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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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Rechten 
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Jos Leeman 
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44 Open Monumentendag 

45 Mededelingen van het bestuur 

Harry Klein Koerkamp 

 

Half juli zijn we met veel plezier als redactie na een lange tijd (door Corona) 

weer bij elkaar geweest. Omdat ik aan het eind van het jaar stop, hebben we 

meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe hoofdredacteur 

te benoemen met instemming van het bestuur. Hans Witt gaat mij opvolgen. 

Hij heeft jaren in de gemeenteraad van Rheden gezeten, dus kent hij de 

gemeente door en door, wat een groot voordeel is. 

In A&H 212 staan drie stukken over Velp en wel de geschiedenis van Albert 

Hein van Anita Matser, het vervolg van Mariposa van Jan van der Wal en het 

huizenblok van Hein Gierman van Marijke Bruinewoud.  

Het stuk over de koetsier van de Raaphorst uit Arnhem van Mario Broekhuis 

eindigt in Velp, als de laatste bewoonster met haar zuster naar Velp verhuist.  

Cathrien van de Ree gaat verder met de beschrijving van de begraafplaats 

van Rozendaal.  

Het verheugt mij zeer dat Cees Ursem een stuk heeft geschreven over de 

Harmonie van Laag Soeren. 

Uit de Steeg komen twee verhalen, een van Frans Wellink over Daan 

Modderman, die zijn sporen heeft verdiend in de paardensport en het andere 

van Jan van den Broek over een mysterieuze ansichtkaart.  

Jos Leeman laat de Dierense kruideniers, Bakkerij de Korenschoof en het 

archief van Frans Nas nog eenmaal voor het voetlicht komen. 

In het volgende nummer komt een stuk over Spankeren en Ellecom, zodat 

alle dorpen van de gemeenten Rheden en Rozendaal dit jaar minstens een 

keer aan de beurt komen in ons blad. 

We hebben nog twee boekbesprekingen voor u. Ons nieuwe redactielid 

Gajus Scheltema bespreekt ‘Van Heide naar Holes’, 125 Jaar 

Rosendaelsche Golfclub 1895-2020, dat geschreven is onder redactie van 

Johan Carel Bierens de Haan. Hans Witt bespreekt ‘Terug naar huis - Van 

oude dingen en mensen die voorbijgaan’ van Marjon Weijzen & Jikke Göbel. 

Het comité Open Monumentendag promoot zijn programma. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier. 

Nelleke den Boer-Pinxter 
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AH in Velp:  

Van bediening naar zelfbediening naar supermar(k)t 
 

Anita Matser 

 

 

In 1887 nemen Albert Heijn en zijn vrouw Neeltje op hun trouwdag de winkel in Zaandam over van zijn vader. 

Die dag, 18 mei 1887, is dan ook de officiële oprichtingsdatum van de huidige Albert Heijn supermarkten.  

 
In een snel tempo worden daarna door het hele land 
filialen geopend. Tussen de grote en middelgrote steden 
in die tijd, wordt ook Velp gekozen. Waarom zou AH 
voor een vestiging in het kleine Velp hebben gekozen? 
We kunnen er slechts naar raden. Was het de komst van 

de vele oud Indië-
gangers naar deze 
streek? Of de 
groeiende koop-
kracht van boe-
rendorp naar villa-
dorp? In die tijd 
wordt immers de 
aanleg van twee 
nieuwe villapar-
ken gerealiseerd: 
‘Overbeek’ en ‘Ma 
Retraite’.  
 
Wat ook de reden 
was, Velp krijgt 
een filiaal, num-
mer 77. 

  
 

Het eerste AH pand in Velp 
Het voormalige hotel Garni van Goossens aan de 
Hoofdstraat, hoek Vlashofstraat wordt verbouwd tot 
twee winkels. Links komt de vestiging van Albert Heijn. 
In het rechter gedeelte van het pand komt drogisterij De 
Lelie, later de fotowinkel van G. Muis. Het pand van 
Albert Heijn heeft in de loop der tijd verschillende 
huisnummers gehad, 84, 216 en 222. Tegenwoordig is in 
dit pand speelgoedwinkel Intertoys gevestigd. De 
officiële opening van de Albert Heijn winkel vindt plaats 
op 1 augustus 1920. De heer Th. Huisman is één van de 
chefs geweest, hij heeft de zaak 24 jaar geleid. Elk filiaal 
kreeg een transportfiets om de boodschappen thuis te 
bezorgen. 
 
Honden toegestaan 
Op de foto van de etalage is te zien dat er in de 
beginjaren van Albert Heijn in Velp een bordje in de 
winkel hangt met de tekst: 
   

MET HET OOG OP DE HYGIENE 
WORDT U BELEEFD 

VERZOCHT UW HOND 
TE WILLEN VASTHOUDEN 

 
Albert Heijn in Velp, jaren twintig 
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Winkelweek 
Om de onder-
nemers een steun-
tje in de rug te 
geven werden in 
die tijd winkel-
weken gehouden, 
meestal in combi-
natie met een feest 
of andere bijzon-
dere gelegenheid. 
De organisatie is 
dan in handen van 
de ‘Winkeliers-   
vereeniging Velp’ 
(opgericht in 1921) 

in samenwerking met V.V.V. ‘Algemeen Belang voor 
Velp en Rosendaal’ en ‘Velp voor Oranje’. Kennelijk 
waren er ook prijzen aan verbonden. De foto toont een 
prachtige etalage van Albert Heijn met een zeppelin en 
vooral veel koffie- en theeproducten. Er hangt ook een 
bordje met WINKELWEEK. En nog één met PRIJS 
WINKELWEEK met daarbij een mand met levens-
middelen.  
 
Ter gelegenheid van het 
zilveren regeringsjubi-
leum van koningin Wilhel-
mina in 1923 pakken de 
ondernemers extra uit.  
In de Velpsche Courant 
van dat jaar beschrijft een 
verslaggever hoe hij de 
etalages ziet tijdens de 
winkelweek, die onder-
deel zijn van de viering 
van het regeringsjubi-
leum: 

“Albert Heijn, etalage van koffieartikelen EEN WAAR 
KUNSTWERK”. 
 
Albert Heijn krijgt allure 
In 1923 komt de naam Albert Heijn in metalen letters op 
de pui, afgewerkt met bladgoud. Zonder puntjes op de i 
en de j; dit in verband met de kosten.  
In 1927 schonk Koningin Wilhelmina AH en dus ook Velp 
het predicaat hofleverancier. Op de foto is het schild 
met vlaggenstok goed te zien. Is dit schild weggehaald 
met de verhuizing naar de Naeff-flat? In ieder geval 
moest in 1987 de term hofleverancier worden 
ingeleverd, nadat Ahold het predicaat koninklijk kreeg.  

Meneer Albert Heijn in Velp 
Meneer L.N. van der Loeff begint zijn loopbaan op 27 
april 1931. Bij zijn afscheid, na 33 jaar bij Albert Heijn 
gewerkt te hebben, vertelt hij in een personeelsblaadje 
over zijn bijzondere ervaring in Velp: 
“Eén van de zaken die me tot op de dag van vandaag 
bijgebleven is, gebeurde in Velp. Ik was een blauwe 
maandag in dienst en mijn baas was even weg. Ik stond 
alleen in de zaak en was rekken aan het bijvullen. Op dat 
moment komt er een meneer de zaak in. Hij loopt wat 
rond en gaat achter de toonbank staan. Ik zei tegen hem 
dat dat niet mocht. Dus liep hij weer door de winkel en ik 
deed mijn werk. Even later staat hij weer achter me 
onderaan de ladder. Ik werd er knap zenuwachtig van. 

Etalage Albert Heijn 

Met hofleveranciersschild 

Arnhemsche Courant 18-8-1937 
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Wat moest ik doen? Enfin dat duurde zo even en toen 
vroeg hij naar mijn baas. Toen in hem vertelde dat die 
even weg was, vroeg hij naar diens vrouw. Ik kende die 
meneer niet, maar het bleek Albert Heijn sr. te zijn! Ik 
schaamde me dood. Ik kroop bijna onder de toonbank, 
toen ik mijn blunder besefte. Maar meneer Heijn vond 
dat ik mijn taak uitstekend vervulde en gaf me zelfs nog 
een doos bonbons.”  

Omzetbeleid van AH 
Albert Heijn had verschillende acties om haar omzet te 
vergroten, niet alleen de aanbiedingen in de winkel, 
maar ze organiseerde ook ‘omzet-vergrootings wed-
strijden’ onder filialen. De winkels en hun chefs werden 
in personeelsblaadjes uitgebreid genoemd.  
 
De heer A. Teunissen vertelt over het begin van zijn 
carrière: “Ik werd bij AH Velp ontslagen omdat ik een 
keer met de dochter van een klant was uitgegaan en 
daardoor een klant had laten schieten. In die tijd was 
zoiets heel erg. Je kreeg, ik was bediende in Velp (fil. 77) 
twee kwartjes als je iemand tenminste zes weken als 
klant kon houden.”  
Het is goed gekomen. Later wordt hij chef van een 
filiaal: “Ik moest toen trouwen, dat was regel. Dan had 
de baas meer houvast aan je”, vertelt hij. “Als vrouw van 
een chef hielp je mee. Het was hard werken, maar heel 
gezellig. Soms deden we ’s nachts samen de etalage.”  
De eerste spaarzegelactie start in 1954. Eén van de 
eerste artikelen waar de huisvrouw voor kon sparen was 

een koelkast. Zo konden de klanten nog meer artikelen 
kopen.  
 
Koffiegrutter 
Aantrekkelijk adverteren doet de grootgrutter al vóór 
1940 met het reclamepoppetje ‘Boffie met Albert 
Heijn’s koffie!’ In de Tweede Wereldoorlog confis-
queerden de Duitsers alle koffie. Albert Heijn brengt een 
koffiesurrogaat op de markt, gemaakt van rogge. Het 
heet ‘Smalsko’ (‘smaakt als koffie’).  
 
Zelfbedieningswinkels 
In februari 1960 gaat AH onder leiding van M.H. Edelijn 
naar de nieuw gebouwde Naeff-flat aan de  Hoofdstraat 
106. Hij is verantwoordelijk voor de verandering van 
bedieningswinkel naar zelfbedieningswinkel. De nieuwe 
Super Mart is even wennen voor de klanten. Het is 
nieuw om zelf met karretje of mandje de boodschappen 
te mogen pakken. 

Supermart 
In 1962 verkoopt v. Tilburg ‘De Overtuin’ (restaurant en 
tuin) aan het supermarktconcern Albert Heijn voor een 
tijdelijke winkel, omdat de zelfbedieningszaak in de 
Naeff-flat te klein is. Deze nieuwe zaak wordt gebouwd 

Opening nieuwe Albert Heijn februari 1960 

Arnhemsche Courant 29-11-1935 
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volgens nieuw bouwconcept, zoals al meer filialen 
gebouwd zijn. “De oude Velpenaren zullen eraan 
moeten wennen, dat waar vroeger de ‘lommerrijke’ 
Overtuin van hotel Naeff was, nu een Super Mart staat. 
Maar velen zullen er ook heel blij mee zijn”, aldus een 
bericht in Allerhande. 

Op 11 februari 1964 om 10.00 uur opent Albert Heijn 
aan de Hoofdstraat 35 Super Mart, negen winkels onder 
één dak. Het is de 28ste Super Mart van AH. 
Als bedrijfsleider wordt  aangesteld de heer C. Spek. “Ja, 
het is mijn eerste Supermart die ik ga leiden”, zegt de 
heer C. Spek, de bedrijfsleider van het moderne AH-
winkelpaleis. Hij vervolgt: “Het winkelende publiek in 
Velp heeft veel voorkeur voor speciale artikelen”. Het 
assortiment bestaat uit maar liefst 54.000 artikelen. 
Ongeveer 40 personeelsleden gaan de klanten ten 
dienste staan. De opening is feestelijk met aantrek-
kelijke Welkom-Verrassingen en Welkom-Geschenken, 
zoals een koektrommel met inhoud.  
    

De winkel betekent jarenlang voor veel mensen een 
centrale ontmoetingsplek. In 1992 besluit Ahold-vast-
goed om de supermarkt te verplaatsen. Ze komen met 

nieuwbouwplannen. Het lage, rechthoekige gebouw 
wordt afgebroken. Op de lege plek zullen flats worden 
gebouwd, evenwijdig aan de weg. Hier is veel weerstand 
tegen. Het leidt tot de oprichting van de actiegroep 
‘Herstel Hart Velp’, waar we nu het plein ‘De Overtuin’ 
aan te danken hebben.  
 
Huidige Supermarkt 
Uiteindelijk is AH in 1993, dertig jaar na de bouw, naar 
‘de andere kant van Velp’ naar de huidige nieuw-
bouwlocatie aan de Hoofdstraat 232 verhuisd. Hiervoor 
moesten 4 panden wijken voor de bouw van het 
flatgebouw waar onder andere Albert Heijn is gevestigd. 

Bronnen: 
Delpher  
albertheijnerfgoed.nl 
Allerhande februari 1964 
AH flitsen, personeelsblaadjes 
Boek: Van lint naar hart, Hoofdstraat Velp in de twintigste eeuw.  
Boek: De Overtuin, Niek Ulrich 

 

Tijdelijke Albert Heijn in 1962 

Locatie in 2021 
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BEKENDE DORPSGENOTEN: DAAN MODDERMAN 
 

Frans Wellink 

 

 

Wie kende hem niet van Showroom of van de NCRV televisie in de jaren ’80 van de vorige eeuw of uit de 

paardenwereld. Tik zijn naam maar eens in op uw computer. Een legendarisch en roemrucht figuur. 

 

Daan Modderman kwam voort uit een vooraanstaand en 

rijk geslacht en woonde in Den Haag. Zijn vader was 

officier bij de Koninklijke Marine en gehuwd met de 

dochter van Mr. v. Eck, een bekend advocaat die 33 jaar 

lid van de Tweede Kamer was.  

Vader was kennelijk weinig thuis, zijn eerste zoon werd 

pas na twintig jaar huwelijk geboren. Drie jaar later 

kwam er op 11 juni 1910 een tweeling ter wereld: Daniël 

en Hendricus.  

Daans tweelingbroer 

Henk woonde ook in 

De Steeg, hij was 

gehuwd met ene 

Baronesse van der 

Borgh tot Verwolde, 

(o.a. een der oprichters 

van de Stichting de 

Rhedense Schaaps-

kudde) . Daan werd al 

vroeg besmet met het 

paardenvirus.  

Als jongen van twaalf 

jaar struinde hij wan-

neer er in de buurt van 

Den Haag een slip-

jacht gehouden werd, 

de duinen door achter 

de meute, die geleid 

werd door de toenmalige Master van de Koninklijke 

Nederlandse  Jachtvereniging, 1ste Luitenant der Cava-

lerie: Quarles van Ufford. Als hij er thuis over sprak, 

lieten zijn ouders hem weten  “dat zij deze cavalerist 

maar niets vonden”, en spraken over hem als 

'hondensergeant', en “hoopten dat hun kinderen het 

verder zouden brengen”. Vrij negatief dus. Zijn ouders 

hadden een baan voor hem in gedachten  als advocaat of 

bankier (bankier wellicht als beheerder van het 

familievermogen). 

Met zijn studie ging het niet bijster goed en hij werd naar 

Zutphen gestuurd en - volgens eigen zeggen - bij een 

plattelandsmeester ingekwartierd. Na negen jaar(!) op het 

gymnasium te hebben gezeten werd zijn studie bekroond 

met een diploma. In verder studeren had hij geen zin en 

hij vertrok naar Duitsland, zeer tegen de zin van zijn 

ouders. Zo tegen de zin, dat hij maar de helft kreeg van 

de toelage die zijn broers ontvingen, die in Leiden 

studeerden.  

