
 

Ambt & Heerlijkheid 
 

Dominee Broer de Jong, predikant van 
Ellecom en De Steeg (1921-1933) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thea Berendsen 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Van de redactie 

 

Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat dominee Broer de Jong predikant werd 
in Ellecom en De Steeg. Hij was getrouwd met Sara Maria van Houten een nichtje van 
Vincent van Gogh.  

Thea Berendsen heeft geprobeerd om zijn verhaal boven tafel te krijgen. Daar is ze won-
derwel in geslaagd. Ze vond zoveel stof dat het verhaal te groot werd om in zijn geheel in 
Ambt & Heerlijkheid te plaatsen. Het is namelijk de bedoeling dat in ons blad alle dorpen 
aan bod komen. Daarom hebben we het hele verhaal in een PDF gezet en voor u op de 
website geplaatst, zodat u niets hoeft te missen. 

Ze heeft veel gevonden over de geschiedenis van Ellecom en De Steeg uit deze periode 
(1921-1933) zodat je, als je haar verhaal leest, een mooi tijdsbeeld krijgt.  

Uiteindelijk maakt het kerkelijk geschil, dat er tijdens de ambtsperiode van dominee de 
Jong speelde tussen de Hervormde Gemeente en ‘Middachten’, dat hij vertrekt. 

Hij vertrekt met zijn gezin met pijn in het hart naar Medemblik .De Hervormde Ge-
meente is daar wel een paar maatjes groter dan de Hervormde Gemeente in Ellecom. 

Kort na de oorlog, op 14 maart 1946, zal dominee De Jong met emeritaat gaan. 

 

Hopelijk beleeft u net zo veel plezier aan dit verhaal, als ik aan het opmaken van dit ar-
tikel met de vele foto’s die Thea gevonden heeft. 

 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe   Nelleke den Boer-Pinxter 
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Dominee Broer de Jong, predikant (1921-1933) 
 
Inleiding 
Toen ik samen met mijn man in september 2017 in Ellecom kwam wonen 
en het boek De Nicolaas- of Dorpskerk van Ellecom las, was het een ple-
zier om me verder te verdiepen in de levendige en soms tumultueuze ge-
schiedenis van dit dorp. Wat een geluk dat schuin tegenover ons de dames 
Elis Duringhof-Gerritsen en Nettie Dekker wonen, beide voortdurend be-
zig met onderzoek naar alles wat met Ellecom te maken heeft en beide 
ook enthousiaste vertellers daarover. Zo gebeurde het dat zij opmerkten, 
dat op de plek waar ons tegenwoordige huis staat, is gestorven Joan Ma-
rius van Houten, de echtgenoot van Anna Cornelia van Gogh, een zus 
van Vincent van Gogh. Na haar overlijden in Dieren, waar zij samen een 
periode hebben gewoond, is hij in Ellecom neergestreken. Daar heeft ook 
van 1921 tot 1933 zijn dochter Sara Maria (een nichtje van de schilder 
Vincent van Gogh) met haar echtgenoot dominee Broer de Jong en hun 
kinderen gewoond in de pastorie (die tegenwoordig ‘De Olde Wehme’ 

heet) aan de Binnenweg 44.  
 
Over de Van Gogh-familie is weliswaar heel veel bekend, maar over do-
minee De Jong daarentegen heel weinig. Bovendien is hij in Ellecom 
deels verdwenen achter het kerkelijk geschil dat er tijdens zijn ambtspe-
riode speelt tussen de Hervormde Gemeente en ‘Middachten’.  
Het werd voor mij een uitdaging om hem en zijn gezin ‘aan de vergetel-

heid te ontrukken’ en een duidelijke plek te geven, ingebed in de geschie-

denis van Ellecom en De Steeg!  
 
Wie was eigenlijk dominee Broer de Jong?  
Het gezin waaruit hij voortkwam 
Broer de Jong wordt op 14 maart 1881 geboren in het Friese Makkum, 
gemeente Wonseradeel. 1) Zijn ouders zijn Dedde Taekes de Jong, vee-
houder en landbouwer, en Foekje Gosses Burghgraef.  
 

      Dominee Broer de Jong 

De voormalige pastorie aan de Binnenweg 44, gebouwd door Jan Brink Evers in 1865i 
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Vader Dedde is tevens lid van de gemeenteraad van Wonseradeel en hij vervult bij de Nederlands Hervormde gemeente 
van Makkum achtereenvolgens de ambten van diaken en kerkvoogd. 
Broer gaat in Makkum naar de lagere school. Al heel snel valt op dat hij een goede leerling is met een helder verstand. 
Gelukkig eigenlijk dat hij niet voor de keuze staat om veehouder en landbouwer te worden, want traditioneel is de oudste 
zoon van het gezin, en dat is zijn broer Gosse, voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden en de boerderij 
over te nemen.  
 
Zijn studie  
Zijn ouders besluiten Broer naar het gymnasium te laten gaan. De dichtstbijzijnde mogelijkheid daartoe is in Sneek, 
zo’n 20 km van Makkum. Er wordt een gezin gezocht waar Broer door de week kan verblijven. In 1900 haalt hij zijn 

diploma gymnasium B. Hoewel hij dus zeker geschikt is om verder te gaan in een van de exacte vakken, kiest Broer 
voor de studie Theologie. Dit kent geen precedenten in zijn familie, maar zijn ouders stemmen er gelukkig voluit mee 
in. Hij kiest voor de Rijksuniversiteit in Leiden, waar de opleiding wat vrijzinniger is dan elders. Op 5 oktober 1900 
schrijft hij zich daar in. In zijn studiejaar 1902-1903 is hij bestuurslid van het godgeleerd studentendispuut ‘Chrysosto-

mus’. Hoewel hij op 18 december 1900 in het Militieregister was ingeschreven als ‘Tot den dienst aangewezen’, heeft 

hij kennelijk vanwege zijn studie vrijstelling gekregen.  
 
De ontmoeting met de vrouw van zijn leven 
Het is in Leiden dat hij tijdens een thee-ontvangst ten huize van Prof. Dr H. Oort het meisje ontmoet, dat later zijn vrouw 
zal worden: Sara Maria van Houten, kortweg Saar genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 

De boerderij waar Broer de Jong wordt geboren                foto: archief familie De Jong-van Houten 
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Broer de Jong als student Theologie (1901)             foto: archief familie De Jong-van Houten 
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Wie was eigenlijk Sara Maria van Houten? 
Sara is op 22 juli 1880 geboren in de directeurswoning van de schelpkalkbranderij ‘Welgelegen’ aan de Zijldijk in 

Leiderdorp. 2) Zij is het eerste kindje van Joan Marius van Houten en van Anna Cornelia van Gogh, een dochter van 
dominee Theodorus van Gogh en Anna Cornelia Carbentus (Anna is de oudste zus van de later beroemde schilder 
Vincent van Gogh). Sara wordt gedoopt door grootvader Van Gogh. De grootouders van vaderskant zijn Joannes Ber-
nardus van Houten (die in 1878 is overleden) en Sara van Heukelom. Zijn moeder woont nog op de buitenplaats ’t 

Meenink in Hengelo (Gelderland). Op 25 november 1884 zal zij overlijden. Maar vóór die tijd zal Sara er nog een zusje 
bij krijgen: Anna Theodora, eveneens geboren in Leiderdorp op 12 februari 1883.  
 

Sara Maria van 
Houten als studente 
Biologie (1901)  

foto: archief familie 
De Jong-van Houten 
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Tante Mietje (Maria Johanna) van Gogh, het jongste zusje van grootvader Theodorus van Gogh, is de chroniqueur van 
de familie, die nauwgezet de gebeurtenissen in de familie optekent. Speciaal voor Sara maakt ze een apart schrift, waarin 
met name het gezin van haar broer Dorus, zijn vrouw Anna Carbentus en hun kinderen wordt beschreven. Het heeft als 
titel: Voor Saar. 3)  
 
De opleiding van Sara 
De ouders van Sara en Anna hechten zeer aan een gedegen opvoeding. Als jong meisje bezoekt Saar een Franstalige 
kleuterschool in Leiderdorp, de ‘École Maternelle’. Daarna gaat zij in Leiderdorp naar de lagere school en vervolgens 

naar de 5-jarige HBS in Leiden. In 1894 verhuist haar moeder An om gezondheidsredenen tijdelijk met de meisjes naar 
het Gooi. Daar zal Saar in Bussum haar eindexamen HBS behalen. Om haar opleiding te vervolmaken wordt ze daarna 
naar een kostschool in Zwitserland gestuurd. Bij terugkomst wil ze graag Biologie gaan studeren, maar helaas heeft ze 
geen Grieks en Latijn in haar vakkenpakket, dus: dat moet nog gehaald worden. En dit gaat haar lukken. Op 20 september 
1900 wordt ze als 20-jarige studente ingeschreven bij de faculteit Wis- en Natuurkunde, afdeling Biologie, aan de Uni-
versiteit van Leiden. In die dagen is dit voor een vrouw nog uitzonderlijk. 
 
Hoewel Sara geniet van het studentenleven en van haar studie, vindt ze deze laatste kennelijk toch meer theoretisch dan 
ze verwacht had. In 1901 en in 1903 gaat ze daarom voor een aantal maanden naar Kent in Engeland, naar het Agricul-
tural College in Swanley, dat gericht is op tuinarchitectuur. Ze heeft het daar goed naar haar zin en houdt aan die periode 
een aantal trouwe vriendinnen over. 4) 
 
Weer samen 
Later blijkt, dat ze -teruggekeerd uit Engeland- weer thuis is gaan wonen, want haar zusje An schrijft op 4 oktober 1904 
vanuit Leiden aan haar tante Jo van Gogh-Bonger, de weduwe van Theo van Gogh: “Papa is natuurlijk het grootste 
gedeelte van de dag uit, Saar aan huishoudelijke bezigheden of correspondentie en ik aan mijn boekhoudwerk.“ Bijna 

vier maanden later, op 30 januari 1905, schrijft zij aan dezelfde tante Jo: “En nu heb ik je nog een nieuwtje te vertellen, 

namelijk Saar’s aanstaande engagement, dat waarschijnlijk aan ’t eind van deze week publiek wordt, met Broer de Jong, 

kandidaat in de theologie. Hij is bijna klaar en deed in de vorige week zijn proefpreek. (…) We hopen hartelijk dat zij 

elkaar gelukkig kunnen maken.” 5) 
 
Inderdaad is Broer de Jong, die op 8 oktober 1902 het eerste deel van kandidaatsexamen Theologie heeft gehaald en op 
23 april 1904 het tweede deel, gevolgd door het kerkelijk voorbereidend examen, opnieuw in beeld bij Saar. Alvorens 
hij zijn studie afrondt is hij eerst nog naar Engeland geweest, naar het Woodbrooke College, een studiecentrum dat in 
1903 is opgericht door John W. Rowntree. Een andere leidende figuur op dit seminarie is Rendel Harris, een inspirerende 
man, die in Leiden enkele semesters theologie had gedoceerd. 6) 
 
Verloving en huwelijk van Broer de Jong en Saar van Houten 
Op 19 oktober 1905 sturen Saar en Broer, de laatste inmiddels sinds 6 augustus 1905 beroepen predikant te Helenaveen, 
de annonce dat ze op 9 november 1905 zullen trouwen in Leiden.  
 

foto verloving Broer en Saar (1905)  foto: archief familie De Jong-van Houten 
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Op 7 november ’s middags zullen ze ten huize van de a.s. bruid recipiëren. Hoewel de huwelijksinzegening in de Pie-

terskerk in Leiden twee dagen later druk bezocht is, vindt het huwelijksdiner in intieme kring plaats. Daarbij is o.a. 
aanwezig Johannes Paulus Scholte, die samen met Broer de Jong op Woodbrooke heeft gezeten.  
 

Hij zal later trouwen met An, de zus van Saar. Ook is 
grootmoeder Van Gogh-Carbentus van de partij. De ou-
ders van Broer zijn niet in de gelegenheid bij het huwe-
lijk aanwezig te zijn, maar zij hebben schriftelijk hun 
toestemming gegeven. 
 
De ambtsperiode in Helenaveen (1905-1911) 
Dominee Broer de Jong en Saar van Houten vertrekken 
samen naar zijn eerste standplaats: Helenaveen. Sinds 
1886 is daar een vacature. Op 19 november 1905 wordt 
Broer door dominee D. Plooy van Heeze bevestigd n.a.v. 
2 Kor. 5:20. ’s Middags aanvaardt hij zijn dienstwerk 
met een predicatie over 1 Kor. 1: 22 en 23. De gemeente 
zingt hem aan het einde Psalm 121 vers 4 toe. 7) 
 
Saillant detail is, dat dominee De Jong en zijn vrouw in 
Helenaveen kennismaken met de heer L.A. Ruys, die ad-
ministrateur is van de maatschappij ‘Helenaveen’. Hij 

heeft juist in de maand oktober 1905 zijn benoeming ont-
vangen als rentmeester van het landgoed ‘Middachten’ 

in De Steeg! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helenaveen ligt midden in de Peel, een uitgestrekt veengebied, waar de leefomstandigheden zwaar zijn. Daar vormt de 
protestantse gemeente een kleine enclave te midden van ‘het pausdom’.  
 

Broer de Jong (linksboven) en Joh. P. Scholte (linksonder)  
voor Holland House, Woodbrooke College 
foto: archief familie De Jong-van Houten 

advertentie in het Algemeen Handelsblad van 2 november 1905 
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In Helenaveen zal eind mei, de 30e, Johannes Ren-
del de Jong het levenslicht zien. 8) Wat zijn Broer 
en Saar gelukkig met hun zoontje! Met de namen 
die hij heeft gekregen, Johannes Rendel, is hij ver-
noemd naar de leidslieden op Woodbrooke: John 
Rowntree en Rendel Harris. Hij zal echter kortweg 
als John door het leven gaan. 
 
Helaas is er ook verdriet. Op 28 december 1908 
overlijdt in Makkum de vader van dominee De 
Jong. Hij is 70 jaar geworden. 
 
