. Ook verzorgde de vereniging de Oranje-

feesten. 

 

Dierense Oranje Stichting 

In 2016 werd de Dierense Oranjevereniging een 

stichting. De Dierense Oranje Stichting heeft als doel het 

bevorderen van een nationale eenheid rond het 

Koninklijk Huis, in het bijzonder voor de Dierense 

bevolking. In 2019 kreeg de stichting vergunning tot het 

organiseren van de Kermis, de Koningsdag en de Oranje 

Kids Games in Dieren. 

 

Feestterreinen in Dieren 

Terreinen voor Oranjefeesten, openluchtspelen, volks-

spelen en kermis. 

 

Periode begin 20e eeuw tot 1920: 

Een open terrein tegenover het Hof te Dieren, het Stuk 

genoemd, tussen eerste en tweede laan gelegen, grenzend 

aan de Schuine laan. In de Schuine laan vonden meestal 

de opstellingen plaatsen van deelnemers aan optochten. 

Periode 1920-1927: 

Een open terrein gelegen tegenover de Gazellefabriek. In 

1927 werd op dit terrein, het Wilhelminaplein, een 

muziektent geplaatst omgeven door een plantsoen. Het 

was een geschenk van dhr. W. Kölling, directeur van de 

Gazelle rijwielfabriek, bij het 35-jarig bestaan van 

Gazelle. Het betekende het einde van dit feestterrein. Tot 

verdriet van veel inwoners uit Dieren werd de muziektent 

in 1974 gesloopt. 

Het Stuk, open terrein tegenover het Hof 
Gazelle-fabriek en muziektent 1935 

Gazelle-fabriek met feestterrein 1925 
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Periode 1930-1974: 

Een weiland gelegen in de hoek Schapenbergweg-

Harderwijkerweg-Oostlaan, de Veldkuil genoemd. Op 

deze plek stond vroeger de boerderij De Veldkuil. In 

1974 werd op dit terrein Gelders Hof gebouwd. 

Tegenwoordig staan er de zorginstellingen Hofstaete en 

Intermezzo. Opnieuw was verhuizing naar een nieuwe 

locatie noodzakelijk. 

 

Periode 1974-heden: 

Op het grote parkeerterrein, het Ericaplein, bij het 

Calluna winkelcentrum vinden de feestelijkheden plaats. 

De kermis duurt nu 5 dagen. 

 

Oranjefeest in 1923 

In 1923 was het Oranjefeest ter ere van het 25-jarig 

regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina (1898-

1923). Op 8 en 9 september 1923 hadden buurtcomités 

straten versierd en erebogen opgericht in Dieren-Zuid. In 

de Prinsenstraat, Hogestraat en Veerstraat stonden bogen 

opgesteld. De bewoners van de straat staan trots onder de 

boog, klaar om gefotografeerd te worden. De bekende 

Dierense fotograaf Hendrik Berend Dirksen nam veel 

foto’s voor zijn rekening. De afbeeldingen konden als 

ansichtkaart gekocht en verstuurd worden. Er was ook 

een optocht georganiseerd, de deelnemers stonden 

opgesteld in de Schuine laan. 

Oostlaan – Schapenbergweg – Harderwijkerweg met de Veldkuil, 1957 
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Oranjefeest in 1937 

In 1937 was het Oranje-feest ter ere van het huwelijk van 

Prinses Juliana en Prins Bernhard. Eind 1936 was men 

volgens Kruyswijk-Jansen in Dieren druk bezig met het 

aanstaande huwelijk van Prinses Juliana en Prins 

Bernhard dat plaatsvond op 7 januari 1937. Dat waren de 

Vereniging Algemeen Belang, de Oranjecommissie, de 

Vereniging Voor Veredeling Oranjefeesten in Dieren en 

een groot aantal buurtcomités.  

 

Men kon niet tot overeenstemming komen voor een 

gezamenlijk optreden, op het organiseren van een kinder-

feest na. Met als gevolg dat 15 buurtcomités, bijna alle 

straten in Dieren-Zuid en het Wilhelminaplein in Dieren-

Noord, zelfstandig aan de slag gingen met het versieren 

van hun straten en het maken van erebogen. Buurt-

verenigingen Lagestraat-’t Veer, Kerkstraat-Veerstraat, 

Kruisstraat maakten veel werk van het versieren van hun 

straten. Net als in 1923 werden ook in 1937 veel 

erebogen in de straten geplaatst. De buurtvereniging 

Lagestraat-’t Veer had zelfs drie bogen geplaatst, een aan 

het begin van de Lagestraat bij Café De Klok, een in het 

midden van de straat voor de kapperszaak van Floor 

Brouwer en een bij ’t Veer. De straat had zelfs een 

andere naam gekregen, Koningslaan. Opvallend was ook 

dat op foto’s die gemaakt werden van de erebogen veel 

publiek poseerde en strak in gelid onder de boog stond. 

Een Koninginnedag 

De Koninginnedagen waren vanaf 1891 op 31 augustus 

ter ere van Koningin Wilhelmina. Vanaf 1948 tot 1980 

op 30 april ter ere van de verjaardag van Koningin 

Juliana. Tijdens de regeerperiode van Koningin Beatrix 

van 1980 tot 2013 werd de datum van 30 april 

gehandhaafd. Als eerbetoon aan haar moeder, maar ook 

omdat de verjaardag van Koningin Beatrix in januari 

viel. Sinds 2014 heet de dag Koningsdag ter ere van 

Veerstraat Hogestraat Prinsenstraat 

Het Oranjecomité Lagestraat-Aan ’t Veer onder de ereboog,1937 
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Koning Willem Alexander en wordt deze gevierd op 27 

april. 

 

Van begin 1900 tot 1939 duurden ze een avond en een 

dag, 30 augustus. Op de avond werd vaak een concert 

gegeven door een muziekkorps uit Dieren, Ellecom of 

Spankeren en een uitvoering van een landspel. De dag 

begon met klokgelui en kanongebulder. De voormiddag 

was voor de kinderen. De namiddag en avond waren 

voor de volwassenen met volkspelen op het feestterrein. 

Het vogelschieten voor mannen begon al in de ochtend 

en vond plaats aan het eind van de Schuine laan. Het 

feest eindigde met vuurwerk.  

Ook in de vijftiger en zestiger jaren duurde het 

Oranjefeest anderhalve dag. Een middag, avond en de 

eigenlijke Koninginnedag op 30 april. Een probleem was 

het wel als deze datum op een zondag viel. Dan werd 

Koninginnedag één dag verschoven. 

 

Kermis 

In die tijd verheugden de leerlingen van de lagere 

scholen in Dieren zich op een van de leukste dagen in het 

jaar. De dag van de kermis op het feestterrein de Veld-

kuil aan de Harderwijkerweg. Weliswaar onderdeel van 

de viering van Koninginnedag op 30 april, maar het 

draaide om de kermis. Welke attracties zouden er dit jaar 

staan? Was er genoeg geld gespaard om overal in te 

kunnen? Mocht er worden opgebleven voor het vuur-

werk? 

 

Kleppermars 

Vroeg in de ochtend werd bij de muziektent op het 

Wilhelminaplein door padvinders de vlag gehesen. De 

burgemeester sprak een woordje. De kinderen van de 

lagere scholen uit Dieren stonden bij de muziektent 

opgesteld en onder begeleiding van het Dierens 

Harmonie Corps werd er gezongen en in de vijftiger 

jaren was er ook nog de kleppermars. De D.O.V. deelde 

daarvoor op de lagere scholen houten kleppers uit. De 

kinderen werden geacht daar tweemaal op school mee te 

oefenen Na de aubade ging het in optocht door de 

Koninginnebuurt naar de Veldkuil, voorzien van een 

gratis kaartje van de Oranjevereniging voor de 

draaimolen of zweefmolen. Op het feestterrein aan de 

Harderwijkerweg stonden de kermisattracties opgesteld, 

een zweefmolen, een draaimolen, een Swingmill, ooit 

knetterende benzineautootjes op een houten racebaan, 

later de elektrische botsauto’s, schiettenten, touwtjes-

trektent, viskramen, oliebollenkramen, zuurstok en 

kaneelstokkramen en verdere vermakelijkheden. Aan het 

einde van de dag om 24.00 uur was er een groot 

vuurwerk. 

 

Schutterskoning 
Naast de kermisattracties was het ook de plek waar de 

volksfeesten werden gehouden: het kuipjesteken voor 

dames en heren, het paalklimmen, de stoelendans en 

uiteraard het vogelschieten. Daar deden in de vijftiger en 

zestiger jaren veel mannen en vrouwen aan mee, voor de 

jongens was er het boogschieten. De schutterskoning of  

-koningin en de beste boogschutter, verkleed als Wilhelm 

Tell, werden ’s avonds in een optocht vanaf het Oranje-

hotel aan het Stationsplein door het dorp gereden. Jaren 

later begon de optocht bij Café-Restaurant De Til. 

30 april 1962, feestterrein De Veldkuil 

https://nl.wikipedia.org/wiki/27_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/27_april
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Tenslotte 

De D.O.V. organiseert jaarlijks al bijna honderd jaar het 

Oranjefeest. De feestelijkheden duren nu een aantal 

dagen. Op Koninginnedag 2010 werd de dag geopend 

met kanonschoten en klokgelui gevolgd door een aubade. 

Er waren activiteiten voor kinderen, voor volwassenen 

vogelschieten en er was vuurwerk; 5 dagen kermis op het 

Ericaplein. We komen nog veel bekends tegen maar er 

zijn ook onderdelen verdwenen, zoals kuipjesteken, 

mastklimmen of stoelendans. Daarvoor in de plaats 

kwamen meer eigentijdse muziek en dansactiviteiten. 

In 2020 werden tot leedwezen van de Dierense Oranje-

stichting en de Dierense bevolking alle Oranje-activi-

teiten gestaakt vanwege de Corona-crisis. 
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Frederik Justus Hendrik Lodewijk baron d’Aulnis de Bourouill, 

Indisch ambtenaar en burgemeester 
 

Marthe Raven 

 

 

Frederik Justus Hendrik Lodewijk, nazaat van een van oorsprong Franse familie die in 1814 tot de 

Nederlandse adel ging behoren, wordt op 11 april 1840 in Groningen geboren als oudste zoon van Frederic 

Hendrik baron d’Aulnis de Bourouill en Sibilla Antoinette barones van Lynden tot Oldenaller. Zijn vader was 

lid van de Provinciale Staten van Groningen en burgemeester van Oldekerk.1 En zoals zo veel vermogende 

families bezat ook de familie D’Aulnis een huis in de stad en een ‘buiten’. In de zomer woont zij op huis Bijma 

(gem. Oldekerk), en in de winter in het centrum van Groningen.  

 

Als Louis – zo wordt hij in de familiekring genoemd – 

zeven jaar is, verhuist het gezin naar Arnhem en gaat in 

een groot patriciërshuis in de Bakkerstraat wonen. 

Frederic Hendrik zal te Arnhem geen openbare ambten 

meer bekleden, maar wel zeer actief zijn in allerlei 

verenigingen van maatschappelijke en kerkelijke aard.2 

Sibilla overlijdt in 1855, slechts 37 jaar oud. 

 

Indisch ambtenaar 

Twee jaar na de dood van zijn moeder gaat Louis naar 

Delft om daar, evenals zijn neef Justus, de vierjarige 

opleiding tot Indisch bestuursambtenaar aan de 

Koninklijke Academie te volgen.  Na deze studie met 

succes te hebben voltooid wordt hij in augustus 1861 

benoemd tot ambtenaar der 2e klasse voor de burgerlijke 

dienst in Nederlandsch-Indië. Hij scheept zich half 

september in Rotterdam in op de driemaster de 

Ouderkerk a/d Amstel. Reizen per zeilschip rond Kaap de 

Goede Hoop, waar het vaak hevig stormde, was in die 

tijd een hachelijke en langdurige onderneming. Pas vier 

maanden na vertrek laat de Ouderkerk het anker vallen 

op de rede van Batavia. 