 

Opleiding in Duitsland 

Via connecties kreeg hij een 

opleiding in het toenmalige 

Mekka   van   de   Duitse 

paardenfokkerij, 'Hauptgestütt 

Trakhenen' in Oost Pruisen bij 

de Litouwse grens. Hij zou er drie maanden blijven, in de 

functie van 'Gestütts-assistent'', maar dit werden 24 

Brandmerk Trakehnerpaard 
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maanden. De legers werkten in die dagen nog volop met 

paarden. De overheid stak veel geld in de opleiding van 

paarden en berijders. Het is nu onvoorstelbaar hoe 

omvangrijk zo‘n Haupgestütt was, maar liefst 6000 ha. 

Met daarop 28 boerderijen en 1500 paarden, bovendien 

honderden, zo geen duizenden personeelsleden, meest 

militairen. De opleiding van de legerpaarden en de 

bijbehorende militairen betrof het hele scala van wat je 

toen met een paard in oorlogstijd moest doen. Als paard 

bereden uit het zadel, of als paard die b.v. kanonnen, 

munitiekarren en karren met proviand moest trekken.  

Op zijn 24e jaar kwam hij weer terug in Nederland en 

werd hij hoofd van de afdeling meninstructie van de 

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, opgericht 

in 1930. Het geklungel met een mentoestel en een paar 

oude paarden beviel Daan maar matig. 

 

 

Jagermeester 

Daan werd - 25 jaar jong - gevraagd om Jagermeester te 

worden van de Zuid-Hollandse Jachtvereniging. Deze 

Jachtvereniging had alles, behalve honden. Omdat er 

geen honden waren en ook niet kwamen, hield Daan het, 

na een prettige tijd bij deze club gehad hebbende, na drie 

jaar voor gezien. 

Hierna begon hij met een compagnon een handelsstal in 

Wassenaar, voor het leveren van betere paarden aan de 

officieren van de Bereden Wapens. Deze paarden 

kwamen veelal uit Frankrijk en Engeland, vooral 

volbloeds waren geliefd. De paarden van de officieren 

waren privébezit, de stalling en de oppas waren voor 

rekening van het Rijk. De heren officieren wilden zich 

met hun mooie gegalonneerde uniformen graag op een 

paard met veel pit laten zien. Bovendien moesten de 

heren en paarden zich - bij gebrek aan oorlog - in condi-

tie trachten te houden met o.a. crossen en springen. 

Tussen de handelsactiviteiten door hield Daan zich nog 

onledig op de renbaan als jockey, en bracht een tijdje 

door in Boedapest om zich te bekwamen in het polospel. 

Toen hij 30 jaar was brak de oorlog uit. In de paarden-

sport was er in de oorlog weinig te beleven, omdat de 

Duitsers veel paarden in beslag namen. 
Wassenaar 1935 

Duindigt 1945 
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Daan hield zich bezig met volbloed dekhengsten, met 

allerlei activiteiten op de draversbaan, zoals het rijden 

van de steeple-chase,  in de functie van trainer, starter, en 

als baanrechter. In de Achterhoek beoefende hij het 

rijden van de bok met een vierspan. 

 

Aan het eind van de oorlog moest hij onderduiken 

wegens activiteiten die de Duitsers niet leuk vonden. Hij 

heeft ondergedoken gezeten samen met Nico de Heeten, 

hulpboswachter van Heuven, in een jachthut nabij de 

Burg. Bloemersweg en Lange Juffer. Na de oorlog ging 

hij weer terug naar de renbaan.  

 

In 1954 begon hij bij 

de Koninklijke Neder-

landse Jacht Vere-

niging (K.N.J.V.) als 

trainer van de honden. 

Zijn vrouw woonde in 

Wassenaar en de 

honden woonden in 

Leusden. Een gereis 

en getrek per trein en 

fiets om beiden tevre-

den te houden. 

 

In 1956 werd hij 

Master tot 1972 met 

een onderbreking van vier jaar voor het beoefenen van de 

twee- en vierspan mensport. Hij was geen gemakkelijke 

Master voor jachtleden die vanwege afkomst of het 

aantal gereden jachten zich rechten meenden te kunnen 

toekennen. Een nieuweling die in de fout ging werd met 

een kwinkslag terechtgewezen. Af en toe reed hij nog 

een jacht. De laatste op 78-jarige leeftijd. Tussentijds 

richtte hij samen met Jacq Rijks in 1960 de 

‘Nederlandsche Driving Club’ op.  

 

Na het definitief beëindigen van de jachtsport is Daan 

chef d'équipe van het Nederlands vierspanteam geweest, 

met als hoogtepunt 

de wereldkampioen-

schappen in 1982.  

 

Voor de lol heeft hij 

nog jaren dienst ge-

daan bij stalhouder 

Middelkoop-Kraai 

uit Velp en hij was 

een zeer gewaar-

deerd jurylid op 

paardenfestijnen van 

allerlei aard.  

 

De Haverkist 

De    heer    Daan 

Modderman leefde 

gelijk als een klui-

zenaar, in een voor-

malige boswachters-

woning in de Onza-

lige Bossen. Gas en 

elektriciteit ontbra-

ken, evenals tele-

foon, televisie en 

stromend water.  

Aan de lichtbe-

hoefte werd voldaan 

door middel van 

petroleumlampen, 

warmte werd verkregen door een houtkachel. Gekookt 

werd op een houtfornuis, drink- en waswater kwam uit 

een handpomp. Deze pomp was aangesloten op een 

betonnen ondergrondse bak en werd gevoed door het 

hemelwater van het dak. Het grondwater zat te diep voor 

de handpomp. De brandweer hield de bak vol, als 

tegenprestatie mocht de brandweer daar water tappen 

tijdens bosbranden. 

Hij zocht eens een stalhulp en plaatste de volgende 

advertentie: 'Gezocht een stalhulp', enz. 'Radio en 

Daan als chef d’equipe 1982.  
Achter hem v.l.n.r. György Bὰrdos,  

Sem Groenewoud (Rheden), Ysbrand 
Chardon en Tjeerd Velstra (Rheden) 

Daan als Master 
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televisie zijn niet aanwezig en worden ook niet op prijs 

gesteld.' 

 

Elke maand hield de Vereniging het Aangespannen paard 

Velp en Omstreken een rit door de omgeving. Als mede-

oprichter en instructeur van deze koetsenclub nodigde 

Daan ons uit om de pauze tijdens deze maandelijkse rit 

bij hem te komen genieten. Hij onthaalde ons met thee. 

Een oude, doch wat vreemde gewoonte van de chique. 

De thee smaakte niet zo erg en wij vroegen de gastheer, 

beleefd doch met zachte drang, toestemming om onze 

verenigingsmand met spiritualiën aan te mogen spreken. 

Deze mand hadden wij voor noodgevallen bij ons. 

Hetgeen hij ons welwillend toestond, aangezien zijn 

paarden het water ook niet wensten te consumeren, 

tevens beviel een borrel hem ook beter dan thee. Enkele 

dagen later ontmoette ik hem in het dorp en bood hij mij 

zijn excuses aan voor de vreemde smaak aan de thee. Hij 

had de oorzaak gevonden. Zijn kat trouwens ook, die was 

hij al drie weken kwijt. Verzopen!  

 

Op 81-jarige leeftijd is hij op 12 augustus 1991 gestorven 

en met zijn eigen lijkwagen met twee paarden ervoor, 

door Gert Kraai de stalhouder, onder grote belangstelling 

van publiek en pers via de Hervormde Kerk te Rheden 

naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof Heiderust te 

Rheden gereden en naast zijn broer begraven. (Het graf 

van zijn broer is inmiddels geruimd.) 

Een man met zo'n gedegen en uitvoerig paardenleven zal 

men niet meer tegenkomen. 

 

Zó leven kon alleen in de oude tijden. Zoals hij vlak voor 

zijn dood aan een journalist vertelde: 

 

“Mijn taak is achter de rug. 

Ik was een schakel in de ketting. 

Ik heb doorgegeven wat mij is geleerd. Ik was een 

dienaar van de paardenwereld. Ik heb daar een heerlijk 

leven aan te danken”. 

     
Bronnen en foto’s  
R. en H. Spangenberg: Gesprekken met de Master 
     Boeknummer B0578/EKRS/10237/8738 O – 1ste druk 1978  
     Empereur-Press 
Archief F. Wellink 

De Haverkist in De Steeg 

Onbezoldigd koetsier 
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DE HARMONIE: Hart en ziel van Laag Soeren 
Cees Ursem     

Het hart 

Je voelt het gewoon. Als je Laag Soeren bezoekt, of er 

alleen maar doorheen rijdt, de plek waar Café Restaurant 

De Harmonie staat, dan moet daar wel sinds jaar en dag 

het hart van het dorp zijn. 

 

En zo is het nog steeds. Ondanks alle, bewuste en 

onbewuste pogingen om het centrum op een andere 

plaats te creëren, bleef deze kruising van de Harder-

wijkerweg, met de Prof. Huetlaan (voorheen Dorpsstraat) 

en de Eerbeekseweg het natuurlijke hart van het dorp. 

Dat is al zo vanaf de tijd dat Laag Soeren nog niet eens 

bestond. Want zelfs nog in 1770, toen Carel Otto van 

Kesteren zich in Laag Soeren vestigde en Huize Laag 

Soeren liet bouwen, bestond het dorp uit niet veel meer 

dan 8 boerderijtjes met stukjes grond en een onbeduidend 

beekje. 

Ook met de komst van Pieter Jut van Breukelerwaard in 

1848 was het inwonersaantal niet noemenswaardig 

gegroeid, ondanks de aanleg van de sprengen, het 

kanaliseren van de beek en het leggen van drie 

papiermolens en een korenmolen. 

De Harderwijkergrindweg was de zogenaamde 

hessenweg vanuit Duitsland die via Doesburg naar de 

open zeehaven van Harderwijk liep. De kruising met de 

weg naar Eerbeek en Brummen was “voor man en paard” 

een ideale halteplaats.  

Hoewel Pieter Jut van Breukelerwaard rond 1860 een 

mislukte poging heeft gedaan om het centrum rond de 

Soerense Enk te creëren, is de kruising met de oude  

De kruising met Julianaboom, Café Restaurant De Harmonie en Het Rollende Paard. 

Café Berends 
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Dorpsstraat en de weg naar het Soerense Zand (Eer-

beekseweg) altijd het natuurlijk hart van het dorp geble-

ven. De majestueuze bomen rondom het kruispunt 

bevestigen dat gevoel alleen maar. 

Een goede gedachte dus om juist op deze plek in 1937 de 

Julianaboom te planten en in 1985 ook het monument dat 

het dorp zo kenmerkt ‘Het rollende paard’ van Henk 

Göbel te plaatsen.  

 

Een uitspanning 

Op deze plaats was al van oudsher een uitspanning. Zo`n 

uitspanning was vroeger vaak een vorm van bijverdienste 

van een keuterboertje, een boerenerf waar men even kon 

rusten, iets kon  nuttigen en in sommige gevallen kon 

men er zelfs overnachten. (Zie ook op de foto van Café 

Berends de voederbakken voor de paarden).  

Vóór het ontstaan van een officiële postdienst werd er in 

de herberg op zo`n kruispunt ook wel post voor een 

andere richting bij de kastelein afgegeven. Hij gaf die 

dan weer (tegen een kleine vergoeding) mee aan reizigers 

die wel naar de plaats van adressering onderweg waren.  

 

Bij filatelisten staat dat bekend onder de naam 

‘Kasteleinspost’. Ook fungeerde zo`n  uitspanning vaak 

om plaatselijke bekendmakingen aan te plakken of 

werden er tijdelijke maatregelen opgehangen, denk aan 

b.v. heersende dierziektes. 

 

Café Berends 

De oudst bekende familie die op deze plaats haar 

‘horeca-activiteiten’ begon is de familie Weezenaar. De 

man was behalve cafébaas, ook de smid van het dorp. De 

familie was in 1834 vanuit Santpoort naar Laag Soeren 

gekomen. In 1900 nam de familie Berends het café over 

en werd het hier ‘Café Berends’ genoemd.  

Rond Laag Soeren waren nog twee van dat soort 

boerenbedrijfjes; de Oude Nagtegaal aan de weg van het 

Broek naar de Heesch en Café Plant op de T-kruising 

met de Spanjaardslaan (nu Prof. Winternitzlaan). 

Er was door Berends echter nauwelijks droog brood te 

verdienen. Laat staan dat er voldoende over bleef om 

onderhoud aan het pand te verrichten. Vrouw Berends 

gaf daarom als bijverdienste naailes in het opkamertje en 

je kon boer Berends inhuren als je je huisvarken of ander 

vee wilde laten slachten. 

 

Hotel-café-restaurant De Harmonie 

Het café werd uiteindelijk gesloopt. De fundering ligt 

trouwens nog steeds onder de parkeerplaats van De 

Harmonie. In 1927 bouwde aannemer Hein Plant voor 

zijn broer Dirk het bovengenoemde hotel-café-restaurant 

‘De Harmonie’. 

De Harmonie 1952 

De Oude Nagtegaal 
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De in vervallen staat verkerende muziektent op het erf 

keerde echter hier niet meer terug. Dirk Plant had zijn 

erfdeel van de ouderlijke woning, ‘Café Plant’ aan de Jut 

van Breukelerwaardlaan 6, verkocht aan Wijnen van de 

graanmolen en van die opbrengst Café Berends gekocht. 

Overigens waren de meeste weilanden en het bouwland 

begrensd door Dorpsstraat, Harderwijkerweg en Jut van 

Breukelerwaardlaan, al eigendom van de familie Plant. 

Dirk Plant exploiteerde deze nieuw gebouwde Harmonie 

aan de Harderwijkerweg tot 1964. Daarna verhuurde hij 

het aan Wouter Dullemond. 

De naamkeuze voor de onderneming heeft ongetwijfeld 

te maken met het feit dat de gebroeders Plant allemaal 

muziekinstrumenten bespeelden en zij belangrijke 

functies bij de Laag Soerense muziekvereniging Sempre 

Crescendo (1890) vervulden. 

In het café werden in latere jaren ook dansfeestjes 

gegeven. In het begin nog onder toezicht van een 

gediplomeerd dansleraar. Maar als het uitliep op hossen 

en springen greep de kastelein zelf in. De vloer was toen 

namelijk in niet al te beste staat meer en op sommige 

plaatsen keek je tussen de planken door naar de kelder. 

 

De ziel 

In 1984 kocht de heer H. Eikenaar De Harmonie. Er 

werden toen een grote zaal en enkele appartementen 

bijgebouwd en ook kwam er een gezellig terras.  

Het café-restaurant met B&B wordt tegenwoordig geleid 

door de dochter van de heer Eikenaar, Ellen en haar man 

Stef Schut.   

 

De Harmonie is vele jaren naast het ‘Hart’ ook de ‘Ziel’ 

van Laag Soeren geweest. Veel van de 15 verenigingen 

die het dorp telde hadden hier hun thuishaven en vele 

inwoners kwamen hier bijeen voor allerlei familie-

gebeurtenissen. Van geboorte tot begrafenis, en bij alle 

stadia die daar tussen liggen, vervulde het café een 

belangrijke sociale functie. Bovendien organiseerden 

Ellen en Stef zelf ook de nodige activiteiten waarbij het 

‘Kerstschieten’, het 

carnaval en diverse 

wandeltochten bij 

velen boven aan het 

lijstje stonden. 