Op 30 januari 1909 kan gelukkig weer een keer de 
vlag uit, want dan krijgt Johannes Rendel er een 
zusje bij: Anna Cornelia (Annetje). 9) Zij wordt 
vernoemd naar haar grootmoeder: Anna Cornelia 
van Houten-van Gogh. Deze komt speciaal naar 
Helenaveen op haar ten doop te houden. In dat-
zelfde jaar, op 26 maart 1909 verhuizen de ouders 
van Saar naar Dieren. Wat ze daar wel enorm mis-
sen is het contact met hun kinderen en kleinkin-
deren, die op grote afstand wonen. Maar ze zijn 
ook aan wat rust toe. Anna van Houten-van Gogh 
heeft veel last van haar been, waarvoor ze vanuit 
Dieren nog verschillende malen wordt behandeld 
in het Hôpital Wallon in Leiden.  
 
 

Nederlands Hervormde kerk in Helenaveen       fotocollectie Leo van Neerven 

Overlijdensannonce Dedde Taekes de Jong, vader van Broer de Jong 
advertentie in de Leeuwarder courant van 01-01-1909 
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Een verhuizing op komst 
In de loop van 1911 realiseren Broer en Saar zich dat ze -met het oog op hun kinderen en hun scholing- beter naar een 
minder afgelegen plaats kunnen verhuizen. In juli 1911 blijkt dat dominee De Jong het uitgebrachte beroep door de 
Nederlands Hervormde Kerk in Heemse heeft aanvaard. Hij houdt op zondagmiddag 6 augustus 1911 om half drie zijn 
afscheidspreek voor de Nederlands Hervormde Kerk in Helenaveen, dit aan de hand van Deut. 30:15.  Nadat hij in 
“hartelijke bewoordingen van verschillende colleges en personen afscheid had genomen, sprak de consulent, ds. J.J.L. 

Middendorp, van Deurne, een afscheidswoord, waarna de gemeente haar leeraar toezong Psalm 121:4. Vervolgens spra-
ken nog ds. K. Eekhof, van Asten, dr. A. Eekhof, van Diemen, en de heer Schenk, van Griendtsveen, een hartelijk woord 
van vaarwel.”  10)  
 
De ambtsperiode in Heemse (1911-1921) 
Op de ochtend van zondag 13 augustus 1911 zal dominee H. Prins van Oostermeer met een leerrede over Matt. 14:16 
dominee De Jong bevestigen. ’s Middags doet deze zijn intrede in zijn nieuwe gemeente met een prediking over Psalm 

24 vers 3. De consulent spreekt hem aan het einde van de namiddaggodsdienstoefening namens de gemeente een harte-
lijk woord van welkom toe. Ten slotte zingt de gemeente haar nieuwe leraar toe met Gez. 91 vers 3. 11)  
Niet lang daarna is het feest in de familie Van Houten-van Gogh. Het zusje van Saar, An, is inmiddels gehuwd met 
dominee Johannes Paulus Scholte en zij geven kennis van de geboorte van hun zoon Joan Marius op 24 september 1911 
op de pastorie in Odoorn. 12)  
 
Lief… en leed…  
En grootvader Van Houten wordt nóg een keer verblijd met een kleinkind dat naar hem wordt vernoemd. Op 5 mei 1912 
wordt Joan Marius de Jong geboren. 13)   
Ongeveer twee en een half jaar later, op 23 augustus 1914 ziet Foekje de Jong het levenslicht. 14) Zij is vernoemd naar 
haar grootmoeder van vaderszijde. Haar trotse vader schrijft op een briefkaart aan zijn broer Jacob in Leeuwarden: “Het 

is een donker kindje en ’t lijkt op Annetje in dit opzicht, alleen heeft het blauwe oogen. Saar en de kleine maken het 

aanvankelijk zeer goed.” 15) 
Jammer is het dat het echtpaar De Jong-van Houten toch wat ver van Friesland woont, zeker nadat de moeder van Broer 
weduwe is geworden. Helaas zal ook zij niet zo oud worden. Op 15 maart 1916 overlijdt zij in Makkum op de leeftijd 
van 69 jaren. 16) Zij zal de geboorte van het jongste kindje van Broer en Saar niet meer mee maken. Dat wordt een 
zoontje, Abraham. Hij ziet op 20 november 1916 het levenslicht en zal kortweg Bram worden genoemd. 17) 
 

De Nederlands Hervormde kerk van Heemse 
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Hoewel het domineesgezin het prima naar de zin heeft in Heemse, krijgen Broer en Saar in de loop van 1920 toch het 
gevoel, dat ze weer toe zijn aan de overstap naar een nieuwe gemeente. Op zondag 23 oktober 1920 is het zover. Domi-
nee De Jong neemt onder grote belangstelling afscheid van de Nederlands Hervormde gemeente in Heemse met een 
rede over 1 Petrus 1:25a. Hij wordt toegesproken door dominee J.C. Koningsberger (consulent) van Bergentheim en 
door dominee J.A. van Selms van Dedemsvaart, namens de Ring Ommen. Ook spreekt de heer Fokkens namens de 
kerkenraad en deze verzoekt de gemeente dominee De Jong en zijn vrouw toe te zingen gezang 96, zo meldt de Provin-
ciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 26 oktober 1921. Een week later zal dominee De Jong worden bevestigd 
en zijn intrede doen in Ellecom.  
 
 

Kroniek van het leven en werken van dominee Broer de Jong in Ellecom en De Steeg  
 
Hoe het begon 
Ellecom hoort tot het gebied van de heerlijkheid Middachten, evenals het gelijknamige in De Steeg gelegen kasteel. 
Dominee De Jong is op deze vrijkomende predikantsplaats opmerkzaam gemaakt  door de voormalig administrateur 
van de Maatschappij Helenaveen, de heer L.A. Ruys, die sinds november 1905 rentmeester is op het kasteel ‘Middach-

ten’. Hoewel dominee De Jong en zijn vrouw Sara Maria van Houten al kennisgemaakt hebben met de graaf, moet ook 

de kerkenraad van Ellecom nog op hem worden geattendeerd. Uiteindelijk zullen zij echter niet over het uitbrengen van 
het beroep beslissen, dit vanwege het collatierecht. Weliswaar zal dat kort daarna in de Grondwetsherziening van 1922 
worden afgeschaft, maar het mag door de bezitter van dit heerlijk recht tot diens dood worden uitgeoefend. Daarbij gaat 
het in dit geval om W.F.C.H. Graaf Bentinck van Aldenburg (die overigens officieel de benoemingsbrief tekent met 
W.F.C.H. Graaf van Waldeck Limpurg). Nadat de wederzijdse kennismakingen naar tevredenheid zijn verlopen, kan 
dominee De Jong in Ellecom een proefpreek houden. Die wordt goed ontvangen, met als gevolg, dat in juli 1921 een 
beroep op hem wordt uitgebracht.  
Vanuit Heemse hebben hij en zijn vrouw Saar zich van tevoren goed georiënteerd, ook op de leefomstandigheden ter 
plekke. En dat ziet er veelbelovend uit! 
 
 
 

 
 

Zicht op het dorp Ellecom       foto: 20 juli 1921 J. Dikker, Beeldbank Gelders Archief 
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Natuurlijk kennen zij Ellecom al van de bezoeken aan de ouders van Saar, Joan Marius en Anna Cornelia van Houten-
Van Gogh, die in Dieren wonen. 18) Maar voor dominee De Jong en zijn echtgenote is het op bezoek gaan bij de 
(schoon)ouders toch iets heel anders, dan dat je ergens gaat wonen en werken. Dat vraagt om een andere manier van 
kijken. Bovendien moeten er scholen worden gezocht voor hun kinderen.  
Om een beeld te geven van het leven in Ellecom waarvan zij getuige zijn, volgt hier een verslag van iemand die in die 
tijd de reis naar Ellecom onderneemt. “Welk een genoeglijke reis naar het stille Ellecom, dat in het hartje ligt van wat 

Neêrland aan ’t aller-schoonste biedt. De spoortrein jaagt langs heuvelen, waar volle struiken ontloken brem als gouden 
bruidsbouquetten zijn neergezet; langs bloeiende bongerds, malsche weiden, en parken waarin sering en gouden regen, 
vlier en rhododendron schateren in paars en scharlaken; kleuren in wit en rose. Dan voeren electrische en stoomtram 
ons langs villastraten en, eindelijk, als wij in een buiten-café voor een simpel maal een veel te hoogen prijs hebben 
betaald, weeft zich vóór ons, in ontroerende stilte, de vierdubbele beukenhaag van onze onvolprezen Middachterallee. 
Geen geluid rond ons. Straks klingelt, ver weg, het locaaltje, dat door de zware, Geldersche bosschen dampt; een hon-
dekar komt aangereden, een landlooper peuzelt, gehurkt aan den weg, zijn geschooierde boterham. Daar schemeren de 
roode dakpannen van het eerste pension; vóór de smidse in Ellecom beukt de werkbaas het gloeiend ijzer…” 19)  
 
 

 
 
Dominee De Jong besluit het beroep te aanvaarden. 20) Eer het echter zover is gaat de pastorie aan die lommerrijke 
Binnenweg een opfrisbeurt krijgen. Vóór hem is dominee Jan D. van Arkel hier van 1892 tot 1921 gehuisvest geweest. 
Hij heeft in september 1917 zijn veertigjarig ambtsjubileum gevierd en is in 1921 met emeritaat gegaan. Hoewel hij en 
zijn vrouw daar ook met een gezin hebben gewoond, is er in die tussentijd wel het een en ander verouderd en aan 
verfrissing en verfraaiing toe. De villa wordt dus, op kosten van graaf Bentinck van Huize ‘Middachten’, voor een fors 
bedrag geschilderd en gestoffeerd. 
 
‘Middachten’ is in die tijd niet alleen verantwoordelijk voor de benoeming van de predikant, maar ook voor zijn trakte-
ment en voor alle bijkomende kosten. Dominee van Arkel heeft in zijn afscheidsrede zich zeer positief uitgesproken 
over de samenwerking die er is tussen de collector, graaf Willem Frederik Charles Henry van Aldenburg Bentinck en 
de kerkenraad. Zijn opvolger vertrouwt daar volledig op! 
 
 
 
 
 

De Nederlands Hervormde kerk in Ellecom                   foto: Beeldbank Gelders Archief 
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Foto gezin De Jong-van Houten (Heemse, 1918)     foto: archief familie De Jong-van Houten  
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Op zondag 23 oktober 1921 heeft dominee De Jong afscheid genomen van zijn gemeente in Heemse. De krant De 
standaard schrijft op 2 november daaropvolgend over zijn bevestiging en intrede . “E l l e c o m. (Herv. Kerk.) Na des 

morgens bevestigd te zijn door Ds. J.K. v.d. Hoeven, van Rheden, met eene predikatie over Joh. 1:43 deed Zondag j.l. 
Ds. B. de Jong, gekomen van Heemse, alhier, zijn intrede. Tekst Luc. 5:5, laatste gedeelte. Den nieuwen leeraar werd 
toegezongen Gez. 224: 1 en 5.”   
Dominee Van der Hoeven is nagenoeg tegelijkertijd met dominee De Jong beroepen tot predikant te Rheden. De kerk-
gemeenschappen van Ellecom en Rheden werken samen in de pastorale zorg voor De Steeg. 21) Dat zal de nieuwe 
dominee ongetwijfeld deugd hebben gedaan, want het is plezierig om een klankbord te hebben en ideeën en gedachten 
uit te kunnen wisselen met een nabije collega. 
 
Aan de slag 
Het dagelijkse leven van dominee De Jong en de invulling daarvan verloopt zoals hij dit ook wel kent van Helenaveen 
en Heemse, zijn vorige standplaatsen, hoewel hij in de Peel echt nog een pionier is geweest en veel heeft moeten ont-
dekken en opbouwen. Op zondag gaat hij voor in twee diensten en preekt hij afwisselend in Ellecom, Dieren, Doesburg, 
Zutphen en later ook in De Steeg. Daarnaast houdt hij zich bezig met huisbezoeken, het geven van catechisatie, verga-
deren, Zendingswerk, met de Christelijke Jongemannen-en Jongevouwenvereniging en het present zijn bij voor de ge-
meenschap van Ellecom en De Steeg belangrijke gebeurtenissen. Maar hij onderneemt ook iets nieuws. Hij start een 
protestants-christelijke padvindersgroep, waaraan hij zelf leiding gaat geven. Wat verder afwijkt van het werk in zijn 
vorige gemeentes is, dat van hem wordt verwacht dat hij zich op gezette tijden op Huize ‘Middachten’ vervoegt, zeker 

nadat de graaf in 1924 gehuwd is met jonkvrouwe Adrienne Vegelin van Claerbergen. Vanaf die tijd gaat Saar mee naar 
het kasteel. Ook zij zit in Ellecom niet om werk verlegen. Naast de zorg voor haar drukke gezin en de zorg voor haar 
ouders, geeft zij leiding aan de zondagschool en de christelijke vrouwenclub. En wat te denken van de grote pastorietuin! 
Gelukkig heeft zij veel verstand van tuinieren en ze doet dat ook met plezier! 
 
 
 

Huis ‘Middachten’               foto: Beeldbank Gelders Archief 
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De pastorie beschikt bij hun aankomst nog niet over stromend water en het is daarom plezierig dat in april 1922 een 
begin wordt gemaakt met het leggen van buizen voor de waterleiding naar Rheden, de Steeg, Ellecom en Dieren. 22)  
In de maand april 1923 zal -niet minder belangrijk dan de aanleg van een waterleiding- door een groot aantal inwoners 
van Ellecom aan de Raad van Rheden worden verzocht om het dorp Ellecom van riolering te voorzien in aansluiting op 
het net van Dieren. 23)  Deze voorzieningen zullen het gezin De Jong goed van pas zijn gekomen! 
 
