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De redactie behoudt zich het recht voor artike :- :r

te korten, te wijzigen of te weigeren. De eveniuÊ: '1

een artikel verkondigde mening is voor rekenira . a:
de auteur en kan derhalve los staan van de me- -:
van het bestuur of de redactie. De Historische r.' -_=

Elden draagt geen verantwoordelijkheid voor e'.,e^:r-
ele druk- of zetfouten. Niets uit deze uitgave -a5
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gea-::-
matiseerd gegevensbestand of openbaar gemaak: :
enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaar:e
toestemming van de Historische Kring Elden.

Einddatum kopij Kringbulletin nummer 134
Kopij voor het Kringbulletin dat in februari 2018 r'er-
schijnt dient voor 1 februari 2018 via post of e-ma;l
binnen te zijn.

Foto voorkant
De familie Van Voorst tot Voorst op het landgoed
Westerveld, ca. 1910. Voorop zoon Eduardus, staano'
Walter sr. en v.l.n.r. Adriana, haar zoon Walter jr. en
vermoedelijk zoon Franciscus.

lnhoud Kringbulletin nummer 133

De baronnen van Voorst tot Voorst op landgoed Westerveld in Elden

Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst (1810-1891), de eerste baron
van landgoed Westerveld in Elden

De achttien kinderen van Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst en
Barbara Catharina Josephina Debets

Aan miin besten Vader, 3 ianuari 1-921

Walter baron van Voorst tot Voorst (1,844-7922), de tweede baron van landgoed
Westerveld in Elden

walter baron van Voorst tot Voorst (7882-195r), de derde baron van landgoed
Westerveld in Elden

Landgoed "westerveld" Elden bij Arnhem zoals ik het heb gekend in de jaren
1920 t/m 1930

Toen, huize Westerveld op landgoed Westerveld in Elden in j_891 en 1925



De baronnen van Voorst tot Voorst op landgoed Westerveld
Elden

door: Geert Visser, voorzitter vqn de Historísche Kring Elden

Het stadspark Westerveld is, zoals veel parken in Arnhem, ooit een particulier landgoed geweest.
Voor veel Arnhemmers is dit oude Betuwse landgoed nog onbekend terrein. Het park achter de oude bandijk
is met zijn interessante geschiedenis één van de mooiste plekken in Elden. Het prachtige oude landhuis met
het koetshuis is door geallieerd mortiervuu r in 1944 geheel verwoest. Gemeente Arnhem, sinds 1970 eigenaar
van Westerveld, heeft het gebied omgevormd tot stadspark.

De Historische Kring Elden heeft al lang de wens om de geschiedenis van dit gebied in zijn geheel uitgebreid
te beschrijven. Het bezoek vorig jaar van de baronnen Georges en Frédéric van Voorst tot Voorst uit België

aan de Historische Kring inspireerde ons om dit plan nu uit te voeren. Franciscus van Voorst tot Voorst, de

grootvader van Georges en Frédéric woonde met zijn ouders op landgoed Westerveld en is in Elden begraven.
George en Fréderic beschikken over een prachtig familiealbum dat op de 77ste verjaardag aan Walter baron
van Voorst tot Voorst werd aangeboden, en vele andere documenten met betrekking tot Westerveld. De

Historische Kring Elden heeft deze bronnen mogen gebruiken voor historisch onderzoek. ln dit Kringbulletin
nemen we u mee naar 1"00 jaar Westerveld en de baronnen van Voorst tot Voorst. Gezien de hoeveelheid
materiaal is dit het enige onderwerp van dit bulletin dat is samengesteld door René Maassen, Hans Putman
en Geert Visser. ln volgende edities van het Kringbulletin kunt u de geschiedenis van landgoed Westerveld
van vóór en na die tijd tegemoet zien.

tn

J

l

\

=á'. ,4

s'
.:

11 li'

Links qqn de tafel v.l.n.r.: de bqronnen Georges en Frédéric von Voorst tot Voorst uit
België. Zij bezochten op l juni 20L6 de Noodwoníng von de HKE om de fomiliedocu-
me nte n te ove rho ndige n.

De Historische Kring Elden viert dit jaar haar 35-jarig jubileum en na de lezing op 23 november 20L7 over'de
baronnen van Westerveld' willen we graag met u het glas heffen. Op 26,27 en 28 januari 2018 organiseren
we weer een fototentoonstelling in dorpshuis "Ons Gebouw". De vele prachtige foto's van de familie Van
Voorst tot Voorst zullen samen met ander materiaal over Westerveld de basis zijn voor de tentoonstelling.
Een deel van het park Westerveld is vorig jaar gerenoveerd. Het gedeelte waar het landhuis en de
vruchtentuin zich bevonden is vernieuwd om de historische contouren beter zichtbaar te maken. Een

borstbeeld van 'de oude baron', Walter baron van Voorst tot Voorst krijgt daar een prominente plaats. De

onthulling van het borstbeeld staat gepland op de dag van de opening van onze fototentoonstelling in janu-
ari. Nadere informatie hierover volgt.



Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst (1810-1891),
de eerste baron van Westerveld in Elden

Op27 mei 1835 is er groot feest op het landgoed Westerveld in Elden. Op die dag trouwt de24jarige
Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst met de 16 jarige Barbara Catharina Josephina Debets.
Door dit huwelijk komt er voor het eerst een baron van Voorst tot Voorst op het landgoed wonen.

Ed ua rd us Ludovicus baron van Voorst tot Voorst komt
voort uit een der oudste, zo niet het vroegst bekende
adellijke geslacht van Gelderland, waarvan al in het

)aar L1.23 gewag wordt gemaakt en dat geruime tijd
Keppel bezit. Eduardus Ludovicus is de jongste zoon
van generaal-majoor Josephus Joannes Franciscus
Antonius Mathias baron van Voorst tot Voorst en
Schadewijk en Maria Anna Joanna Josepha baronesse
van Schuren. De vader van Eduardus is een warm

aanhanger van het Huis van Oranje. Hijzelf en zijn zes
zonen hebben allen zeer hoge militaire rangen en in
die hoedanigheid bewijzen zij het vaderland veel eer.
Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst is op
2L oktober 18L0 te Zevenaar geboren. Al op 16 jarlge
leeftijd, in 1826, begint hij een militaire loopbaan.
Eerst als cadet op de Artillerie- en Genieschool te
Delft. Kort daarna wordt hij Page voor de Zuidelijke
Provinciën en in l-828 als Kader-Page overgeplaatst

Josephus Joonnes Franciscus Antonius Mathios boron van Voorst tot Voorst en Schadewijk met zijn zes zonen.
V.l.n.r.: Louis H.J., ritmeester bij het Regiment Huzoren nr. 6; Franciscus A.J.C., ritmeester bij de Afdeting Kurossiers nr. 9; Freder <

A-J-M., luitenant ter zee 2e klosse b.d. in kleine of doagse montering; Josephus J.F.A.M., generool-majoor der infonterie b.d.; Johc-.-
nes E.H.B., eerste luitenant der genie; Augustus E.D.F., luitenant-ter-zee 2e klasse b.d. in grote montering en Eduordus 1., eers:e
luitenont bij het Regiment Lansiers nr. 10 b.d.



naar de Militaire Academie te Breda. ln 1828 wordt
hij korporaal; in 1829 sergeant-majoor en in 1830
wordt hij bevorderd tot 2e luitenant à la suite bij het
Regiment Lansiers. Vervolgens in 1831 2e luitenant
effectief en Le luitenant der cavalerie.
ln 1831 tijdens de Tiendaagse Veldtocht der Neder-
landse troepen tegen de opstandige Belgen, vecht hi.l

(uiteraard) aan de zijde van de prins. Tijdens deze
veldtocht die werd aangevoerd door de prins van
Oranje (later Koning Willem ll), krijgt de commandant
van het Regiment Lansiers nummer 10 (een stamre-
giment van het Regiment Huzaren van Boreel) de
opdracht van de prins een patrouille uit te zenden,
om na te gaan wat de plannen zijn van het opstandige
Scheldeleger. De cavaleriepatrouille onder leiding van
Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst weet
de nodige cruciale informatie in te winnen. Hij komt
er achter dat het Scheldeleger in Antwerpen blijft en
dat het zich niet zal samenvoegen met het Maasleger.
Met deze informatie past de prins van Oranje zijn
militaire plannen aan. Aanvankelijk wordt de Tien-
daagse Veldtocht een succes. Toen de Belgen evenwel
de steun kregen van Franse troepen, trok de prins van
Oranje zijn troepen alsnog terug. Wegens zijn grote
verdiensten en uitzonderlijk moedig gedrag tijdens
deze Tiendaagse Veldtocht krijgt Eduardus Ludovicus
op 28 maart 1831 het Metalen Kruis en wordt hij bij
Koninklijk Besluit van 12 oktober 1831 no.92 be-

noemd tot Ridder Militaire Willems-Orde.
Omdat hij een verdere militaire loopbaan niet meer
ambieert wordt aan Eduardus Ludovicus baron van
Voorst tot Voorst op eigen verzoek met ingang van 22
oktober L836 eervol ontslag uit de militaire dienst
verleend.