 

“Ja, je kwam hier 

niet alleen omdat je 

dorst had, maar om 

je vrienden en ken-

nissen te ontmoe-

ten” beaamt Stef. 

“Als je hier, ik 

noem maar, op 

zaterdagmiddag om 

half drie binnen 

kwam, wist je dat 

 

Vooraan de gebroeders Plant. Zij waren ook de medeoperichters van 
Sempre Crescendo. 

Advertentie uit 1937 

Kastelein Wouter Dullemond, zijn vrouw 
Corry en de heer Eikenaar. 



A&H 212         13 

John, Chris en René er al zaten, dat Cees en 

Gerrit zo zouden komen en dat Bart altijd 

‘toevallig langs kwam’ en de fietsen al zag 

staan. Dan werd er een partijtje gebiljart, 

daarna nog even gekaart en werd er nog 

steeds ge-lachen om de allang afgezaagde 

grappen. Het laatste nieuws en de verse 

roddels gingen hier dan over tafel en als 

ook de laatste van het gezelschap (altijd 

dezelfde) zijn rondje had gegeven ging het 

koor tevreden en blij weer op huis aan. 

 

Nu, in 2021, wordt al enige tijd gezocht 

naar een ondernemer die op deze plek een 

lange horecatraditie wil voortzetten. Met de 

veranderde samenstelling en groei van het 

aantal inwoners echter en de poging om het 

verenigingsleven in het ‘Sprengenhus’ te 

concentreren, is de huiskamerfunctie van 

het dorpscafé naar de achtergrond geraakt.  

De ziel is min of meer uit het dorpscafé verdwenen. Nu 

is het vooral een rustpunt geworden bij een knooppunt 

van toeristische (fiets)routes. Veel dorpelingen vinden 

het dan ook erg jammer dat de functie is veranderd en de 

karakteristieke horecagelegenheid mogelijk uit het 

straatbeeld gaat verdwijnen. En ja, laten we eerlijk zijn, 

ook al kreeg de kruising de naam ‘Straatboulevard’, 

geflaneerd zoals in de hoogtijdagen van ‘Bethesda’ 

wordt er hier in het dorp niet meer. 

 

Een projectontwikkelaar heeft inmiddels belang-

stelling voor dit markante punt getoond. Gedacht 

wordt aan een hofje met ‘leeftijdsbestendige’ 

woningen waarbij getracht zal worden het karak-

teristieke panden daarmee de aanzicht van het dorp 

toch enigszins te behouden. 

 
 
Bronnen 
Bij het schrijven van dit artikel heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van de kennis en het verzamelde materiaal van Aris 
Blankenspoor, Rein Aardema, Walter de Wit, het Soerens 
Archief en de fam. Schut-Eikenaar. 
Ander materiaal en foto’s: Cees Ursem. 
 

 

Folder uit 1984 

Met zalen en terras 2010 
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Harm, koetsier op De Raaphorst 
Mario Broekhuis 

 

 

Uit het Gelders Archief komt een serie foto’s van ‘Harm 

de Jong, koetsier van de familie Quintus.’ Meer is er niet 

over bekend. Op de foto’s zien we deze Harm ijverig aan 

het poetsen, bezig op klompen in een keurig onderhouden 

stal. Alles straalt een ouderwetse degelijkheid uit. Reden 

genoeg om op zoek te gaan naar het verhaal hierachter. 

Koetsier Harm 

Harmen Hendriks de Jong (1829-1908) krijgt bij de in-

schrijving bij de Burgerlijke Stand de achternaam van zijn 

moeder. Zij is een ongetrouwde arbeidster in het Friese 

Oostermeer. Het ongehuwd zwanger zijn is in die tijd nog 

een zware schande, en niet zelden aanleiding dat een jonge 

vrouw voor zelfmoord kiest. Maar zij, Froukje de Jong, 

slaagt erin om haar zoon groot te brengen. En goed ook. 
 

Harmen staat aanvankelijk te boek als arbeider en boeren-

knecht en in 1857 is hij stalknecht bij herbergier Atze Kui-

pers in Bergum. Later, tot zijn vertrek in 1863, werkt hij  

er als dienstbode, want in 

het café vinden om de ha-

verklap verkopingen van 

hout, gronden en boedels 

plaats. Er was altijd wel 

een belangrijke bood-

schap die naar elders 

moest. Of het er iets mee 

te maken heeft is onbe-

kend, maar in die periode 

slaan tyfus, pokken en dif-

terie flink om zich heen in 

dit deel van Friesland en 

in september 1866 ver-

trekt Harm naar Gronin-

gen. Hij heeft in de her-

berg van Kuipers goed om 

leren gaan met paarden en 

in Groningen zoekt het 

jonge echtpaar Quintus 

een koetsier. Hij vindt er 

naast werk ook een echt-

genote, uiteindelijk zelfs 

twee. Een jaar nadat 

Harm’s eerste vrouw Hin-

drikje Roffel sterft, hertrouwt hij in 1881 in Groningen 

met de tien jaar jongere Klasina Roelfsema. Haar vader is 

korenmeter van beroep, een ambtenaar die erop toe ziet 

dat de graanhandel eerlijk verloopt. 

 
Verhuizing naar Arnhem 

Als zijn werkgever naar Arnhem verhuist, gaan Harm en 

Klasina mee en breekt er een nieuwe tijd aan. Zijn werk-

gever advocaat jonkheer Willem Jan Quintus (1841-1905) 

De beugels van de garelen zijn met zwart bekleed: dat was sober en 
gemakkelijker in onderhoud. Harm de Jong reed deze open break om 

gasten op te halen of voor pleziertochtjes met gasten. 

Harmen Hendriks de Jong (1829-
1908) kreeg bij de inschrijving bij de 
burgerlijke stand de achternaam van 

zijn moeder. Zij was ongetrouwd 
arbeidster in het Friese Oostermeer. 
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is een telg uit een voorname Groningse familie, wiens va-

der advocaat en politicus was.  

Hij trouwt in 1863 in Groningen met Catharina Helena 

van Boneval Faure. Zijn schoonvader doet in hypotheken. 

Het stel strijkt ergens in de jaren ’80 van de 19e eeuw neer 

in Villa de Raaphorst aan de Velperweg 69 in Arnhem, 

waar familie van beide kanten woont. 
 

De Velperweg Arnhem 

Aan de Velperweg is het een aaneenschakeling van kapi-

tale huizen en achter iedere villa is wel een deftig koets-

huis te vinden. Arnhem was in het begin van de eeuw in 

de belangstelling komen te staan bij rijke westerlingen 

vanwege het ‘gunstige belastingklimaat’ en dat was te zien 

aan de huizen waarin ze gingen wonen. Het kinderloze 

echtpaar Quintus paste er feilloos tussen met hun immense 

huis en tropisch aandoende tuinen. Mevrouw Quintus 

heeft een huishoudelijke staf, en hij heeft de zorg over de 

tuinlieden, een koetsier en de stalknecht. In het koetshuis 

staan een coupé voor de winter, een Landauer voor meer 

bemeten uitstapjes en een Victoria voor mevrouw in de 

zomer. Voor gezelschapjes die op bezoek komen of het 

halen en brengen van gasten is er een open break.  

De tropisch aandoende tuin van Villa de Raaphorst in 1897 

Het is een klassieke, degelijke stal bij Villa de Raaphorst: de paarden 
staan er keurig bij, niets is overdreven. Onder andere een tweewie-
lige cart, een Landauer, een coupé, het is een compleet koetshuis 

waarin Harm de Jong en een hulpje aan het werk zijn. 

Een vacature bij mevrouw in 1901 
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En wanneer mijnheer 

of koetsier Harm het 

nodig vindt komt er 

iets nieuws in het 

koetshuis, al is het 

geen snobistische ver-

toning. De tuigen zijn 

ingetogen met zwart 

leer omklede beugels, 

de rijtuigen niks te uit-

bundig en de paarden 

van het klassieke slag. 

Het is belangrijker dat 

alles keurig is ver-

zorgd. Aan de volle 

baard van de koetsier 

is te zien dat hij en 

zijn werkgever nog 

van de oude stempel 

zijn; personeel met 

gezichtsbeharing is 

echt uit de tijd. 

Als Willem Jan in 

1905 overlijdt moet 

het stil zijn geworden 

voor de douairière, 

wat zo veel wil zeg-

gen als welgestelde 

weduwe, Quintus.  

Zo langzamerhand zijn haar zus, schoonzus en broer in de 

directe omgeving weggevallen en veel familie heeft ze 

niet over. Misschien is dat de reden dat er op een goed 

moment sprake is van de ‘dames’ Quintus die op De Raap-

horst wonen, en is er een zus bij haar ingetrokken. 

 

Memoires Hendrik Berendsen 

Hendrik Berendsen, de huisknecht van Huize Empe, geeft 

in zijn memoires (1968) een goede omschrijving van de 

sfeer op De Raaphorst, als zijn werkgeefster in de winter 

van 1913-1914 tijdelijk naar het buitenland vertrekt en hij 

een baantje zoekt: “Mevrouw vond dat uitstekend en al 

gauw had ik een baantje als huisknecht voor twee maan-

den in Arnhem, bij twee bejaarde dames Quintus aan de 

Velperweg, wonende in een grote riante villa, ‘de Raap-

horst’ geheten. Alles was daar vreselijk deftig, de dames, 

het huis, het personeel, het mooie span paarden met koet-

sier; er was een tuin met broeikassen. Ik moest daar een 

zieke huisknecht vervangen. De dames waren erg vriende-

lijk, ik vroeg me echter wel vaak af, waarom men mij no-

dig had. De verwarming stoken, een grote volière die in 

de hal stond, dagelijks verzorgen en tafeldienen, dat was 

zo ongeveer alles. Na het drukke leven op Empe wist ik me 

Uit alles blijkt dat Harm de Jong (1829-
1908) zijn geluk in het leven wel heeft 

gevonden. Zijn jeugd zal niet 
gemakkelijk zijn geweest, hij verloor zijn 

eerste vrouw en kinderen zijn er ook 
met zijn tweede echtgenote Klasina 

nooit gekomen. 
Maar het leven op De Raaphorst was 
goed en het kwam hem aan niets te 

kort: dat is wat Harm uitstraalt. 

Overlijdensadvertentie van Jonkheer Mr. Willem Jan Quintus 

Een andere open break van de familie Quintus, 
gereden door Harm de Jong 
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eigenlijk geen raad van verveling. Ik mocht zo veel uit-

gaan en bijvoorbeeld schaatsrijden als ik maar wilde en 

werd schandalig verwend. Toch was ik blij, toen de tijd 

daar was en ik weer naar Empe terug kon.” 

Koetsier Harm is op dat moment al overleden en zijn 

vrouw Klasina is teruggekeerd naar het noorden, waar zij 

in 1912 in Veendam overleed. 

 

Verhuizing naar Velp 

De douairière verkoopt in 1920 De Raaphorst aan de ka-

tholieke zorginstelling Insula Dei en verhuist naar de ge-

meente Rheden.  

 

De weduwe verhuisde met haar zuster A.E.H. van 

Boneval Faure naar de Kastanjelaan 23 in Velp. (Nu Kas-

tanjelaan 14) Zij overleed op 27-05-1926, 86 jaar oud. 

Haar zuster zet in verschillende kranten overlijdensadver-

tenties. Ze wordt begraven in Arnhem op Moscowa. 
 

 

Villa De Raaphorst is uiteindelijk gesloopt en wie de plek 

aan de Velperweg terug wil zoeken: links tegenover het 

oude AKZO-gebouw, in de richting van de ING, ongeveer 

op de hoek met de Raapopseweg lag de villa. 

Villa de Raaphorst in 1963, toen al als onderdeel van de katholieke 
zorginstelling Insula Dei. De villa bestaat niet meer, maar op deze 

foto is goed te zien dat het een enorm ‘paleis’ was voor het kinderloze 
echtpaar Quintus 

Villa Kastanjelaan 23 (14 ) in Velp  waar de zussen heen verhuisden 
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Overzicht oude begraafplaats 

 

BEGRAAFPLAATS ROZENDAAL (2) 
Afspiegeling van de voormalige heerlijkheid? 

Cathrien van de Ree 

 

Het vorige artikel beschreef het ontstaan van de begraafplaats in 1840 en ging in op enkele aspecten, zoals de 

graven zonder naam en de Engelse oorlogsgraven. Begraafplaatsen weerspiegelen vaak de situatie in de 

betreffende plaats en tonen gewoontes en modes uit die tijd. Dat is in Rozendaal niet anders. 

 

Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was Rozendaal een 

traditioneel dorp met ongeveer 400 inwoners. Het was 

sinds de Franse tijd geen Heerlijkheid meer, maar een 

gewone Nederlandse gemeente geworden. De inwoners 

waren familie, huurder van een van de grote huizen, 

pachter of in dienst van het kasteel. Ook de hand-

werkslieden waren grotendeels afhankelijk van de klan-

dizie van het kasteel en enkele rijke families in het dorp. 

De boeren en de papiermolenaars waren vaak pach-ters 

van het kasteel. Verschillende molenaars bezaten wel 

hun molen en/of de opstallen en behoorden daardoor tot 

de weinige kiesgerechtigden in het dorp. Net als de 

rentmeesters en de boeren speelden ze een rol in de 

gemeenteraad en in het kerkbestuur. De familie op het 

kasteel was op haar beurt afhankelijk van de dorps-

bewoners voor vele diensten.  

 

In de tijd dat de begraafplaats werd gesticht, waren er 

405 inwoners en 54 woningen. Ongeveer vier keer per 

jaar werd er een huwelijk voltrokken. De geboortecijfers 

lagen in de tweede helft van de 19e eeuw vrij hoog, 

tussen 10-20 per jaar. De sterftecijfers varieerden vrij 

sterk; soms maar enkele per jaar, vaker tussen 7-10. Na 

1900 daalden geboorte- en sterftecijfers. 

 

De oorspronkelijke begraafplaats 

Het gaat hier om de periode 1850-1950, toen dorp en 

kasteel nog sterk met elkaar verbonden waren. Op het 

oudste gedeelte van de begraafplaats en op het laagste 

deel rechts van de het huidige omhooglopende pad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(destijds een hek!) liggen graven uit die periode. Zeer 

onlangs kreeg ik een scan van de plattegrond die 

schoolmeester/koster/aanspreker J.A. Slempkes tekende, 

een prachtige tekening die oude details onthult1.  
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Het oudste gedeelte 

van de begraafplaats 

heeft de vorm van een 

onvolledig klaver-

blad, met de graf-

kelder van de familie 

Torck (met graf-

nummer 1) bij de 

denkbeeldige steel van 

het blad. Vanaf 1845 

werden nieuwe graven 

gedolven rond de 

grafkelder, die toen 

met een pad recht-

streeks met de Boe-

renallee verbonden 

was. Ter hoogte van 

de kelder vinden we 

graven van mensen uit 

de entourage van de 

baron. Vaak waren dit 

familiegraven.  

 

Het graf van de fa-

milie Kets biedt een 

goed voorbeeld. Gerrit 

Kets (logementhouder en raadslid) is overleden voor de 

begraafplaats gesticht werd. Zijn zoon Geurt, eerst loge-

menthouder, later rentmeester, burgemeester en grond-

eigenaar, overleed in 1881. Geurts zoon Otto had een 

leermolen aan de beek en woonde op Molenzigt, het 

huidige Rozenhof. Een andere zoon, Gerrit Dirk Lexius 

was administrateur en woonde wat zuidelijker op het 

Velpse deel van de Rosendaalselaan. Geurt, Otto, Dirk  

en een hele rij familieleden liggen begraven onder twee 

rechtopstaande eenvoudige stenen: de eerste tussen de 

struiken links boven de grafkelder (graf 20) en een 

‘vervolg’ aan de overkant van het pad. 