De zomer van 1922 verloopt heerlijk voor de kinderen De Jong. Ze zijn veel buiten in de tuin en gaan wat vaker op 
bezoek bij hun grootouders in Dieren. Die zijn in 1920 van de kapitale villa ‘Rustoord’ verhuisd naar de kleinere villa 

‘Oldegaerde’, die daar schuin tegenover ligt, ook aan de Hoflaan. (Deze villa is overigens gebouwd door Henri Evers 

uit Ellecom!) Die verhuizing heeft noodgedwongen plaatsgevonden, omdat door de beursval na de Russische revolutie 
hun aandelen in de Russische spoorwegen nagenoeg niets meer waard waren. Gelukkig kunnen zij zich nog wel een 
eigen rijtuig veroorloven, waarmee ze hun gasten met hun persoonlijke koetsier van het station in Dieren laten halen en 
later weer terug laten brengen. Zo vindt kleindochter Annetje het prachtig om met de tram naar het station in Dieren te 
reizen, waar dan de koetsier van haar grootouders met het rijtuig op haar staat te wachten. Zij wordt vervolgens deftig 
vervoerd naar huize ‘Oldegaerde’.  
Na de genoeglijke theevisite wordt ze met het rijtuig helemaal naar de pastorie in Ellecom gebracht! Wat een feest, ook 
voor haar zusje en broers, die -als zij wat ouder zijn- dit plezierige gebeuren ook mogen meemaken! 
 
Voor sommige kinderen in Ellecom verloopt deze zomervakantie trouwens ook een beetje spannend, want bij “het 

graven door kinderen in de bosschen bij de Carolinahoeve te Ellecom, werd een eikenhouten uitgehold blok gevonden, 
hetwelk gedekt was met een ijzeren deksel en waarin zich een twintigtal koperen munten bevonden met het jaartal 1760 
er onder.” 24) 
 
Dat het niet alleen pure vredigheid is in Ellecom blijkt uit wat een melkhandelaar, die op de Binnenweg rijdt, daar 
overkomt. Hij wordt -naar hij meent- uit kwaadwilligheid door de bestuurder van een tweewielige kar aangereden. De 
wagen van de melkhandelaar valt om en raakt nogal beschadigd, terwijl een hoeveelheid melk verloren gaat. Tegen de 
bestuurder van de kar wordt proces-verbaal opgemaakt. 25)  En dat er sprake is van meer onverlaten blijkt uit een bericht 
in de Arnhemsche courant van 28 november 1922: “Een juffrouw, die met een kinderwagen, waarin een kind van 11 
maanden, op het rijwielpad in de Middachterlaan reed, werd aangereden door een nog jeugdigen wielrijder, ten gevolge 
waarvan de kinderwagen kantelde en het kind eruit werd geslingerd. De kinderwagen kreeg schade, doch het kind kwam 
er wonderlijk genoeg zonder letsel af”, zo luidt het verheugende einde van dit bericht!  

Het mooie wonen aan de lommerrijke Binnenweg (links de pastorie)     foto: Beeldbank Gelders Archief 
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En… er is nog meer waarop men zich kan verheugen, want in december wordt bekendgemaakt wie deel uitmaken van 
het comité, dat de voorbereidingen ter hand neemt voor het groot nationaal muziekconcours in mei 1923, dat wordt 
gehouden ter ere van het 30-jarig bestaan van de muziekvereniging ‘Excelsior’  in Ellecom-de Steeg. W. Graaf Bentinck 
van ‘Middachten’ is hiervan beschermheer. In het comité hebben zitting: “de heeren H.P.J. Bloemers, burgemeester van 

Rheden, eere-voorzitter, C. Kool, jhr. W. van Sminia, mr. M.A.M. Viruly, B.F.M. Mensing, mr. H.W.J. Fockema, J.J. 
baron Fagel, H.W. Massink en mr. T.J.T. Noijon.” 26)  
 
Het eerste jaar in Ellecom kabbelt zo voor dominee Broer de Jong en zijn vrouw Saar rustig voort, wat altijd plezierig 
is als je ergens begint en je je werkterrein nog moet verkennen. Ook de kinderen vermaken zich prima. Al snel leren ze, 
hoe ze vlug door het poortje aan de achterzijde van de tuin kunnen glippen, om op het laatste nippertje in de kerk te 
kunnen zijn om deel te nemen aan de dienst van hun vader.   
Het jaar daarop, in 1923, is het een tegenvaller dat er door de Minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, op het 
verzoek van de besturen van instellingen van weldadigheid uit Velp, Rheden, de Steeg, Ellecom, Dieren en Spankeren, 
om instelling van een Armenraad, afwijzend wordt beschikt, “zulks in verband met het betrekkelijk gering aantal instel-

lingen van weldadigheid, hetwelk een Armenraad voor deze Gemeente zou moeten samenstellen en waarin de Minister 
geen voldoende aanleiding vindt om te bevorderen dat een Armenraad voor deze Gemeente wordt ingesteld.” 27)  
 
Het karakter van de gemeente 
Ellecom en De Steeg zijn dorpen waar veel mensen zich tijdelijk terugtrekken om op adem te komen, maar waar ook 
velen zich na hun arbeidzame leven vestigen om in een rustige, gezonde omgeving van hun oude dag te genieten. Dat 
geldt eveneens voor predikanten. Op 1 maart 1923 overlijdt in Ellecom Jan Gerhard Steenbeek, emeritus-predikant, 
echtgenoot van mevrouw J. Steenbeek-Adriani, behuwd- en grootvader. Hij is 68 jaar geworden. Hij was achtereenvol-
gens predikant in de Hervormde Gemeenten van Moerkapelle, Kethel en Weesp en is op 1 april 1921 met emeritaat 
gegaan. Op het kerkhof in Ellecom vindt hij op 5 maart zijn laatste rustplaats. 28)  
 
Geleidelijk aan maakt het gezin De Jong ook wat meer kennis met de overburen die in villa ‘Bernhalde’ wonen: de 

familie Massink.  
 
 
 

 
 

De fraaie villa ‘Bernhalde’             foto: Beeldbank Gelders Archief 
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Helaas gebeurt er op zaterdagavond 24 maart 1923 iets, dat een totale wending zal betekenen voor dit gezin. In de Grote 
Sociëteit in Zutphen overlijdt geheel onverwacht de heer H.W. Massink. Hij was tot op dat moment firmant van de firma 
H.J. Reesink en Co. te Zutphen. Van 1911 tot 1917 was hij ook raadslid van die gemeente. Tevens was hij in Zutphen 
provisor van het Bornhof. 29)  Het is een prachtig gebaar dat, onder bezwaar van vruchtgebruik, door hem de navolgende 
legaten zijn vermaakt: “Aan de ,,Zutphensche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose” f 24.000; aan de afdeeling 

Zutphen van het ,,Centraal Genootschap voor Kinder- Herstellings- en Vacantiekolonies” f 15.000; aan de Zutphensche 
Wijkverpleging ,,Hermine” f 15.000; aan de ,,Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid”, afdeeling Zutphen f 5000; aan 

het ,,Kanker-Instituut” te Amsterdam f 5000; aan de Vereeniging ,,Het Groene Kruis” f 10.000.” 30)  
Door het overlijden van de heer Massink kan hij, als lid van het voorbereidingscomité van het feestelijke muziekcon-
cours, dit niet meer meemaken.  
 
In mei 1923 is het zover: dat grote feestelijke muziekconcours, dat gehouden wordt op het landgoed ‘Avegoor’.  
 

 
 
Alsof de Veluwezoom qua natuurschoon en leefklimaat nog niet voldoende in de belangstelling staat, komt er in juni 
1923 een gids uit ter bevordering van de vestiging van vreemdelingen in de gemeente Rheden met de dorpen Velp, 
Worth-Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Laag-Soeren en Spankeren, voorzien van fraaie foto’s en aanbevelingen. 

31) Naast het werk in de eigen gemeente zal dominee De Jong mogelijk ook de zorg hebben gehad voor mensen, die in 
Ellecom zijn voor rustbehandeling en herstel, zoals onder meer in Huize ‘Drietip’, op de hoek van de Binnenweg en De 
Friedhof. 32)  Dit zijn de andere buren van het gezin De Jong, een uiteraard wisselend gezelschap. De tuin van dit 
pension-rusthuis grenst aan de pastorietuin. Het huis, dat eerder bekend was onder de naam ‘Pension van Leeuwen’, 

wordt in 1923 overgenomen en beheerd door mevrouw H. de Rooy-Verhoeven.  
 
 
 

De feestelijkheden bij het grote muziekconcours van Muziekvereniging ‘Excelsior’  
advertentie in de Zutphensche courant 09-05-1923 
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Wat er zoal gebeurt… 
Heel Ellecom wordt opgeschrikt en is diep geschokt door een dramatisch ongeval. Twee kinderen uit Ellecom, een 
jongen van 14 en een meisje van 10 jaar, zijn aan het spelen met het 10-jarig dochtertje van de brievenbesteller, wonende 
aan de Zutphensestraatweg, als dit drama zich voltrekt in het schuurtje achter de woning daar. “Het dochtertje van den 

brievenbesteller sloot de andere kinderen een oogenblik op in het schuurtje, dat van buiten dichtgegrendeld kon worden. 
Daarna verwijderde zij zich. De jongen vond in de schuur een buks, nam deze ter hand en trok de haan over, niet wetende 
dat de buks geladen was. Juist toen het schot afging, opende ’t dochtertje van den brievenbesteller de deur en kreeg den 

kogel in het hoofd, even boven de rechter slaap, met het gevolg dat het kind even daarna overleed. Gebleken is dat de 
vader van het overleden meisje, ’s middags achter zijn woning, musschen had geschoten en de buks geladen in het 
schuurtje had laten staan.” 33) Dit zal de nodige pastorale begeleiding hebben gevraagd! Ook de kinderen De Jong 

zullen diep onder de indruk zijn geweest van dit diep tragische gebeuren. 
 
 

Pension van Leeuwen, de ‘Drietip’ (in 1909 is het huis verbouwd tot pension)     foto: Beeldbank Gelders Archief 

Pension de ‘Drietip’ overgenomen door mevrouw H. de Rooy-Verhoeven 
advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 06-09-1923 
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Gelukkig is het niet alleen kommer en kwel. In augustus worden er jubileumfeesten gehouden vanwege het zilveren 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Ter ere daarvan wordt de Middachter Allee wondermooi verlicht. De Arn-
hemsche courant schrijft er in haar editie van 28 augustus 1923 zeer bloemrijk over.  
 
 “Laag aan de hemel stond de maan en verwonderde zich. En ze had reden zich te verwonderen. Wat ter wereld bewoog 

al die duizenden menschen hun wel is waar niet warme doch niettemin veilige haardsteden te verlaten en in drommen 
te trekken langs de verlaten wegen. En steeds hield de stroom fietsers aan, onophoudelijk flitsten de zoeklichten van 
auto’s door de takken der boomen; de tram, die anders op deze uren als een dommelige oude juffrouw langs haar rails 

rolt, zat volgepropt met passagiers. Wat kon de oorzaak zijn van al dit tumult, dat de landelijke rust wreed verstoorde? 
En toch had diezelfde maan de oorzaak kunnen weten, als ze even verder gekeken had, dan haar neus lang was. Want 
haar stralen overgoten eveneens het doel van al die zwoegende fietsers, puffende trams en ratelende autobussen – de 
Middachter-Allee, die verlicht was ter eere van het regeeringsjubileum der Koningin. 
De verlichte Middachter-Allee, was het tooverwoord, dat deze duizenden menschen naar het anders op dit late avonduur 
geheel uitgestorven dorpje bracht. De Middachter-Allee verlicht! Denk eens, die laan als een gothische zuilengang, met 
haar donkere, geheimzinnige gewelven, die laan verlicht te zien. Ja, dat moet wel veel moeite loonen, dat zal bijzonder 
mooi zijn. (…) Van hotel De Engel bewoog zich daar voor ons uit een file van auto’s, langzaam in een regelmatig tempo 

schuivend langs de rechterzijde van de weg, begeleid door een dichte drom van voetgangers en fietsers. Aan de overzijde 
dezelfde manoeuvre, en dit was voor ons het overtuigend bewijs, dat de verlichting niet, zooals in de advertentie was 
aangekondigd, om half tien, doch reeds eerder begonnen was. (…) Onder dergelijke omstandigheden werden we de 

Middachter-Allee, de verlichte, ingeschoven, en toen het tot ons doordrong, dat we de plaats van bestemming bereikt 
hadden, wendden we, verdoofd door het onophoudelijk getoeter, gebel, en andere melodieuse geluiden, duizelig door 
de op sommige oogenblikken benauwende volte, plichtmatig onze hoofden, rekten ten laatsten male onze halzen en 
zagen: de verlichte Middachter-Allee in al haar glorie.(…) Een breed lint van licht, zich strekkend tot in oneindige verte, 

leek het; met de duizenden lampjes was een schitterend effect bereikt…” 
 
Het gezin De Jong zal er zeker een kijkje zijn gaan nemen, en mogelijk ook wel de grootouders Van Houten-van Gogh.  
 
Het is in november 1923 dat een collega van dominee Broer de Jong, Gerrit Posthumus 
Meyjes, predikant bij de Hervormde Gemeente te Zandvoort, met emeritaat gaat en zich 
samen met zijn echtgenote vestigt in Ellecom. 34) Hij geniet in Nederland bekendheid 
doordat hij als orthodox predikant in woord en geschrift ijvert voor het goed recht der 
crematie. Dominee Posthumus Meyjes is reeds bekend met Ellecom, vanwege zijn vriend-
schap met Prof. Dr. A.J.Th. Jonker, die van 1887 tot 1892 hier predikant is geweest en 
daarna beroepen is te Dordrecht. In 1902 is dominee Jonker vanuit Heemstede benoemd 
tot hoogleraar vanwege de Nederlands Hervormde Kerk te Groningen. Het echtpaar Post-
humus Meyjes gaat wonen in het huis ‘Klein Havelte’ aan de Pieperslaan. In de jaren nadat 

zij die woning hebben betrokken zullen zij regelmatig ingrijpende verbouwingen aan dit 
pand laten uitvoeren. De emeritus-predikant houdt echter voldoende tijd over om met enige 
regelmaat van zich te doen horen, zeker ook omdat hij zitting zal gaan nemen in de ge-
meenteraad van Rheden. 
 