Huis Byma (Beeldbank Groninger Archief, inv.nr.1986-07429) 
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Hij wordt geplaatst als Kontroleur der Landelijke 

Inkomsten en Kultures in de Preanger, een bergachtige 

streek op West-Java, waar ook zijn neef Justus, eveneens 

controleur, werkzaam was. Zij hebben elkaar slechts 

korte tijd kunnen zien, want acht maanden na de 

aankomst van Louis overlijdt zijn neef. 

 

Hij kwijt zich tot volle tevredenheid van het gouver-

nement van zijn taak en krijgt in 1865 een gratificatie 

toegekend voor zijn goede diensten in het algemeen en 

voor de aanleg van een nieuwe weg tussen Tjandoer en 

Buitenzorg in het bijzonder.3  

De taak van een controleur was echter zwaar, zowel 

mentaal als fysiek. Hij wordt dan ook ziek en gaat in 

1869 voor twee jaar met ziekteverlof terug naar Neder-

land. Op een familiebijeenkomst ontmoet hij de 26-jarige 

Sophia van Hasselt (haar halfbroer was een neef van 

Louis). Sophia, telg van een oud patricisch geslacht uit 

Zutphen, was geboren en getogen op Huis Empe bij 

Voorst. Op 28 april 1870 treden zij in het huwelijk. De 

bruiloft wordt groots gevierd. Op vrijdag is er een diner 

in Arnhem (de woonplaats van Louis), op maandag een 

buitenpartij en tot slot, na de trouwplechtigheid in 

Zutphen, een déjeuner op Empe. Dit ontlokte aan haar 

toekomstige schoonzus de opmerking dat trouwen een 

heel spul was.4 

 

In februari 1871 wordt te Zutphen hun oudste zoon 

Frederik Hendrik geboren. Het verlof van Louis wordt 

verlengd, omdat hij door de koning tot lid is benoemd 

van de commissie die advies moet uitbrengen over de 

aanleg van spoorwegen in Nederlands-Indië. Had hij 

deze benoeming misschien, behalve aan zijn werkzaam-

heden als controleur, ook te danken aan zijn zwagers? 

Jacob Adriaan van Hasselt, Sophia’s halfbroer – in die 

tijd burgemeester van Gorssel – stond bekend als een 

frequente dinergast op Paleis Het Loo5 en Robbert van 

Hasselt was ingenieur in dienst van de Staats-

spoorwegen.  

 

Nadat het rapport is ingeleverd, maken Sophia en Louis 

zich gereed om naar de Oost te gaan. Begin februari 

1872 scheept D’Aulnis, met echtgenoot, zuigeling en 

baboe6 zich in op de Prins van Oranje – dit keer gaat de 

reis met een stoomschip – en komt 1 april in Batavia aan. 

Louis, inmiddels bevorderd tot controleur 2e klasse, 

wordt geplaatst in Pekalongan. Ze zullen daar maar een 

paar maanden blijven. In juni overlijdt Frederik, zestien 

maanden oud. Kort daarop wordt Louis weer ziek en 

krijgt hij wederom twee jaar verlof toegekend. Louis en 

Sophia gaan terug naar Nederland. Het zal voorgoed 

blijken te zijn. 

 

Zij vestigen zich in Zutphen op de Houtmarkt, waar 31 

maart 1873 hun dochter Greta geboren wordt. Na haar 

geboorte verruilen zij de Houtmarkt te Zutphen voor de 

Rijnkade in Arnhem. Ook daar treft het noodlot hen: in 

februari sterft hun tweede dochter kort na haar geboorte. 

 

Burgemeester van Westervoort 

1875 is een jaar met veel veranderingen voor de familie 

D’Aulnis. In september wordt zoon Pierre geboren, 

vraagt Louis ontslag uit de Indische dienst en begint een 

heel nieuwe carrière. Hij kiest, geheel in de traditie van 

Ouderkerk a/d Amstel in zware storm. Aquarel van J. Spin 
(Maritiem Museum Rotterdam, invnr.F52355-1) 



20                A&H 211 

zijn familie en ook die van zijn vrouw, voor het 

burgemeesterschap.  Bij Koninklijk Besluit (KB) van 17 

november 1875 volgt zijn benoeming tot burgemeester 

van Westervoort. Tien dagen later wordt hij plechtig 

geïnstalleerd. Dit schreef de Arnhemsche Courant over 

deze gebeurtenis: 

 

Ondanks het ongunstige weder gaven de ingezetenen 

blijken van hunne genegenheid door het uitsteken der 

vlaggen. Van het begin van het dorp langs den geheelen 

weg wapperde de driekleur. De schipbrug inzonderheid 

was met tal van vlaggen versierd. Vóór het gemeentehuis 

stond eene eerepoort, daar geplaatst door den heer v.d. 

G., die ook de vergaderzaal eenvoudig doch smaakvol 

had gedecoreerd. Het geheel getuigt van ingenomenheid 

met het nieuwe hoofd der gemeente.7 

Of de nieuwe burgemeester, die tevens de functie van 

gemeentesecretaris kreeg, ook zo verguld was met zijn 

standplaats weten we niet. Hij zal toch wel even geslikt 

hebben toen hij voor de eerste keer het gemeentehuis van 

nabij zag. Kennelijk was er geen geschikte ambtswoning 

in Westervoort te vinden, want D’Aulnis blijft in 

Arnhem wonen, nu in de Coehoornstraat.  

 

De gemeente Westervoort telt in 1875 1521 inwoners, 

waarvan 930 katholieken en 522 hervormden. Op 5 april 

1876 vieren de ingezetenen het 25-jarig ambtsjubileum 

van pastoor Vaalman. Katholieken én protestanten, ze 

doen allemaal mee, en natuurlijk ook Louis: 

 

Ook de heer burgemeester baron d’Aulnis de Bourouill 

heeft alles gedaan om een feest, dat zeker slechts in 

weinige gemeenten zoo algemeen zou worden gevierd, te 

doen gelukken. In onze dagen vooral zijn voorbeelden 

van zoveel eendragt zeldzaam. Aldus de Arnhemsche 

Courant.8 F.J.H.L. d’Aulnis de Bourrouill omstreeks 1880 
(Regionaal Archief Zutphen, Familievereniging  

Van Hasselt, inv.0023-4831) 

Het eerste gemeentehuis van Westervoort (gebouwd in 1866) dat 
60 jaar dienst heeft gedaan (Foto uit 2013 in Karakteristieke panden 
Gemeente Westervoort/Giessen-Geurts Monumentenadvies p.24) 
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Na vijf jaar verlaat hij Westervoort. Bij KB van 25 april 

1880, nr. 12 wordt hij benoemd tot burgemeester van 

Rheden, waar hij de plotseling overleden jonkheer  

J.P.J.T. Brantsen opvolgt. Wellicht hebben enige van zijn 

familieleden met hoge bestuursfuncties voor hem 

geijverd. Beslissingen wie burgemeester werd, werden 

immers vaak buiten het gemeentehuis bedisseld voor zij 

in de gemeenteraad aan de orde kwamen. 

 

Burgemeester van Rheden 

De gemeente Rheden had bij zijn aantreden 11.299 

inwoners en een twaalfmaal zo groot grondgebied als de 

gemeente Westervoort. Aangezien de jaarwedde van een 

burgemeester én van het inwoneraantal én van het 

grondgebied afhing, gaat hij er alleen al financieel 

behoorlijk op vooruit. Zijn jaarsalaris bedraagt ƒ 1600,-.9  

Hij houdt zich nu aan het voorschrift dat de burgemeester 

het hele jaar in zijn gemeente moet verblijven en verhuist 

naar Velp, waar hij in villa Rosa, zeer riant gelegen aan 

de Kastanjelaan, tegenover het station, gaat wonen. Op 

de openbare vergadering van 15 mei 1880 draagt wet-

houder J.H. Brinkhorst het voorzitterschap met eene 

gepaste aanspraak aan D’Aulnis over.10 

 

Gemeentehuis 

De eerste raadsvergaderingen bevatten geen heikele 

kwesties en verlopen rustig. De kwestie van de splitsing 

der gemeente, die de gemoederen zeer kon verhitten, was 

vlak voor de komst van D’Aulnis beslist – er zou niet 

gesplitst worden tot grote teleurstelling van de meeste 

raadsleden uit Velp – maar wat nu de vlam in de pan doet 

slaan en voor Louis persoonlijk tot grote bitterheid moet 

hebben geleid, is het probleem van het gemeentehuis: 

moest het gehuurd blijven of was het beter een nieuw te 

bouwen? Het gemeentehuis in Rheden, eigendom van de 

voormalige burgemeester, was in de handen van diens 

neef overgegaan die de huurprijs flink wilde verhogen tot 

ƒ 1200,- per jaar en bovendien eiste hij dat er geen veran-

deringen aan het huis aangebracht zouden worden. Het 

college van burgemeester en wethouders achtte het daar-

om wenselijker een nieuw gemeentehuis te bouwen. 

Wethouder Brinkhorst kreeg de opdracht naar een goed 

bouwterrein in het midden der gemeente te zoeken. Er 

wordt een zeer geschikt terrein gevonden vlak bij station 

De Steeg, en de gemeenteopzichter maakt een tekening 

van het terrein met het gebouw.11 Op 22 juli presenteert 

de burgemeester het plan in de raadsvergadering. En dan 

zijn de poppen aan het dansen. Vijf raadsleden verlaten 

woedend de vergadering omdat zij menen dat het alle-

maal afgesproken werk is van het dagelijks bestuur om 

het besluit tot bouwen door te drijven. De vergadering 

wordt voortgezet en er wordt besloten om een gemeente-

huis te bouwen, daarvoor een stuk grond te kopen, en een 

lening tot dekking der kosten af te sluiten.12 

 

Geen goedkeuring 

D’Aulnis stuurt, conform de regels, het besluit op naar 

Gedeputeerde Staten, maar laat het wél vergezeld gaan 

van een brief waarin hij vraagt om geen goedkeuring te 

verlenen, omdat de Raad niet voltallig was toen het beluit 

werd genomen. Gedeputeerde Staten verlenen inderdaad 

geen goedkeuring, omdat ook zij het besluit als onwettig 

beschouwen.  

De kwestie escaleert in de volgende raadsvergadering. 

Raadslid Brantsen uit Velp, die het besluit wel degelijk 

wettig achtte, verwijt de voorzitter – D’Aulnis dus – dat 

hij op onjuiste gronden het besluit van Gedeputeerde 

Staten heeft geprovoceerd. Hij acht deze handelingen van 

een voorzitter niet in overeenstemming met de waar-

digheid van een Raad en stelt de volgende motie van 

orde voor: 

 
De Raad der Gemeente Rheden, van oordeel zijnde dat 

het algemeen belang der Gemeente inzake den bouw van 

Handtekening van D’Aulnis onder de notulen van de 
raadsvergadering van 22 juli 1880 
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een gemeentehuis en daaruit voortgevloeide hande-

lingen, door den Burgemeester niet naar behooren zijn 

behartigd, gaat over tot den ode van den dag, waarvan 

moet worden kennis gegeven aan Z.E den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en aan den Commissaris des 

Konings.13 

 

Dan neemt raadslid Avelingh het woord, zegt dat deze 

motie geheel onverdiend is en dat bij hem al lang een 

aanval op de burgemeester is waargenomen, hetgeen hij 

beneden de waardigheid van een raadslid acht. 

De Commissaris des Konings schrijft een uitvoerige brief 

terug waarin hij te kennen geeft dat de burgemeester had 

gehandeld zoals het behoorde en dat de beschuldiging 

van nalatigheid en plichtsverzuim die uit de notie 

voortvloeide, ongepast en ongegrond is. Hij voegt er nog 

aan toe dat de Raad in de eerste plaats het prestige van de 

burgemeester moet handhaven. 