Ook andere personen die in die tijd in Rozendaal belang-

rijk waren, liggen in de nabijheid van de kelder. Aan de 

rechterkant vinden we het familiegraf van gemeente-

secretaris Beumer en het graf van Abraham Kraijesteijn, 

die als kunstenaar en eerste houder van het Logement op 

de Berg een belangrijke rol speelde in het dorp.  

Iets lager naar de Boerenallee (vak 1A en 1B) lagen 

graven van ‘gewone Rozendalers’, waaronder het graf 

van landbouwer Evert Moll en de kindergraven van 

Hermanus van Wijlhuizen en A. Pieper. Overigens 

liggen de graven (en de data) in de laatstgenoemde 

vakken zo verspreid dat je je af kunt vragen of er in de 

loop van de tijd al graven onbekend waren geraakt. 

Slempkes tekende de kaart immers pas in of na 1930 met 

de hem bekende gegevens2. 

 

Aanzienlijken 

In het gedeelte di-

rect achter de kelder 

(dus nog in vak 1) 

liggen veel grote 

platte zerken, fami-

liegraven uit de 

tweede helft van de 

19e eeuw. Het zijn 

graven voor zes per-

sonen, al zijn ze 

lang niet allemaal 

bezet. Sommige be-

vatten een kelder, 

met een trapje naar 

beneden. De zerken 

zijn vaak in goede 

staat, al worden de 

letters slecht of zelfs 

onleesbaar3. Zulke 

zerken, meestal van gepolijste harde kalksteen, werden 

gelegd op een rand die de grafopening omsloot, meestal 

met doken bevestigd. Zo kon de steen voor een volgende 

begrafenis gelicht worden. De constructie maakt dat de 

zerken niet snel breken, zoals vaak gebeurt als een 

liggende steen een vrij ondiep zandgraf afsluit. Alleen 

bemiddelde mensen konden zich zo’n uitgave 

permitteren voor een familiegraf en een dure steen.  

Kaart Slempkes 1930 (?) 

Platte zerk op familiegraf in vak 1 
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Ook de namen tonen aan dat het om aanzienlijke mensen 

gaat: bijvoorbeeld De Génestet, Bienfait (familie van De 

Génestet’s vrouw), de familie Bosch van landgoed 

Presikhaaf, de familie Wurfbain van landgoed Heuven, 

de patriciërsfamilie Crommelin en andere bekende na-

men als Heloma, Roëll, Mispelblom Beijer enz.  

Maar kennelijk vonden de meesten dat pralen en pronken 

op de begraafplaats niet hoorde. Op het oudste gedeelte 

zijn opvallend weinig grafmonumenten en de platte 

zerken zijn meestal eenvoudig en voorzien van sobere 

teksten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding in de 19e eeuw 

In de loop der jaren breidde men de begraafplaats uit 

naar het noorden, heuvelopwaarts. Vrijwel zeker zijn de 

vakken 2 en 3 al door Zocher ontworpen. De graf-

monumenten van de families Huyssen van Kattendijke 

(aanleg 1859?) en Luden (1860) sluiten dit deel van de 

begraafplaats af. Het sobere rechterdeel van het graf-

monument Huyssen van Kattendijke ligt op de as van het 

terrein en is het oudste. Het linkerdeel is een opvallend 

neo-gothisch gebouw, met diverse symbolen van macht 

en aanzien. De eerste bijzettingen daar dateren pas uit de 

tijd van WOI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de vakken 2 en 3 werd in de tweede helft van de 19e 

eeuw begraven, maar al op het eerste gezicht is het 

verschil groot, zowel op de getekende kaart, als wanneer 

je bij de graven staat.  

In het linkervak liggen de graven ruim van elkaar, 

bestemd voor meer personen. Ze hebben staande of platte 

grafstenen4. Er liggen mensen van aanzien uit de 

omgeving, vooral langs de paden. Voor zover ik kon 

nagaan waren het vaak bekenden van de familie Van 

Pallandt. Maar we zien ook molenaars, boeren en 

handwerkslieden uit het dorp. Behalve moskussens 

groeien er veel bosbessenstruikjes tussen de graven, 

dankzij de aanplant van bomen en struiken in dit vak.  

Rechts van het pad liggen de eenpersoonsgraven dicht 

naast elkaar. De eenvormige houten paaltjes met hun 

metalen dakje vervangen vergane houten kruisen of 

stenen merktekens. Er is weinig groen, daardoor krijgt 

hei en gras hier een betere kans. De graven zijn niet 

langer voorzien van een naam, maar van de overledenen 

zijn wel naam, sterfdatum en leeftijd bekend. In het 

Arm en rijk? Vak 3, op de achtergrond vak 2 

Begraafregister graf 249 Huyssen van Kattendijke 
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register vinden we namen zoals Teunissen, Peters, Jansen 

van Galen, Arends, Materman, Lucassen, Burgers, 

Buurkes en Heerikhuizen. Namen die je ook wel vindt op 

de grafstenen en zerken. Van overledenen uit dit vak 

zocht ik via de grafnummers namen en vervolgens via de 

websites ‘Open Archieven’ en ‘Wie is wie’ naar het 

beroep en mogelijk andere gegevens. Dan zien we 

(bos)arbeiders, koetsier, loodgieter, naaister, dienstbode, 

heidemaaier, papiermakersknecht en metselaar. In vak 3 

liggen dus veel handwerkslieden en mensen die in dienst 

waren op het kasteel en het grote landgoed. Ze werden 

op de begraafplaats van de baron begraven en volgens 

verhalen zorgde het kasteel voor een houten kruis. Deze 

beide vakken laten dus goed de standsverschillen op het 

dorp zien, maar het is niet zwart-wit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten noorden van de hoge grafkelders 

In de vakken ten noorden van de monumenten Huyssen 

van Kattendijke en Luden (HvK en L op overzicht) zie je 

een soortgelijke rangschikking van graven als die ik bij 

de vakken 1, 2 en 3 beschreef. Langs de beide zijpaden 

bij de kelder van Luden liggen diverse prominenten.  

De vakken 4 en 5 lijken qua verdeling op vak 2 en 3, met 

rechts vooral de eenvoudige Rozendalers. Ook daar heb 

ik steekproefsgewijs namen nagezocht en de conclusie is: 

ja, ook hier is sprake van een afspiegeling van de rangen 

en standen in Rozendaal. 

Maar de verschillen zijn toch minder groot dan je zou 

verwachten: de grafstenen van bijvoorbeeld de mole-

naars, de timmerlieden, bosopzichters, de bakker of een 

tuinman laten zich niet bij voorbaat onderscheiden van 

de graven van mensen met klinkende namen. Bij de 

laatsten zie je wel meer liggende zerken, maar dat heeft 

ongetwijfeld te maken met het karakter van familiegraf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Pallandtcirkel 

Wat noordelijker op de begraafplaats, voorbij de kleine 

aula (vak 6 op het overzicht) en het stenen bankje vinden 

we de graven van de familie Van Pallandt (vak 7). Ze 

liggen in een cirkel tussen de rododendrons en hebben 

meestal vrij eenvoudige liggende stenen.  

In de vakken daaromheen (8) zijn namen uit de 

bovenlaag van de samenleving te vinden, ook veel 

namen uit het adelsboek: Creutz, Schimmelpenninck, 

Van Limburg Stirum, Van Rechteren Limpurg, Van 

Nagell, Van den Brandeler. Bij veel namen is al snel een 

familierelatie te leggen met de familie Van Pallandt en  

Vak 7 met op de achtergrond de kleine aula 

Begraafregister eerste graven vak 5 met kindergraf 
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aangetrouwden. Anderen die hier begraven liggen, 

bewogen zich in dezelfde kringen, hadden functies in de 

rechterlijke macht of in de Staten van Gelderland en/of 

waren jacht- of golfvrienden van de familie5.  

 

Vraagtekens 

Bij een aantal ‘vraagtekens’ zocht ik meer gegevens. Dan 

stuitte ik al gauw op verbanden. Ik vroeg me af: waarom 

is Generaal Smits, de eerste commandant van Bronbeek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hier begraven? De Rozendaalse predikant Tobias van 

Westrheene preekte in de tijd van Smits regelmatig om 

12 uur in Bronbeek, na zijn kerkdienst van 10 uur in 

Rozendaal. Omstreeks 1900 was de kerkorganist van 

Rozendaal (benoemd door ‘het kasteel’) een militaire 

musicus die ook in Bronbeek bekend was. Smits’ 

schoonmoeder was een jonkvrouwe Paauw.  

 

In het algemeen moeten we de A12 uit ons beeld 

schrappen en bedenken dat de familie Van Pallandt grote 

stukken land bezat in het huidige Arnhem Noord. Zo had 

Van Pallandt grondzaken gedaan met G. Bosch van 

Presikhaaf en met Duyvené de Wit van de Vogel- en 

Plantentuin, namen die we op de vroege familiegraven 

zien.  

Waarom ligt boomkweker Jan Copijn uit Velp hier, 

overleden in 1912? Hij leverde plantgoed aan het kasteel 

en zijn familie heeft vast gevraagd of hij hier mocht 

begraven mocht worden. 

Velp staat relatief vaak als overlijdensplaats op de 

stenen. Het zal soms mensen uit Velp betreffen, zoals 

Copijn. Maar vooral na 1900 zie je Rozendaalse namen 

met overlijdensplaats Velp. Dan ligt een overlijden in het 

nieuwe ziekenhuis in Velp voor de hand. 

 

Noordelijkste deel 

In het noordelijkste deel van de begraafplaats (vakken 8 

en 9) zijn de graven over meer randen en perken 

verdeeld. Ook daar zijn verschillen: dicht bij de Van 

Pallandtcirkel zijn meer graven van aanzienlijke mensen. 

De namen zijn vaak klinkend. In het algemeen zien we 

wat meer variatie en versiering dan op het lagere 

gedeelte, maar het is niet uitbundig. Waarschijnlijk hing 

dit samen met de protestantse achtergrond en een bepaald 

gevoel voor stijl. 

Dichter bij de randen van het toenmalige hek kun je 

mensen uit het dorp vinden6. Als je ronddwaalt, herken je 

‘Rozendaalse’ namen op de vaak staande eenvoudige 

stenen. Zoals de naam Peters, waarachter loodgieters, 

timmerlieden, tuinknechten, een zadelmakersknecht en 

een bakker schuilgaan. De naam Van de Sandt hoort bij  

Van Pallandtcirkel met vooraan graf laatste kasteelheer 

Graf Generaal Smits 
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smeden, die de smederij hadden aan de voet van de 

Smidsberg, waarop nu The Hunting Lodge staat. De 

Crops kwamen uit een familie van schilders (‘verwers’). 

Eén van hen hoorde bij de vaste onderhoudsploeg van 

het kasteel. Reinhard van Pallandt maakte bij de 

nieuwbouw in het dorp (Casa Picola, Klein Rosendaal, 

Rozenheuvel, enz.) gebruik van een min of meer vaste 

ploeg handwerkslieden. Ook hun namen zie je terug op 

de graven. Van de mensen die in tuin en bos werkten zijn 

stenen terug te vinden: vele Matermannen woonden en 

werkten op de Imbosch; de naam Van Veelen is 

verbonden met Terlet. De genoemde grafstenen zijn in 

het algemeen van vergrijsde kalksteen7 en vertonen 

weinig symbolen. Enkel een palmtakje of een slinger 

klimop. Molenaar Labots heeft geen deftiger graf dan de 

arbeiders Derk Heesbeen of Peter Brinkenberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding rond WO II  

Op de kaart van Slempkes is al duidelijk te zien dat de 

begraafplaats bijna vol is. In 1938 werd het oppervlak 

verdubbeld, oostelijk van het bestaande terrein. Op de 

plek van het hek kwam een rij beuken. De nieuwe 

vakken werden gegroepeerd in de vorm van lobben en 

rechthoeken met paden.  Bij de vakken die rond WOII in 

gebruik zijn genomen (nr. 10 op overzicht), liggen de 

graven redelijk op chronologie. Meerpersoonsgraven 

bestaan uit enkele graven naast elkaar. Je kunt hier 

moeilijker een afspiegeling van het dorp zien, al zijn er 

wel herkenningspunten, zoals de forse grafsteen van 

veldwachter Materman, geschonken door de inwoners8. 

Het verbaasde mij dat veel van deze stenen qua stijl 

nauwelijks te onderscheiden zijn van vroege stenen uit de 

eerste decennia dat de begraafplaats bestond. 

Noordoostelijk deel, op de voorgrond kindergraven 
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Langs de hekken 

Langs de oude hekken aan de oostelijke en westelijke 

zijde werden kinderen begraven (vakken 11 en 12 op het 

overzicht). De kindergraven vormen een verhaal apart. 

Hierover een volgende keer meer. 

 

Tot slot 

De oude begraafplaats biedt dus inderdaad een afspie-

geling van de rangen en standen op het dorp. Tegelij- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kertijd is het bijzonder dat we nog zoveel sporen kunnen 

vinden van de mensen van het dorp, oud en jong, ook 

van ‘arme’ mensen, die anders in de geschiedenis zo 

vaak compleet verdwijnen.  

 

Een volgende keer over de kindergraven, over hoe het 

begraven hier indertijd ging, stijl en symbolen op deze 

begraafplaats èn de uitzonderingen. 

 

 
Bronnen 
Plattegronden begraafplaats en begraafregister, Gemeente 
Rozendaal. 
Websites: www.wiewaswie.nl; www.openarchieven.nl; 
www.onlinebegraafplaatsen.nl 
Website Gelders Archief/Open data, krantenarchieven via Delpher 
Mondelinge informatie van C. Wijlhuizen, J. Wijlhuizen en M. 
Drosten, met dank. 
 
Foto’s 
Cathrien van de Ree 
 
Noten 
1. Bezit Gemeente Rozendaal. Meester Slempkes, die behalve 

onderwijzer ook koster/aanzegger was, tekende deze kaart op 
schaal 1-100. Het jaartal is helaas niet te lezen, waarschijnlijk na 
1930. Hij moest zijn werk als hoofd van de dorpsschool toen 
neerleggen wegens toenemende doofheid. Een plattegrond van 
de kerk van zijn hand dateert uit dezelfde periode. 

2. Tussen 1849-1859 zijn 67 personen overleden te Rozendaal.  
3. Toch wordt van deze graven met onleesbare teksten niet gezegd 

dat ze anoniem zijn. 
4. Waarschijnlijk zijn rijke mensen lang gewend geweest in de kerk 

begraven te worden onder een platte zerk. 
5. Ik zocht 25 namen na en vond vrijwel altijd een relatie met de 

familie Van Pallandt. Weliswaar gold ‘Een Van Pallandt werkt 
niet’, maar ze vervulden naast hun burgemeesterschap wel 
functies in de Provinciale Staten, in het waterschap, waren 
pachtheer, kochten enorm veel plantgoed enz. 

6. Overigens liggen hier soms ook recentere graven. 
7. Speklé uit Velp werd door oudere inwoners genoemd als de 

leverancier van de grafstenen. Korte tijd was steenhouwer 
Simonsz actief, maar deze ging vrij spoedig failliet. 