De echtgenote van Eduardus Ludovicus, genaamd
Barbara Catharina Josephina Debets, is op 6 oktober
1818 te Leiden geboren als enig kind van Joannes
Joseph Debets, geboren te Heerlen op 24 februari
1775 en Cornelia Catharina Walenson, geboren op 2

februari L773le Rio Berbice in West-lndië (haar vader
had daar een plantage genaamd 's-Gravenhage).
Cornelia Catharina Walenson was weduwe van Jan
CarelWillem Herlin.
De ouders van Barbara zijn op 4 december 1816 ge-
huwd te's-G ravenhage. Haar vader was toen ritmees-
ter bij het Regiment Huzaren nummer 6. Hij diende
vanaf L793 zowel in het Bataafse, Franse als Neder-
landse leger (van 18L0tot en met 1813 was Nederland
een onderdeel van het Franse Keizerrijk). Hij werd
onderscheiden als Ridder van het Legioen van Eer en
Ridder van de 4e klasse der Militaire Willemsorde. Na

hun huwelijk verhuisden zij naar Leiden.
Op 16 juni 1821 koopt Joannes Joseph Debets, inmid-
dels gepensioneerd ritmeester, van Willem Roodbeen
en Johanna Frangoisa Antonia Tulleken het landgoed
Westerveld.
Het landgoed wordt in de koopakte omschreven als:
"De hofstede Westerveld genaamd, bestaande in een
heeren huizing no. 27, agterhuis, schuur, tuinmons-
woning, hoven, boomgaard, bouw- en weidelanden,
bosgronden of houtgewds, water, kolken, vischerij, en
o I le ve rd e re a ppe rti ne nti e n".
Het landgoed is bezwaard met een hypotheek van
f L1.000. De heer Debets neemt deze hypotheek over
en betaalt vervolgens aan de verkopers nog de somma
van f 5.000. Vervolgens verhuisd het gezin Debets
naar Elden. Mevrouw Debets-Walenson komt op 10
augustus 1834 te overlijden; haar dochter Barbara is

dan pas 15 jaar oud. De heer Debets is op 17 decem-.
ber L836, toen hij inmiddels in Arnhem woonde,
hertrouwd met jonkvrouw Antonia Ernesta Aleidis
Ludovica baronnesse van Hugenpoth tot Aerdt.
Door het huwelijk van Eduardus Ludovicus baron van
Voorst tot Voorst met Barbara Catharina Josephina
Debets komt Eduardus Ludovicus op het landgoed
Westerveld te wonen. Het echtpaar krijgt 18 kinde-
ren, waarvan l- kind doodgeboren is en 6 kinderen
vroeg gestorven zijn. Op de bladzijd en7 ï/m 9 zijn de
namen van de kinderen vermeld en hun huwelijken,
alsmede van de mannelijke lijn de maatschappelijke
loopbaan.Eduordus Ludovicus boron van Voorst tot Voorst



ln 1-836 wordt op het landgoed een nieuwe tuinmans-
woning gebouwd, die we nu nog steeds kunnen vin-
den aan de Drielsedijk nr. 3, links van de ingang van

het landgoed aan de Drielsedijk. De woning gaat be-

woond worden door tuinman Jan van Baal en zijn

echtgenote Maria Evers. Jan van Baal wordt om-
streeks 1859 opgevolgd door zijn zoon Theodorus van

Baal die in 1-866 trouwt met Wesselina Kuiper, die in
de keuken van de baron gaat werken. Er werden op
huize Westerveld nog wel eens feesten en diners
gegeven. Bij die gelegenheden droeg Wesselina een

witte knipmuts, gouden oorbellen en om haar hals

rode kralen met een gouden slot. Over haarschouders
had ze een mooie bewerkte doek.

de Baret in zilver op zijn zilveren watersnoodmed:
die hij reeds in 1855 bij een andere watervloed -,

ontvangen. Door zijn beleid wordt de Over-Bet-
voor een dijkdoorbraak behoed.
ln 1861wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde ' ,

de Nederlandse Leeuw en latertot Grootofficier ir- :

Orde van de Eikenkroon van Luxemburg.
Tussen 1850 en 1860 is hij gedelegeerd lid van :

Gedeputeerde Staten van Gelderland in de Comr
sie voor de paardenfokkerij. Hij gaat persoonliji
Aurich (Oostfriesland) de beste Oldenburgse he-.
sten kopen en verricht daarmee een pionierswerk, :,
van verstrekkende invloed is op de paardenfokker

de provincie. De Duitse hengsten worden onder=.
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Eduardus Ludovicus boron von Voorst tot Voorst (1810-1891).

Nadat Eduardus Luduvicus baron van Voorst tot
Voorst zijn militaire loopbaan heeft beëindigd neemt
hij allerlei bestuurlijke functies op zich, zoals:

Lid van de gemeenteraad van Elst (1836-L851); Lid

van de Provinciale Staten van Gelderland (1845-1852

en L853-1889); Hoofd-lngeland van het Polderdistrict
Overbetuwe (1837-1B53); Honorair lid der Provincia-
le Commissie van Onderwijs (L844-L849); Waarne-

mend schoolopziener in het 10de District van Gelder-
la nd ( 1849-1B53); Waa rnemend districtscom m issa ris

van Doesburg en Zevenaar (1848-1851); Voorzitter
der Provinciale Commissie van Onderwijs (1856-1858);

Lid der Ridderschap van Gelderland bij Besluit van L

juni 1839 en secretaris van dit college van l juni 1862

tot 1879 en voorzitter vanaf 1880.