Dat schiet de Raad natuurlijk geheel in het verkeerde 

keelgat. Men stelt een antwoord op waarin de Commis-

saris verweten wordt de zelfstandigheid aan te tasten. De 

raad deelt hem mee dat het algemeen belang van de 

gemeente niet ondergeschikt kan worden gemaakt aan 

het prestige van de burgemeester en dat de Raad, 

getrouw aan zijne roeping de belangen der Gemeente 

met al zijn vermogen zal blijven behartigen, op zoo-

danige wijze als hij zal geraden te oordeelen.14 

 

Geen nieuw gemeentehuis 

In september wordt – zonder hoofdelijke stemming – 

besloten het oude gemeentehuis te huren voor 24 jaar, 

ingaande 1 mei 1881 en eindigend 30 april 1905. 

Jhr. Th. L. Brantsen van Rhederoord had water bij de 

wijn gedaan en de huurprijs verlaagd tot ƒ 850, - en bo-

vendien ging hij akkoord met eventuele veranderingen 

aan het gebouw.15 

Het KB van 20 december 1880, 

nr. 25 waarin het besluit van de 

gemeenteraad van juli tot 

aankoop van grond voor de 

bouw van een gemeentehuis 

alsnog werd goedgekeurd, 

kwam te laat! En dus wordt in 

1881 geen nieuw gemeentehuis 

gebouwd; dat zou er pas in 

1909 komen. 

 

Eervol ontslag 

In februari 1881 wordt 

D’Aulnis ziek, hij zal geen 

raadsvergadering meer bijwo-

nen.  Hij vraagt ontslag aan wat 

hem – eervol – met ingang van 

15 augustus verleend wordt.  

De raad draagt als nieuwe 

burgemeester voor het raadslid 

Jhr. E. Brantsen uit Velp. Hij 

was degene zo’n hevige kritiek 

had geuit op het handelen van Gemeentehuis Rheden ± 1890 (Gelders Archief, inv.nr.1540-4831) 
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D’Aulnis. Maar Brantsen zal het niet worden, tot 

teleurstelling van velen. De Arnhemsche Courant be-

treurde het dat nu voor de eerste maal door een ge-

meenteraad krachtens een raadsbesluit een gemotiveerde 

wensch van de vertegenwoordigers der gemeente ter 

kennis der regeering wordt gebracht, daaraan geen 

gevolg wordt gegeven.16 

 

En Louis? 

Louis zal geen openbaar ambt meer vervullen. Het gezin 

gaat in 1884 weer in Arnhem wonen, aanvankelijk in de 

Spijkerstraat, daarna op de Jansbinnensingel, waar Louis, 

72 jaar oud, op 12 april 1912 zal overlijden. 
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De Dingenfabriek in Velp 
 

Marijke Bruinewoud 

 

 

Het pand van de Dingenfabriek in Velp kent een rijke historie. De locatie aan de Bergweg heeft een verleden 

waarin de gebruiksfunctie nogal eens veranderde.

 

Aan het einde van de 

negentiende eeuw 

stond aan de Bergweg 

24a een houten schuur 

met een zolderverdie-

ping waar hooi werd 

opgeslagen. Op de 

begane grond stonden 

wagens die dienden 

voor het vervoer van 

o.a. bakstenen van de 

steenfabrieken naar 

bouwplaatsen en van 

bomen uit het bos naar 

de zagerijen. Deze 

wagens werden 

getrokken door forse trekpaarden die gestald werden in 

de naastgelegen boerderij.  

 

Slepersbedrijf 

Boerderij, schuur en loodsen waren bij elkaar wat wij nu 

een transportbedrijf zouden noemen. Een dergelijke 

onderneming werd aangeduid als een ‘slepersbedrijf’, 

verwijzend naar het verslepen van bomen uit de bossen.  

 

Kennelijk gingen de 

zaken, met de nodige 

bouwactiviteiten in en 

rond Velp, voorspoedig 

en kon in 1902 de 

houten schuur worden 

vervangen door een 

stenen gebouw. Toen de 

bouwactiviteiten in de 

omgeving terugliepen 

was de overstap naar het 

vervoer van kolen een 

logisch vervolg van de 

bedrijfsactiviteiten.  

 

Na de Tweede Wereld-

oorlog zakte de kolenhandel gaandeweg in door de 

overgang naar aardgas en kreeg de schuur een nieuwe, 

moderne, bestemming: autogarage met een benzine-

pompstation ervoor. Het bleek geen goede locatie te zijn. 

Lag de schuur ooit op de grens van de bebouwde kom, 

inmiddels was Velp flink uitgebreid en lag Bergweg 24a 

bijna midden in de woonkern. Van een echte doorgaande 

openbare weg was ook al geen sprake.  
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Een nauwe doorgang verbond de Bergweg met de 

Enkweg. Dit naamloze dwarsstraatje van de Bergweg 

waar nummer 24a aan ligt is nog altijd geen openbare 

weg maar particulier bezit en is sinds 1980 definitief 

doodlopend.  

 

Firma Holpas 

De witte pomp kreeg geen vergunning en werd direct 

weer gesloten waarna het pand als bestemming 

‘constructiewerkplaats met kantoor’ kreeg. De firma 

Holpas (Hollandse Passementen) die zich daar vestigde 

leverde jarenlang knap gemaakte precisie-instrumenten, 

zoals breikoppen aan de textielindustrie in Twente. Met 

het verdwijnen van deze textielindustrie verdween ook 

de firma Holpas uit de Bergweg. 

De Dingenfabriek 

In 1978 kochten Gerrit en Ria van Middelkoop de 

boerderij en het fabriekspandje. Zij betrokken het 

woongedeelte en verbouwden de stallen tot hun nieuwe 

woonhuis en verkochten nadien hun oude woongedeelte. 

In het fabriekspandje kwamen kunstenaarsateliers in 

combinatie met een schilders- en timmerbedrijf. Dat alles 

werd een bron van creativiteit en inspireerde tot de naam: 

‘De Dingenfabriek’. 

In 2006 stopte Gerrit met lesgeven en begon hij de 

bovenetage van het fabriekspandje met de ateliers te 

transformeren tot een bed-and-breakfast met een vintage-

inrichting. Hij verkocht ook dingen aan de liefhebber, 

delen uit deze vintage inrichting, b.v. waren stoelen, 

tafels en lampen.  

 

In 2012 werd de benedenverdieping verbouwd tot een 

cultuurcafé, waarin exposities, filmvertoningen, 

concerten, lezingen en vergaderingen kunnen worden 

gehouden. Gerrit richtte ook de Dingenpartij op: allerlei 

dingen die gemaakt zijn tussen 1920 en 1970 en van 

goed ontwerp zijn verdienen volgens Gerrit respect en 

aandacht. Elk jaar wil hij een attribuut uit zijn 

vintagecollectie tot ‘bedreigd ding van het jaar’ 

uitroepen. In  2013 was dat de compact disc, de cd. 

 

Dit stuk is gemaakt voor Rhedens Erfgoed in 2014 door Marijke Bruinewoud. 

Gevonden onderdelen uit de tijd van firma Holpas 

Gerrit van Middelkoop in de Dingenfabriek 
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MIJN VADER DEED ALLES – In gesprek met Kees Schaap* 
 

Henri Slijkhuis 

 

 

Kees Schaap is opgegroeid in De Steeg, in de buurt van kasteel Middachten. Zijn ouders zijn in de crisisjaren 

van de jaren dertig in de vorige eeuw van Friesland naar De Steeg in Gelderland verhuisd. Zij pachtten daar 

12 hectare rivierkleigrond van landgoed Middachten om een boerenbedrijf te beginnen. Zij zijn niet de enige 

Friezen in die plaats. Er woonden en werkten nog zeven andere Friese boeren. 

Kees verzorgt rondleidingen op museumboerderij 

Hagedoorns Plaatse in Zuuk bij Epe. Het rondlopen op 

deze boerderij roept bij Kees de nodige herinneringen op, 

want de boerderij uit zijn jeugdjaren wijkt maar weinig 

af van de museumboerderij. Dit is zijn verhaal. 

 

 

De bietensnijmachine 

“De eerste keer dat ik op de Hagedoorns Plaatse kwam, 

zag ik op de deel een bietensnijmachine staan, die me 

direct terugwierp in de tijd. Mijn school ging om twaalf 

uur uit en ik deed er twintig minuten over om thuis te 

komen. Bij mijn ouders was ‘tijd is tijd’, dus ik kon 

onderweg niet treuzelen. Het Gelders kwartiertje is bij 

Friezen ondenkbaar. Tien voor half één stond het eten op 

tafel en dan moest je aan tafel zitten. Eten was geen 

sociale bezigheid, maar iets om van in leven te blijven. 

Rond vijf over half één was het eten meestal al op, dat 

hing een beetje van de temperatuur van de aardappels af. 

Na het eten kon ik niet gaan spelen, maar moest ik bieten 

draaien tot tien over één. Ik werd tegen die tijd geroepen, 

want anders zou ik niet meer tijd op school kunnen 

komen. Maar wat doe je als kind van zes, zeven, acht 

jaar? Je kijkt eens hier, je ziet daar wat gebeuren. Helaas 

kon ik niet zeggen dat de spoorbomen dicht waren, want 

de school lag aan dezelfde kant van het spoor als onze 

boerderij. Als ik te laat kwam, kreeg ik strafwerk en dat 

is me vaak overkomen. Toen ik de bietenmachine weer 

zag staan, was dat waar ik aan moest denken. In de 

winterperiode was het  malen van bieten elke dag aan de 

orde. De koeien stonden in die periode op stal en kregen 

gemalen voederbieten. Dat zie je nu niet meer. Voeder-

bieten zijn vervangen door suikerbieten voor de suiker-

industrie en mais is het veevoer, dat in de loop van de 

Kees Schaap in de tuin van zijn huidige woning in Epe  
(foto Jaap Broer) 
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jaren zestig op steeds grotere schaal wordt geteeld. 

Dit gewas is helaas landschap ontsierend en 

verdraagt teveel mest. 

 

Melken 

Ik was acht jaar toen ik wilde leren melken. Mijn 

vader vond het een goed idee. We hadden in die tijd 

tien tot twaalf koeien en mijn vader deed alles alleen. 

Mijn moeder waarschuwde me nog “doe het niet, 

want als je het één keer kunt, dan moet je ook”. Maar 

ik had mijn vader heel hoog zitten en dacht dat hij 

dat zeker niet zou doen. Ik verkeek me daar 

behoorlijk op, want op het gebied van melken was 

hij onverbiddelijk. Zijn regel bij handmelken was 

tien minuten per koe. Ik kon al snel goed melken. In 

de zomer haalde vader me om vier uur uit bed en zat 

ik half te slapen onder de warme koe. In de winter 

gebeurde hetzelfde, alleen begon het dan om vijf uur. 

Het boerenleven was indertijd niet makkelijk, zeker 

niet in vergelijking met de tegenwoordige tijd 

waarbij veel gemechaniseerd is. Ik ben er echter niet 

slechter van geworden. 

 

Mijn vader verongelukt 

In de zomer als er gehooid moest worden, kwamen er 

mensen uit Duitsland om te helpen. Die hielpen een week 

of zes en vertrokken daarna naar een volgend adres. Het 

waren losse werkkrachten. Op een gegeven moment had 

mijn vader last van een liesbreuk, maar hij had geen tijd 

om zich te laten opereren, omdat er niemand anders was 

om de boerderij te runnen. Hij ploegde met zijn paarden. 

Hij had zo’n last van die breuk, dat hij niet meer kon 

lopen. Hij hield zich vast aan de ploeg en liet zich zo 

voorttrekken. Ploegen was best een flinke klus door de 

zware kleigrond. Daarom zijn er in De Steeg langs de 

IJssel steenfabrieken. De steenfabrieken hadden met 

landgoed Middachten de afspraak, dat de bovenlaag, dat 

wil zeggen de eerste vijftien centimeter werd afgegraven 

en aan de kant werd gelegd. Vervolgens mochten ze de 

klei afgraven tot aan de zogenaamde blauwe klei en de 

bovenlaag van vijftien centimeter werd er dan weer 

overheen gebracht. Dit betekende natuurlijk een 

behoorlijke verarming van de grond. Bij onze buren was 

de grond al afgegraven, ons gedeelte niet.  