8. Veel later geflankeerd door de steen van dochter Hermania en 
haar man. 

Sober. Noordwestelijk deel 

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

Deel 4: De kinderarts Lingeman 

Jan van der Wal 

 

Gombong is een stad op Midden-Java die thans zo’n 50.000 inwoners telt. Hier is het dat Johan Gerrit (Johan) 

Lingeman op 20 februari 1917 het levenslicht ziet. Zijn beide ouders hebben de Nederlandse nationaliteit: 

vader Johan Frederik werd in Kampen geboren op 20 maart 1894, en moeder Johanna Elisabeth Adriana 

Losekoot kwam in Amsterdam ter wereld op 31 oktober 1892. Zijn vader is, aldus de akte van het in 

Amsterdam op 23 december 1915 gesloten huwelijk, sergeant der infanterie bij het Nederlandsch-Indisch 

Leger. De beroepsmilitair is voor drie jaar gedetacheerd in de garnizoensplaats Gombong in de periode 

januari 1916 tot februari 1919. Hierna keert het gezin terug naar Nederland waar nog twee kinderen worden 

geboren: Fred en Gerrit. 

Na de HBS in Amsterdam te hebben doorlopen, gaat 

Johan aan het werk bij Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, 

waar hij onder meer portier is. Van zijn salaris weet hij 

geld opzij te zetten om in Amsterdam met een 

universitaire studie medicijnen te kunnen starten. In 

september 1942 melden diverse dagbladen dat hij is 

geslaagd voor zijn kandidaatsexamen geneeskunde (2e 

gedeelte)1.  

Als gevolg van de Duitse bezetting verloopt zijn verdere 

studie met horten en stoten. Tijdens een college 

gezondheidsleer op zaterdag 6 februari 1943 stuiven 

plotseling Duitse militairen de goedgevulde zaal nabij 

het Oosterpark binnen. Vrijwel alle studenten, de 

meesten zijn afkomstig uit Leiden waar hun eigen 

universiteit is gesloten, worden opgepakt. Ze komen 

terecht in kamp Vught waar Johan kennismaakt met 

Marius Knape, zijn latere studievriend. De aanleiding 

van hun arrestatie is de groep studenten onduidelijk en al 

even merkwaardig is het als Johan op zaterdag 27 

februari plotseling wordt vrijgelaten2. Daags daarna 

brengt hij een bezoek aan Wassenaar om bij de familie 

Knape verslag uit te brengen over hun nog gevangen 

zittende zoon. 

Het wordt kindergeneeskunde 

Nadien volgen meer bezoeken aan Wassenaar. Er is 

namelijk iets moois opgebloeid tussen Johan en Josepha 

(Joke) Knape (geboren op 21 januari 1921 te Dordrecht), 

de zus van zijn vriend. Na de bevrijding stapt het stel, op 

7 augustus 1947, in Wassenaar in het huwelijksbootje3.  

Johan, die zich inmiddels basisarts mag noemen, geeft 

aan zich te willen specialiseren in kindergeneeskunde. 

Daarvoor volgt hij nog meer colleges en ontvangt hij 

opleidingsplaatsen in de ziekenhuizen van onder andere 

Den Haag en Nijmegen. De hiervoor noodzakelijke 

verhuizingen verklaren (mede) de geboorteplaatsen van 

de gezinsuitbreiding: Teunis (20 mei 1948 te Leiden), 

Christiaan (9 december 1949 te Nijmegen) en Wouter 

(12 juni 1952 te Wassenaar). Als hij tenslotte alle fasen 

van zijn studie heeft doorlopen, wordt Johan op 1 januari 

1953 als kinderarts ingeschreven in het specialisten-

register van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

tot bevordering der Geneeskunde (KNMG). 

 

Naar Velp 

Ergens in Nederland een praktijk overnemen, dus kopen, 

is voor onze jonge beginner financieel een te heikel 
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avontuur. In Velp is aan het kleine ziekenhuis geen vaste 

kinderarts verbonden. De opgenomen kinderen worden 

aan de Tramstraat behandeld door enkele artsen uit 

Arnhem. Om in een toenemende behoefte te kunnen 

voorzien heeft het ziekenhuisbestuur in 1952 plannen 

gemaakt voor een uitbreiding met een kinderafdeling. 

Vervolgens is een inzamelingsactie gestart waarvoor, 

naast het bedrijfsleven, ook de inwoners van de 

gemeenten Rheden en Rozendaal flink de portemonnee 

trekken4. Door deze ontwikkelingen ruikt Johan een kans 

en neemt contact op met voorzitter dr. A. van der 

Willigen van de vereniging ‘Het Ziekenhuis’ te Velp. 

Het resultaat is dat hij op voet van gelijkheid met de 

Arnhemse kinderartsen mag komen werken, al wordt 

niets contractueel vastgelegd. Maar Johan waagt de 

sprong en tekent nog voor de jaarwisseling naar 1953 de 

koopakte van huize Mariposa. 

 

Omdat de woning niet direct kan worden opgeleverd, 

neemt het gezin begin januari zijn intrek in pension 

Veluwe-Oord aan de Hoofdstraat 26. Het ligt direct 

achter hun nieuwe woonhuis en wordt geleid door de 

familie Spronsen. Johan benut deze periode om diverse 

kennismakingsbezoeken af te leggen bij huisartsen in de 

omgeving, zijn toekomstige ‘leveranciers’. Kort daarna 

treffen we twee identieke berichten aan in de 

Arnhemsche Courant van 27 en 30 maart 1953 waaruit 

blijkt dat kinderarts J.G. Lingeman zich heeft gevestigd 

op Overbeeklaan 3 te Velp. Johan houdt niet alleen 

spreekuur aan huis maar ook in het Wijkgebouw van 

Dieren aan de Parallelweg 2. In de praktijk in Velp 

verricht zijn vrouw, die een opleiding tot medisch 

analiste heeft gevolgd, de basisonderzoeken voor de 

patiënten. 

 

Op zaterdag 1 mei 1954 opent burgemeester J. de Bruin 

aan de Tramstraat feestelijk het nieuwe onderkomen van 

het Velper ziekenhuis voor de kinderafdeling, de poli-

kliniek en het laboratorium. De uitbreiding, ontworpen 

door J.G.A. Heineman (van de Hobbemalaan 6) en 

gebouwd door de Fa. Budel & Jeronimus (uit de 

Reinaldstraat), heeft een eigen ingang aan de Van 

Kinsbergenweg gekregen5. Van nu af kan Johan hier zijn 

eigen patiëntjes op laten nemen. En of het allemaal niet 

op kan, blijkt Joke wederom zwanger te zijn. Op 10 

augustus komt dochter Elisabeth ter wereld. 

 

Johan Lingeman aan het werk in het ziekenhuis van Velp.  
(collectie Hugo Lingeman, Amsterdam) 

Suikerzakje uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. De horeca-
gelegenheid ’t Harde heeft in 1988 plaats moeten maken voor een 

modern seniorencomplex waarop de naam Mariposa voortleeft. 
(collectie auteur) 
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De explosie in het ziekenhuis 

Rond het middaguur van woensdag 23 november 1955 is 

Johan, door het raam van de zuigelingenkamer, getuige 

van een explosie in het naastgelegen laboratorium. 

Samen met hoofdzuster mejuffrouw A.G. Glasbergen 

snelt hij zich naar de plaats des onheils. Temidden van de 

ravage treffen ze drie in brand staande laborantes aan. 

Een van hen ligt buiten bewustzijn op de grond en wordt 

door Johan het laboratorium uitgesleept. Op de gang 

werpt hij een matras en een deken over haar heen om de 

vlammen te doven. Bij deze actie loopt hij zelf brand-

wonden op aan vier van zijn vingers. Ondertussen doet 

mejuffrouw Glasbergen al het mogelijke om de twee 

andere dames in veiligheid te brengen. 

 

Bij het overschenken van uiterst vluchtig en brandbaar 

ether vanuit een voorraadfles van 5 liter kon een grote 

steekvlam ontstaan vanwege een elders in het 

laboratorium ontstoken Bunsenbrander. Langs de Van 

Kinsbergenweg en de Tramstraat heeft de explosie de 

aandacht van buurtbewoners getrokken, mede omdat 

ziekenhuispersoneel door de gesprongen ruiten brandend 

materiaal in de tuin staat te werpen. In allerijl wordt 

meegeholpen de kinderen uit het naastgelegen paviljoen 

te evacueren. Deze actie blijkt overbodig daar men het 

begin van brand in het laboratorium spoedig met eigen 

middelen weet te blussen. De ondertussen gearriveerde 

brandweer kan dan ook al snel vertrekken6. 

 

Daags na de ramp moet de Arnhemsche Courant melden 

dat hoofdlaborante mevrouw A.E. Duwaer-Homan (27) 

en assistente mejuffrouw M.S. Kersten (19) in de nacht 

van woensdag op donderdag aan hun verwondingen zijn 

overleden7. Het door Johan uit de vlammen geredde 

slachtoffer vecht dan nog voor haar leven en wordt 

kunstmatig in coma gehouden. Maar op 24 december 

moet ook Rosa Johanna Elisabeth Levering, drie dagen 

voor haar 19e verjaardag, de strijd staken. Het bericht 

komt bij Johan keihard binnen: het meisje was niet alleen 

zijn collega, maar woonde schuin aan de overkant in zijn 

straat. Onder enorme belangstelling wordt ze op 28 

december ter aarde besteld op de rooms katholieke 

begraafplaats aan de Bergweg in Velp8. 

 

De nieuwbouw in de tuin 

Op 18 februari 1956 is er opnieuw gezinsuitbreiding bij 

de familie Lingeman als Hugo wordt geboren. De vijf 

kinderen kunnen volop genieten van de ruime tuin rond 

Mariposa. Maar bij hun ouders groeien de geldzorgen. 

De praktijk is wel groter geworden maar niet in een rap 

tempo. En aan het oude huis komen steeds meer 

gebreken9. Uiteindelijk hakken ze de knoop door en 

besluiten tot nieuwbouw in hun eigen tuin. Het erf 

bestaat namelijk uit twee kadastrale kavels, en er zijn 

vanuit het bestemmingsplan geen obstakels om op de 

onbebouwde helft een nieuwe woning met een 

praktijkruimte en een losstaande garage te stichten. Het 

architectenbureau van J.G.A. en W.A. Heineman aan de 

Rembrandtlaan 12 wordt benaderd, en die stuurt op 3 

juni 1957 een bouwplan naar de gemeente. De kosten 

worden geraamd op ƒ 65.000,-. Na afgifte van de 

vergunning volgt een voorspoedig verlopen bouw, zodat 

de gemeente op 18 april 1958 de bewoonbaar-verklaring 

aan Johan kan overhandigen. Een terreinopmeting nadien 

Het gezin Lingeman schuift aan voor het kerstdiner in 1957. Van links 
naar rechts zien we: Teun, Chris, Els, vader Johan, Hugo, Wouter, 

moeder Joke en oma Wilhelmina Knape-de Groot.  
(collectie Hugo Lingeman, Amsterdam) 
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toont aan dat de familie Lingeman de bouwkavel 

(kadastraal aangeduid met Gemeente Velp, Sectie I, 

nummer 433) slechts ten dele heeft benut. Die verandert 

daarom in Sectie I, nummer 995, waarbij de oppervlakte 

van 16.41 are wordt gereduceerd naar 16.16 are, dit ten 

gunste van Mariposa. 

 

Smaken verschillen uiteraard. Toch kan eenieder con-

stateren dat de woning geen aansluiting vindt bij het zo’n 

40-50 jaar oudere ensemble van villa’s met een over-

gangsarchitectuur elders in de woonwijk. Het enige dat 

de Welstandscommissie tegen heeft gehouden is de toe-

passing van een dakbedekking met asfalt. In plaats daar-

van is het houten dakbeschot bedekt met rubberoid 

waarop pannen zijn aangebracht. Maar dit geeft in de 

navolgende jaren zoveel onderhoud dat op 20 september 

1966 W.A. Heineman een verzoek bij de gemeente 

indient om het dak alsnog met bitumen te bedekken. Dit 

wordt op 17 januari 1967 gehonoreerd10. 

 

Bij de opsplitsing in 1958 in twee adressen weet Johan 

de aanduiding Overbeeklaan 3 te behouden zodat hij 

geen adreswijzigingen hoeft te versturen of briefpapier 

moet aanpassen. Het karakter van Mariposa, met zijn 

fraaie grote tuin, is nu definitief veranderd. Met wee-

moed en gevoelens van nostalgie kan de thans 81-jarige 

Toos Marie van den Bergh (zie deel 3) terugdenken aan 

haar jeugd en hoe ze hier samen met haar (inmiddels 

overleden) broertje Pieter Johannes aan het steppen en 

hoepelen was op het pad rondom het grote grasveld. Ook 

leerde ze er fietsen. Het mag dan ook een groot wonder 

heten dat op maandagavond 17 november 1958 in 

restaurant Naeff, aan de Hoofdstraat in Velp, de tuin 

rond het nieuwe huis, ondanks alle ingrepen, een tweede 

prijs ontvangt van de Koninklijke Maatschappij voor 

Tuinbouw en Plantkunde11. Mariposa, inmiddels 

omgenummerd naar 5, is dan al enkele maanden in het 

bezit van pensionhouder Gerrit Hendrik Jansen (zie deel 5). 
De nieuwbouw in de tuin tijdens de herfst van 1957. Het bord op de 

dampaal, links van het bruggetje naar Mariposa, vermeldt de 
spreekuren van kinderarts J.G. Lingeman. 

(collectie Hugo Lingeman, Amsterdam) 

In het Algemeen Handelsblad van 29 juni 1957 
laat makelaar G. Franke weten dat Mariposa te 

koop staat voor ƒ 69.000,-. 
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De nadagen 

In 1965 blijkt de liefde tussen de ouders te zijn bekoeld 

en vertrekt Johan in zijn eentje naar Zwolle. Als de 

kinderen voor studie of werk zijn uitgevlogen, verhuist 

Joke eind jaren ’70 naar de Tromplaan in Velp. De 

woning aan de Overbeeklaan wordt verkocht aan P.J.M. 

van Wensen, die als neuroloog is verbonden aan het St. 

Elisabeths Gasthuis (thans Rijnstate) in Arnhem. In haar 

laatste levensjaren bewoont Joke een appartement in 

Bennekom, waar ze op 29 augustus 1997 overlijdt. 

 

Johan is in zijn nieuwe woonplaats gaan samenwonen 

met Elisabeth Mary Henriette (Elly) Holl. Hij vindt er 

een betrekking als provinciale kinderarts, een functie in 

de publieke gezondheidszorg. Daarnaast treedt hij in het 

ziekenhuis van Zwolle op als vertrouwensarts bij ver-

moedens van kindermishandeling. Nadat op 28 septem-

ber 1970 te Wassenaar de scheiding van Joke is geforma-

liseerd, laat Johan zich nog in hetzelfde jaar (op 18 

december) in Dalfsen met Elly in de echt verbinden. Net 

als haar kersverse echtgenoot heeft Elly haar wieg staan 

in de Gordel van Smaragd: op 9 juni 1931 kwam ze ter 

wereld in Menado, thans Manado, de hoofdstad van de 

provincie Noord-Celebes. Vervolgens blijkt uit het 

bevolkingsregister van Dalfsen dat het paar zich op 25 

augustus 1971 in deze Overijsselse gemeente als in-

woners heeft laten registreren. Aldaar overlijdt Elly op 

14 januari 2015, vijftien dagen later gevolgd door Johan. 

 

In deel 5 (slot): Pensionhouder Zonnenberg. 