Maar wat de gemoederen in het dorp vooralsnog bezig houdt is de brutale poging tot in-
braak in de boerderij van de gezusters De Roos. Aan de achterzijde is naast de staldeur een 
scheur in de muur en daar zijn de stenen uit de deur gewerkt. De inbreker(s) moesten voor-
tijdig stoppen vanwege het hevig aanslaan van de hond. 35) Heel vervelend is het ook, dat 
in maart 1924 wordt ingebroken in de openbare school van Ellecom. Er worden geld en 
een hoeveelheid handwerkmateriaal ontvreemd. In een nachtasiel te Dieren wordt de dader 
aangehouden. Naar blijkt heeft hij zijn buit verstopt onder de spoorbrug te Westervoort. 36) Dus dat loopt voor de school 
goed af. Men is daar net druk doende met de behandeling van de sollicitaties voor een nieuw hoofd der school. Er blijken 
zich maar liefst 110 gegadigden te hebben gemeld! 37)  
 
En zoals altijd weer is er ernst en vrolijkheid! Door de Christelijke Jongelingsvereeniging ‘Daniël’ wordt op een reci-

teerwedstrijd in Ellecom, gehouden ter gelegenheid van de jaarvergadering van de ring ‘Doesburg en omstreken’ van 

het ‘Nederlandsch Jongelingsverbond’, een eerste prijs gehaald in de afdeling ‘Ernst’ en een tweede prijs in de afdeling 

‘Luim’. 38)  
 
In juli van het jaar 1924 is het feest op de pastorie! Het oudste kind, Johannes Rendel (John) de Jong, heeft zijn diploma 
behaald aan het Lyceum te Zutphen. 39) De vakantie kan beginnen! De 15-jarige Anna Cornelia de Jong (Annetje) heeft 
vrij van de MULO in Arnhem, waar ze anders iedere dag met de tram naar toe gaat. Na de vakantie zal ze in Arnhem 
naar de Middelbare Meisjesschool gaan. Ook de andere kinderen De Jong hebben vrij van school.  

Dominee G. Posthumus Meyjes, 
emeritus-predikant 
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Dit jaar wordt de zomervakantie buiten Ellecom gevierd, want er komt een advertentie in De Nederlander, dat voor de 
maand augustus de pastorie van Ellecom te huur is. 40) Van die tijd zal het echtpaar De Jong-van Houten tevens gebruik 
hebben gemaakt om allerlei maatregelen te treffen m.b.t. het vervolgonderwijs en de huisvesting van hun zoon John. 
Hij gaat in Delft Werktuigbouw studeren. Met het Oranjefeest, dat op zaterdag 30 augustus wordt gehouden en georga-
niseerd wordt door de Oranjevereniging, is het gezin weer terug om deel te nemen aan de feestelijkheden.  
 
Hoewel er in die maand augustus nogal wat rumoer ontstaat over de aankoop van het landgoed ‘Avegoor’ en de ‘Pasto-

riekamp’ (de huidige Kamplaan en de Laan van Avegoor) door de gemeente Rheden (voor een bedrag van 105.000 
guldens), valt er in Ellecom zelf nauwelijks verzet daartegen te bespeuren. “Het doel van de aankoop was ’t verkrijgen 

van bouwterrein in Ellecom, waaraan volgens bewering groote behoefte bestaat, en het maken van een wandelplaats 
benevens ontlasting van het verkeer op den grooten weg Arnhem-Zutphen. “ 41) Inderdaad blijkt dat “aan den raad der 

gemeente Rheden een adres is ingediend om over te gaan tot het bouwen van eenige woningen voor groote gezinnen, 
waaraan in dit dorp groote behoefte bestaat.” 42)  
 
Evangelisatieruimte in De Steeg 
Waar ook behoefte aan bestaat is aan een evangelisatieruimte in De Steeg. En daarin wordt voorzien.  Op 8 oktober 
1924 wordt bij akte, verleden voor notaris Voorhout te Doesburg, de stichting ‘Eltheto’ in het leven geroepen.  “Zon-

dagavond werd het nieuwe evangelisatiegebouw, in de voormalige bewaarschool, in gebruik genomen; de verbouwing 
is geschied door de heeren Hueting en Hofman te Ellecom. Ds. B. de Jong te Ellecom hield de openingsrede, waarin hij 
vooral dank bracht aan graaf Bentinck van Middachten, die de school had afgestaan, en het comité. Voortaan zal iederen 
Zondagavond godsdienstoefening worden gehouden.” 43)  
 
Niet lang daarna, in december, wordt in ‘Eltheto’ door de Christelijke Jongelingsvereniging ‘In ’s levens opgang’ een 

zeer geslaagde propaganda-avond gehouden. Er zijn zelfs te weinig zitplaatsen! Verschillende leden houden voordrach-
ten die bij de aanwezigen zeer in de smaak vallen. Dominee de Jong  spreekt hierna het slotwoord en dankt iedereen 
voor hun bijdrage. 44) En natuurlijk laat ook de Christelijke Meisjesvereniging ‘Stefanesse’ zich niet onbetuigd. Op 

donderdag 5 maart 1925 herdenkt zij in ‘Eltheto’ haar 24-jarig bestaan. “Ds. B. de Jong van Ellecom opende met gebed 

en hield daarna een keurige openingsrede, waarin hij de voortdurende steun van de Vereeniging inroept. Het ledental 
bedraagt thans 30, terwijl er een batig saldo is van ruim f 12.-. De beschermvrouwe Besse van Heeckeren en de afge-
vaardigden van andere vereenigingen werden daarna toegesproken. Verschillende zangstukjes, voordrachten, enz. wer-
den thans gedaan, welke telkens luid applaus verwierven. Als slotnummer een mooi tableau: ,,Geloof, hoop, liefde, 
vrede en waarheid.” Daarna werd gesloten door het hoofd der Christ. School, de heer Haantjes.” 45) 
 

Gebouw ‘Eltheto’   46)        foto: Beeldbank Gelders Archief 
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Andere kerkelijke zaken 
In een Kerkeraadsvergadering in december 1924 worden verkiezingen gehouden voor kerkelijke functies. Als ouderling 
wordt gekozen de heer W.H. Dijkman en als diakenen de heren E. Dikker Hupkes en H.F. Brinkhoff. Ook zal de Ker-
keraad in 1925 van vier op zes leden worden gebracht. Aandacht wordt tevens besteed aan hoe gestalte te gaan geven 
aan het jubileum van de heer E.H. Dikker. Vanaf 1 januari 1884 vervult hij de functie van koster en voorzanger. Dat 
betekent dat hij op 1 januari 1925 deze betrekking 40 jaar heeft vervuld. Die dag mag beslist niet onopgemerkt voorbij-
gaan. En dat zal ook niet gebeuren. Onder veel belangstelling wordt zijn jubileum gevierd. “Namens den Kerkeraad en 

de Gemeente werden hem verschillende passende cadeaux aangeboden. Ds. B. de Jong sprak den jubilaris in de mor-
gendienstoefening hartelijk toe. Door de Muziekvereniging ,,Excelsior” werd ’s avonds een serenade gebracht.” 47)  
In diezelfde maand wordt er vergaderd over de keuze voor gemachtigden van het Kiescollege van de Nederlands Her-
vormde Kerk. Dit worden de heren A. Hoefman, J.N. Hesselink, G. Hupkes en N. Latté. 48)  Het zal er beslist niet zo 
stormachtig aan toe zijn gegaan als in de nacht van 9 op 10 februari, als er volgens de berichten in de Zutphensche 
courant van 11 februari een storm woedt, zoals maar weinig mensen zich dit van het verleden kunnen heugen. Dakpan-
nen, schoorstenen, bomen en ruiten moeten het massaal ontgelden, ook in de plaatsen aan de Veluwezoom, waar de 
nacht grotendeels wakend wordt doorgebracht. In de Middachterallee worden enkele zware beuken geveld, die dwars 
over de weg vallen. “In de zijlanen aan den Rijksweg tusschen Ellecom en Dieren knapten tal van boomen op de helft 

van de hoogte af. Te Ellecom woei aan den Buitensingel een zware boom om en vernielde de bovengrondsche leiding 
van het electrische net. Een monteur van de Prov. Electr. Maatsch. die spoedig gewaarschuwd werd, zorgde dat de 
stroom werd uitgeschakeld.” 49)  
Gelukkig herneemt het leven daarna weer gewoon z’n gang. Tot lid van de kerkenraad in Ellecom wordt  in februari 
benoemd als ouderling de heer A.E. Brinkhorst en als diaken de heer A. Grootherder. In ‘Eltheto’ in De Steeg wordt die 

maand door de Christelijke Knapenvereniging een feestavond gehouden, die door dominee De Jong wordt ingeleid met 
gebed en een kort openingswoord. Door de jongelui worden verschillende, zowel komische als ernstige voordrachten 
gedaan. 50)  In Ellecom houdt op vrijdag 20 februari 1925 de Vereniging voor Diaconessenarbeid haar jaarvergadering 
in het Catechisatielokaal. Dominee De Jong gaat ook daar voor in gebed en opent de vergadering met een woord van 
welkom. 51)  
Zaterdag 28 februari viert in Hilversum zijn voorganger dominee J.D. van Arkel de dag dat hij 50 jaar geleden in Broek 
op Langendijk in het ambt is bevestigd. 52) Feestelijk is het die dag ook in de dorpskerk in Ellecom. Onder grote 
belangstelling geeft de Zangvereniging ‘Sursum Corda’, onder leiding van de heer A.W. Nijenhuis uit Velp, een uitvoe-
ring. Er worden negen liederen gezongen, maar ook het Arnhemsch Mannenkwartet brengt zeer verdienstelijk verschil-
lende nummers ten gehore. De pianobegeleiding wordt verzorgd door de heer G. Dekker uit Arnhem, die -zo meldt de 
verslaggever van De Graafschap-bode van 3 maart 1925- zoals altijd onverbeterlijk is. Dominee de Jong sluit de mooie 
avond met gebed en hoopt “op vooruitgang van ,,Sursum Corda” “, zo staat er letterlijk. Het is natuurlijk te hopen dat 

dit niet op de zangprestatie van de vereniging op die avond slaat! 
 
Veranderingen in de pastorie 

Annetje gaat naar de Christine Hermine School in Zetten 
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Ten huize van de familie De Jong-van Houten vindt die zomer een verandering plaats in de gezinssamenstelling. Dochter 
Annetje behaalt aan de ‘keurige Middelbare Meisjesschool van Mejuffrouw van Apeldoorn’ het einddiploma. Zowel 
haar ouders, als haar grootouders, vinden het erg belangrijk dat zij een vervolgopleiding gaat doen. De keuze valt daarbij 
op de ‘Christine Hermine School’ in Zetten, een in 1916 gestichte ‘vakschool voor vrouwenarbeid’. De school is niet 
alleen opgezet om een meisje in staat te stellen zo nodig zelf de kost te verdienen, maar er wordt ook veel aandacht 
besteed aan karaktervorming, plichtsbesef en de ontwikkeling van hart en gemoed, en dat alles met een christelijk accent. 
Ook dochter Foekje zal hier later heen gaan.  
 
Annetje kiest voor de opleiding tot lerares Huishoudkunde, met als specialisatie ‘wasbehandeling’. Het opleidingsplan 
van deze nieuwe school voorziet in een breed pakket van vakken, d.w.z. naast de ‘gewone’ huishoudelijke vakken ook: 

gezondheidsleer, voedingsleer, kinderverzorging en kinderopvoeding. Belangrijk is ook dat Annetje onderricht wordt 
in de moderne talen.  Aan de school is een internaat verbonden. Zij wordt een van de ‘internen’. Omdat ze orgel kan 

spelen, krijgt ze als bijzondere taak de begeleiding van het zingen tijdens de kerkdiensten, die worden gehouden in de 
kerk van de ‘Heldringstichting’. Dolgelukkig is Annetje met de uitstapjes naar Arnhem, waar ze met grootmoeder Anna 

van Houten-van Gogh mag gaan winkelen. Van haar krijgt ze tot haar blijdschap af en toe een nieuwe ‘nette’ jurk. 53)  
 
Christelijk Nationaal Zendingsfeest op ‘Middachten’, een “tempel van ongekorven hout” 
Woensdag 15 juli 1925 vindt op ‘Middachten’ het Christelijk Nationaal Zendingsfeest plaats, begunstigd door heerlijk 
zomerweer! De belangstelling is overweldigend groot. De beschikbare openbare vervoersmiddelen kunnen de toestroom 
nauwelijks verwerken. “Uit alle deelen des lands waren heden weder vele Zendingsvrienden te Middachten samenge-

komen, om daar in dien tempel van ongekorven hout, het groote Feest der dankbaarheid en blijdschap, het Chr. Nationaal 
Zendingsfeest, te vieren. Geen naam is inniger aan ons heerlijk Zendingsfeest verbonden dan die van het schoone land-
goed van Graaf Bentinck te Middachten. Ook nu op dit Twaalfde Middachter-Zendingsfeest stond de Zending weer 
geheel in het midden der belangstelling. De talrijke bezoekers verdrongen zich om de drie spreekplaatsen, waar de 
sprekers allen blijmoedig getuigden van het Evangelie, dat schijnend Licht in de donkere heidenwereld. (…) Op spreek-

plaats 1 had Dinsdagavond, ter voorbereiding van het Zendingsfeest, een Bidstond plaats onder leiding van den pred. 
ds. A. Drost te Arnhem en ds. B. de Jong, predikant te Ellecom.” 54)  De volgende dag wordt om 10.00 uur het feest 
geopend door dominee J. Rauws, voorzitter van de regelingscommissie. Hij heet de aanwezigen hartelijk welkom en 
spreekt namens het bestuur de grote blijdschap uit, dat het Zendingsfeest weer op ‘Middachten’ kan zijn, omdat deze 

twee onafscheidelijk bij elkaar horen. Hij dankt graaf Bentinck voor de bereidwilligheid, waarmee hij onmiddellijk het 
landgoed ter beschikking heeft gesteld, daarmee voortbouwend op de traditie van zijn familie. Dit grote feest is wel een 
van de hoogtepunten van dat jaar, dat verder een rustig verloop kent.  
Zo niet het begin van het nieuwe jaar! 
 