Gotingsgoed Middachten 

Kees op het paard in De Steeg (Familie-archief) 
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Het jaar 1947 is één van de meest droge zomers geweest 

die de geschiedenis heeft gekend. Het beetje water dat 

nog door de Molenbeek richting de IJssel stroomde, was 

alleen nog maar op het laagste punt te vinden op de 

grond van de buurman. Wij hadden geen drinkwater 

meer voor ons vee. Op een zondagmorgen, toen mijn 

moeder naar de kerk was, stapte mijn vader op het land 

van de buurman en kwam er een koe op hem af met 

flinke hoorns. De koe plantte de hoorns in de buik van 

mijn vader en hij werd zwaargewond. Hij was nog in 

staat over de halfdroge sloot naar de andere kant te 

komen en riep mij toe, dat ik hulp moest halen. Ik 

herinner me, dat ik als jochie van negen jaar eerst nog de 

koe wilde doodslaan. Het ongeluk staat nog altijd op 

mijn netvlies geprint. ’s Morgens om tien uur lag hij op 

de operatiekamer en dat duurde tot twaalf uur ’s avonds. 

Het ging, gelet op zijn ernstige verwondingen, wonder-

baarlijk goed met hem. Hij was ijzersterk. Een week later 

kreeg hij een embolie en dat betekende het einde voor 

hem. Bloedverdunners kende men namelijk in die jaren 

nog niet.  

We kregen toen een bedrijfsleider, want ik was pas tien 

jaar en mijn moeder kon het natuurlijk niet alleen. Het 

was een uitstekende vent, maar helaas kreeg hij verke-

ring met een burgermeisje, die helemaal niets met koeien 

had. Na twee jaar hield deze bedrijfsleider ermee op. We 

hebben toen het hele spul verkocht. 

 

Op onze boerderij 

Door de vele aanwezige Friezen werd in De Steeg veel 

Fries gesproken. Ook de oudste zus van mijn vader, die 

met mijn oom getrouwd was, woonde daar. De rivier-

kleigrond trok hen aan en blijkbaar was er voldoende van 

beschikbaar om meerdere boeren te kunnen huisvesten.  

Mijn ouders verkochten hun boerderij in Friesland en 

brachten hun koeien naar het station in Leeuwarden, 

waar ze op de trein naar Dieren werden gezet. In die tijd 

kon je met je koeien de trein in, omdat er nog niet al 

teveel vrachtwagens waren. In Dieren aangekomen 

werden de koeien uitgeladen en moesten via de 

provinciale weg zes à zeven kilometer verderop naar de 

boerderij in De Steeg gedreven worden. Je moet beseffen 

dat dezelfde koeien ook al vijftien kilometer naar het 

station in Leeuwarden moesten lopen. In Friesland zaten 

mijn ouders op niet al te beste grond. De grote vee-

fokkers had de goede grond al in beslag genomen en daar 

hoorden ze niet bij. In De Steeg hadden ze twaalf melk-

koeien, zes à zeven stuks jongvee en zo’n vijf varkens 

Kees als student (Familie-archief) 
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voor de slacht. Ook werden er kippen gehouden en werd 

er groente in de eigen moestuin verbouwd. Nog steeds 

verbouw ik mijn eigen groente op tuincomplex Het Hoge 

Land in Epe.  

 

Mijn moeder kwakkelde lang met haar gezondheid. Toch 

heeft zij de hoge leeftijd van 98 jaar bereikt. Zij hield 

zich op de boerderij voornamelijk bezig met het 

huishouden, de moestuin, de bloemen in de tuin en het 

inmaken van groente in Keulse potten. Ook eieren 

gingen in een dergelijke pot. In september als de dagen 

korter werden en de kippen in de rui raakten, verza-

melden we de laatst gelegde eieren. Mijn moeder stopte 

ze in de Keulse pot en goot er waterglas op. Op die 

manier kon ze de eieren drie à vier maanden goed 

houden. Je kunt ze niet meer koken, maar ze zijn prima 

in bakproducten te gebruiken en als opgebakken ei waren 

ze ook goed te consumeren. 

Op de boerderij hadden we twee pompen. Eén binnen en 

één buiten. De pomp binnen konden we het hele jaar 

gebruiken, maar buiten was dat beslist niet het geval. We 

pakten deze buitenpomp in de herfst flink in met stro en 

hooi, maar we hadden veel strengere winters dan nu en 

het bevroor alsnog. Goed herinner ik me de tocht naar de 

buitenpomp met een ketel kokend water. Die werd boven 

in het pomphuis gegooid en met wat geluk kwam de 

pomp weer op gang. 

 

Leveringsplicht 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden we het niet 

slecht. Omdat we alles zelf verbouwden, hadden we 

altijd te eten. Mijn vader had natuurlijk wel leverings-

plicht aan de Duitsers, maar daarnaast wist hij ook nog 

wel een melkbus beschikbaar te stellen voor de mensen 

in de omgeving. Als hij in die periode van het land 

afkwam, zette hij bij de jachtopziener een volle melkbus 

neer. De rest van de melk werd afgeleverd bij de 

melkfabriek. Bij het melken aan het eind van de middag 

werd die melkbus, leeg en keurig schoon, weer opgepikt. 

Het was zeker in die jaren geen vetpot thuis, maar we 

hebben beslist geen honger geleden. Maar van elke broek 

waar iemand was uitgegroeid, werd door mijn moeder 

een broek voor mij gemaakt. 

 

Het slachten op de boerderij was ook een terugkerend 

fenomeen. Het resultaat, in de vorm van worsten en 

hammen, hing boven de kachel aan het plafond. Ik 

herinner me goed het getik op de kachel als we vrij vroeg 

in de herfst al hadden geslacht. De blauwe vlieg had 

eitjes gelegd op de worsten en hammen en de maden 

vielen dan op de kachel en verbrandden op de warme, 

metalen plaat van de kachel. Je kunt het je nu niet meer 

voorstellen, dat het vlees toch lekker werd opgegeten. 

Blijkbaar hadden we in die dagen een heel ander 

immuunsysteem dan vandaag de dag. 

Kees met het paard in De Steeg (Familie-archief) 
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De kalverschetser 

Tegenwoordig hebben de koeien allemaal 

nummers in de oren en hebben de boeren 

veel koeien en lijken ze veel op elkaar, dat 

het blijkbaar niet anders meer kan. In mijn 

tijd op de boerderij hadden de koeien namen 

en een schets. Als een kalf werd geboren, 

kwam de zogenaamde kalverschetser. Hij 

maakte een schetsje van het kalf en die bleef 

heel het leven van de koe als een soort iden-

titeitsbewijs bij het beest. Ook noteerde hij 

het kalf in een register. In zijn schetsboekje 

zat carbonpapier, zodat je zelf als boer ook 

een schetsje van je kalf had. De man was in 

dienst van de melkfabriek en was tevens 

monsternemer. Hij kwam dus niet alleen een 

kalf schetsen, maar ook eens in de zoveel tijd 

langs om melkmonsters te nemen. Dat deed 

hij op dezelfde dag zowel ’s morgens als aan 

het eind van de middag. De melkopbrengst 

mat hij met een unster en in het laboratorium 

van de fabriek werd het vetgehalte bepaald. 

Op die manier kreeg de boer inzicht in zijn 

melkopbrengst. Tegenwoordig is het melken 

niet meer te vergelijken met mijn jeugd. Dat 

heeft zijn goede kanten, maar de schaal-

vergroting kent ook de nodige nadelen. 

 

Nawoord 

Kees is niet in het boerenvak terecht 

gekomen. Hij is farmacie gaan studeren en 

heeft zijn werkzame leven bij farmaceutische 

bedrijven doorgebracht. Na zijn pensionering 

is Kees jarenlang bestuurder geweest bij ‘De 

Kruimelschaar’ in Epe, een organisatie die hulp biedt aan 

bejaarden en andere behoeftigen. Hij is daar nog steeds 

actief. Op museumboerderij Hagedoorns Plaatse in Zuuk 

vertelt hij bezoekers over het leven op de boerderij op de 

Oost-Veluwe. Hij kan dankbaar gebruik maken van zijn 

herinneringen uit De Steeg. 

 

 

*Het gesprek is gevoerd door Wanda de Winter.  

Het verhaal is opgeschreven door Henri Slijkhuis. 

 

Kees even terug in zijn geboorteplaats (Foto Jaap Broer) 
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BEGRAAFPLAATS ROZENDAAL 
 

Cathrien van de Ree 

 

 

Bewoners van Rozendaal kerkten vanouds in de Oude Jan in Velp en ze werden in of buiten die kerk begraven. 

Ook toen Rozendaal vanaf 1758 een eigen kerk had, veranderde dat niet. De familie Torck, die sinds 1721 het 

kasteel bewoonde, had een eigen grafkelder in Wageningen. In die plaats waren enkele baronnen drost.1  

De jonge baron Assueer Lubbert Adolf Torck (geb. 

1806) woonde sinds zijn huwelijk in 1834 met Louise 

Huyssen van Kattendijke op het kasteel Rosendael, 

vooral in de zomer.2 De jonge baron veranderde het 

kasteelpark en hij liet een vleugel met koetshuis en 

stallen aan het kasteel bouwen en een oranjerie aan de 

noordoostzijde van het kasteel. Hij begon diverse bouw-

projecten in het dorp en verving het oude logement aan 

de Kerklaan door het logement op de berg, waar nu The 

Hunting Lodge ligt.  

 

Jonggestorven kinderen als aanleiding 

In 1838 verloor het echtpaar hun zoontje dat 11 dagen 

oud was, het was hun derde kind. In februari 1840 stier-

ven binnen een etmaal nogmaals twee jonge kinderen, 

Maria Stephania en Lubbert Adolf. Naar verluidt wilde 

de barones niet dat haar kinderen in de grafkelder in de 

Wageningse kerk bijgezet werden.  

 

Daarom werd in 1840 een grafkelder aangelegd in het 

bos ten noordoosten van het kasteel; vermoedelijk naar 

een ontwerp van J.D. Zocher jr. die eerder het park van 

het kasteel opnieuw had ingericht in Engelse stijl. 

Rondom de grafkelder liet de baron een stuk bos ont-

sluiten en omheinen. In augustus 1842 werd de baron 

hier zelf bijgezet en in februari 1843 het jongste zoontje, 

geboren na de dood van zijn vader. Een maand later 

overleed ook de barones. 

Meer graven in Rozendaal 

Rondom de grafkelder in het bos werden gaandeweg 

familieleden van de kasteelbewoners, aanzienlijke men-

sen uit de omgeving maar ook ‘gewone’ Rozendalers 
Overlijden kinderen Torck 

Recente foto van de grafkelder Torck 
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begraven. Vlak bij de kelder gleed ik een paar jaar 

geleden bijna uit over de kleine, volledig met mos 

overgroeide liggende steen van gemeenteontvanger 

Johan Coenraad Eigenbrood, overleden in januari 1843. 

Dit laat zien dat er al snel na de aanleg van de 

begraafplaats anderen zijn begraven.4  

Vaak lees je dat gewone Rozendalers zich nog lang in 

Velp lieten begraven, vanwege de afkeer van de plek, 

genaamd ‘Boers Buschke’. Maar waarschijnlijk viel dat 

mee, zeker als je het kleine aantal sterfgevallen per jaar 

in aanmerking neemt. Wie al een graf had in of bij de 

Oude Jan zal ongetwijfeld de neiging gehad hebben om 

alles bij het oude te laten. Maar het vertrouwde kerkhof 

van de Oude Jan is al in 1836 gesloten en er kwam een 

nieuwe begraafplaats aan de Reinaldstraat.5 

 

Oudste gedeelte 

Het oudste gedeelte van de begraafplaats ligt vanaf de 

Boerenallee gezien links. Dit deel is Rijksmonument. 

Men is gaan begraven vanuit de directe omgeving van de 

grafkelder, die half verzonken ligt in de glooiende hel-

ling. In de naaste omgeving van de grafkelder vind je de 

graven van logementhouder en raadslid Gerrit Kets,  

rentmeester-raadslid-burgemeester Geurt Kets en zijn 

familie, rentmeester Demmink, logementhouder Kraijen-

stein, rentmeester Beumer en anderen, die een promi-

nente rol speelden in het kleine dorp Rozendaal.  