Voorts is hij commandant der Erewacht bij de huldi-
ging van koning Willem ll te Arnhem in 1841, bij welke
gelegenheid hij van de vorst een ring met juwelen

ontvangt.
Tijdens de watervloed in 1861in Huissen treedt hijzo
doortastend op, dat hij daarvoor wordt beloond met

. -!r

Barbqra Cathqrínq Josephino Debets (1818-1889).

bracht bij boeren in Gelderland en blijven vier ja=

eigendom van de Provincie; daarna worden zij eige-

dom van de hengsthouders.

Op 10 december 1BB9 overlijdt Barbara Cathari'.
Josephina baronesse van Voorst tot Voorst op 71-- ,
rige leeftijd. Bij haar overlijden erven haar man en c=

kinderen haar landgoed Westerveld en andere lani=-
rijen te Elden, Meinerswijk en Arnhem. Zij wordt b.
graven op het kerkhof van de rooms-katholieke ker'

Op 28 november 1891 komt de baron te overlijde-
Ook hij wordt begraven op het rooms-katholie,=
kerkhof. ln 1906 worden hun stoffelijke overschotte-
herbegraven op de nieuwe rooms-katholieke be-

graafplaats bij de nieuwe Heilige Lucaskerk aan c:
Rijksweg in Elden.
Zoon Walter baron van Voorst tot Voorst neemt -

1892 met zijn vrouw Adriana Anthonia Maria Susanr 
=

baronesse van Benthem van den Bergh intrek in huiz=

Westerveld.



De achttien kinderen van Eduardus Ludovicus baron van
Voorst tot Voorst en Barbara Catharina Josephina Debets

1. Waarvan het eerste bij de geboorte overleed, dat evenwel niet in de gemeente Elst (Elden) of Arnhem is

aangegeven.

2. Louis Joseph baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Elden L2 augustusLB3T, overleden aldaar 9 november tB37 en begraven te Arnhem.

3. Cornelia Maria Josepha.
Geboren te Elden 10 augustus L838, overleden aldaar l-9 oktober 1838 en begraven te Arnhem.

4. Louise Josepha.
Geboren te Elden L4 januari l-840, overleden te Elden 9 juni 1841en aldaar begraven.

5. Johanna Maria.
Geboren te Elden L1 mei 1841-, overleden te Warnsveld (huize Suideras) L5 oktober 1933 en aldaar begraven.
Zij was draagster van het gouden erekruis "Bene Merenti". Op 29 mei 1872 huwde zij te Elst met Alexander
Amandus Josephus Canisius baron van der Heijden, heer van Doornenburg en Suideras; Commandeur in de

St. Gregorius Orde, geboren te Warnsveld (huize Suideras) 3 april L813, zoon van Jhr. Clemens Fredrik Willem
van der Heijden, heer van Doornenburg en Suideras en Aleida Catharina Francisca Hoevel; overleden huize

Suideras op 1- september 1879. Hij was weduwnaar van a.) Anna Maria Theresia Barbara barones van Dorth
tot Medler en b.) Theresia Josephina Maximiliana Francisca von Motzfeldt. Johanna kocht in 1881- van de

erfgenamen van Augustus van Voorst tot Voorst "De Ploen", dat in L893 werd gesloopt.

6. Ernest Louis baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Elden l- november L842, overleden te Elden 3l- mei 1,872en aldaar begraven.
Hij was als volontair in dienst bij het Limburgse Bondscontingent sinds 18 maart 1861. Vier jaren laterwerd
hijwegens gebreken in en door de dienst opgelopen als wachtmeestertitulair bij de cavalerie ontslagen. Hij

werd thuis dood op zijn bed gevonden. Hij was ongehuwd.

7. Walter baron van Voorst tot Voorst. Zie bladzijden l-1 tm L6 en 18 ï/m 22.

8. Asweerine Henriëtte Christine.
Geboren te Elden 19 maart 1845 en overleden te Feluy (Henegouwen), kasteel Miremont, 13 september 1925.
Zij huwde te Elst 24 augustus 1882 met Fernand FrangoisJules Marie Engelbert de Lalieux, geboren te Feluy
19 april LB4B, zoon van Frangois de Lalieux en Pauline Julie Dubray en gescheiden echtgenoot van Leonie
Eugenie Caroline Ghislaine van Hoobrouck de Tiennes. Hij overleed op kasteel Miremont 28 juli 1903.

9. Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Elden 16 september 1846; overleden te Arnhem 17 januari 1931

en begraven te Vilsteren (bij Ommen) in het graf van de familie Cremers in

tegenwoordigheid van o.a. Prins Hendrik der Nederlanden. Hij huwde te
Zwolle 21 april 1875 met Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers, geboren

te Winschoten 7 september 1851, dochtervan Mr. Wilhelmus CorneliusJohan-
nesJosephus Cremers en Johanna Maria Helmich. Zij overleed te Arnhem 16

april 1933 en werd 20 april 1933 te Vilsteren in het familiegraf ter aarde besteld.
Op zestienjarige leeftijd trad hij in dienst bij het lnstructie-bataljon te Kampen
waarna hij in 1870 2e luitenant der infanterie werd. Vervolgens 1e luitenant
(1875), kapitein (1889), majoor (1898), luitenant-kolonel (1901) en kolonel
tevens commandant van het Regiment Grenadiers en Jagers in 1904. ln 1907
werd hij adjudant i.b.d. van Koningin Wilhelmina en 28 april 1908 generaal--
majoor-titulair, nadat hij op non-actief werd gesteld in verband met zijn lid- 

:

maatschap (tot zijn overlijden) van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. .



ln 19j_4 werd hij luitenant-generaal titulair alsmede voorzitter (tot 1929) van genoemde Eerste Kamer. Hi.

droeg op het onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier het cijfer 60! Hij was mede-oprichte:

tevens baljuw-president van de Afdeling Nederland van de Souvereine en Militaire Orde van Malta en onder-

voorzitter van de Gelderse Ridderschap van 1915 tot zijn overlijden'

Onderscheidingen:Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Officier van het Legioen van eer; Ridder in de Dannebrog Orde; Commandeur in de Kroonorde van ltalië er'

Commandeur in de Orde van Franz Josef. Voorts nog vele andere buitenlandse onderscheidingen. Kruis var

Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis.

10. Mr. Cuno baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Elden 29 november 1847 en overleden aldaar 5 maart L874.

Hij was Le Commies bij het Departement van Justitie te Batavia en een zeer bekwaam en veelbelovend man

die echter door ziekte gedwongen werd in maart 1873 te repatriëren. Hij was ongehuwd.

11. Josephina Maria Alouisa.
Geboren te Elden 17 juni L849, overleden te Arnhem 15 juni 1903 en begraven te Elden, als eerste op het

nieuwe rooms-katholieke kerkhof van Elden' Zij was ongehuwd.

12. Joan Maria baron van Voorst tot Voorst.

Onderscheidingen: Commandeur in
Leeuw en in de Orde van LeoPold.

Geboren te Elden, 27 maarl1851; overleden te Lugano (Zwitserland) 22 febru-

ari 1939 en aldaar begraven. Hij huwde 1e te Zwolle 17 november 1875 me:

Pauline Frederique Elisabeth Marie van Sonsbeeck, geboren aldaar 26 januar

1851, dochter van Mr. Bernard Jozef Balthazar van Sonsbeeck en Jkvr. Maria

Wilhelmina Frederika Henriëtta Bosch van Drakestein; zij overleed te ZwollE

24 januari 1922. Hierna hertrouwde hijte Diepeveen 7 augustus 1"926 metJkvr

Carolina Mechtilda Francisca van Nispen (tak Pannerden), geboren te Zutphel

20 mei 1884 d.v. Frans Xaverius Jacobus, heer van de Swanenburg en Carolina

Petronella Johanna Lamberdina Smitz; zij overleed te's-Gravenhage 3l janua-

ri \967 en werd aldaar begraven.
Tot 1934 was hij Directeur van de Overijsselsche Onderlinge Brandwaarborg--

Mij. van 1809. Voorts: gemeenteraadslid van Zwolle (1884-1897); lid van de

Provinciale Staten van Overijssel (1886-1339 en L891-1933); lid der Gedepu-

teerde Staten van Overijssel (1901-1925). Voor deze laatste functie moest hi-

bedanken in verband met de benoeming van zijn zoon Alexander Eppo to:
Commissaris der Koningin in deze provincie. Voorzitter Waterstaat-Commissie

van Overijssel (18 jaar); Voorzitter N.V. Spoorweg Mij. Zwolle-Blokzijl en var

N.V. Overijsselsche Kanalisatie Mij.; Consulvan België en Maltezer Ridder.

de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse

13. Valentine Josephine.

Geboren te Elden 14 februari 1853 en overleden te

Berkel 2L mei 1926.
Zij huwde te Elst 22iuni 1882 met lgnatius Wolterus
Josephus Vos de Wael, geboren te Zwolle 22 novem-

ber 1840, zoon van Franciscus Bernardus Josephus

Vos de Wael en Cornelia Elisabeth Maria Henrietta
Kleinefeldt. Hij was weduwnaarvan Elisabeth Bernar-

dina Rosalie Brouwer Ancher en overleed te Elden,

huize Oosterveld, 18 december L904. Op 17 decem-

ber 1919 schonk Valentine Josephina huize Ooster-

veld aan de Congregatie der Zusters van Onze Lieve

Vrouw uit Amersfoort. Huize Oosterveld te Elden rond 1910.