Het speelt in het jaar 1926 
Zoals heel vaak voorkomt in het stroomgebied van de IJssel, is het begin januari 1926 helemaal mis met de waterover-
last. Mensen vluchten waarheen ze maar kunnen. Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 5 januari 1926 
meldt: “Een stoomboot der Concordia, welke in Lobith lag, is op bevel der directie opgestoomd naar Ellecom, waar 

menschen in nood zouden verkeeren en vond ook daar een 100 menschen op den dijk gevlucht, die in de polders geen 
onderkomen meer hadden. Het was onmogelijk hen allen op te nemen in de boot en daarom zijn ze in de steenovens 
ondergebracht voor den nacht. Ze werden heden per boot naar Nijmegen gebracht.” Gelukkig meldt dezelfde krant op 
14 januari dat de IJssel te Dieren langzaam valt. “De hooge loswal en de weg erheen zijn weer watervrij; ook de wonin-

gen aan de Lagestraat zijn het water weer kwijt. De weg van den Doesburgschen dijk naar Ellecom is weer begaanbaar.”  
En dan wordt het weer lente en zomer! Maar niet overal is het rozengeur en maneschijn. Er heerst armoede onder veel 
mensen. In een verslag van de gemeenteraad van Rheden van begin juni 1926 staat te lezen: “Van de Diaconie der Ned. 

Herv. Gemeente te Ellecom werd een aan haar toebehoorend dennenbosch groot 3.42.80 H.A. aangekocht voor f 2100.”  

55) Dat zal wat lucht hebben gegeven aan de kas van de Diaconie, zodat wat vaker -waar nodig- bijgesprongen kan 
worden! 
 
Het is in juli voorzichtig feest in huize De Jong-van Houten en mogelijk ook bij opa en oma van Houten-van Gogh in 
Dieren. Zoon, resp. kleinzoon Joan Marius, die op het Christelijk Lyceum aan de Utrechtscheweg in Arnhem zit, is -zij 
het voorwaardelijk- over van klas I B naar II. 56) Het Christelijk Lyceum is overigens in die dagen een van de modernste 
scholen van Nederland. Voor Foekje, die in augustus 12 jaar wordt, breekt er ook een andere tijd aan. Na de lagere 
school zal zij –net als haar zusje Annetje- naar de Middelbare Meisjesschool in Arnhem gaan. 
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Minder verblijdend is het bericht dat op 1 oktober 1926 uit Friesland komt. Daar is in Witmarsum schoonzus/tante Jantje 
Brouwers, die getrouwd was met Taeke de Jong, een broer van dominee de Jong, overleden. 57)  
 
Kennelijk is dominee Van der Hoeven van Rheden inmiddels elders beroepen, want op zondag 14 november 1926 wordt 
in Rheden in de Nederlands Hervormde Gemeente dominee J.H. Buinink bevestigd door dominee de Voogt van ’s-Heer 
Arendskerke. ’s Middags spreekt dominee Buinink ten overstaan van een geheel gevuld kerkgebouw zijn intrede-rede 
uit. Daarna volgen de gebruikelijke toespraken. De consulent dominee B. de Jong uit Ellecom voert ten slotte het woord 
en verzoekt de gemeente de nieuwe herder toe te zingen de zegebede: ‘U zegene God, Hij stel u tot een zegen…’ 58)  
De maand december 1926 verloopt rustig in Ellecom en De Steeg. Dominee De Jong heeft zo zijn gebruikelijke werk-
zaamheden buitenshuis, maar ook binnenshuis met het begeleiden van de kinderen. Daar tussendoor worden enthousi-
aste bezoekjes gebracht aan Dieren. Er wordt in de familie ook druk gecorrespondeerd over wat zich verder allemaal 
voordoet in hun respectievelijke levens en over hun familielid Vincent van Gogh, die steeds beroemder wordt in binnen-
en buitenland.  
 
Nieuws uit De Steeg 
In januari 1927 is er in ‘Eltheto’ in De Steeg wederom een spreker te gast. Dominee Poort van Almen houdt vanwege 

de Christelijke Jongelingsvereniging ‘In ’s Levens Opgang’ een lezing met als onderwerp: ‘Twijfel of zekerheid’. Do-

minee De Jong leidt de avond in. 59) Twee maanden daarna, op dinsdag 8 maart, viert de Christelijke Meisjesvereniging 
‘Stefanesse’, met medewerking van de kleine Meisjesvereniging ‘De Kleine Kracht’, haar 26-jarig bestaan. Het gebouw 
‘Eltheto’, waar ook dit feest wordt gehouden, kan maar nauwelijks alle belangstellenden herbergen. De bijeenkomst 
wordt geopend met een gezamenlijk zingen van psalm 89:1, waarna dominee De Jong allen heel hartelijk verwelkomt! 
60)  Ook bij de feestavond ter gelegenheid van het 6e jaarfeest van de Christelijke Jongelingsvereniging, aan het einde 
van de maand maart, is de belangstelling zeer groot. Er zijn talrijke vertegenwoordigers van verenigingen die de feest-
vierende vereniging komen “complimenteren”. Vele aardige samenspraken en voordrachten worden ten beste gegeven 
en de stemming zit er goed in. Dominee De Jong sluit deze mooie avond met een toepasselijk woord en met een dank-
gebed. 61)  Dank is er ook voor graaf Bentinck van ‘Middachten’, die bij akte van 21 december 1926, verleden voor 
notaris Voorhout te Doesburg, het gebouw aan de Diepesteeg in De Steeg, schenkt aan de ‘Stichting instandhouding 

lokaal De Steeg’.  
 
Dominee G. Posthumus Meyjes, emeritus-predikant, doet van zich spreken 
Inmiddels is er in Ellecom, in de gemeenteraad van Rheden en in diverse regionale en landelijke kranten het nodige 
rumoer ontstaan omtrent de beuken die staan langs de weg van Ellecom richting Dieren.  
Wat is het geval? In augustus 1926 heeft dominee Posthumus Meyjes met betrekking tot deze beuken een alarmerend 
stuk geschreven in het ‘Geldersch Nieuwsblad’. In 1920/1921 is er een pers-gasleiding op het traject Ellecom–Dieren 
aangelegd. De Raad van Rheden had met algemene stemmen besloten om de gasfabriek in Dieren af te breken en vanaf 
Velp een persleiding naar Dieren aan te leggen. Afgelopen zomer werd geconstateerd, dat tussen Ellecom en Dieren 
diverse beuken er slecht bij stonden en aan het sterven waren. De oorzaak hiervan zou gasvergiftiging zijn.  

Foekje gaat naar de Middelbare Meisjesschool in Arnhem         foto: Beeldbank Gelders Archief 
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Het was daarover dat G. Posthumus Meyjes een niet alleen alarmerend, maar ook een door het gemeentebestuur van 
Rheden, in het bijzonder door burgemeester H.P.J. Bloemers, als kwetsend ervaren stuk heeft geschreven. Inmiddels 
had deze burgemeester al de Phytopathologische Dienst, Staatsbosbeheer en Dr. Terneden, directeur van de Amster-
damse gasfabriek, gevraagd onderzoek te doen en rapport uit te brengen. De rentmeester van ‘Middachten’, de heer L.A. 

Ruys, en de heer J.W. Zomer, opzichter van baron van Heeckeren van Twickel, eigenaar van het Hof te Dieren, hebben 
er ook hun licht over laten schijnen. Het wordt betreurd dat dominee Posthumus Meyjes niet eerst met het gemeentebe-
stuur van Rheden is gaan praten, maar zo’n hoge toon heeft aangeslagen in de pers. “De vraag hoe de toestand werkelijk 

is zal pas kunnen worden beantwoord wanneer de deskundigen, wier oordeel door den burgemeester werd gevraagd, 
hebben gesproken”, aldus het Algemeen Handelsblad van 7 februari 1927. Het gevolg is dat dominee Posthumus Meyjes 

in het Algemeen Handelsblad van 19 februari een reactie plaatst, gericht aan de redactie van de krant, waarin hij onder 
meer schrijft dat het hem niet berouwt wat hij heeft geschreven en dat zeer velen, die met de plaatselijke toestanden op 
de hoogte zijn, het met hem eens zijn. Dit is het begin van een zich voortslepend conflict, dat gedeeltelijk in de pers 
wordt uitgevochten, gedeeltelijk ook voor de rechter, want burgemeester Bloemers dient een aanklacht tegen hem in 
wegens belediging in geschrifte. “De subs.-officier van Justitie mr Nahuijs verklaart, dat hij zich kan voorstellen dat de 
burgemeester zich beledigd voelt door de uitspraken van dominee Posthumus Meyjes in verschillende kranten en eist 
wegens belediging van een ambtenaar in de uitoefening van zijn bediening f 25 boete of 25 dagen hechtenis. Verdediger 
mr P. de Wilde wenst vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging.” 62)  Op 25 april 1927 luidt de uitspraak: “dat in het 

bewuste artikel in het ,,Geldersch Nieuwsblad” tot het college van B. en W. en tot den burgemeester van Rheden ernstige 

verwijten zijn gericht, doch onder de in dit geval bijzondere omstandigheden dat naar ’s rechters oordeel verdachte’s 

opzet om den burgemeester persoonlijk in zijn eergevoel te krenken niet is komen vast te staan; enz.” Wel zou het beter 

geweest, wanneer dit protest op een andere wijze was geschied, zo meent de rechter. 63) Of de verhoudingen daarna in 
de Gemeenteraad van Rheden wat verbeterd zijn, valt niet terug te lezen. Wel heeft dominee Posthumus Meyjes in de 
vergadering van 22 december voortdurend bemerkingen en vragen, zoals: in Ellecom zijn geen beerputten. De  faecaliën 
worden overal neergeworpen, niettegenstaande de bestaande politieverordening. Op voetbalvelden wordt zelfs de mest 
gedeponeerd. Spr. ontvangt dikwijls uitnodigingen om eens te komen ruiken (gelach). Hij vreest dan ook voor besmet-
ting. Kan daar geen tank worden aangeschaft voor vervoer? De voorzitter dankt de heer Posthumus Meyjes voor zijn 
onderzoek en zal zijn wens onder de aandacht van de Commissie brengen en de politie verzoeken strenger op te treden. 
Dominee Posthumus Meyjes vraagt ook, of de post met betrekking tot onderhoud van wegen en voetpaden besproken 
kan worden. Hierbij heeft hij het met name over de plek waar hij woont: de Pieperslaan. Verder verzoekt hij om oprich-
ting van een crematorium op de begraafplaats Heiderust. Hij vraag B. en W. zich met Den Haag hierover te willen 
verstaan of de gelegenheid daarvoor bestaat en toestemming daarvoor gegeven kan worden. 64)  
 
 

Beuken langs de weg van Dieren naar Ellecom        foto: Beeldbank Gelders Archief 



25 

Het leven van alledag 
Maar ook de ‘gewone’ zaken blijven hun doorgang vinden. Zo is er blijdschap in het gezin De Jong -van Houten om 
Annetje. Zij heeft voortvarend, in twee jaar tijd, de leraressenopleiding in Zetten afgerond. Ze is echter nog te jong om 
aan de slag te gaan en daadwerkelijk les te geven. Haar moeder Saar regelt met één van haar vriendinnen, die ze van 
vroeger nog uit Swanley in Engeland kent, dat haar dochter naar Engeland kan komen. Daar zal Annetje van september 
1927 tot juli 1929 verblijven op de ‘Hill-farm’ van miss Pugh. Deze farm maakt als proefboerderij onderdeel uit van 
Swanley. Ze krijgt er niet alleen inzicht in het leven van boeren op het Engelse platteland, maar het brengt haar tevens 
in contact met de Engelse literatuur. En verder doet Annetje er ruime ervaring op met tuinieren. 
 
In november wordt er een verkiezing gehouden voor gemachtigden voor het kiescollege der Nederlands Hervormde 
Gemeente in Ellecom. Herkozen zijn de heren A.V. Kleinhout uit Ellecom en J. Breure uit de Havikerwaard. De heer 
D.J. Hupkes uit De Steeg wordt gekozen ter vervulling van de vacature van de heer H. Dijkerman in De Steeg. 65) 
 
Wat brengt 1928?  
Het nieuwe jaar, 1928, brengt in januari het nieuws van het 
overlijden van mejuffrouw Regina Christina van Geuns. 
 
Dankzij een legaat van haar en tot groot genoegen van domi-
nee De Jong krijgt de kerkelijke gemeente van Ellecom hier-
door financieel wat meer armslag. Dat geldt ook indirect voor 
De Steeg, want daardoor is het mogelijk dat, ondersteund door 
de nodige inspanningen en collectes, het aanvankelijke cate-
chisatielokaal ‘Eltheto’ zich ontwikkelt tot een kerkelijk te-

huis voor de lidmaten van De Steeg en de Havikerwaard. 
 
Die zomer zal -zoals gebruikelijk- op het terrein van Huize 
‘Middachten’ het Christelijk Nationaal Zendingsfeest worden 

gehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overlijdensadvertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant  
05-01-1928 

Oproep tot bijwonen van het Christelijk Nationaal Zendingsfeest in 
De Graafschap-bode van 29-06-1928 
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En er is nog meer gaande. De Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst heeft het landgoed ‘Avegoor’ 

aangekocht en met maar liefst 100 bedden ingericht als vakantieoord. “Leden der moderne vakbeweging kunnen tegen 

een geringen prijs logies nemen in het vacantie-rustoord.” 66)  

 
Op 6 maart 1928 wordt er door de familie A. Baron van Heeckeren van Kell een beroep gedaan op dominee De Jong. 
Zij zijn diep getroffen door het ongeluk dat hun 23-jarige zoon is overkomen. Op dinsdagmiddag 5 maart omstreeks 
18.00 is hij -als leerling van de school van verlofsofficieren-, het dorp Ede komen binnenstormen op een waarschijnlijk 
op hol geslagen paard. In de Bergstraat stortte hij plotseling voorover en bleef liggen. De arts die eerste hulp verleende 
constateerde een ernstige hoofdwonde en schedelfractuur. Baron van Heeckeren van Kell werd overgebracht naar het 
militair hospitaal, waar hij kort na aankomst overleed, aldus De Volkskrant van 8 maart 1928. Hij wordt op zaterdag 10 
maart onder enorme belangstelling bijgezet in de familiegrafkelder nabij kasteel ‘Bingerden’ in Angerlo. Tal van verte-

genwoordigers uit militaire kringen, maar ook leden van de Senaat en afgevaardigden van studentenverenigingen zijn 
aanwezig om hun medeleven te betuigen. Dominee De Jong en dominee Ter Haar Romeney houden een grafrede, zo 
bericht De Graafschapbode van 13 maart 1928. 
Op 7 juni 1928 meldt De standaard het overlijden van de voormalige predikant van Ellecom Prof. Dr A.J.Th. Jonker. 
Hij is 76 jaar geworden. 
 