 

Niet ver achter de kelder van de familie Torck liggen iets 

hoger op de helling enkele grafkelders met een forse 

opbouw, o.a. van de families Luden en Huyssen van 

Kattendijke.6 Langs het oost-west lopende pad en langs 

het rondlopende pad links van de centrale grafkelder naar 

het noorden vinden we nog meer oude graven.  

Plattegrond begraafplaats 

Graf rentmeester Demmink 
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Uitbreidingen 

In 1866 werd de begraafplaats uitgebreid naar het 

noorden, vanaf de Boerenallee gezien rechts van het 

oplopende hoofdpad. Kort na 1900 volgde nog een uit-

breiding, waarbij een kleine aula gebouwd werd. In 1933 

en 1990 werd het complex aanzienlijk vergroot.  

 

Gemeentelijke begraafplaats 

De begraafplaats was particulier eigendom van de 

familie Van Pallandt, maar functioneerde in feite als een 

plaatselijke openbare begraafplaats. Ten gevolge van een 

wet uit 1869 heeft de gemeente Rozendaal in 1872 toch 

aan de noordzijde een aparte, openbare, begraafplaats 

met een lijkenhuisje laten bouwen. Wie het wandelpad 

rondom de begraafplaats volgt, ziet hier een apart 

ingangshek. Op deze begraafplaats liggen alleen twee 

mensen die na zelfdoding in het bos zijn gevonden.  

 

In 1978 werd de begraafplaats door een legaat van de 

overleden baron W.F.T. van Pallandt overgedragen aan 

de gemeente Rozendaal en werd het een gemeentelijke 

begraafplaats met bijbehorende regels.  

Heel lang konden alleen bekenden van het kasteel en 

inwoners van Rozendaal hier begraven worden. Nu nog 

steeds kunnen alleen inwoners een graf kopen voor 

onbepaalde tijd; daarop geldt eeuwigdurende grafrust. 

Men kan ook kiezen voor een graf voor bepaalde tijd7  en 

daarvoor kunnen niet-Rozendalers in aanmerking komen. 

 

Aparte graven 

Extra aandacht verdienen: de verwevenheid van de 

begraafplaats met het kasteel, de zogenaamde anonieme 

graven met hun metaal-gedekte paaltjes, de graven van 

omgekomen militairen uit de Tweede Wereldoorlog en 

de graven van beroemdheden. 

Bij de families Torck en Van Pallandt is de relatie met 

het kasteel en hun laatste rustplaats vanzelfsprekend. 

Ada, de jongste dochter en erfgename van Assueer 

Lubbert Adolf Torck, is echter niet in de grafkelder bij-

gezet, maar naast haar man in de zogenoemde Van 

Pallandt-cirkel hoger op de begraafplaats begraven. 

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zijn op deze plek 

in het bos mensen begraven die verwant waren aan of 

bevriend met de kasteelbewoners: de al eerdergenoemde 

Huyssen van Kattendijke, Luden, andere takken van de 

familie Van Pallandt. Maar je komt ook namen tegen als 

Troulja, Van Schimmelpenninck, Van Limburg Stirum, 

Frowein. Sommigen huurden enige tijd een van de grote 

Voormalige openbare begraafplaats - noordzijde 

Niet anoniem 
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landhuizen van de familie Van Pallandt langs de 

Rozendaalselaan of de bescheidener huizen, zoals die aan 

de huidige De Genestetlaan. 

 

Verweven met het kasteel 

Lang is het dorp nauw verbonden 

geweest met het kasteel en de 

omliggende gronden.  

In de ‘goede oude tijd’ bezaten de 

bewoners meer dan 10.000 hec-

tare grond. Mensen werkten voor 

of op het kasteel, pachtten grond 

of een molen of huurden een huis. 

Ada Torck bezat meer dan 45 hui-

zen, voor een deel in Rozendaal, 

en ook belangrijke molens. Haar 

man Reinhard was burgemeester 

van het dorp, net als zijn zoon en 

opvolger.  

De baron of barones benoemde 

tot 1935 de predikant, de organist 

en de onderwijzer, die tevens 

koster, voorzanger en begrafenis-

leider was.  

Diverse predikanten en kosters/schoolmeesters van 

Rozendaal kregen in Rozendaal hun laatste rustplaats.  

 

Van de begrafenis van ds. Gouverneur is zelfs een foto 

die heel sterk lijkt op de foto van de begrafenis van 

F.W.J. van Pallandt in dezelfde tijd. Meester J.A. 

Slempkes, die vanaf 1897 koster en onderwijzer was, 

begeleidde de begrafenisstoeten. De kostuums van de 

dragers waren eigendom van het kasteel en werden daar 

na afloop weer opgeborgen. 

 

Niet anoniem 

Op deze begraafplaats liggen veel oude graven zonder 

zerk, soms een heel vak bijeen. Ze zijn vaak van 

Rozendalers die werkten bij het kasteel en van hun 

familie. Ze werkten als bosarbeiders (o.a. de familie 

Materman van de Imbosch, waarvan ook stenen met 

opschrift zijn), als hietmaaijer (= heidemaaier), als 

timmerman, kokkin, koetsier of huisnaaister. De meeste 

graven hadden oorspronkelijk wel een houten of stenen  

 

Topgevel tombe Huyssen van Kattendijke 

Begrafenis ds. Gouverneur 1932 (part.coll.) 
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markering. Maar houten markeringen zijn na 25 jaar 

goeddeels vergaan en ook eenvoudige stenen marke-

ringen hebben geen lang leven. Sommige graven van 

‘eenvoudige’ Rozendalers hebben nog wel hun oude 

steen. Zo staat op een steenworp afstand van de graf-

kelder van de familie Torck de grafsteen van Angeniet 

Koenen uit 1846. Ze was ‘de huijsvrouw’ van Arnoldus 

Peters, loodgieter bij het kasteel.  

Ook in andere vakken staan soms paaltjes zonder naam. 

Soms is de (liggende) steen kapot of overgroeid of ver-

dwenen. Dat komt omdat er op dit deel niet geruimd 

wordt. Ter markering zijn de hardhouten paaltjes met 

afdekkapje geplaatst. Altijd is bekend van wie het graf is. 

De benaming anonieme graven is dus beslist niet terecht. 

 

Herdenken 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn acht beman-

ningsleden van twee neergestorte vliegtuigen hier begra-

ven. Later zijn de kenmerkende kalkstenen zerken ge-

plaatst, die je op Moscowa en elders ook ziet. Jaarlijks 

vindt de 4 mei-herdenking van Rozendaal plaats bij hun 

graven. Na een korte samenkomst in de Herenkerk lopen 

de aanwezigen naar de begraafplaats, waar al veel men-

sen verzameld zijn en de Rozendaalse Kapel haar vaste 

plek heeft ingenomen. Bij de herdenking worden altijd 

leerlingen van de Rozendaalse Dorpsschool ingescha-

keld. 

 

De volgende keer meer over de begraafplaats als 

afspiegeling van de Heerlijkheid Rozendaal en de graven 

van verscheidene toenmalige beroemdheden. 

 

De foto’s zijn genomen door de auteur van het artikel. 

 
Noten 
 

1. Deze grafkelder is in 1943 door oorlogsgeweld verwoest. 
2. Het echtpaar had nog een huis in Den Haag. 
3. Zie bericht Opregte Haarlemsche Courant 22 februari 

1840. 
4. Het graf heeft volgnummer 10 in het register en op de 

oude plattegrond, die vermoedelijk getekend is door 
meester Slempkes, die tevens koster en aanzegger was. 

5. Het verbod op begraven in en rond de kerk uit de Franse 
tijd werd in 1813 opgeheven door de nieuwe koning  
Willem I; maar hij stelde in 1829 opnieuw een verbod in. 
Gemeenten van meer dan 1000 inwoners moesten een 
begraafplaats hebben buiten de bebouwde kom. 

6. Frederik Hendrik Huyssen van Kattendijke, een neef van 
Ada Torck, woonde jarenlang op Klein Rosendaal. Hij was 
gehuwd met Elisabeth Hermina Cornelia Luden. Predikant 
A. Bonebakker, door de moeder van Assueer L.A. Torck in 
Rozendaal benoemd, was gehuwd met Maria Luden. 

7. Termijn 20 jaar, met mogelijkheid tot verlenging met steeds 
10 jaar. 

Engels oorlogsgraf 

Graf Angeniet Koenen, 1846 



36                A&H 211 

 

VAN VILLA KORVINA TOT HUIZE MARIPOSA 
De bewogen geschiedenis van een huis aan de Overbeeklaan in Velp en zijn bewoners 

Deel 3: De planter Louis Etienne van den Bergh 

Jan van der Wal 

 

 

Na het overlijden van Pieter Johannes (‘Jo’) van den Bergh op 14 juni 1930 (zie deel 2) ontvangen zoon Louis 

Etienne en schoonzoon Robert Koopmans ieder voor de helft het blote eigendom van Mariposa, aldus het 

kadaster in het dienstjaar 1932. 

 

“En Jo’s vrouw dan?” hoor ik u denken. Het komt ons nu 

vreemd voor, maar tot 1 januari 1956 (!) werden ge-

huwde vrouwen voor de wet ‘handelingsonbekwaam’ 

bevonden. Zelfstandig een bankrekening openen of 

beslissingen nemen over de opvoeding van kinderen was 

tot die tijd niet mogelijk. En ook bij erfenissen werd ‘het 

zwakke geslacht’ veelal gepasseerd. De weduwe Maria 

Arssina Adriana van den Bergh-Van Geijtenbeek ont-

vangt gelukkig wel het vruchtgebruik van de woning. 

 

 

 

 

 

 

 
Maria Arssina Adriana van 
den Bergh-Van Geijtenbeek 
(Foto gemaakt op 15 mei 
1948 tijdens de zilveren 
bruiloft van haar dochter Maria 
Arssina en schoonzoon 
Robert Adriaan Koopmans 
(coll. mevr. van den Bergh-
Hupkes, Velp †) 

 

 

Kordaat laat ze onder haar eigen naam de telefoon weer 

aansluiten met 32695 als nieuw abonneenummer1. 

 

Het leven gaat verder 

In de Arnhemsche Courant van 26 januari 1931 worden 

plannen ontvouwd om de steeds drukker wordende 

Hoofdstraat van Velp, met al zijn winkels, te ontlasten 

door daar een van de twee sporen van de Gemeente 

Electrische Tram Arnhem (GETA) te verwijderen. In de 

nieuwe situatie wordt een ringlijn gecreëerd door trams 

vanuit de richting Arnhem via de Overbeeklaan, Prins 

Hendriklaan, Mariastraat en Wilhelminastraat terug naar 

de stad te laten rijden. Daarmee komen de beide tram-

sporen in de Hoofdstraat-Zutphensestraatweg tussen 

Overbeeklaan en Heemskerklaan te vervallen. Wat een 

onzalig plan! Nu al vinden diverse ongevallen plaats op 

de Overbeeklaan op het gedeelte tussen de vijvers en de 

Hoofdstraat omdat men in deze bocht tegemoetkomend 

verkeer te laat opmerkt2. Hoeveel onveiliger wordt het 

als de hele dag zo’n ratelend herrieding langs de voor-

deur van Mariposa en door de prachtige villawijk rijdt? 

Gelukkig verdwijnt het initiatief snel onderin de la. 

 

Duizenden kilometers verderop heeft Louis Etienne van 

’s Lands Caoutchouc Bedrijf te horen gekregen dat hij 

andermaal wordt overgeplaatst. De Indische Courant van 
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1 oktober 1931 meldt dat rubberplantage Soengei Loeng 

in Atjeh, het uiterste noorden van Sumatra, het nieuwe 

woonoord voor hem en zijn vrouw wordt. De streek staat 

bekend als uiterst nationalistisch en Nederlanders hebben 

al diverse opstanden met geweld moeten neerslaan. Hun 

verblijf in Atjeh is gelukkig maar van korte duur, 

waarschijnlijk (mede) omdat Toos enkele maanden later 

zwanger blijkt te zijn. Op 27 november 1932 komt, in het 

ziekenhuis van Medan, dochter Lisette ter wereld. Het 

Nederlandse thuisfront moet meteen zijn ingelicht, want 

daags daarna prijken geboorteadvertenties in de 

Arnhemsche Courant en de Nieuwe Tilburgsche Courant. 