 
Bronnen 
Anonymus, Nieuw Arnhemsch Adresboek met Velp, Rosendaal, 
Oosterbeek en Westervoort voor Arnhem en omgeving, diverse 
jaargangen 
Kooger, J.P., 100 jaar ziekenhuis Velp – Tussen Kerkpad en Circuit, 
Ziekenhuis Velp, 1992 
Lingeman, Johan Gerrit, Zonder titel (levenskroniek), niet 
gepubliceerd (extract via Hugo Lingeman, Amsterdam) 
Persoonskaart van Johan Gerrit Lingeman (via het CBG) 
www.delpher.nl  |  www.geldersarchief.nl  |  www.openarch.nl 
www.genealogieonline.nl  |  www.wikipedia.nl 

Noten 
1. Algemeen Handelsblad, De Telegraaf en De Tijd van 19 september 
en Het Nieuwsblad van het Noorden van 25 september 1942. 
2. Pas veel later beseft Johan dat hij waarschijnlijk werd opgepakt als 
represaille voor de aanslag op Hendrik Seyffardt, een collaborerende 
Nederlandse generaal, op 5 februari 1943 in Den Haag. Hubert Berk-
hout, Teamleider Diensten van het NIOD in Amsterdam, komt tot 
eenzelfde conclusie (correspondentie met auteur dezes, 19 mei 
2021). Daags na de aanslag bezwijkt Seyffardt aan zijn verwondingen 
en onmiddellijk worden in Amsterdam, Utrecht, Delft en 
Wageningen honderden studenten gearresteerd en afgevoerd naar 
kamp Vught. Op dezelfde dag laat höhere SS- und Polizeiführer Hanns 
Albin Rauter in een telex aan Reichsführer-SS Heinrich Himmler 
weten dat minstens vijfduizend Plutokratensöhne naar het 
concentratiekamp Sachsenhausen gestuurd zullen worden. Maar de 
razzia’s op 9 en 10 februari leveren ‘slechts’ twaalfhonderd 
arrestaties op. Sommigen, zoals Johan, worden na drie tot acht 
weken verblijf in Vught weer vrijgelaten maar de meesten komen 
uiteindelijk ergens in Duitsland terecht voor ‘gewone’ tewerkstel-
ling. Een namenlijst van deze groep studenten is helaas niet bewaard 
gebleven.  
3. Joke is opgegroeid in een echt ondernemersgezin: vader Teunis 
Knape was onder meer directeur van de Goudse Kaarsenfabriek, 
moeder Wilhelmina de Groot was een van de eerste vrouwen die als 
ingenieur afstudeerde in Delft. 
4. Kooger, p. 52-53. 
5. Zie het bouwdossier met toegangsnummer 3308 en inventaris-
nummer 636 van het Gelders Archief. 
6. Hoewel de autoriteiten benadrukken dat het ziekenhuis aan alle 
voorschriften had voldaan, moeten we vaststellen dat er op het 
gebied van brandveiligheid sinds 1955 (gelukkig) veel is verbeterd. 
Thans is er geen laboratorium meer te vinden zonder zuurkast met 
afzuiginstallatie, douches, brandblusdekens, een sprinklerinstallatie 
etc. 
7. Merkwaardig dat deze krant doet voorkomen dat het labora-
torium op 1 mei jongsleden, dus 1955, zou zijn geopend. Op 3 mei 
1954 had men namelijk, onder de titel “Grote dag voor Velps 
ziekenhuis – Nieuw kinderpaviljoen feestelijk geopend”, verslag 
uitgebracht van deze gebeurtenis twee dagen voor de publicatie. De 
fout wordt in de berichtgeving van de landelijke pers klakkeloos 
overgenomen. Ook in de initialen van de vermelde slachtoffers zitten 
diverse slordigheden die we in de leestekst voor u hebben 
rechtgezet. 
8. Omdat het ziekenhuis in 1973 heeft plaatsgemaakt voor een 
woonwijk doet anno 2021 in de Van Kinsbergenweg niets ons meer 
aan het drama herinneren. Wordt het tijd dat een plaquette, met de 
namen van de drie laborantes die omkwamen tijdens de uitoefening 
van hun vak, daar verandering in gaat aanbrengen? 
9. Vermoedelijk zijn in deze periode de sierlijke pironnen op de 
daken verdwenen. 
10. Zie het bouwdossier met toegangsnummer 3308 en inventaris-
nummer 3361 van het Gelders Archief. 
11. Zie de Arnhemsche Courant van 18 november 1958. 
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DIERENSE KRUIDENIERS 
Jos Leeman 

 

 

Een kruidenier is iemand die...? vroeg ik onlangs aan 

Tijn, geboren in 2008, omdat ik wilde weten of hij wist 

wat een kruidenier was. “Geen idee”, zei hij. Zijn moe-

der, geboren in 1979, dacht dat de man handelde in 

kruiden. Een logische gedachte, maar een kruidenier was 

iemand die niet alleen gedroogde keukenkruiden, maar 

met name droge levensmiddelen verkocht.     

 

In de vijftiger jaren verkocht de kruidenier met name 

droge levensmiddelen en ook andere artikelen dan 

voedingsmiddelen zoals kaarsen, blauwsel, lucifers en 

zeep. Wanneer je in die tijd een kruidenierswinkel 

binnenstapte zag je achter de toonbank bakken met 

allerhande artikelen zoals bloem en bonen, op schappen 

tegen de wand heel veel glazen potten en blikken, er 

hingen wat droge vleeswaren en er lagen kazen. Er waren 

wel boter en eieren verkrijgbaar, maar geen verse 

artikelen zoals vlees, groente, fruit, melk of brood. Die 

producten kocht je bij de slager, bakker, groenteman of 

melkboer. Veel kruideniers maakten reclame op hun 

verpakkingsmateriaal, in advertenties en in hun winkel 

met ‘koloniale waren en comestibles’. Ik heb me vaak 

afgevraagd wat comestibles waren. Wat met koloniale 

waren bedoeld werd was nog wel makkelijk te achter-

halen: producten uit het voormalige Nederlands-Indië, 

zoals koffie, thee en specerijen. Wat met comestibles 

werd bedoeld is lastiger, er bestaan veel verschillende 

verklaringen voor. Letterlijk betekent het etenswaren. 

Het stond ook voor kruidenierswaren maar dan voor de 

wat fijnere, luxere etenswaren zoals chocolade en koek-

jes van Verkade. Het kon ook staan voor verduurzaamde 

etenswaren zoals conserven en in het bijzonder con-

serven in blik van onder andere vlees, vis, soepen, 

bouillon, asperges, olijven. Het gaf de kruidenier enig 

extra aanzien, nemen we aan. 

 

Boodschappen doen rond 1950 vergde tijd. Veel produc-

ten moesten worden afgewogen en in zakjes verpakt, het 

Stavast brengt bood-
schappen aan huis, 1938 

Vader en zoon Stavast in de winkel, 1955 Winkelpand Zuider Parallelweg-hoek 
Molenweg, 1964 
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wachten werd bekort met het uitwisselen van nieuwtjes. 

Een kassa ontbrak vaak nog en het totaalbedrag van de 

besteding werd handmatig verkregen. Afrekenen kon 

direct, maar ook eenmaal in de week.  

In die tijd ging je niet naar een levensmiddelenbedrijf of 

kruidenier, maar je ging naar een persoon, bijvoorbeeld 

Baltussen, Havinga of Vlaswinkel. De keuze hing vaak 

af van de straat waar je woonde of van de zuil waartoe de 

winkelier behoorde, protestant, katholiek, CHU, AR, 

KVP, PvdA, VVD, enz. 

 

Kruideniers in Dieren 

rond 1950 

In de jaren vijftig van de 

vorige eeuw waren ver-

spreid over heel Dieren 

23 kruidenierswinkels, de 

meeste in Dieren-Zuid, 

toen het winkelcentrum 

van het dorp. Het waren 

vrijwel allemaal kleine 

winkels, de winkeliers 

waren zelfstandig, maar 

velen sloten zich aan bij 

een inkooporganisatie. 

 

 

 
Albert Heijn, Kerkstraat 6, 1936-1958 
Albert Heijn, Kerkstraat 7-7a, zelfbediening, 1958-1968 
Baltussen, J.A.P.M., Lagestraat 61, VéGé, 1939-1970 
Binsbergen, J., Hoflaan 1, 1911-1950 
Boon, J.,  Zutphensestraatweg 83, 1950-1979 
Coöperatie ‘Dieren’, v.d.Duyn v. Maasdamstr. 31, Coöp, 1954-1967 
Geerligs, H.J., Kattenberg 7, Schippers welvaren Vivo, 1918-1978 
Geerlings, J., Hoflaan 1, 1950-1970 
Gerritsen, C.J., Kerkstraat 35, Vivo, Super, Spar, 1934-1997 
Gessel, B./L.G./P. van, Spoorstraat 4-4a, 1887-1968 
Hanskamp, Joh., Zutphensestraatweg 81-83, 1933-1950 
Havinga, R., Hogestraat 21, 1929-1971 
Hulshof, A.B., Kerkstraat 9, zuivelhandel en Spar, 1950-1964 
Jansen, J.A., Spoorstraat 42a, 1950-1962 
Kolkman, Joh., Wilhelminaweg 81/93, bakker en A&O, 1921-1974 
Maanen, Joh. van, Wilheminaweg 39, 1935-1956 
Onstein, H., Kruisstraat 14, 1940-1964 
Ooms, J.,  Faberstraat 9, Spar,1952-1967 
Smeijer, D.G., Tellegenlaan 49, Spar, 1939-1979 
Someren, J. van , Kerkstraat 11, Albino, Centra, Spar, 1929-1959 
Stavast, F.J./J.G., Zuider Parallelweg 26, 1927-1977 
Steinvoort, G., Faberstraat 9, 1940-1952 
Veelen, D.W. van ,  Zutphensestraatweg 38, 1897-1979 
Vlaswinkel, A.J./W.J., Spoorstraat 20, Vivo, 1915-1970 
Vreeman, H.B., Wilhelminaweg 15, Vivo, 1900-1979 
Wansink, B., Kerkstraat 40, 1938-1964 
Wolters, H.A.G., Enkweg 32, Spar, 1939-1963 
Wolters, H.A.G., Spankerenseweg 35, Spar, 1963-1974 
Zweers, M., v.d. Duyn van Maasdamstraat 20, Spar, 1947-1967 

 

Advertentie Havinga, 1950 

Vivo Gerritsen Kerkstraat, ± 1950 

Albino Van Someren, Kerkstraat 
 ± 1950 
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Landelijke inkooporganisaties in Dieren rond 1950 
VIVO, Vrijwillige Inkoop- en Verkoop Organisatie, opgericht 1942 
VéGé, Verkoop Gemeenschap, opgericht 1938 
Spar, Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig, 
opgericht 1932 
Centra, opgericht 1931 
Coöp, Coöperatie, opgericht 1891 
A&O, Actief en Ondernemend, opgericht 1940 
Albino, opgericht 1900 
De Spar en de Coöp bestaan nog in 2020 

Kruidenier Vlaswinkel 

A.J. Vlaswinkel  was ooit de grootste kruidenier van 

Dieren. Hij had een prachtige zaak in de Spoorstraat. Een 

voornaam pand met boven de winkel een woon-

verdieping. Vlaswinkel heeft het laten bouwen in 1924.  

Voor de vijftiger jaren was het een grote winkel met 

achter de toonbanken alles wat je maar aan kruide-

nierswaren kon kopen. Er stond een grote weegschaal op 

de toonbank, waar de vele losse producten uit bakken, 

bussen en potten op werden afgewogen. Er stond een 

snijmachine voor vleeswaren, die met de hand bediend 

werd. In de winkel stond ook een indrukwekkend appa-

raat waarmee koffiebonen vermalen werden. Deze ma-

chine werd ook handmatig bediend. In 1915 begon de 

eerste Vlaswinkel een kruidenierszaak in de Spoorstraat 

en in 1970 stopte de laatste Vlaswinkel met het winkel-

bedrijf. 

 

De Dierense Kruideniers-

vereniging 

In 1952 bestond een krui-

deniersvereniging in Die-

ren, 20 kruideniers waren 

erbij aangesloten. Zij had-

den zich verenigd om ter 

gelegenheid van de Die-

rense Middenstandsten-

toonstelling (Diemito) ge-

zamenlijk een stand in te 

richten. In augustus 1952 

werd die tentoonstelling in 

het Carolinapark georga-

niseerd met een beurs waar 

40 standhouders zich pre-

senteerden. In een volgend 

artikel wordt over deze 

Diemito meer verteld. 

De Spar winkel van dhr. Smeier aan de Tellegenlaan in 1950 

Advertentie van A.J. Vlaswinkel, 1937 

A.J. Vlaswinkel, Spoorstraat 20, 1924 

VéGé Baltussen, Lagestraat  
± 1950 
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In 1950 kon je bij mevrouw Onstein allerlei lekkers kopen voor 

1 cent en voor 5 cent. Je kon kiezen uit grote glazen potten met 

snoepgoed die op de toonbank stonden. Met een kwartje 

zakgeld kwam je al een heel eind. 

 

Tenslotte 

De meeste kruideniers bleven zelfstandig, maar velen 

sloten zich aan bij een inkooporganisatie om te kunnen 

blijven bestaan, desondanks was het voor de kleine 

kruideniers niet mogelijk zich te handhaven. Zo werd 

kruidenier Gerritsen uit de Kerkstraat achtereenvolgens 

een VIVO winkel, Super-Gerritsen en daarna een SPAR-

Gerritsen. Hij sloot in 1997 als laatste kruidenier van 

Dieren-Zuid zijn zaak. Vrijwel alle vroegere kruide-

nierszaken in Dieren hebben een woonfunctie gekregen. 

Vaak is aan de buitenkant nog te zien dat er ooit een 

winkel was. 

Uitzonderingen op verdwijnen waren Albert Heijn, Coöp 

Dieren en de Spar. Al in 1936 opende Albert Heijn een 

filiaal in de Kerkstraat op nr. 6 en ging in 1958 als eerste 

zelfbedieningszaak in Dieren open op een nieuwe locatie 

Kerkstaat nr. 7-7a. Maar Albert Heijn vertrok in 1968 

naar Dieren-Noord, naar het nieuwe winkelcentrum 

Calluna. 

De Coöperatieve Verbruiksvereniging ‘Ons Belang’ 

bezat in de twintiger jaren een kruidenierswinkel in de 

Kruisstraat later Kerkstraat-hoek Kruisstraat, maar 

opende in 1932 een kruidenierswinkel aan de Wilhel-

minaweg-hoek Emmastraat, het latere Alko-pand dat in 

1963 in vlammen opging. De Coöperatie ‘Ons Belang’ 

verhuisde in 1939 naar een ander pand, het is (nog) niet 

bekend waarnaartoe in Dieren. In 1954 werd in de Van 

der Duyn van Maasdamstraat een nieuw pand betrokken. 

De Coöperatie Dieren U.A. kreeg de beschikking over 

een van de vier winkels die in het grote huizencomplex 

in Nieuwe-Dieren in 1954 werden gebouwd. In 1968 

verliet men deze straat en er werd een zelfbedienings- 

zaak, een Coop supermarkt aan het Callunaplein 

geopend. Ook de Spar is al sinds 1939 en ook nu nog in 

Dieren aanwezig. 
     