In oktober 1928 komt er bij de kerkenraad van Ellecom een verzoek binnen van dominee Posthumus Meyjes om de kerk 
beschikbaar te stellen voor Bijbelles. Hij wordt doorverwezen naar de kerkvoogdij. Op 16 november 1928 laat de scriba 
van de classis weten, dat er met deze predikant problemen zijn vanwege zijn ingezonden stukken in de krant, die door 
een aantal mensen als grievend worden ervaren. Het verzoek wordt afgewezen. Overigens is het ook merkwaardig te 
noemen, dat in een gemeente, die zelf een predikant heeft die Bijbelles kan geven, een emeritus-predikant die er toevallig 
woont, dit verzoek indient. 
 
Op het gebied van beheer van de Nederlands Hervormde kerk vallen er inmiddels op handen zijnde veranderingen te 
bespeuren. De familie Van Aldenburg Bentinck is begonnen zich te beraden over haar rol ten aanzien van de kerk in 
Ellecom, waarvan zij zich eigenaar acht, met de daaraan verbonden privileges zoals die reeds eerder zijn beschreven. 
Daar staat tegenover dat ‘Middachten’ vanaf 1921 voor salarissen en onderhoud van de kerk een bedrag van zo’n 8.000 

– 10.000 guldens schenkt. Aan dit beraad van de familie dragen in niet geringe mate bij de opmerkingen van de Classis 
in enkele visitatierapporten over de afwijkende situatie m.b.t. het collatierecht. Daar komt nog bij dat ‘Middachten’ 

inmiddels over minder inkomsten beschikt. Ook die familie is de dupe geworden van de sterk verminderde waarde van 

Voorzieningen in Huize ‘Avegoor’             foto: Beeldbank Gelders Archief 
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haar aandelen. Hierover heeft de graaf zich reeds in een vertrouwelijk 
gesprek uitgelaten ten opzichte van dominee De Jong. Deze factoren 
spelen een rol bij de uitnodiging die de graaf op 27 november 1928 
doet aan de kerkvoogden en notabelen van de Nederlands Hervormde 
kerk. Graag wil hij -na rijp beraad in een vruchtbare en aangename 
samenwerking- oplossingen vinden. Aan beide zijden wordt hier nu 
over nagedacht.  
 
In november worden tot leden van het kiescollege der Nederlands 
Hervormde Gemeente herkozen: de heren W. de Bruin te Middach-
ten, G. Schieven, J.N. Hesselink en G. Hupkes, allen te Ellecom. 67)   
 
Onder zeer grote belangstelling wordt op dinsdag 11 december 1928 
in Ellecom afscheid genomen van de heer W. Boerman. “Willem 

Boerman was een pionier op het Christelijk levensterrein. Hij was de 
man die in 1870 in het nabijgelegen dorpje De Steeg medeoprichter 
was der Chr. Jongel. Vereen. en een vijftig-tal jaren haar Voorzitter; 
medeoprichter van de Christelijke Scholen te Dieren, Ellekom en De 
Steeg en lange jaren Voorzitter van de Vereen. van Christelijke Be-
langen en eenige jaren lid van de Gemeenteraad van Rheden. Ook 
was hij ouderling van de Hervormde Kerk. In het sterfhuis had zich 
een groot aantal vrienden verzameld. Maar nog meer waren er bijeen 
in het Gebouw van Christelijke Belangen – van waaruit de doode 
grafwaarts werd gedragen. Aanwezig waren o.m. de Burgemeester Bloemers en het oud-Raadslid De Koning. Ds. B. de 
Jong, die ook reeds in het sterfhuis goede woorden van troost en bemoediging tot de overblijvende familieleden gesp-
roken had, opende ook hier de rij der sprekers met te wijzen op dezen vromen Christen, die in de kracht des Heeren hier 
zoveel werk verricht had. Achtereenvolgens voerden het woord de heeren Van den Burg, namens ‘’Chr. Belangen”, Van 

Veelen namens familie en vrienden, Hoogeweg namens het Ned. Jongel. Verbond, Kruk namens de Chr. Schoolvereen. 
En oud-lid Blankvoort uit Arnhem als oud-vriend. Oud-leden der Chr. Jongel. Vereen. droegen hem naar ’t kerkhof. 

Hier voerde nog het woord de heer Dijkman.” 68)  
 
Het geschiedde in die dagen… 
Het begin van het jaar 1929 brengt niet alleen een hevige en langdurige kou met zich mee, maar ook gaan er veel mensen 
gebukt onder werkloosheid. In Ellecom en De Steeg wordt een comité gevormd, dat alles in het werk gaat stellen om de 
grote nood, die hierdoor voor een fors aantal mensen is ontstaan, zo veel en zo spoedig mogelijk te leningen. 69) Domi-
nee de Jong en zijn vrouw tonen hun bekommernis met hen die hierdoor getroffen worden. Maar er is ook een beetje 
feest! 
Bram, de jongste telg van het gezin De Jong, heeft examen gedaan voor het Christelijk Lyceum in Arnhem en is toege-
laten tot de eerste klas. 70) Behalve dan het begeleiden van het huiswerk maken van de kinderen, wordt het overdag dus 
een stuk stiller in de pastorie! 
 
Ook voor kinderen uit minder goed bedeelde gezinnen kan het feest worden in Ellecom. In Villa ‘Veluwezoom’ wordt 

een Kinderherstellings- en Vacantiekolonie ingericht, waar stadse ‘bleekneusjes’, zoals ze worden genoemd, kunnen 

genieten van een verwenvakantie. Op 12 juli 1929 wordt het huis “officieel geopend door den voorzitter dr. A. Schuckink 

Kool. De burgemeester van Rheden, de heer H.P.J. Bloemers en dr. Hamelberg, voorzitter van den Amsterdamschen 
Raad voor Kinderuitzending, spraken woorden van gelukwensch.” 71)  
 
Het Christelijke Nationaal Zendingsfeest wordt dit jaar op 4 juli gehouden te Soestdijk. Dominee De Jong maakt deel 
uit van de regelingscommissie. Helaas verregent dit feest totaal. Ondanks dat, heerst er een goede sfeer en kan de pen-
ningmeester, de heer Voortman, later melden dat er zelfs een batig saldo is op de exploitatierekening. Besloten wordt 
om het zendingsfeest in 1930 te houden op het landgoed ‘Raephorst’ onder Wassenaar, mede omdat Hare Majesteit de 

Koningin met bijzondere welwillendheid dit landgoed daartoe beschikbaar heeft gesteld. Dominee De Jong wordt her-
kozen in de regelingscommissie voor dat zendingsfeest. 72)  
 
 
 

De heer Willem Boerman   
foto: De Amsterdammer 02-01-1929 
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Begin september 1929 begint Annetje de Jong als lerares Huishoudkunde aan de Protestants-Christelijke Nijverheids 
School in Haarlem. Ze houdt van haar vak en maakt zich bemind bij collegae en bij haar leerlingen! Dit tot grote vol-
doening van haar ouders en grootouders. 
Die herfst doet zich een merkwaardig verschijnsel voor in de Pieperslaan in Ellecom. Daar staat een appelboom, die -
zoals gebruikelijk in het najaar- appels draagt, maar die tegelijkertijd ook in bloei staat. Dat bericht haalt op 10 oktober 
1929 de Zutphensche courant. In diezelfde oktobermaand is er opnieuw feest in Ellecom. De heer G.J. Struik herdenkt 
dat hij 25 jaar directeur is van muziekvereniging ‘Excelsior’. Dat wordt natuurlijk zeer muzikaal gevierd! 73)  
Verder valt er die maand, en voor velen ook niet de tijd erna, weinig feestelijks te melden. Tot dan was er sprake geweest 
van een hoogconjunctuur, waardoor de koersen van de aandelen en andere effecten onredelijk hoog waren gestegen. In 
de zomer van 1929 valt er al een kentering waar te nemen. De koersen vlakken steeds verder af, met alle problematische 
gevolgen van dien. Op donderdag 24 oktober 1929 beginnen de aandelenkoersen op de New York Stock Exchange 
dramatisch en extreem te dalen en zullen zich voorlopig niet herstellen. Een diepe crisis is het gevolg en de snel ver-
slechterende economie komt in een depressie terecht.  
 
Dat neemt niet weg dat er op 1 november 1929 een bescheiden feest is in 
Ellecom. Het is dan 40 jaar geleden dat de heer W.H. Dijkman als onder-
wijzer bij het christelijk onderwijs in dienst trad. Na Pernis, Dordrecht en 
Vlaardingen, is hij in Ellecom benoemd tot hoofd van de nieuwe christe-
lijke school, “als hoedanig hij nu reeds 33 jaar met veel zegen arbeidt. 

Velerlei Chr. Arbeid ontvangt zijn steun. Zoo is hij al ruim 20 jaar lid van 
den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Ellecom, voorz. van de 
Christ.- Hist. kiesvereen. Van den Statenkring Arnhem.” 74)  
 
Een paar dagen later, op maandag 4 november 1929 komt het bericht bin-
nen dat op zaterdag 2 november in Wassenaar is overleden Prof. Henri 
Evers, oud-hoogleraar in de architectuur en de geschiedenis der bouw-
kunst aan de Technische Hogeschool in Delft. Daarnaast was hij ook 
praktisch werkzaam als architect. Zijn grootste werk is geweest het mo-
numentale stadhuis van Rotterdam. Hij is geboren en getogen in Ellecom, 
waar zijn vader een timmermanswerkplaats had. 75)  
Dominee Posthumus Meyjes zal eind 1929 nog een keer van zich doen 
horen, als hij in december in de gemeenteraad bij motie voorstelt stappen 
te doen ter voorbereiding van de bouw van een crematorium. 76)  
 

foto: Beeldbank Gelders Archief 

foto: Algemeen Handelsblad 01-11-1929 
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Het nieuwe jaar 1930 brengt opnieuw een jubileum met zich mee, dit keer van dominee J.D. van Arkel, emeritus-predi-
kant van Ellecom (1892-1921), die op vrijdag 28 februari viert dat hij 55 jaar geleden de Evangeliebediening heeft 
aanvaard. Hij is daarna vanuit Ellecom verhuisd naar Hilversum. 77)  
In die maand februari hebben B. en W. van Rheden graaf Aldenburg Bentinck  onder enkele weinig bezwarende voor-
waarden bereid gevonden, kosteloos, vrij van erfdienstbaarheden, zakelijke rechten of lasten, in eigendom aan de ge-
meente af te staan wegen en gronden, deel uitmakend van het landgoed ‘Middachten’ in De Steeg, namelijk: de Smids-

allee, de Oversteeg, de loswal nabij de ‘Eikenboom’ en een strook grond ten noorden van de loswal. In de gemeenteraad 

wordt hulde gebracht aan graaf Bentinck vanwege zijn welwillende houding. 78)  
Wat die wegen betreft: kennelijk wordt het daarop ook drukker, zoals op de verbrede Binnenweg in Ellecom. Het is 
daarom dat ‘Ellecoms Belang’ bij de gemeente vraagt om uitbreiding van het gedeelte der bebouwde kom waar men 

zich aan de maximum snelheid van 20 km moet houden. 79)  
 
Noodweer is het, die woensdagavond 2 juli 1930, als er een grote duisternis intreedt en er een zwaar onweer los barst. 
In Ellecom duurt dat maar liefst twee uur lang. “De lucht was alom loodgrauw, zoodat het geleek, alsof de nacht inviel. 

Felle bliksemflitsen doorkliefden ’t zwerk. Hoewel het eerst merkwaardig windstil was, werd in de Kastanjelaan door 
een plotseling opstekende stormvlaag een boom ontworteld”, aldus meldt het Eindhovensch Dagblad van 4 juli 1930 

met nog veel meer berichten over ellende in het land. Maar… in de gemeenteraad van Rheden bliksemt en dondert het 
ook behoorlijk. Er bestaan grote en soms onoverkomelijke meningsverschillen tussen de leden. In de decemberverga-
dering heeft de gemeenteraad de begroting voor 1931 vastgesteld. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Er is maar 
liefst drie dagdelen lang vergaderd! Gelukkig worden er ook vriendelijke woorden gewijd aan burgemeester Bloemers 
die zijn vertrek heeft aangekondigd en die burgemeester van Groningen wordt. 80)  
 
Voor dominee Broer de Jong, Saar de Jong-van Houten, hun kinderen en hun familie is er in hun persoonlijke leven ook 
iets ingeslagen als de bliksem. Anna Cornelia van Houten-van Gogh is – hoewel zij wel wat met haar gezondheid 
sukkelde – toch nog onverwacht op 20 september 1930 in Dieren overleden. Zij zal daar haar laatste rustplaats krijgen. 
Joan van Houten komt er nu alleen voor te staan. Gelukkig heeft -kort voor het heengaan van zijn vrouw- juffrouw G. 
Klazes Bijlsma als gezelschapsdame de leiding van het huishouden ter hand genomen. Zij zal nu verder voor Joan 
Marius van Houten zorgen. Later zal hij besluiten te verhuizen naar Ellecom, mogelijk omdat hij en zijn vrouw daar 
inmiddels wat kennissen hadden gekregen. Volgens zijn persoonskaart gaat hij  
op 16 november 1939 wonen op De Friedhof 4, in pension ‘Drietip’. Daarna zal hij op 8 mei 1941 verhuizen naar 
pension ‘Rustoord’ aan de Binnenweg 67. Op 12 november van dat jaar is er kennelijk iets veranderd, wat mogelijk met 

de oorlogstijd te maken heeft. Hij krijgt een postbus, nummer 008340. 