Het daarin vermelde woonoord geeft aan dat de ouders 

mochten terugkeren naar de plantage Majang. 

 

Op 10 mei 1933 geeft de passagierslijst in de Sumatra 

Post aan dat het gezin op die dag vanuit Batavia zal 

vertrekken met het motorschip Christiaan Huygens van 

de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) richting 

Amsterdam. Eenmaal in Velp aangekomen kan oma dan 

eindelijk haar kleinkind in de armen nemen. Maar ook 

overgrootmoeder, Maria Arssina van Geijtenbeek-Van 

Rijswijk, ziet kans haar jongste nazaat te verwennen. 

Afkomstig uit Enkhuizen, aldus de Arnhemsche Courant 

van 18 juni 1932, was ze in Mariposa komen wonen om 

haar dochter te ondersteunen na het verlies van Jo. 

 

Kort daarna raakt Toos voor de tweede keer zwanger. 

Helaas bevalt ze op 8 februari 1934 om 16.00 uur van 

een levenloze jongen. Louis Etienne bevindt zich op dat 

moment in Indië zodat ze de emotionele klap grotendeels 

alleen moet zien te verwerken3. Lichamelijk voelt ze zich 

na enkele weken weer de oude. Het Nieuws van den Dag 

voor Nederlandsch-Indië van 5 april 1934 laat weten dat 

ze in Amsterdam, samen met de kleine Lisette, op 21 

maart aan boord is gestapt van het SMN-motorschip 

Johan van Oldenbarnevelt. De gezagvoerder, J.L. 

Julsing, verwacht op 19 april aan te leggen in de haven 

van Tanjung-Priok. Spoedig zal Toos met haar man 

herenigd zijn. 

 

Nog meer drama 

Op de plantage ontvangt Toos van het thuisfront bericht 

dat haar zwager Mr. Th. van Ebbenhorst Tengbergen op 

9 juli 1935, op slechts 32-jarige leeftijd, in Delft is 

overleden. De rouwadvertentie daags erna in de 

Arnhemsche Courant is mede opgesteld namens haar en 

haar echtgenoot. Opnieuw een naaste die ze vanuit het 

verre Sumatra niet fysiek de laatste eer kunnen betonen.  

Mariposa in het begin van de jaren ’30 met op de achtergrond enkele 
huizen aan de Vijverlaan. Let op de torenspits van de OLV Visitatie-

kerk in de Emmastraat (coll. mevr. M. van den Bergh-Hupkes, Velp †) 

De Indrapoera was het eerste motorschip van de Rotterdamse Lloyd. 
Toen het in februari 1926 haar maiden-voyage maakte kwam het 

twee dagen eerder in Tanjung Priok aan dan haar voorganger uit het 
stoomtijdperk (archief RDM: www.rdm-archief.nl) 
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Gelukkig zijn er ook mooie momenten. Bijvoorbeeld 

wanneer Toos wederom in verwachting blijkt te zijn. 

Indachtig de vorige miskraam nemen de ouders het 

zekere voor het onzekere en vertrekken op 5 augustus 

1936 van Batavia naar Rotterdam. De reis gaat met het 

dubbelschroef mailmotorschip Indrapoera van de Lloyd 

en staat onder gezag van kapitein U. Udema. Om hun 

reisduur te verkorten gaat het gezin in Marseille van 

boord om met de boottrein, de Lloyd-Rapide, verder te 

reizen. Via Parijs, Brussel en Antwerpen komen ze in 

Nederland waar ze kunnen kiezen om of in Rotterdam of 

in Den Haag (Hollandsche Spoor) uit te stappen. 

 

In het ziekenhuis van Velp slaat op 31 augustus 

andermaal het noodlot toe als Toos om 17.00 uur een 

levenloos meisje ter wereld brengt. Door een verkeerde 

behandeling, gebrek aan zout, ontstaan er deze keer ook 

bij de moeder complicaties. Omdat dit niet tijdig wordt 

opgemerkt gaat het in de dagen erna steeds verder 

bergafwaarts met haar. Op 9 september, om 8.30 uur, 

komt de nog maar 32-jarige vrouw te overlijden4. Vrijwel 

meteen daarna zweert Louis Etienne elk verder avontuur 

in Indië af, want de Arnhemsche Courant van 25 sep-

tember meldt dat hij zich, met zijn gezin, voor het 

bevolkingsregister heeft laten overschrijven naar 

Overbeeklaan 3. Abusievelijk noemt de krant als plaats 

van herkomst Palanaan in Nederlandsch-Indië in plaats 

van Perlanaän. 

 

Op 26 maart 1938 overlijdt grootmoeder, en Lisette’s 

overgrootmoeder, Maria Arssina van Geijtenbeek-Van 

Rijswijk. Ze is ruim 94 jaar geworden, aldus het 

Algemeen Handelsblad in de rouwadvertentie. 

 

De Tweede Wereldoorlog 

Als Louis Etienne op 10 maart 1939 te Arnhem opnieuw 

in het huwelijksbootje stapt, heeft hij een opmerkelijke 

partner gevonden. Want Maria (‘Riet’) Hupkes is de 3 

jaar jongere zus van zijn eerste vrouw (geboren op 4 

maart 1907 te Arnhem). In de huwelijksakte lezen we dat 

hij op dat moment bedrijfsleider is en in Enschede 

woont. In deze stad had hij enige tijd voor het 

expeditiebedrijf André de la Porte gewerkt die voor de 

Duitse firma Krupp auto’s vervoerde naar de 

Rotterdamse haven om ze daar te kunnen verkopen. Al 

snel besloot hij voor zichzelf te beginnen en kocht zich, 

met geleend geld, een eigen vrachtauto. Maar de Duitse 

inval op 10 mei 1940 gooit roet in het eten, want al in de 

eerste oorlogsmaanden wordt zijn transportmiddel door 

de bezetter gevorderd. Weg is zijn investering. En dat 

uitgerekend op het moment dat Riet enkele maanden 

zwanger is. Voor de thans werkloze Louis Etienne dreigt 

bovendien dat hij als dwangarbeider naar Duitsland kan 

worden gezonden. Om hieraan te ontkomen, aanvaardt 

hij een baan bij de Algemene Rekenkamer in Den Haag 

en verhuist daarvoor met zijn gezin naar Voorschoten 

(ZH). In de naburige stad Leiden schenkt Riet op 29 

september (aldus het Leidsch Dagblad van 2 oktober) het 

leven aan een dochter. Het meisje ontvangt de naam 

Toos Marie. 

Zonder al te veel kleerscheuren komen de resterende 

bewoners van Mariposa de eerste oorlogsjaren door. 

Maar in 1942 moet men vrezen dat het grote huis, 

vanwege zijn geringe bewoning5, door de Duitsers 

gevorderd kan worden. Louis Etienne zegt daarom zijn 

Middels deze Ausweis kon Louis Etienne aantonen dat hij bij de 
Nederlandse Onderwijs Film (NOF) werkzaam was en daarom niet 

voor dwangarbeid naar Duitsland mocht worden gezonden (coll. 
mevr. T.M. Molster-Van den Bergh, Bennekom) 
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baan op, en haast zich met zijn vrouw en twee kinderen 

terug uit Voorschoten6. Om brood op de plank te krijgen, 

vertoont hij als assistent van de Stichting Nederlandsche 

Onderwijs Film (NOF) films op lagere scholen7. De NOF 

was een jaar eerder, op 6 mei 1941, opgericht door 

Adriaan Schoevers (van het gelijknamige instituut), en 

stond onder toezicht van het Departement van Onderwijs. 

Met de productie en het vertonen van eigen beeld-

materiaal zorgde de NOF ervoor dat nationaal-

socialistische propagandafilms de klaslokalen niet wisten 

binnen te dringen. 

 

In 1943 neemt de schaarste aan voedsel almaar toe. Wie 

een (volks)tuin heeft spit zijn gazon om voor de teelt van 

alles wat maar eetbaar is. Ook het grasveld naast de 

Grote Vijver in het villapark moet er voor een groot 

gedeelte aan geloven. Op 23 augustus is de schrik groot 

wanneer de familie Van den Bergh verneemt dat schoon-

zoon en zwager Robert Adriaan Koopmans door de 

Rotterdamse Sicherheitsdienst is gearresteerd. Gelukkig 

wordt hij daags daarna alweer vrijgelaten. In 1944 is er 

ook goed nieuws wanneer blijkt dat Riet voor de tweede 

keer zwanger is. Op 1 december bevalt ze van een 

jongetje, dat naar zijn grootvader wordt genoemd: Pieter 

Johannes8. 

 

Begin maart 1944 maken de Duitsers bekend dat grote 

delen van Schouwen-Duiveland geïnundeerd zullen 

worden. Het zoute zeewater uit de Oosterschelde heeft 

funeste gevolgen voor de landbouw, de tuinbouw in het 

bijzonder. Dit is echter aan dovemansoren gericht bij de 

bezetter, die zich steeds meer bedreigd voelt vanuit het 

zuiden. Her en der geven Nederlanders spontaan te 

kennen onderdak te willen bieden aan de getroffen 

evacués. Ook Mariposa ontvangt eind juni extra in-

woning. Cornelis Mattheus Bal, geboren 20 oktober 1874 

te Zierikzee, is in voornoemde stad werkzaam als bank-

directeur. Zijn huwelijk, op 12 juni 1922, met Francina 

Helena Gasille (geboren 17 december 1881 te 

Rotterdam) vond hier eveneens plaats. Door zijn functie 

had Cornelis de evacuatie nog enige tijd uit weten te 

stellen. Maar op 20 juni had het echtpaar dan toch de 

deur van hun woning aan de Oude Haven 35 (huidig 

nummer) achter zich dicht getrokken9. Van de familie 

Van den Bergh ontvangen ze op de zolderetage een 

logeerruimte met uitzicht op de tuin, schuin boven de 

voordeur. 

 

Begin april 1945 staan de Tommies aan de overkant van 

de IJssel gereed om Velp te bevrijden. Een door paarden 

getrokken Duits kanon wordt op een kruising in de 

Overbeeklaan geplaatst, waarna een paar salvo’s worden 

afgevuurd in zuidelijke richting. Nog voor de Britten de 

afvuurbron weten te lokaliseren, is het kanon verplaatst 

naar een andere kruising. Het resultaat is dat direct rond 

de verlaten Duitse geschutsposities huizen worden ge-

troffen door geallieerd tegenvuur. Villa Nijenstede aan 

de Hoofdstraat en het pand Vijverlaan 3 raken onher-

stelbaar beschadigd en ook Boulevard 2 ontvangt stevige 

treffers. De keuken van Mariposa wordt aan de achter-

zijde getroffen door een granaat waarbij enkele ruiten 

Om niet ontdekt te worden door vijandelijke vliegtuigen wordt deze 
Bren Gun Carrier onder een boom voorzien van nieuwe rupsbanden. 

Fotograaf P.J. de Booys maakte de opname op de Vijverlaan ter 
hoogte van pension Theresia (voorheen Groenoord). Aan de 

overzijde van de Lange Vijver zien we links op de Overbeeklaan nog 
zo’n pantservoertuig staan. Rechts de draaibrug naar de muziektent 

op het eilandje en daarachter huize Mariposa (GldA 1533-298) 
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sneuvelen10. Op een ander moment regent het fosfor-

granaten. De lange staven blijven hangen in rieten daken 

of rollen vanaf het pannendak in de dakgoot, waarna ze 

ontbranden. De oude hoeve Jeruzalem aan de Tramstraat 

en het pand Boulevard 5 worden slachtoffer van de 

vlammen. 

 

Uren aaneen schuilen de Mariposa-bewoners11 bij elkaar 

in de kelder waar een Keulse pot dienst doet als ‘toilet’. 