14. Clara Louisa Maria.
Geboren te Elden 9 januari 1855, overleden te Haaksbergen 25 september 1948 en aldaar begraven. Zij huwde
te Elst lL mei 1887 met Julius Egon Emanuel Theodorus Hubertus von Heiden (15 juni L889 gewijzigd in Von
Heijden), heer van Tubbergen, geboren te Tubbergen, huize Eeshof, 25 februari 1854, zoon van Hubertus
lgnatius Bernardus Theodorus von Heiden, heer van Wohnung, Nienborg, Ktltersbrock, Tubbergen en Letting-
haus, en Jkvr. Clementine Maria Francisca von Bónninghausen. Hij overleed te Deventer 4 december L925.

15. Marie Theodorine Gijsbertine.
Geboren te Elden 26 november 1856 en overleden te Elden 27 oktober 1-881.

Zij huwde te Elst 8 april 1880 met Albertus Willebrordus Karel ter Beek, een broer van de man van haar zuster
Leonor (no.17), geboren te Vlissingen24 juli 1846, zoon van Joannes Petrus ter Beek en Carolina Christina
Wilhelmina van de Velde; kolonel infanterie K.N.l.L.; Ridder Militaire Willems-Orde. Hij hertrouwde te 's-Gra-
venhage 25 september 1902 met Wilhelmine Henriette Marie Hubertine Camp en overleed te's-Gravenhage
2 november 1913 en aldaar begraven op het rooms-katholieke kerkhof.

16. Arthur Eduward Joseph baron van Voorst tot Voorst.

Geboren te Elden, 1-3 december 1-858, overleden te 's-Hertogenbosch 27 juli
1928 en aldaar begraven op het R.K. kerkhof te Vught. Hij huwde te Arnhem 4
augustus 1891 met Clara Maria Theresia Joanna Helena Thijssen, geboren al-
daar 18 augustus 1864, dochter van Henricus Franciscus Thijssen en Clara
Francisca Maria Heerkens, vrouwe van Melissant, Noorderschorre, Wellestrij-
pe, St.-Elisabethspolder, Altekleen en de Vijf Gorzen. Zij overleed te Vught 19

november 1936 en werd aldaar begraven. Zij was Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau (1928), presidente van de "Maatschappij voor Moederlijke
Weldadigheid" alsook van de "Vereniging voor Moeder en Kind" en tevens van
de "Maatschappij tot verzachting van het lot van behoeftige kraamvrouwen en
hare pasgeboren kinderen", daarvoor werd zij geridderd.
Op19 Mei 1884 promoveerde Arthur Eduward Joseph aan de Rijksuniversiteit
te Leiden op het proefschrift "Aardhaling" (Het gevreesde recht van aardhaling
was een oud gebruiksrecht, verwant aan landonteigening. Dat wil zeggen dat
het waterschap, tegen betaling va n een krappe som geld, zoden en grond mocht
ontgraven van percelen nabij de dijk om de dijk te verbeteren of te verhogen:

'Ten naesten lande ende minste schade'). Hij was candidaat-notaris (1886-1887); burgemeester van Huissen
(1887-1893); lid van de Provinciale Staten van Gelderland, als vervanger van zijn vader, (1889-1894); lid van
de Gedeputeerde Staten van Gelderland (1893); Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Brabant
(1894-1928); curator van de Rijks Universiteit te Utrecht. Maltezer Ridder.
Onderscheidingen: Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw,
Grootofficier in de Kroonorde van België. Voorts was hij drager van de Watersnoodmedaille (1926).

17. Leonor Antoinette Alphonsine.
Geboren te Elden 14 juli 1860 en overleden te's-Gravenhage 3 november 1936.
Zij trouwde te Brummen 30 juli 1895 met Joannes Marie Antonius ter Beek, een broer van de man van haar
zuster Marie (no.15), geboren te Vlissingen 22 augustus 1857, kapitein infanterie K.N.l.L.; overleden te Am-
sterdam 24 mei 1910. Hierna hertrouwde zij te Warnsveld 3 november 1921 met Petrus Nicolaas Bijvoet,
geboren te Overveen (Bloemendaal) 2 augustus l-858 zoon van Martinus Wilhelmus Bijvoet en Geertruida
Elisabeth van Velsen en weduwnaar van (1e) Wilhelmina Henrietta Maria Coolen en van (2e) Theresia Maria
Henriette Vongers van den Biesen. Hijwas bloembollenkweker en overleed te Wassenaar 1-2 april 1933. Leonor
was als kunstschilderes lid van "Arti en Amicitae" te Amsterdam.

18. Henriette Beatrice Leopoldine Maria.
Geboren te Elden 9 april 1862 en overleden te Arnhem 24 augustus 1926. Zij werd te Elden in het familiegraf
bijgezet. Zij was ongehuwd.