 
Pension ‘Rustoord’ aan de Binnenweg 67 in Ellecom   foto: uit archief van Nico van Beek, kleinkind van dominee  B. de Jong 
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Vervolgens zal hij nog één keer verhuizen: op 21 juli 1943 gaat hij wonen aan de overzijde van pension ‘Drietip’, in ‘ 
‘t Zonnehuis’ aan de Binnenweg 49. (Dit zal later pension ‘Home Sweet Home’ worden.) ‘ ‘t Zonnehuis’, dat geen 

beroepspension is, wordt op dat moment geleid door mevrouw Teding van Berkhout-van Marle. Haar echtgenoot, jonk-
heer Frans Teding van Berkhout, is in 1942 overleden. Zeer waarschijnlijk heeft Joan van Houten het echtpaar al eerder 
in Ellecom leren kennen. Op 10 januari 1945 om 13.00 uur overlijdt hij in ‘ ‘t Zonnehuis’ op de leeftijd van 94 jaar. 
Heel trouw is hij steeds geweest in de zorg voor en het belangen behartigen van niet alleen zijn schoonzus Wilhelmien 
van Gogh, die in de psychiatrische inrichting ‘Veldwijk’ in Ermelo verblijft, maar ook van zijn neef Vincent Willem 
van Gogh, de zoon van Theo van Gogh en Jo Bonger. Aan hem zal hij de zaken van Wilhelmien overdragen. 
 
Niet lang na het afscheid van zijn schoonmoeder, zal dominee Broer de Jong op 19 november 1930 op ingetogen wijze 
de dag herdenken, dat hij 25 jaar geleden het predikambt heeft aanvaard. 81) Wat ook bijdraagt aan het sobere karakter 
hiervan is, dat in de jaren 1929 en 1930 het nodige overleg is geweest tussen de graaf van ‘Middachten’ en de Nederlands 

Hervormde gemeente over de kwestie van de financiële bijdrage van ‘Middachten’ aan het kerkgebeuren. Voor dominee 

De Jong en zijn gezin betekent dit grote onzekerheid over hun toekomst. Eind 1930 komt er een concept voor een 
regeling, waarbij de kerkelijke gemeente een groter deel van de kosten voor de Eredienst zal gaan dragen, maar daarte-
genover meer medezeggenschap krijgt. Er zal een bijeenkomst belegd gaan worden met de stemgerechtigde leden voor 
een eerste uiteenzetting en eventuele stemming. De datum wordt vastgesteld op 5 maart 1931. 
 
Maar dan begint de Adventstijd, het toeleven naar Kerstmis. Een bijzondere Kerstmis dit jaar, zonder grootmoeder, 
maar gelukkig wel met mooie andere dingen. De kinderen De Jong komen thuis en ze genieten van het samenzijn. Ligt 
er op kerstavond nog hoegenaamd geen sneeuw, de volgende ochtend vallen er kleine dwarrelende vlokjes, die zich 
hechten aan de bomen, maar smelten op de grond. Het torentje van de Nederlands Hervormde kerk tekent zich mooi af 
tegen de nevelige grauwe lucht, de kerkklok luidt in de stilte van de ochtend. Een goed gevoel geeft het om de kerk 
binnen te komen en samen het kerstfeest in te luiden en in te zingen. Thuis de kaarsjes aan, genieten van elkaar en met 
lichte weemoed denken aan hen die er niet meer bij kunnen zijn. De dag erna ligt de sneeuw nu echt donzig over de 
aarde en de daken zijn dik bedolven met een sneeuwtapijt. Ook het bos ziet er fantastisch uit! Dat wordt sneeuwballen 
gooien, de slee voor de dag halen… De zon komt tevoorschijn, het vriest licht, juist genoeg om de sneeuw iets te harden. 
Dit voelt echt als Kerstmis. Om vier uur ’s middags begint het te donkeren. Binnen heerlijk verder genieten van het 

dennengroen, warme chocolademelk, het toch wat extra lekkere eten. 82)  
 

De Nederlands Hervormde kerk in Ellecom in de sneeuw     foto: archief Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen 
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Het gezin De Jong glijdt het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. 1931… een spannend jaar zal het worden. Want er broeit 

iets! Maar eerst is er nog een jubileum. Op maandag 2 februari 1931 gedenkt dominee G. Posthumus Meyjes, emeritus-
predikant, de dag dat hij 35 jaar geleden als predikant zijn intrede deed in Halle bij Zelhem. 83) En verder wordt door 
de heer G. Bos, theologisch kandidaat te Ellecom, in maart het door Eindhoven op hem uitgebrachte beroep als hulp-
prediker aangenomen. Hij zal per 1 juni 1931 zijn arbeid aanvangen in de wijk van dominee F.M. Muller. 84) 
Al enige tijd heeft hij een heel plezierig en leerzaam contact gehad met dominee De Jong, die hem met raad en daad 
bijstaat. Het is voor beiden een feest als kandidaat-predikant Gerrit Bos op 20 mei 1931 in de kerk van Ellecom, ten 
overstaan van dominee De Jong, zijn ja-woord geeft aan Cornelia Johanna Veldhuizen. Overigens is het latere Ds. G. 
Bosplantsoen in Ellecom naar deze dominee genoemd.  
 

Huwelijk Ellecom 20-05-1931  van kandidaat Gerrit Bos en Cornelia Johanna Veldhuizen  
foto: archief Nettie Dekker en Elis Duringhof-Gerritsen 
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In maart 1931 wordt door de vereniging ‘Ellecoms Belang’ dominee Posthumus Meyjes gevraagd om – in belang van 
het dorp Ellecom- zich weer voor de a.s. raadsverkiezingen te willen doen kandideren. “Mocht de heer Posthumus 

Meyjes, die van geen partij lid is, door geen kiesvereeniging worden gesteld, dan zal ,,Ellecom’s Belang” een groep 

kiezers samenbrengen om hem te candideeren.” 85)  Dominee Posthumus Meyjes blijkt telkens weer een zeer fel pleit-
bezorger te zijn voor de zaken waarmee hij zich bezig houdt en kan dan behoorlijk in de oppositie gaan. Of hij het als 
zijn taak opvat om eenzelfde protesthouding, als hij in de gemeenteraad vaak aanneemt en in de pers laat horen en zien, 
ook moet aannemen t.a.v. de kerkgemeenschap? Het gaat er wel op lijken. 
 
Het kerkelijk geschil 
Op de afgesproken datum 5 maart 1931 vindt de verwachte vergadering plaats van de stemgerechtigde leden van de 
Nederlands Hervormde gemeente van Ellecom en De Steeg.  
 
 “De belangstelling was bijzonder groot. Het historisch kerkgebouwtje was dan ook spoedig geheel gevuld met belang-

stellenden. Ds. de Jong opende met gebed de bijeenkomst. (…) Met een enkel woord zette hij het doel dezer vergadering 
uiteen om tot meer zelfstandigheid te geraken, zulks op aandringen van heeren Kerkvisitatoren. Hoe en op welke wijze 
zou nader worden uitgelegd door de voorzitter van dezen avond, ds. Bartels uit Lathum. Deze dan het woord verkrij-
gende, verklaarde als geheel onzijdig te staan tusschen beide belanghebbende partijen: Middachten en de gemeente. (…) 

We hebben hier, ging ds. Bartels voort, een Ned. Herv. Gemeente, welke door ,,Middachten” wordt gefinancierd. Dit is 
geen gezonde toestand. De eigenaar van kerk en pastorie behoort niet anders dan een gewoon gemeentelid te zijn. Daarna 
las ds. Bartels een concept-reglement voor, dat de gemeente thans ter goedkeuring werd voorgelegd. Daarin werd o.m. 
bepaald, dat de eigenaar van Middachten eigenaar is en blijft van kerk en pastorie, doch deze verhuurt aan de gemeente 
tegen een bedrag, overeenstemmend met de onkosten der gebouwen. Het beheer blijft aan Middachten, tot de gemeente 
1/7 in de kosten bijdraagt. (Deze kosten liepen de laatste jaren op van f 8000-f 10.000). Er zijn 7 notabelen die 2 kerk-
voogden aanwijzen. De derde kerkvoogd blijft de heer van Middachten of zijn gemachtigde, die als president-kerkvoogd 
fungeert en een adviseerende stem heeft, welke echter bij staking van stemmen beslist.” 86)  
 
Vervolgens zet dominee Bartels het een en ander verder uiteen. Na zijn inleiding krijgt iedereen de gelegenheid om 
nadere inlichtingen te vragen. Het is dominee Posthumus Meyjes die op niet mis te verstane wijze het woord neemt. Hij 
dringt aan op terugname van het voorstel en bekendmaking van alle stukken. Bovendien trekt hij het eigendomsrecht 
van de heer van ‘Middachten’ van de kerk en kerkgronden in twijfel. Na zijn heftige reactie besluit de vergadering thans 
niet tot stemming over het voorstel over te gaan. Er ontstaat nog enig tumult door het vrij onstuimige karakter van een 
persoonlijk debat tussen dominee Posthumus Meyjes en de heer Ruys, rentmeester van ‘Middachten’. Op voorstel van 

de voorzitter van de vergadering en na overname van een amendement van dominee Posthumus Meyjes, komt de vol-
gende motie tot stand: “De vergadering, het groote belang van algehele zelfstandigheid der gemeente Ellecom-De Steeg 
erkennende, noodigt het kerkbestuur uit, zijn plannen dienaangaande nader bekend te maken, door ze op een voor ieder 
stemgerechtigde toegankelijke plaats ter inzage te leggen, voorzien van een gemotiveerd prae-advies van kerkeraad en 
kerkvoogdij en dan de vergadering binnen 3 maanden opnieuw bijeen te roepen. Na aanneming van deze motie sluit ds. 
de Jong met dankgebed.” 87)  
 
Maar daarmee is de kous niet af. In het Geldersch Nieuwsblad verschijnt een door dominee Posthumus Meyjes inge-
zonden stuk (voorafgaand aan de vergadering van 7 mei daaropvolgend), waarin hij onder meer schrijft over “een ver-

ijdelde aanslag” van 5 maart en over een tweede poging tot “knechting” door ‘Middachten’ op 7 mei. Uiteraard is 

hiermee de toon voor een conflict gezet. 
 
Op donderdag 7 mei volgt een rumoerige vergadering van de stemgerechtigden van de Nederlands Hervormde gemeente 
van Ellecom-De Steeg rond het voorstel van ‘Middachten’ met betrekking tot het in de toekomst onafhankelijk maken 

van deze gemeente. De heer Dijkman, oudste ouderling, neemt de leiding en licht het voorstel en het prae-advies toe. 
Het voorstel wordt verworpen. Van de 133 uitgebrachte stemmen zijn er 71 tegen, 50 voor en 2 van onwaarde. Er zijn 
echter veel stemgerechtigden die weigeren te stemmen uit protest tegen de gang van zaken. Het toch nog relatief aantal 
stemmen ‘voor’ wordt toegeschreven aan een verklaring van de rentmeester van ‘Middachten’, die hij namens graaf 

Bentinck vooraf voorleest en welke inhoudt dat deze voorlopig nog de bezoldiging van de predikant voor zijn rekening 
zal nemen, zij het niet langer dan tot er een vacature ontstaat. (Mogelijk is de graaf er door dominee De Jong van op de 
hoogte gesteld, dat hij zoekende is naar een nieuwe werkplek.) Opnieuw wil dominee Posthumus Meyjes het woord 
nemen en de aanwezigen toespreken, maar het licht wordt uitgedaan, waardoor aanvankelijk ook de stemming geen 
doorgang kan vinden. 88) Een onverkwikkelijke zaak, die niet alleen de gemoederen in Ellecom en De Steeg bezighoudt, 
maar waarover heel wat wordt geschreven in allerlei landelijke dagbladen. Dominee Posthumus Meyjes en een groep 
verontwaardigde stemgerechtigden laten het er niet bij zitten, dienen een motie in en houden op 11 mei 1931 een pro-
testvergadering in de zaal van café Bosch in Ellecom.  
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“Ds. Posthumus Meyjes critiseerde fel de wijze, waarop de kerkeraad in de door hem belegde bijeenkomst van stemge-
rechtigden op Donderdagavond 7 mei j.l. in de kapel geen gelegenheid heeft gegeven om, zoals op de convocatie dui-
delijk vermeld stond, de voorstellen en het prae-advies, rakende het kerkelijk beheer der gemeente, te behandelen; 
overwegende, dat er dien avond of aan ieder stemgerechtigde, die zulks zou vragen, nadere inlichtingen en ophelderin-
gen hadden moeten gegeven worden, óf enkel gestemd had moeten zijn, zonder dat iemand, wie dan ook het woord 
voerde;  
overwegende, dat de oudste ouderling heeft gesproken én de rentmeester van Middachten, na wiens toespraak de ver-
gadering gesloten werd en de heele kerkeraad als één man wegliep; 
van oordeel zijnde, dat een dergelijke verkrachting der rechten van stemgerechtigden in alle opzichten ten strengste is 
af te keuren, 
spreken eenstemmig hun verontwaardiging en afkeuring uit over ’t laatdunkend optreden van den kerkeraad en besluiten 

om: 
1. onder voorbehoud van hun kerkrechtelijke bevoegdheden, het ditmaal bij het in motie neergelegde protest nog te 
laten; 
2. in den vervolge geen krenking van hun rechten meer te zullen gedoogen; 
3. deze motie te zullen publiceeren. 
Na de aanneming dezer motie ging de vergadering rustig uiteen.” 89)  
 
Naast deze uitermate vervelende situatie, zullen do-
minee De Jong en zijn vrouw Saar ook diep getrof-
fen zijn door het overlijden op 9 april 1932 van hun 
neef Joan Marius Scholte, het tweede kind van de 
vier van Johannes Paulus Scholte en Anna Theo-
dora Scholte-van Houten, het zusje van Sara. 
afb. 34 Anna Theodora Scholte-van Houten met 
haar zoontje Joan Marius (* 24-09-1911) 
 
Hij was medisch student en werd maar 20 jaar. Een 
groot verlies voor zijn ouders en voor de familie. 
Dominee Scholte en An wonen op de pastorie in 
Wehe (Groningen). 90)  
 