 

Zes grote supermarkten in Dieren in 2021 

Albert Heijn, Callunaplein 72 

Coop supermarkt Dieren, Callunaplein 43 

Spar Dieren, Cederlaan 25 

Aldi, Buitensingel 77 

Lidl, Diderna 13 

Jumbo, Diderna 44 

De familie Onstein voor hun winkel Kruisstraat 14 in 1945  

Winkel van Coöperatie ‘Dieren’, v.d. Duyn van Maasdamstraat 31 in 
1954. Op de achtergrond de hoogste schoorsteen van de Edy. 
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In Dieren zijn nu geen zelfstandige kruidenierswinkels 

meer, grote zelfbedieningszaken aan het Callunaplein en  

omgeving, hebben het kruideniersvak overgenomen. De 

grote ketens Albert Heijn, Coop, Jumbo, Aldi, Lidl en 

Spar beheersen de markt. Wel zijn er andere, kleinere 

winkels met levensmiddelen bijgekomen zoals natuur-

winkel De Tommelbos aan de Wilhelminaweg. 

 

Bronnen 
Frans Nas & Harrie Wegman, Nijver Dieren,  
   uitgave Oudheidkundige Kring Rheden Rozendaal 2003  
Jan van Baaijen en Jaques den Boef, Bedrijvig Dieren vroeger en nu, 
   uitgave Jaques den Boef 1992  
Frank van Ark & Jack Botermans ‘Mag ’t ietsje meer zijn’, de 
   middenstand in de jaren ’50 en ’60 
Archief Frans Nas  
Foto’s Frans Stavast, Bas Dirksen, Thomas Hilhorst, Jos Leeman 

 

 

 

De Kruideniersroute 

De Kruideniersroute, de moeite waard om te lezen en te lopen. Geschreven door Frans Nas en Harrie 

Wegman. Een wandeling van 1 uur in Dieren-Zuid langs panden van kruideniers in de vorige eeuw. Uitgave 

van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, 2003. Een bijlage bij Nijver Dieren deel 1. 

 

           
 

 

 
  Omslag ‘De Kruideniersroute’ met in de winkel vader en zoon Stavast.      Plattegrond van de Kruideniersroute met stratenkaart Dieren-Zuid 



A&H 212         35 

 

EEN MYSTERIEUZE ANSICHTKAART 
Jan van den Broek 

 

 

   

Een mysterieuze ansichtkaart. Verstuurd naar een pas 3 jaar later gebouwde villa? 

Een tijdje geleden kwam ik in het bezit van bovenstaande 

ansichtkaart. De kaart is verzonden vanuit De Steeg naar 

villa Ethy Nora in Velp. De kaart is gericht aan Ethy 

Havinga Oortwijn. Door te googelen kwam ik veel te 

weten over de betreffende familie Havinga Oortwijn. 

Vader Fokko Herman (*1858 Groningen) had twee 

dochters uit twee huwelijken. Zijn oudste dochter 

Margaretha (roepnaam Ethy - *1892 Groningen) is ver-

noemd naar haar oma van moeders kant Grietje Romkes. 

Zijn tweede dochter Eleonora (genoemd Eléonore, roep-

naam Nore - *1900 Rheden) is vernoemd naar haar opa 

van moeders kant Leendert Jan de Borst Verdoorn. 

Vader Fokko gaf zijn huis de naam van zijn beide 

dochters: Villa Ethy Nora. 

 

De kaart is afgestempeld in (De) Steeg op 31 augustus 

1906 tussen 5 en 6 uur namiddag en later die dag in Velp 

tussen 8 en 9 uur namiddag en is dus nog op dezelfde dag 

bezorgd bij villa Ethy Nora. Van Nelleke den Boer-

Pinxter kreeg ik de informatie dat een villa Ethy Nore 

nog steeds bestaat in Velp aan de Overbeeksingel. 

Merkwaardig is dat deze villa pas in 1909 is gebouwd. 

De kaart moet dus volgens mij verzonden zijn naar een 

eerdere villa met diezelfde naam. Ethy wordt op deze 

kaart gevraagd vooral ook de groeten te doen aan haar 

zusje Nore. De villa wordt gespeld Ethy Nora. Naar mijn 

mening geen van beiden een schrijffout van de zorg-

vuldige afzender. Toen de nieuwe villa voor de familie in 

1909 gebouwd werd kreeg deze de naam Ethy Nore. 

 

De afbeelding is een actuele foto met daarop onder 

andere ene Fritsje, die Ethy en de schrijfster van de kaart 

onlangs had toegezwaaid op de stoomtram. Mogelijk is 

dat de naam van de man in het midden, waarschijnlijk 
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een marskramer. Wat is zijn koopwaar? Maar het kan 

ook de naam van een van de kinderen zijn. Goed te zien 

is dat de weg met zand bestrooid is, dit werd gedaan om 

de pensiongasten en aanwonenden zo weinig mogelijk te 

storen met ratelende karrenwielen.  

 

Kaarten met actuele gebeurtenissen waren zeer gebrui-

kelijk in die tijd en er was een intensief postverkeer 

vergelijkbaar met onze huidige appjes. Van de storm-

ramp van Borculo in 1925 bijvoorbeeld waren de 

volgende dag al ansichtkaarten in omloop.  

 

Aangezien de kaart uit De Steeg verzonden is had ik 

meteen het vermoeden dat de foto ook aldaar gemaakt 

zou zijn. Aan de hand van andere ansichten kon ik de 

exacte locaties achterhalen. De foto is genomen aan de 

Hoofdstraat tussen de theetuin van Athlone links en 

pension Rustoord (later Nederhagen genaamd) rechts. 

(Vergelijk de ansichtkaart en het detail). Op de 

achtergrond de ingang van de Middachterallee. Tussen 

de bomen links kun je met enige goede wil ook een hoek 

van  het pas enkele  maanden  geleden  voltooide  nieuwe  

Detail ansicht Het Wapen van Athlone 

Ansicht Het Wapen van Athlone met rechts de fotografische inrichting en de winkel van Hamer 
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postkantoor van De Steeg ontwaren. Op de foto ook veel 

modieus geklede kinderen (een ervan heeft zelfs een 

parapluutje of parasolletje bij zich), zeer waarschijnlijk 

kinderen van de voorname pensiongasten van een van de 

vele Steegse pensions. 

Rechts ziet men nog 

enkele pensiongasten 

van achter het hek van 

Rustoord nieuwsgierig 

toekijken. De straat-

lantaarn links is in de 

loop der jaren ver-

vangen door een gas-

lichtlantaarn en later 

een elektrisch exem-

plaar, hierdoor kun je 

ook de ouderdom van 

een ansichtkaart achter-

halen. 

 

Omdat de voortuinen 

van enkele pensions 

aan de rijweg grensden 

met een mooi ijzeren 

hek ervoor, moesten 

voetgangers hier tot 

eind 50-er jaren nog ge-

bruik maken van de inmiddels zeer drukke rijbaan, zoals 

te zien op de ansicht genomen voor bakker Aalders (nu 

Van Otterloo). Later werd een gedeelte van de 

voortuinen onteigend voor de aanleg van een trottoir. Het 

mooie hek van Nederhagen verdween, evenals later het 

pension zelf. Ook de theetuin van Athlone verdween en 

werd parkeerplaats voor de gasten. Momenteel is zelfs de 

aloude naam Het Wapen van Athlone uit De Steeg 

verdwenen, wat een cultuur-historische verarming. 

 

 
Bronnen 
Gelders archief, website GenealogieOnline, Groninger archieven,  
De Veenkoloniale genealogieën, Marthe Raven, Coda-museum en 
Arnhemsche Courant. 
Ansichtkaarten: eigen collectie. 

Fotografische inrichting en winkel naast pension Rustoord.  
Hier hangen de actuele ansichtkaarten in de etalage.  

Rechts de winkel van Hamer. Ook is er een hit met dogkar  
te huur (niet op de foto) Alles in dienst van de toerist. 

 (collectie JS Ellecom) 

 Het tuinhek (van Avondrood) grenst 

direct aan de rijksweg. Het rijks-

eigendom is aangegeven met een 

stenen paaltje naast het hek. Hier 

geen ruimte voor een trottoir. 
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BAKKERIJ DE KORENSCHOOF 
Jos Leeman 

 

Bakkerij De Korenschoof was een broodbakkerij aan de 

Buitensingel in Dieren. Een opvallend groot pand, 

ongeveer op de hoek Harderwijkerweg/Buitensingel. Het 

pand had een plat dak en een min of meer gesloten 

voorzijde. Het werd In 1924 door dhr. J.W. Langwerden 

gebouwd. In 1932 kreeg het pand een zolderverdieping 

met puntdak.  

De Korenschoof had geen echte bakkerswinkel, maar per 

bakfiets en een transportfiets met voorop een rieten 

mand, werd huis aan huis brood verkocht, de zoge-

naamde uitbreng. Van bakker Langwerden was bekend 

dat hij veel geloofsgenoten als klant had, mede door de 

hulp van de dominee. 

 

Rond 1950 deed Langwerden zijn zaak over aan 

bediende G. Smeltink. Deze verbouwde de voorzijde tot 

een winkel. Na het overlijden van Smeltink werd de 

bakkerij nog een 

poosje door de 

weduwe en haar 

werknemers voort-

gezet, maar uiteinde-

lijk in 1977 verkocht 

aan een nieuwe eige-

naar, Jan Honger-

kamp. Deze noemde 

zijn bakkerij ‘De 

Soete Krakelingh’. 

Maar na een aantal 

jaren ging de zaak ter 

ziele en stond het 

pand lang leeg. 

Het pand is nu een ‘Kliniek voor gezelschapsdieren’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Meer informatie:  

www. rhedenopdekaart.nl, Dieren, Bedrijvigheid. 

De Korenschoof, Buitensingel 5, Dieren 1938 (coll. Jos Leeman) 

De Korenschoof, Buitensingel 5, Dieren, 
vóór 1932. Afbeelding hoofd briefpapier  

(coll. Jos Leeman) 

Buitensingel 5, de dierenkliniek nu 
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Het huizenblok van Hein Gierman, Reinaldstraat 7 t/m 11 in Velp 
 

Marijke Bruinewoud 
 
 

Het huizenblok 

Ruim 100 jaar staat in de Velper Reinaldstraat een huizen-

blok met drie smalle woningen met de huisnummers 7 t/m 

11. De voorgevel is een aantal jaren geleden wit geschil-

derd, maar oorspronkelijk was het gebouwd met bruine 

bakstenen. Jammer, dat het geschilderd is, want nu zijn 

leuke details verloren gegaan zoals de geel met rode boog-

jes boven de ramen gevuld met metselmozaïek.  

Dit huizenblok is in 1914 gebouwd door aannemersbedrijf 

Gierman, waarbij Hein Gier-

man één hoekwoning op num-

mer 11 voor zichzelf reser-

veerde en de middenwoning 

en de andere hoekwoning, de 

nummers 9 en 7, verhuurde. 

Het aannemersbedrijf was op 

nummer 11 gevestigd en werd 

jarenlang door Hein Gierman 

gerund. In de tuin had hij een 

grote schuur gebouwd, waarin 

de werkplaats en het kantoor-

tje waren. 

 
Hein Gierman en zijn familie 

Hendrikus (Hein) Gierman is geboren op 16 april 1885 in 

Brummen. Hij was daar in loondienst als instrumentmaker 

en timmerman. In 1910, als hij 25 jaar is, besluit hij voor 

zichzelf te beginnen in Velp. Hij was in 1907 getrouwd 

met Willemina Kip, geboren op 16 november 1886 in 

Worth-Rheden. Samen kregen zij vier kinderen. De eerste 

twee kinderen waren dochter Harmien, geboren 15 augus-

tus 1907, en zoon Henk, 23 september 1908. Over dochter 

Harmien, die het eerste atelier voor knippatronen in Ne-

derland stichtte en later Modehuis Harmien aan de Hoofd-

straat in Velp begon, staat een stuk in A&H 199, juni 

2018. Later kwamen nog twee kinderen: Wim, geboren op 

16 maart 1922 en Petronella (Nel) op 20 juli 1923. 
 

Aannemer Hein Gierman 

Hein Gierman heeft veel samengewerkt met architect 

J.G.A. Heineman (1889-1959). Deze ontwierp tussen 

1917 en 1939 veel woningen met rieten daken, erkers en 

glas in lood in Velp, Rozendaal en op andere locaties. 

Naast het aannemen van werk in Velp en directe omge-

ving kwam het ook voor dat Hein Gierman werk aannam 

elders in het land zoals Den Haag. Afstand was blijkbaar 

geen grote belemmering.  

In de familie doet nog het verhaal de ronde, dat toen hij 

zijn eerste begroting voor het bouwen van een huis moest 

maken, hij daarbij de stukadoorspost vergat. Door zijn 

gunstige offerte kreeg hij vervolgens wel de opdracht 

maar leed daarbij verlies. Als compensatie kreeg hij van 

de architect de toezegging de volgende opdracht ook te 

krijgen. Zoon Henk is op een gegeven moment bij zijn va-

der in het bedrijf gaan werken.  

Hein Gierman en zijn echtgenote Willemina Gierman-Kip 
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Na het eind van de Tweede Wereldoorlog besloot Henk 

echter voor zichzelf te beginnen in Arnhem. Henk is vroeg 

overleden, op 11 oktober 1959, 51 jaar oud. Toen Hein 

Gierman in 1960 op 75-jarige leeftijd met zijn bedrijf 

stopte, had hij een goede naam opgebouwd als specialist 

voor het oplossen van schoorsteen- en openhaardproble-

men. Hein Gierman overleed op 15 juni 1977, 93 jaar oud. 

Zijn echtgenote was al in 1969 overleden en de erfenis 

werd verdeeld onder de kinderen. Dat resulteerde er o.a. 

in dat Harmien ging wonen aan de Reinaldstraat op num-

mer 11 en Nel op nummer 9. Het pand op nummer 7 was 

inmiddels al verkocht. 

 

De verbouwing 
De beide zussen besloten de twee huizen van binnen en 

van buiten grondig te renoveren voordat zij erin trokken. 

Dit had tot gevolg dat het zijaanzicht 

van huisnummer 11 veranderde 

doordat er andere ramen en voor-

deur ingezet werden. Tevens werd 

de werkplaats annex kantoortje, die 

achter het huis stond, gesloopt.  

Bij de verbouwing van Reinaldstraat 

11 in 1978 werd er een plankje ge-

vonden uit 1914 met de volgende 

tekst: “Dit huis is gezet door H. 

Gierman, timmerman te Velp, geb. 

te Brummen (gezet in een vreselijke 

tijd) een tijd dat alle landen in oorlog verkeerden. 25 au-

gustus 1914”. 

 

De laatste Gierman vertrekt  

In 1994 overleed Nel Gierman en werd huisnummer 9 ver-

kocht aan de huidige bewoner, de heer G. Monker.  

Op 16-12-1994 vertrok Harmien Augstein-Gierman naar 

verzorgingshuis De Beukenhof in Velp en werd huisnum-

mer 11 verkocht aan mevrouw E. Roukema.  

Hiermee vertrok de laatste Gierman uit het huizenblokje. 

 
Dit artikel is tot stand gekomen aan de hand van een interview van 
Marijke Bruinewoud met Ed Augstein t.b.v. Rhedens Erfgoed in sep-
tember 2013 en bewerkt door Nelleke den Boer-Pinxter. 

Reinaldstraat 7 t/m 11 vlak na de bouw in 1914,  in 1974 en na de verbouwing in 1978 met nieuwe ramen en bloembakken er voor. 

Afbraak schuur achter huisnummer 11 2013 nadat het pand wit is geverfd 
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SCHENKING ARCHIEF FRANS NAS 
Jos Leeman 

 

 

Frans Nas, geboren in 1928 in Dieren en overleden in 

2020 in Bilthoven, schonk zijn archief ‘Dieren’ aan de 

Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal. 