Jan Heezen
i nstall atiebed riif b'v'

gas, watêt, sanitait,
central e verwarming
Rijksweg West 51 Arnhem

tel. (026) 381 43 58

info@janheezen.nl

www. jan heezen . n I

'arsrí y

ELDERVELD

Rídderkerkpad I
T:026-3813500



Aan mijn besten Vader, 3 janua ri I92I
Zo luidt de aanhef van de kroniek die Walter jr. baron van Voorst tot Voorst in een groot album aan zijn
vader Walter baron van Voorst tot Voorst voor diens 77ste verjaardag aanbiedt. Naast de kroniek over het
leven van Walter sr. bevinden zich in het album meer dan 100 foto's uit het leven van Walter, baron van
Voorst tot Voorst (1844-L922) en zijn gezin. Een aantal van deze foto's zijn bij dit en de volgende artikelen
afgedrukt. De integraal overgenomen kroniek dateert uit 1921en geeft een mooi inkijkje in het leven van
Walter, baron van Voorst tot Voorst.

Hiermee vangt het olbum aan, gevolgd door de door Wolter boron von Voorst tot Voorst voor zijn voder geschreven kroniek.

3 Januari is steeds voor mij, evenals voor hen, die
hetzij nauw aan U verwant zijn, hetzijtot U in betrek-
king staan door Uwe bezigheden in de functiën die U

bekleedt, hetzij ten slotte tot de categorie der beken-
den gerangschikt moeten worden, een dag geweest
die met gulden letters irl ons geheugen geprent is.

ls het "waarom" hier overbodig, zoo zij het slechts
gememoreerd dat U op dien datum Uwen verjaardag
viert en allen dien dan met den zoo sympathieken
jubilaris inderdaad of in gedachten medevieren en
medeleven; niet in het minst door zijne drie jongens
die hunnen vader als om strijd op de handen dragen.
Want bij allen toch, bij den een meer, den ander
minder, heeft U of Uwe persoonlijkheid een zekere
rol in hun leven gespeeld die steeds aangename en
dankbare herinneringen in hun geheugen terug roept.
Op heden den 3en Januari !92tzij het mijvergund U

aan te bieden dit album, waarin de foto's naar ik hoop
bij U herinneringen zullen levendig doen worden, uit
Uw aan episoden zoo rijk leven.

Alhoewel dit album op zich zelf reeds een voldoende,
ofschoon allerminst volledig, beeld geeft van Uw
werkzaamheid op allerleigebied, zoo mochttoch naar
mijne meening een korte levensschets, daaraan
voorafgaande, niet ontbreken.
Zoowel U Poesje als de Lezer zijn in zijn oordeel zacht,
daar ik er mijten volle van bewust ben, dat een korte
levensbeschrijvingvan een zoo merkwaardig man niet
op volledigheid kan bogen, zoodat men steeds voor
oogen houde, dat dit slechts grepen zijn uit dit zoo
wel bestede leven en de kleinigheden noodzakelijker-
wijze moesten achterwege blijven, hoewel deze het
juist zijn, die Uw karakter zoo typeren, die U zoo groot
maken, die U zoo zeer doen schitteren.
Zoo volge dan hieronder Uw Levensschets met als

voorwoord: "Hony soit qui mal y pense". Een korte
levensbeschrijvingte geven van hem, wiens beeltenis
wij op de voorplaat aantreffen, is voorwaar geen ge-

makkelijke taak.
Wijl men eensdeeld, door een beknopte beschrijving
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van een man, met zulk een veel bewogen leven, hem

geen voldoende recht doet wedervaren, andersdeels'

wijlwij weten dat het den eenvoudigen man, wars van

alle vertoon, geen genoegen doet'

Doch op het gevaar af, hier onbescheiden te zijn,

willen wij toch, uitgaande van het principe: á tout

seigneur tout honneur, in groote trekken een blik

terugwerPen.
Gaarne bieden wij, voor wij daartoe overgaan, Hem

onze eerbiedige verontschuldiging aan'

Geboren te Elden, op den 3en Januari 1844, trad hij

den 28e Maart 1862 in dienst als volontair bij het

Limburgsche Bondscontingent, ging over als Brigadier

bij het lndische leger en werd in 1867 benoemd tot

Luitenant der Cavalerie.

Hij koos de Cavalerie; behoeft hier nog commentaar!

Gij voelt het, waarde lezer, aangetrokken door zijn

liefde voor het paard, kon hij niet anders of hij moest

dát wapen kiezen.