Gelukkig gloort er enige maanden later ook wat 
blijdschap in de pastorie. Aan het Christelijk Ly-
ceum te Arnhem, afd. HBS, slaagt hun zoon Joan 
Marius voor zijn diploma B. 91) Maar stilletjes zal 
Saar ook het contrast hebben ervaren van de blijd-
schap om hún Joan Marius en het verdriet van haar 
zus An en haar man over hun overleden zoon Joan 
Marius! Joan de Jong zal na de vakantie naar de 
Universiteit van Amsterdam gaan om met de studie 
Geneeskunde te beginnen.  
Dochter Foekje de Jong is het huis uit gegaan om in 
Zetten de Vormingsklas van de daar gevestigde 
Huishoudschool te gaan volgen. 92) Hoewel het fijn 
is dat het met de kinderen goed gaat, toch zal het  
dominee De Jong moeite gekost hebben om zich tel-
kens te hernemen en tegen wil en dank betrokken te 
zijn bij het kerkelijk geschil dat zich in zijn ge-
meente afspeelt. Hij voelt zich gemangeld tussen de 
verschillende partijen. Eigenlijk wordt zijn ambts-
leven er verder door bepaald. Hij is een erudiet, in-
teger en vredelievend mens en lijdt onder deze con-
flictueuze situatie, net als zijn vrouw Saar overi-
gens, die allerlei klachten ontwikkelt.  
Inmiddels is er ook een schrijven binnengekomen van de Rijksarchivaris in Gelderland, waarin deze erop wijst, dat de 
Pastoriestichting eigenaresse is van een reeks van goederen, o.a. bedoeld om daaruit het traktement van de predikant 
aan te vullen in geval de toelagen van de Staten (Rijkstraktement) niet voldoende zijn. Verder wijst hij er op dat het 
eigendom van het kerkgebouw en de pastorie al in het begin van de 19de eeuw in het Kadaster op naam van de Hervormde 
Gemeente had moeten worden gesteld. 93)  

       foto uit 1915: archief familie Van Houten-van Gogh 
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De hele kwestie grijpt dominee De Jong dusdanig aan, dat hij zeker is van zijn besluit om elders predikant te worden. 
Op 27 augustus 1932 staat hij vermeld als horend bij een drietal in Zierikzee, ter invulling van de vacature van dominee 
S.H.J. Voors. 94)  De vervulling van zijn ambt in Ellecom geeft hem geen voldoening meer en het gaat hem aan het hart 
dat Saar er zo onder lijdt. 
Inmiddels overlegt de rentmeester van ‘Middachten’, de heer Ruys, druk met de graaf over de gang van zaken en over 

de impact van alle publicaties in de kranten. Een reactie kan niet uitblijven. De graaf schrijft een brief aan het kerkbestuur 
met het verzoek het navolgende aan de gemeente mee te delen: 
 
1. dat hij het ambt van opperkerkvoogd vrijwillig neerlegt; 
2. dat hij vrijwillig afstand doet van het collatierecht (dat officieel eigenlijk niet meer bestaat); 
3. dat hij de aanslag van de Raad van Beheer niet meer voor de Gemeente zal betalen; 
4. dat hij in het predikantstraktement (tot op heden geheel door hem gedragen) niet meer wil bijdragen dan hij als 
gemeentelid naar zijn inkomen verschuldigd is; 
5. dat hij het kerkgebouw (tot op heden vrij gebruikt) voor f. 500,- wil verhuren en dat hij de pastorie (eveneens vrij tot 
op heden) ook voor f. 500,- wil verhuren; 
6. dat hij de onkosten voor de eredienst en het salaris van de koster, organist enz. niet langer voor zijn rekening wil 
nemen; 
7. dat hij, als de huuraanbieding onder 5. wordt aanvaard, de rente van de grootboekkapitalen ten name van kerk en 
pastorie á f. 6200,- rentende, 2 1/2 pct. ter beschikking stelt.  
Graaf Bentinck zegt tot dit besluit gekomen te zijn omdat hij van oordeel is, dat de functies op kerkelijk gebied door 
hem uitgeoefend, hun waarde voor hem verloren hebben, daar het onderling vertrouwen en de samenwerking van vóór 
maart 1931 niet meer kunnen bestaan. 95) 
 
Het voert in het kader van dit artikel te ver om op het verdere verloop 
van dit conflict nog uitvoerig in te gaan. Hoe het ook zij: de heer Beef-
tink, organist van de Nederlands Hervormde kerk in Ellecom, ziet er 
kennelijk geen muziek meer in en legt na 21 jaar met hart en ziel het 
orgel bespeeld te hebben zijn functie neer.  
 
Ook dominee De Jong gaat -zij het met pijn in zijn hart om de mensen 
die hij achterlaat- vertrekken. 
Het is hem zwaar te moede als hij op de eerste dag van het nieuwe jaar 
1933 om 10.00 uur in ‘zijn’ kerk voorgaat in de dienst. Het is zijn laat-

ste jaarwisseling in Ellecom geweest. Hij hoopt zo van harte dat het 
zijn gemeente goed zal gaan! 
 
Op zondag 26 februari 1933 is het zover: hij maakt zich los van zijn 
gemeente in Ellecom en De Steeg. Mede als gevolg van de gebeurte-
nissen van de afgelopen tijd is de belangstelling buitengewoon groot. 
Meer dan 100 mensen moeten zich in de kerk met een staanplaats te-
vreden stellen. Alleen de bank van ‘Middachten’ blijft leeg. Dominee 

de Jong heeft als tekst gekozen Hebr. 13:8. Na zijn rede wordt hij na-
mens de ouderlingen toegesproken door de heer Dijkman, door domi-
nee A. Drost uit Arnhem namens de Ring en door dominee Buinink 
van Rheden als consulent. 96) 

 

Advertentie in de Arnhemsche courant 03-12-1932 

Bericht in het Algemeen Handelsblad van 13-12-1932  
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Na zijn vertrek brandt in Ellecom nu ook de strijd los om de pastorie. De vraag is gerezen aan wie de naar Medemblik 
vertrokken predikant de sleutel van de pastorie hoorde af te staan. De kerkvoogdij meent, dat de president-kerkvoogd 
de rechthebbende is. Huize ‘Middachten’, dat zich eigenaar noemt van de pastorie, maakt eveneens aanspraak. Dominee 

De Jong heeft daarom de oplossing gezocht in het zenden van de sleutel naar de burgemeester van Rheden, die -naar 
verluidt-  wel eens in overweging zou hebben genomen, bemiddelend in het conflict op te treden. “Inmiddels is vanwege 

het huis Middachten de pastorie te huur aangeslagen, het hek is met een ketting gesloten, en er is voorts een bordje 
,,verboden toegang” aangebracht.” 97)  
 
In 1933 komt er een rapport uit over ‘De ontkerkelijking in Nederland, haar verbreiding en oorzaken’. Opvallend is dat 

Ellecom er heel gunstig uitspringt. Op p. 147 van dat rapport staat als reden vermeld: “In Ellecom (burg. Gem. Rheden), 

waar graaf Bentinck, Heer van Middachten, tot voor kort de eredienst der Ned. Herv. Kerk betaalde, is de belangstelling 
van het kerkelijk leven goed te noemen.” Of daarin nu verandering gaat komen? Hoe het ook zij: dominee De Jong is 
op 5 maart 1933 door dominee J.A. Kwint, van Opperdoes, in Medemblik bevestigd en heeft daar zijn intrede gedaan.  
De pastorie aan de Binnenweg 44 zal nooit meer pastorie worden! 
 
De ambtsperiode in Medemblik (1933 – 1946) 
De Hervormde Gemeente in Medemblik is wel een paar maatjes groter dan de Hervormde Gemeente in Ellecom. Dat-
zelfde geldt voor de Nederlands Hervormde kerk, de Bonifacius, een grote laat-gotische hallenkerk met drie beuken, 
met een fraai interieur, hoge gebrandschilderde ramen en een mooi 17e eeuws orgel. De toren van de kerk verheft zich 
boven de hele stad. 
 
De statige oude pastorie die door het gezin De Jong wordt betrokken ligt aan de Westerhaven 17. Gelukkig voelen ze 
zich er al heel snel thuis en… ze wonen nu wat dichter bij de familie van dominee Broer de Jong in Friesland. Geleidelijk 
aan zullen ook de jongste kinderen De Jong, Foekje en Bram, het ouderlijk huis verlaten. 
De werkzaamheden van dominee De Jong houden eigenlijk hetzelfde in als op zijn vorige standplaatsen. Wel merkt hij 
dat er voor de meer talrijke jeugd in Medemblik weinig vertier is. Hij ziet hierin aanleiding om -net als in Ellecom- een 
protestantse padvindersgroep op te richten. Saar, die een wat minder grote tuin bij te houden heeft dan eerder, besluit 
ditzelfde te ondernemen voor meisjes. In Medemblik zijn ook meer catechisanten, dus maakt Saar zich eveneens ver-
dienstelijk door het leiden van een dameskring en het geven van cursussen aan de leden daarvan. 

Beeldbank Gelders Archief 
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Tijdens de ambtsperiode in Medemblik wordt het volop oorlog in Nederland, wat voor iedereen de nodige spanningen 
met zich meebrengt, voor het echtpaar De Jong niet alleen in de zorgen om hun gemeenteleden, maar ook rond het 
welzijn van hun kinderen en inmiddels ook kleinkinderen.  
 
Kort na de oorlog, op 14 maart 1946, zal dominee De Jong met emeritaat gaan. Hij wordt dan 65 jaar. Eind maart houdt 
hij zijn afscheidspreek in ‘zijn’ Bonifaciuskerk. Die zit werkelijk stampvol. Als aan het einde van de dienst het danklied 

klinkt, is er veel ontroering, zowel bij de kerkenraad, de gemeenteleden, als bij Broer en Saar.  
Daarna verhuizen zij eerst naar Amsterdam en trekken daar in bij hun dochter Foekje en haar man Ko van Beek. Na een 
half jaar verhuizen ze naar hun dochter Annetje en haar man Jan Koningsberger in Haarlem. In 1947 gaan zij ‘op zichzelf 

wonen’ aan de Twijnderslaan 30 in Haarlem. Dominee De Jong heeft in Haarlem nog met enige regelmaart preekbeurten 

in diverse kerken. Verder verricht hij vrijwillig pastorale arbeid middels het bezoeken van mensen die langdurig in het 
ziekenhuis moeten verblijven. Helaas begint zijn gezichtsvermogen af te nemen. Ook Sara ontwikkelt toenemende 
klachten m.b.t. haar evenwicht. Zij heeft meer last van oorsuizingen en van -iets wat haar sinds Ellecom de nodige last 
bezorgt- tinnitus. Hierdoor laten zij samen nog meer zien wie ze altijd zijn geweest: een sterke twee-eenheid, die elkaar 
door dik en dun steunt. Om met kleinzoon Victor Koningsberger te spreken: “Hij de fysieke stut voor zijn wankelende 

echtgenote, zij zijn leidsvrouwe”.  
Samen blijven ze zoveel mogelijk en heel trouw hun kinderen en kleinkinderen bezoeken. 
 
In 1955, op 9 november, mogen zij nog beleven en herdenken dat ze vijftig jaar geleden zijn getrouwd. Dat wordt groots 
gevierd met al hun kinderen door geboorte of huwelijk én met al hun kleinkinderen. Het moet hen veel voldoening 
hebben gegeven: de grote waardering van hen allemaal voor het lichtende voorbeeld dat zij steeds voor hen zijn geweest 
en nog zijn. Ze worden uitvoerig toegezongen en toegesproken met woorden van dankbaarheid en ontroering! 
 
 
 
 

De historische Bonifaciuskerk in Medemblik      Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
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Tot de dood ons scheidt… 
Helaas komt er een einde aan dit mooie en gelukkige samengaan. Begin 1957 wordt dominee De Jong ongeneeslijk ziek. 
Op 23 september 1957 komt er thuis een einde aan zijn aardse bestaan. Op 26 september begeleidt een lange stoet 
rijtuigen en begrafenisauto’s de koets die zijn stoffelijk overschot naar de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in 

Heemstede brengt. 
Zijn vrouw Saar zal na zijn heengaan nog bijna twintig jaar een mooie invulling geven aan haar leven. 
Ruim de 90 jaar gepasseerd blijkt echter het zelfstandig wonen niet meer haalbaar. Uiteindelijk wordt ze opgenomen in 
het Verpleeghuis ‘Het Zonnehuis’ in Amstelveen. Daar komt op 29 januari 1977 een einde aan haar zo mooie en zinvolle 
bestaan. Zij wordt op 2 februari bijgezet in het graf, waar haar trouwe, innig geliefde man is begraven. 
 

 
 
Op hun grafsteen staat onder de naam van dominee De Jong de tekst ,,Nochtans”. 
Deze tekst is ontleend aan een gebed van de profeet Habakuk (3:18) 
Die tekst volgt op: 
 

“Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, 

de vrucht van de olijfboom teleurstellen; 
al zouden de akkers geen spijs opleveren, 

de schapen uit de kooi verdreven zijn 
en er geen runderen in de stallingen zijn, 

nochtans zal ik juichen in de HERE, jubelen in de God van mijn heil.” 
 

 
  

De laatste rustplaats van dominee Broer de Jong en Sara Maria de Jong-van Houten 
foto: archief familie De Jong-van Houten 
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Waar het over persoonlijke gegevens gaat waarbij geen noten vermeld staan, heb ik deze ontleend aan de mij verstrekte  
gegevens door de kleinkinderen van dominee Broer de Jong en zijn vrouw Sara Maria van Houten:  
V.J.M. Koningsberger en N.A. van Beek, uitermate plezierige en welwillende contacten, die verliepen via I.M. De Jong. 
Ook mevrouw A.M. Abels-de Jong was zo vriendelijk mij nog aanvullende gegevens te verstrekken. 
Zij allen hebben mij ook voorzien van de foto’s uit het archief van de familie De Jong-van Houten. 
Heel veel dank aan hen, ook voor de prettige en open communicatie! 

 

Nieuwe kerk gebouwd in 1950, Ned Hervormde kerk. Nu Gereformeerde Gemeente Eltheto 

Voor Uw verjaardag, van 't Jeugd-Comité , 1930-1940 De portretten van Predikanten onzer gemeente uit de 
laatste eeuw tot heden Foto Geldersarchief 