 

Sigaren in Dieren 

Frans Nas schreef in 1993 het boek: Sigaren uit Dieren, 

over sigaren, sigarenfabrikanten, sigarenmakers, sigaren-

winkeliers en tabak. De informatie die verzameld werd 

voor dit boek is grotendeels terug te vinden in een doos 

met een aantal multomappen, met daarin onder andere: 

De sigarenmaker en zijn vakbond, Sigaren in Dieren, De 

sigarenmaker en de werkeloosheid, Holland Havana en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een map over de presentatie van zijn boek. De mappen 

gaan naar het archief van de OHK. 

 

Nijver Dieren Zuid en Noord 

Frans was de schrijver van de boeken Nijver Dieren-

Noord en Nijver Dieren-Zuid. Boeken met een grote 

betekenis voor de historie van Dieren, in het bijzonder 

over het bedrijfsleven in het dorp in de twintigste eeuw. 

Hij en zijn medeauteurs Harrie Wegman (†) en Walter de 

Wit konden voor 

het maken van de 

twee boeken putten 

uit zijn grote ar-

chief.  

 

Frans heeft vrijwel 

zijn gehele leven 

gegevens verza-

meld over Dieren. 

Informatie over be-

woners, bedrijven, 

gebeurtenissen, 

foto’s, knipsels, 

kranten, folders, 

ansichtkaarten, 

brieven, kopieën 

van akten, persona-

lia uit de periode eind negentiende eeuw tot begin 21e 

eeuw. Alles geordend in multomappen en ordners, samen 

ongeveer 10.000 bladzijden.  

 

Verder bezat hij 125 boeken die over Dieren en 

omgeving zijn verschenen van 1900 tot 2000. Het hele 

archief werd in 12 zogenoemde ‘bananendozen’ van 

Bilthoven via Isselburg (D) en Wijchen naar het archief 

van de OHK in Laag-Soeren gebracht. 

 

Een uitgebreid artikel over de verzameling en het archief 

van Frans Nas geschreven door Jos Leeman vindt u op 

onze website: https://www.oudheidkundigekring.nl/ 

Presentatie door Frans Nas van zijn boek Sigaren uit Dieren in 
Theothorne in Dieren, 1993 
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BOEKBESPREKING 

VAN HEIDE NAAR HOLES; 
125 jaar Rosendaelsche Golfclub 

Redactie: Johan Carel Bierens de Haan, Maarten Jonkers, Jop Steenhof e.a. 

 

  

Vorig jaar bestond de Rosendaelsche golfclub 125 jaar. 

Het is daarmee een van de oudste golfclubs in Nederland 

en de club claimt ook de oudste holes te hebben die nu 

nog worden bespeeld. Bij die gelegenheid werd een 

lustrumboek uitgegeven, ‘Van heide naar holes’ 

genaamd, opvolger van het eeuwfeestboek uit 1995. Het 

boek is vanzelfsprekend vooral geschreven voor leden en 

andere golfers, maar is ook, door nieuwe informatie die 

boven water is gekomen, voor anderen interessant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘Rosendaelsche’ werd begin 1895 op initiatief van de 

Van Pallandts, hun familie en vrienden, aangelegd op een 

aangekocht terrein om ‘achter de Boersallee (de huidige 

Bovenallee op Rozendaal) stukjes grond te mogen 

pachten voor een balspel’.  

De oprichters waren bekenden en veelal familie van 

elkaar. Zo ook de voornaamste initiatiefnemer, F.H. 

Huyssen van Kattendijke. Hij was de drijvende kracht 

achter deze kleine nieuwe baan, gesitueerd pal ten 

noorden van de Emmapiramide aan de toenmalige rand 

van het Rozendaalse Veld. Iets daarboven was er al een 

baan voor paardenrennen, waarvan de contouren nog op 

het Actueel Hoogtebestand Nederland te zien zijn. Van 

die vroegste holes van de golfbaan is nu echter niets over 

in het huidige bos en we weten ook niet echt hoe groot 

die baan was. 

 

Het bewuste terrein was 

aangekocht van de Geërf-

den van Velp, voor zover 

het niet al op het terrein van 

de Van Pallandts lag. Dat 

leidde vervolgens echter tot 

complicaties: het Ministerie 

van Oorlog had een deel van 

de hei voor de Gele Rijders 

gehuurd en die hadden het 

golfterrein mede tot oefen-

terrein ‘gebombardeerd’. De Geërfden raakten 

verwikkeld in een ruzie tussen beide partijen: de 

militairen ontzagen de greens niet en de golfers hadden 

hun terrein zonder instemming van de Geërfden blijkbaar 

stilletjes aan vergroot.  

Medeoprichter Aalbrecht del Court van Crimpen, tevens 

mede-geërfde van Velp en enthousiast golfer, wist 

uiteindelijk een doorbraak te forceren door te dreigen 

met verdeling van het gemeenschappelijk bezit van de 

Geërfden. Iedereen bond vervolgens schielijk in.  

Toch bleef er onvrede over het baantje op de heide: 

dezelfde Del Court, die als eerste Nederlander inmiddels 

volwaardige golfbanen had aangelegd, stelde dan ook 

voor te verhuizen naar zijn eigen landgoed Delhuizen. 

Aldus geschiedde in 1909 en daarmee verdween ‘de 

Rosendaelsche’ richting de gemeente Arnhem. 

 

Het boek beschrijft echter veel meer en verklaart waar-

om dit jaar de Ladies European Tour op deze baan werd 

gespeeld: een golfbaan en stukje sportgeschiedenis om 

trots op te zijn! 

Gajus Scheltema  
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BOEKBESPREKING 

TERUG NAAR HUIS 
Van oude dingen en mensen die voorbij gaan 

Marjon Weijzen en Jikke Göbel 

 

  

‘Terug naar huis’ is niet alleen een mooi vormgegeven 

boek met verhalen en foto’s (zo’n harde kaft vind ik 

altijd een plusje). Het is ook onderdeel van een project 

dat op initiatief van tekstschrijver/journalist Marjon 

Weijzen en fotograaf Jikke Göbel tot stand kwam. Een 

groep amateurschrijvers, begeleid door Marjon Weijzen, 

gaat op pad om mensen te interviewen. Op zoek naar 

verhalen over vroeger: herinneringen aan een tijd die 

soms al voor de Tweede Wereldoorlog begint. De 

vertellers zijn zeventigplussers uit onze regio. Na elke 

bezoek wordt een verhaal geschreven. De kracht van 

luisteren, van vertellen en het weer doorvertellen van 

verhalen. Het boek neemt je ook mee in dit proces van de 

schrijver en de verteller. Soms aarzeling bij de eerste 

kennismaking die echter al snel verdwijnt als er verhalen 

loskomen. En soms wordt de interviewer uiteindelijk de 

toeschouwer bij het verhaal.  

 

Het is deels de beginperiode van de coronatijd waarin we 

allemaal onwennig zoeken naar nieuw houvast. Dus ook 

voor dit project is dit een tijd met extra uitdaging. Een 

interview in een tent voor een woonzorgcentrum, contact 

via een microfoon en een raam tussen de schrijver en de 

verteller. Dat is niet zoals je het van tevoren had bedacht. 

Maar de uitgestorven straten tijdens de lockdown zorgen 

soms ook voor parallellen naar herinneringen uit het 

verleden.  

Als bonus gaan schrijver en verteller samen terug naar de 

plek. Fotograaf Jikke Göbel gaat mee. En die plek kan 

van alles zijn: een school, een museum, een woonhuis of 

bijvoorbeeld een voetbalstadion. Een bijzondere afslui-

ting voor de deelnemers aan dit project. De foto’s van 

Jikke Göbel waren ook te zien op de expositie ‘Terug 

naar huis’ in de bibliotheek van Dieren. 

 

In het voorwoord schrijft Marjolein Sanderman (beleids-

adviseur erfgoed gemeente Rheden) dat juist de verhalen 

kleur geven aan de huizen, kerken, kastelen en parken. 

En deze verhalen bepalen ook de blik waarmee we naar 

de dingen kijken. Dit project en dit boek geven hier op 

een bijzondere wijze invulling aan. 

En de subtitel van het boek? Inderdaad, een verwijzing 

naar Louis Couperus die in 1923 overleed in De Steeg, 

dus ook een link naar het verleden van onze eigen 

omgeving.  

Hans Witt 

 

‘Terug naar huis – van oude dingen en mensen die 

voorbij gaan’, onder redactie van Marjon Weijzen (tekst) 

en Jikke Göbel (beeld). 

Te bestellen via Jikke@jikke.com 

De prijs bedraagt € 25,-. 
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Mijn dorp is jouw dorp ! 

 

Welkom terug! 

Zoals zo velen deze zomer, zegt het Comité OMD 

Rheden en Rozendaal: Welkom (terug)! We hadden door 

corona in 2020 geen open monumenten. Ook dit jaar is 

nog niet alles gewoon. Niettemin zijn er 30 monumenten 

in 8 dorpen te bezichtigen. Het Comité bedankt alle 

mensen die hun monument, tuin of park openstellen bij 

voorbaat. U zult begrijpen dat we de nadruk leggen op 

het buitengebeuren. Daarom zijn er in veel dorpen 

wandel- of fietsroutes langs monumenten. Daarbij geldt: 

Mijn dorp is jouw dorp!  

U bent hartelijk welkom op 11 en 12 september. Toch 

zult u soms moeten reserveren, of even moeten wachten 

tot de weg vrij is voor nieuwe bezoekers. We vragen u 

om extra voorzichtig met elkaar om te gaan en de 

geldende regels te respecteren, zeker waar particulieren 

en organisaties hun monument openstellen.  

 

Wat is er te doen? 

Dit jaar is er geen programmaboekje maar een folder. 

Daarin staan alle opengestelde monumenten opgesomd, 

met dag en tijd. En natuurlijk de activiteiten en wande-

lingen per dorp, plus het adres per dorp waar route-

beschrijvingen op te halen zijn.  

 

Op de landelijke website van Openmonumentendag 

www.openmonumentendag.nl staan alle monumenten 

uitgebreider beschreven, 

met foto’s, net als de acti-

viteiten. Het voordeel is dat 

we daar gemakkelijk kun-

nen actualiseren. In septem-

ber worden ook digitale 

versies van de wandel- en 

fietsroutes op deze website 

geplaatst.  

Voor historische informatie 

over de geopende monumenten verwijzen we naar 

www.rhedenopdekaart of de QR-code hierboven. 

    
Een voorproefje 

De acht dorpen nodigen u uit onder het motto: Mijn dorp 

is jouw dorp. Een paar voorbeelden: 

 In Velp is Villa Refugium voor het eerst opengesteld, 

en vanwege het 100-jarig bestaan is er een rondleiding 

in de omgeving van de Muziektent aan de Vijverlaan 

(reserveren). 

 In Rheden is Koetshuis Heuven open, mét demon-

straties van jachthoornblazen.  

 In De Steeg kunt u onder meer de antieke toog van La 

Maison du Steeg (voorheen Athlone) bewonderen. 

Vandaaruit wandelt u langs Steegse monumenten of 

naar het 100-jarige Strooien Dorp, waar bewoners u 

onder de grote boom ontvangen met koffie en verhalen. 

 Ellecom nodigt u uit om zelf in de enorme ruimte van 

de Turnhal Avegoor te staan. Op zondagmiddag is er 

een begeleide wandeling langs monumenten. 

 In Dieren kunt u ronddwalen bij de Hof te Dieren of 

fietsen/wandelen langs minder bekende monumenten.  

 Spankeren laat u vanaf de Petruskerk fietsen langs 

historische boerderijen in het buitengebied.  

 In Laag-Soeren wandelt u van monument naar 

monument, vaak daterend uit de tijd dat het dorp 

bekend was om zijn koudwaterkuren of vakanties. 

 In Rozendaal kunt u wandelen langs monumenten in 

het beekdal of (na een fietstocht) Jachthuis Imbosch 

bekijken. 
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Mededelingen van het bestuur 

 

Waarde leden, 
 
In de bijlagen bij dit nummer vindt u de jaarstukken van de Kring. Op 
woensdagavond 22 september – Corona volente – zal de uitgestelde 
algemene vergadering plaatsvinden. De agenda toont geen bijzon-
derheden en er zijn geen voorgenomen bestuurswisselingen. Ruim 
baan op die avond voor de lezing van Dr. Kim Cohen. Hij is o.a. do-
cent aan de Universiteit in Utrecht en zegt daarover: “de meeste van 
mijn projecten gaan over rivieren in hun benedenlopen, hun delta’s en 
de daadwerkelijke mondingen in zee, beïnvloedt door klimaat en bo-
demdaling”.  Hij zal die avond in Villa 14 in Dieren met uitzicht op de 
IJssel spreken over de geschiedenis en de loop van diezelfde rivier.  
 
Het huurcontract van een deel van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren is 
in juni verlengd. Ondanks de wat excentrische ligging in onze ge-
meenten hechten wij aan de kwaliteit van de geboden ruimten aldaar. 
Luchtkwaliteit is voor ons archief van doorslaggevend belang. Op de 
lange termijn houden we ons aanbevolen voor een wat meer centra-
ler gelegen huisvesting. Uiteraard van vergelijkbare kwaliteit. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ondertussen is onze archiefgroep op elke woensdag en donderdag-
middag weer actief in Laag-Soeren. Op een willekeurige donderdag-
middag is Inge Marks bezig allerlei stukken van trefwoorden te voor-
zien. Jan de Bes (foto links) is druk met adresboeken uit 1949. Deze 
komen uit een archiefdoos en worden gebundeld in stofmappen. 
Daarna vindbaar gemaakt middels een computersysteem. Aan de 
grote tafel zit Harry Boersma (foto rechts). Hij werkt zich door 24 do-
zen met 45 jaar geschiedenis van de Belangenvereniging Dieren. Hij 
sorteert de stukken in bewaren/niet bewaren.  
Jan de Bes: “Het mooie van dit werk is dat het nooit klaar is. Er ligt 
veel en er komt meer binnen dan we kunnen verwerken”.  
Jan Jansen en Chris van Gulyk sorteren op woensdag de spullen uit 

zo’n 35 volle verhuisdozen. En Bart van Veelen archiveert dan de bin-
nengekomen boeken en tijdschriften.  
Kortom; de Kring werkt, al 67 jaar! 
 
Groet namens een voltallige bestuur,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van links naar rechts: Jeroen van Gessel, Harry Klein Koerkamp,  
Antoinette Evers-Bon, Jan de Bes, Willem Kleijn, Hilde Brekelmans 
en Wim van den Beukel. 
 
Heeft u de Nieuwsbrief gemist? Dan beschikt onze penningmeester 
en ledenadministrateur niet over uw e-mailadres. Geef dat s.v.p. aan 
hem door! penningmeester@oudheidkundigekring.nl 
 
Nieuwe leden die zich sinds 1 mei jl. hebben aangemeld. 
Mevrouw G.E.M. Leyds-van der Willigen VELP 
De heer R.E.M. van Oijen   DE STEEG 
Van Dijk & Van Arnhem Advocaten  APELDOORN 
De heer H. Steur    ELLECOM 
Mevrouw H.G.C. Siebelink   VELP 
De heer K.J. Derks    RHEDEN 
Mevrouw E.H. de Kempenaer-van Roggen VELP 
Mevrouw M. Oppenhuizen   RHEDEN 
Mevrouw A.T.M. Daniel   RHEDEN 
Mevrouw A.M. Haas-van Ginkel  EERBEEK 