Maar de heer Bal weigert daar gebruik van te maken en 

trotseert de beschietingen voor een bezoek aan de wc op 

de begane grond. Gelukkig voor hem loopt alles goed af. 

Als even niet geschoten wordt, waagt de groep zich uit 

de kelder om snel wat brood te halen bij bakkerij De 

Voorzorg op de Bosweg of wat drinkwater bij de pomp 

in de tuin. Tussen de middag en ’s avonds, tot 19.30 uur, 

is er een uurtje gas zodat gekookt kan worden. Dan, op 

16 april, is het definitief voorbij: feest! 

 

Na de Bevrijding 

Toos Marie krijgt maar weinig mee van alle vreugde, 

want ze kampt op dat moment met een longontsteking. 

Haar vader heeft haar kinderbedje voor het raam 

geplaatst in de ouderlijke slaapkamer aan de straatzijde. 

Zo kan ze alle verrichtingen van de geallieerde militairen 

volgen die een kampement hebben ingericht op het gazon 

naast de Grote Vijver. Een van de soldaten zit zich voor 

zijn tent te scheren. Kennelijk had het groepje vernomen 

dat het meisje ziek te bed lag, want enkele soldaten 

komen haar spontaan een reep chocola en wat Canadese 

crackers bezorgen. Wat een onvergetelijke ervaring!12 

 

In oktober verwerft Louis Etienne de functie van 

directeur bij de Velpse afdeling van Nederlands Volks 

Herstel (NVH). De hulporganisatie is voor hem op 

loopafstand gehuisvest in villa Eikenhof op Boulevard 8, 

een statig wit pand opgetrokken in neokoloniale 

bouwstijl13. Ook het Comité van oud-illegale werkers, 

het Registratiekantoor van de Distributiedienst, het Repa-

triëringsbureau en het Afwikkelingsbureau Winterhulp 

Nederland (WHN) & Nederlandsche Volksdienst (NVD) 

in Gelderland houdt er kantoor. Onder de bezielende 

leiding van voorzitter A. Lely houdt Louis Etienne zich 

tot januari 1947, wanneer de NVH-afdeling Velp wordt 

opgeheven, bezig met de verstrekking van kleding, 

meubilair en andere goederen aan mensen die door 

oorlogsgeweld alles kwijt zijn geraakt. 

 

Via de Arnhemsche Courant van 22 december 1947 ver-

nemen we dat Louis Etienne secretaris is geworden van 

het dagelijks bestuur van het Arnhemse comité van 

Nederland helpt Indië. Kort daarna vindt hij, door 

bemiddeling van een oom van Riet, een betaalde baan bij 

de Nederlandse Ford Automobiel Fabriek aan de Hem-

weg te Amsterdam. Hiervoor laat hij zich, aldus zijn 

persoonskaart, op 25 januari 1950 inschrijven op een 

kameradres op Overtoom 454-I. Vervolgens maakt hij 

Kort na de bevrijdig (v.l.n.r.): Lisette (met hond Blacky), moeder Maria 
(‘Riet’) van den Bergh-Hupkes, Toos Marie, Pieter Johannes jr. en 

vader Louis Etienne van den Bergh  
(coll. mevr. T.M. Molster-Van den Bergh, Bennekom) 
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iedere vrijdagavond een rit op zijn motor, zodat hij het 

weekeind met zijn gezin in Velp door kan brengen om op 

maandag in alle vroegte weer richting hoofdstad te 

rijden. Dit weet hij enkele jaren vol te houden. 
 

Op 1 mei 1951 wordt in de Arnhemsche Courant een 

eikenhouten ameublement aangeboden op het adres 

Overbeeklaan 3. Het blijkt de voorbode van de algehele 

verkoop van Mariposa.  Eind 1952 mag kinderarts Johan 

Gerrit Lingeman zich de nieuwe eigenaar noemen. Hier-

aan voorafgaand is (groot)moeder Maria Arssina Adriana 

van den Bergh-Van Geijtenbeek naar de overkant van de 

straat verhuisd, naar het pension van Westra op Over-

beeklaan 6. Hier overlijdt ze op 16 maart 195614. De rest 

van de familie Van den Bergh laat zich op 19 maart 1953 

voor het bevolkingsregister inschrijven te Bussum, naar 

een nieuwbouwwoning op Gentiaanstraat 11. Forenzend 

per trein zal Louis Etienne vanuit deze woonplaats voor 

de Ford-fabriek blijven werken tot aan zijn pensioen. 
 

Begin jaren ’70 keert Riet in haar eentje terug naar Velp, 

waar ze gaat wonen op Biesdelselaan 6c in de Nuova-

flat. Op 20 september 1976 volgt een echtscheiding. 

Vervolgens brengt ze nog bijna drie jaar door in het 

bejaardenpension Monte Bello op Dennenweg 13 waar 

ze op 19 december 2002 overlijdt. Louis Etienne was 

haar te Naarden op 19 februari 1981 al voorgegaan. 
 

 

In deel 4: De kinderarts Lingeman. 
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Bronnen (deel 2 + 3): 

Anonymus, Cultuur-Adresboek voor Nederlandsch-Indië t.d.v. handel, 

industrie, nijverheid, Brinkman’s Advertentie-Bureau, Bandoeng, 1937. 

Anonymus, Naamlijst voor den (interlokalen) telefoondienst, diverse 

jaargangen (via www.genealogiedomein.nl). 

Anonymus, Nieuw Arnhemsch Adresboek met Velp, Rosendaal, Oosterbeek 

en Westervoort voor Arnhem en omgeving, diverse jaargangen. 

Anonymus, Redengevende beschrijving gemeentelijk monument 

Overbeeklaan 5 (RHEVE.166), Gelders Genootschap, 06-04-1992. 

Correspondentie tussen mevrouw M. van den Bergh-Hupkes (Velp) en de 

heer E. Timmermans (Hengelo Overijssel), oktober 1972. 

Doedens, Anne en Liek Mulder, Oceaanreuzen – Een eeuw Nederlandse 

passagiersvaart, Bosch & Keuning, Baarn, 1990. 

Groot, Edward P. de, Varen op de Oost – Incidenten, rampen en nostalgie op 

de vaart naar Indië, De Alk B.V., 1994. 

Groot, Pieter de & Henk v.d. Meulen, Willem Stegenga, De Elfstedentocht 

1909-1997, De complete Elfstedengeschiedenis, Friese Pers Boekerij, 

Leeuwarden, 1997. 

Hupkes, Dr. Geurt, Oorspronkelijk Veluwezooms – Het verhaal van een 

familie in een streek, Verloren, Hilversum, 2000. 

Persoonskaart van Louis Etienne van den Bergh (via het CBG). 

www.biodiversitylibrary.org | www.capriolus.nl | www.delpher.nl 

www.dordtenazoeker.nl (Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940) 

www.erfgoedcentrumzutphen.nl | www.erfgoedleiden.nl 

www.geldersarchief.nl | www.genealogieonline.nl | www.wikipedia.nl 

www.home.planet.nl/~hupkes | www.missiemuseumsteyl.nl 

www.nev.nl | www.plaatjesalbums.info | www.regionaalarchieftilburg.nl 

www.stadsarchief.rotterdam.nl | www.wikimiddenbrabant.nl  
 

Noten: 
1 In de Naamlijsten van 1931 t/m 1943 vinden we consequent: Mevr. A.A. v.d. 
Bergh-v. Geytenbeek. In de laatste oorlogsjaren verscheen de telefoongids 
niet wegens papierschaarste. In de Naamlijst van december 1948 ontbreekt 
haar naam om in de septemberuitgaven van 1949 en 1950 weer terug te 
keren als Mevr. M.A.A. v.d. Bergh-v. Geytenbeek. Ondertussen was in juli 
1935 het nummer gemuteerd naar K 302 – 3695, in januari 1940 naar K 8302 
– 3695 en in september 1949 naar K 8302 – 3132. 
2 Vandaar de huidige eenrichtingssituatie. 
3 Gelders Archief, toegangsnummer 0207, Burgerlijke stand Gelderland 
dubbelen, inventarisnummer 9776, akte 35. Deze overlijdensakte is niet 
ondertekend door Louis Etienne, zodat we aannemen dat hij op dat moment 
in Indië zat. In het bevolkingsregister staan beide ouders op dat moment nog 
steeds ingeschreven in Majang, Sumatra. 
4 Louis Etienne zal niet van de zijde van zijn verzwakte vrouw hebben willen 
wijken, zodat zijn naam ontbreekt in de overlijdensakte van de naamloos 
gebleven dochter (Gelders Archief, toegangsnummer 0207, Burgerlijke stand 

Gelderland dubbelen, inventarisnummer 9776, akte 180). De honneurs 
waarnemende aanspreker is echter abuis als hij stelt dat de ouders al op dat 
moment woonachtig waren in Velp. Opvallend is dat in de overlijdensakte van 
Toos de handtekening van haar man eveneens ontbreekt (Gelders Archief, 
toegangsnummer 0207, Burgerlijke stand Gelderland dubbelen, 
inventarisnummer 9776, akte 183). 
5 De bewoning bestond op dat moment waarschijnlijk uit slechts drie 
personen. Naast (groot)moeder Van den Bergh zal voor de huishouding een 
dienstbode aanwezig zijn geweest. Door de gegevens van de adresboeken 
van de jaargangen 1937 t/m 1939 en 1942 te koppelen aan de woningkaart 
van Overbeeklaan 3, is bekend dat ook Wilhelmina (‘Mien’) Jacoba van 
Bellen in Mariposa verbleef. Ze was een soort gezelschapsdame en van 
professie onderwijzeres. Hoewel dit voor de hand ligt, gaf ze geen onderricht 
aan de kinderen van Louis Etienne. 
6 Om manschappen van het Luftgau Kommando Holland een onderkomen te 
verschaffen, vordert de Duitse bezetter op 28 november 1943 inderdaad 
diverse huizen in het Velpse villapark. Ook de gevreesde Sicherheitsdienst 
(S.D.) neemt op 10 december zijn intrek in enkele panden aan de Vijverlaan 
(informatie via Hans Timmerman, Arnhem 17 november 2019). Mariposa 
weet beide keren de dans te ontspringen, zo bleek achteraf, omdat het 
bruggetje over de beek te smal was voor Duitse legervoertuigen. 
7 Als enige vermelden het VVV’s Adresboek van Arnhem-Velp-Oosterbeek 
1949 en het Adresboek van Velp en Rozendaal 1951-1952 hem als NOF-
assistent. Maar Louis Etienne werkte op dat moment al in Amsterdam. 
8 In het Gelders Archief kunnen we de geboorteakte van hem, en van zijn 
eveneens te Velp geboren oudere zus Toos Marie, niet vinden. Dergelijke 
aktes worden pas openbaar als ze 100 jaar oud zijn. 
9 Gegevens ontleend aan de persoonskaart van Cornelis Mattheus Bal met 
dank aan Ilja Mostert van het Zeeuws Archief. Op 3 juli 1945 werd het 
echtpaar weer ingeschreven in de gemeente Zierikzee. Of beide families na 
de oorlog nog contact bleven onderhouden met elkaar is niet bekend. 
10 Hierna wordt de woning nog vijfmaal getroffen door geallieerd vuur waarbij 
minder schade wordt veroorzaakt. Een granaat, gelukkig een blindganger, 
wordt pas na de bevrijding door de bewoners ontdekt in het dak van de 
zolderkamer op de zuidzijde van het huis. 
11 De schuilende groep moet, zo verklaren de dochters Lisette en Toos Marie 
op 16 februari 2021, uit dertien personen hebben bestaan. Vast staat het 
verblijf van zes leden van de familie Van den Bergh, Mien van Bellen, het 
echtpaar Bal en een dienstbode. Mogelijk waren de drie andere personen 
evacués afkomstig uit Arnhem. 
12 In de beeldbank van het Gelders Archief bevinden zich enkele bijzondere 
oorlogsfoto’s van een geallieerd tentenkamp. Maar we hebben grote twijfel of 
de inventarisnummers 2229, 2231, 2234, 2239 en 2273, alle met toegangs-
nummer 1540, wel aan villapark Overbeek gekoppeld mogen worden. 
13 De enorme villa stond in de hoekpunt Boulevard-Overbeeksingel en deed 
na de oorlog lange tijd dienst als Evangelisch Centrum. Na te zijn gekraakt 
werd het in 1984 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. 
 14 Daags na het overlijden verschijnen in het Algemeen Handelsblad en de 
Arnhemsche Courant rouwadvertenties waaraan opvalt dat de tweede en 
derde voornaam zijn verwisseld. 
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BOEKBESPREKING 

ATLAS VAN DE IJSSEL 

Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal 

 
 

Kaarten zijn aantrekkelijke verzamelobjecten en een 

mooi uitgegeven atlas is dan ook vaak succesvol. Deze 

atlas bevat een groot aantal historische kaarten van de 

IJssel en daarnaast prenten en overzichtsfoto’s gemaakt 

met een drone. Op een totaal van 216 bladzijden zijn 

minstens evenzoveel kaarten opgenomen, sommige op 

het formaat van een dubbele pagina. Ze zijn mooi afge-

drukt, het boek heeft een kloek formaat van 31 x 25 cm. 

Sommige kaarten zijn daardoor goed leesbaar, bij andere 

is dat minder het geval. Het boek is verdeeld in vijftien 

inhoudelijke hoofdstukken en bevat ook een uitleg van 

begrippen, maar geen noten en literatuuroverzicht. 

 

De hoofdstukken gaan thematisch de rivier af: van 

Westervoort tot de IJsseldelta bij Kampen. Thema’s zijn 

de IJsselmond, verzanding, Doesburg, Zutphen, mean-

ders, Deventer, overstromingen, weteringen, Hattem, 

Zwolle, dijken en Kampen. Daarbij is er een vaste inde-

ling van elk hoofdstuk: het begint met een fraaie drone-

foto over twee volle bladzijden, daarna volgt een inlei-

dende tekst van twee bladzijden en vervolgens komen de 

kaarten en enkele prenten met een verklaring en uitleg 

per afbeelding. Daartussendoor zijn historische citaten 

geplaatst, zoals van Jac. P. Thijsse, Henri Havard, 

Jacobus Craandijk en anderen. De thematische 

hoofdstukken worden voorafgegaan door een inleiding 

over de wording van de IJssel. 

 

De schrijvers zijn duidelijk liefhebbers, zowel van de 

IJssel als van historisch (kaart) beeldmateriaal. Dat 

betekent dat zij zich niet hebben beperkt tot relevante 

kaarten, maar hebben opgenomen wat ze konden vinden. 

Daar zijn dan ook zeer oude en zeldzame kaarten bij, de 

oudste uit de zestiende eeuw. De kaarten zijn echter geen 

illustratie van een verhaal. Rivierkaarten zijn niet altijd 

gemakkelijk te begrijpen – het gaat soms om ingewik-

kelde waterbouwkundige ingrepen en de uitleg is vaak 

summier. Om dat probleem te ondervangen popula-

riseren de schrijvers graag. In enkele gevallen leidt dat 

tot kromme of onjuiste beeldspraak, zoals ‘een rivier die 

stroef en zwaar wordt, waar de rem opgaat bij een grote 

portie regenwater’. 

In het laatste hoofdstuk over ‘de IJssel in de eenentwin-

tigste eeuw’ vermelden de schrijvers dat de waterverde-

ling tussen de drie Rijntakken al tweehonderd jaar het-

zelfde is, 66% voor de Waal, 22% voor de Nederrijn en 

11% voor de IJssel. Maar die waterverdeling is vijftig 

jaar geleden sterk gewijzigd door de kanalisatie van de 

Nederrijn! De IJssel krijgt nu ongeveer het dubbele, de 

Nederrijn de helft. Dit had opgemerkt kunnen worden bij 

een (op zichzelf mooie) serie topografische kaarten van 

de bochtafsnijdingen bij Rheden, deel uitmakend van de 

Rijnkanalisatie. De schrijvers hebben zich echter gecon-

centreerd op historische kaarten. Daardoor worden ook 

recente werken, in het kader van Ruimte voor de rivier 

ook op de IJssel uitgevoerd, niet besproken. 

Resumerend zou ik willen stellen dat het boek een 

aanrader is voor liefhebbers van oude kaarten, maar het 

is minder geschikt voor mensen die het hoe en waarom 

willen begrijpen. 

Ton Burgers 

 

Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal, 

ATLAS VAN DE IJSSEL, 

WBooks, Zwolle, 2021, € 29,95 
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(STRIP)BOEKBESPREKING 

MEANDER DUIKT IN DE GESCHIEDENIS VAN RHEDEN 

Marq van Broekhoven & Irene Berbee 

 
 

Lekker lui in het gras geniet Meander – een onsterfelijk 

boswezen – op het landgoed Middachten van de zon. Het 

is de 14e eeuw. Middachten is nog een kasteel zoals je 

zag in series als Floris en Ivanhoe. Spitse torens, 

wapperende banieren en rondom natuurlijk een brede 

gracht en dikke kasteelmuren. Zie hier de  uitnodigende 

omslag van dit nieuwe stripboek.  

In 2019 wint de gemeente Rheden de BNG Bank 

Erfgoedprijs: 'Rheden heeft alles op het gebied van 

erfgoed, maar doet daar ook al het mogelijke mee.……’ 

aldus de jury. Dat betekent niet alleen een fraaie oor-

konde en eeuwige roem voor onze gemeente, maar ook 

een leuke geldprijs. Deze wordt ingezet voor erfgoed-

educatie: Marq van Broekhoven (scenario) en Irene 

Berbee (tekeningen) krijgen de opdracht om de Rhedense 

geschiedenis in een stripboek in beeld te brengen. Met 

inhoudelijke ondersteuning van lokale deskundigen. Een 

mooie kans om onze jongere inwoners kennis te laten 

maken met het verleden van hun eigen woon- en 

leefomgeving. Historisch bewustzijn draagt bij aan het 

begrip van het heden en het perspectief op de toekomst. 

 

De hoofdpersoon Meander duikt letterlijk de geschie-

denis in. Via kabbelende beken en woeste stromen duikt 

hij van de ene periode in de Rhedens geschiedenis naar 

de andere. Eerst de ijstijden en de periode dat hier de 

eerste nederzettingen ontstonden. Romeinse soldaten, de 

Velpse goudschat, de Commanderij in Dieren en het 

Veerhuis spelen onder andere een rol in de verhalen voor 

en tijdens de Middeleeuwen en ook in de paar eeuwen 

daarna. Via landgoederen, watermolens en bijvoorbeeld 

Mata Hari die de bolero danst, komen we langzaam 

terecht in de moderne tijd. Ook de Tweede Wereldoorlog 

wordt niet overgeslagen. Alle dorpen zijn vertegen-

woordigd en veel gebeurtenissen komen aan de orde.   

 

Het stripboek is mooi getekend en bepaald geen goed-

kope uitgave. Het voelt alsof ik als jonge puber in de 

jaren ‘60  het nieuwe Kuifje album ‘De juwelen van 

Bianca Castafiore’ in handen heb bedenk ik me opeens, 

maar dat zal wel pure inbeelding zijn.  

Het is natuurlijk geen geringe opgave om 2000 jaar 

geschiedenis en ook nog 7 dorpen in beeld te brengen in 

één verhaal. En aangezien Meander en zijn maatje 

Xander ook wat ADHD zijn, word je in een hoog tempo 

door de grote en kleine verhalen  uit onze geschiedenis 

geslingerd. En misschien is dat maar goed ook, want 

anders zouden ze de 21ste eeuw nooit met hun laatste 

tijdsprong op bladzijde 46 hebben gehaald.  
 

Komt het tegemoet 

aan de doelstelling om 

jongeren meer inzicht 

te geven in onze ge-

schiedenis? Laat daar 

de doelgroep zelf over 

oordelen zou ik 

zeggen.  

 

Jammer dat de fees-

telijke lancering bij 

Kasteel Biljoen samen 

met leerlingen van de 

Daltonschool op het 

laatste moment moest 

worden aangepast Een 

aantal leerlingen bleek 

na een coronatest positief en dit onderdeel werd 

geschrapt. Zo zie je maar: elk tijdvak uit de geschiedenis 

heeft zo z’n eigen problemen. Ik hoop dat het laatste 

plaatje uit het stripboek dit t.z.t. zal goedmaken (en om 

deze cliffhanger te begrijpen zul je toch echt dit 

stripverhaal zelf moeten doorbladeren).   

Hans Witt 
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Mededelingen van het bestuur 

 

Waarde leden, 
 
Het bestuur kan kort en bondig zijn met mededelingen. Er is weinig 
nieuws in deze nog steeds voortdurende ‘lockdown’. Ons jaarplan 
met de maandelijkse dorpswandelingen, de lezingen en de zomerex-
cursie lijkt voor de tweede keer in duigen te vallen. 
Onze hoop is gevestigd op een zomer waarin besmettingen snel af-
nemen en vaccinaties ons gaan vrijwaren van virusonheil. We staan 
te popelen om vanaf die tijd onze activiteiten weer te ontplooien.  
Wat wel stevig overeind blijft is dit blad, Ambt & Heerlijkheid. Ons 
pronkstuk in de vitrinekast. De redactie is zowel getalsmatig als in 
kwaliteit op sterkte. We wensen de nieuwkomers heel veel succes en 
de creativiteit om de afwisseling, de diepgang en de leesbaarheid op 
peil te houden. Aan kopij, zo hebben we begrepen, is geen gebrek. 
Een teken dat steeds meer inwoners zich actief met het verleden van 
onze twee gemeenten bezighouden. En dat is tenslotte het doel van 
onze kring. 
Op de bestuursvergaderingen van de laatste twee jaar stond het pro-
ject ‘Stripboek over de gemeente Rheden’  steevast op de agenda. 
En elke keer werd het punt snel afgedaan door de betrokkenen, met 
“komt goed”.  En jawel! Eind april zag het boek het levenslicht op de 
trappen van kasteel Biljoen. Daarover kunt u lezen in dit tweede num-
mer van jaargang 67. 
 
Aandacht  in onze april-nieuwsbrief voor de website Erfgoed Rheden 
op de Kaart heeft diverse mensen attent gemaakt op het bestaan er-
van. “Wat een schat aan informatie over onze gemeenten is daar te 

vinden.”  
Met de gemeente Rhe-
den zijn we in gesprek 
om de site moderner en 
toegankelijker te ma-
ken. En met enkele 
doorgewinterde ICT-ers 
kijken we binnenkort 
naar alle mogelijkheden 
die het digitale tijdperk 
te bieden heeft.  

Het bestuur kijkt verder vooruit, naar 2023: het 450 jarig bestaan van 
de gemeente Rheden. Een bestuurlijke eenheid die niet zomaar de 
tand des tijds (1573 – 2023) heeft doorstaan. Twee van onze leden 
zijn een groep auteurs aan het samenstellen die komende zomer de 
aftrap gaan doen voor een boek over die lange periode. Het boek 
wordt een co-uitgave van de Kring. 
De hoop van het bestuur is dat we in de tweede helft van het jaar 
weer actiever kunnen worden. Als bestuur zouden we het erg prettig 
vinden wanneer we onze jaarvergadering, uitgesteld van april  naar 
september, weer fysiek samen kunnen beleven. 
 
Namens het voltallige bestuur,  
Harry Klein Koerkamp,  
voorzitter. 
 
 
 
 
Heeft u de Nieuwsbrief gemist?  
Dan beschikt onze penning- 
meester en ledenadministrateur 
niet over uw e-mailadres. 
Geef dat s.v.p. aan hem door!  
penningmeester@oudheid- 
kundigekring.nl.  
 
 
 
 
Nieuwe leden die zich tussen 1 februari en 1 mei hebben aangemeld. 
 
De heer J.G.M. Scheer    DONKERBROEK 
De heer Drs. M.J. Beernink    ZELHEM 
Mevrouw B.K. Cretier    DIEREN 
Mevrouw N.E. Verheij    VELP 
Mevrouw G.J.M. Helmink    DE STEEG 
De heer D. Booij     VELP 
De heer P. Kars    RHEDEN 