Het paard, dat zoo'n groote rol zoude spelen in zijn

verdere leven.
Doch toen reeds openbaarde zich zijne rij kunstige

talenten op schitterende wijze en ontpopte hij zich

weldra als een ruiter "hors ligne"'

Beschikkende over groote energie en veel pluck,

waren juist die paarden, welke moeilijk te berijden'

of onhandelbaar waren, hem het liefst'

Dan was hij in zijn element en kwam zijn kundige hand

tot zijn volle recht.
Zijn dienst vervulde hij met nauwgezette plichtsbe-

trachting en toonde hij zijn groote liefde voor het

vorstelijk huis op daadwerkelijke wijze door, toen een

zeker Duitscher zich tijdens den Fransch-Duitschen

oorlog weinig sympathiek uitliet over Hare Majesteit

Koningin Sophie, voor Haar den handschoen op te

nemen, hetwelk den Duitscher zijn rechter oor kostte'

Doch aangezien de vooruitzichten in dienst hem niet

voldoende waren en hij hoogere aspiraties koesterde'

werd hem, na daartoe gedaan verzoek, (L87l-) eervol

ontslag uit 's lands dienst verleend'

Hij wilde vooruit, wilde iets praesteeren "he wanted

te make himself". En laten wij hier onmiddellijk aan

toevoegen, dat hij daarin schitterend is geslaagd' He

made himself. Landbouw, veeteelt, waterschappen'

cultures, paardenfokkerij, enz,, dat was zijn voorland'

dat was zijn toekomstig arbeidsveld'

Eénmaal in de Oost, wilde hij ook dáár vooreerst zijn

begonnen looPbaan vervolgen.

tn den oosthoek van Java, in het Pasaroeansche'

werden woeste gronden van het Gouvernement in

erfpacht verkregen en werden deze op talentvolle

wijze herschapen in de heerlijke stichting MOLIO

ARDJO, door iederterzake kundige gecenseerd als een

der beste cultuurondernemingen op Java'

Was de arbeid dikwijls moeilijk, vaak aan groote

schommelingen onderhevig, dan droeg de moreele

steun eener liefdevolle gade, niet weinig tot het

succes bij, en zij het ons vergund hier te constateren'

dat ook Zij zoo verbazend veel deed om ons nu in staat

te stellen een lauwerkrans om zijn eerbiedwaardig
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hoofd te vlechten, zoodat een eeresaluut aan Haar,

die thans reeds sinds meer dan vier jaren sluimert in

haar laatste kille woning, doch steeds in ons aller
harten leeft en zal voortduren, zeer zeker op zijn
p I aats.
Den 28en November 1-873 legde hij zijne hand in die

der edele bruid, vrouwe Adriana, Antonia, Maria,
Susanna van Benthem van den Bergh, die onder de

ruischende palmen van Java's wondertuinen hem
haar liefde en trouwe had verpand, hetwelk het begin
was van een echtelijk samenzijn van 43 jaren, gedu-
rende welk tijdvak deze beau menage tot richtsnoer
had: "één hart, één ziel en één vermogen".
Zij schonk hem drie zoons en eene dochter, Eduard,
Walter en Frans, terwijl helaas het evenbeeld der

T9lder te vloeg ontsf ieP

lijke huis, het schilderachtig gelegen "WESTERVELD"

te ELDEN bijARNHEM.
Na dus 28 jaren - en dezen tellen dubbel- in het land

van smaragd doorgebracht te hebben, is de veronder-
stelling niet te gewaagd, dat een welverdiende rust
hem niet onwelkom zoude zijn.
Doch deze man kón niet stil zitten.
Zich bewegende op allerlei gebied, was o.a. Heem-
raad, thans Hoofdgeërfde van het polderdistrict
Over-Betuwe, in welke functie hij naast het vele dat
hij voor het district deed, toonde een andere (en

zonder twijfel de juiste) opvatting te hebben van het
"noblesse oblige" dan den toenmaligen Dijkgraaf,
Graaf van Lynden van Hemmen, door een armen
drommel uit het slijk te sleuren waarin de Dijkstoel
hem gedompeld had; 13 jaar Nederlandsch Commis-
saris voor de Polders Duffelt en Querdam, voor welke
aan den Lande bewezen diensten hij met het Officiers-
kruis der Oranje-Nassau orde begiftigd werd, maar
vooral op dat van den Landbouw en de veeteelt in het
algemeen, en dat van de paardenfokkerij in het bij-
zonder, zoude het ons te ver voeren ook meer in den
breede te behandelen, wat hij deed voor de twee
eerst genoemde takken van ons volksbestaan.
Het zij genoeg hier te constateeren, dat zijn adviezen
zich steeds kenmerkten door groote soberheid, blijk
gaven van de meest strikte onpartijdigheid, van een
zeer ter zake kundig oordeel en buitengewoon helde-
ren blik en dat, waar hij zijn breede schouders onder
eenig werk zette, dit ook "af" wasl
Verwondert het U dan nog dat hij thans deel uitmaakt
van het hoogste College op dat gebied, namelijk het
Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité, tevens
Voorzitter van de Commissie daaruit, in opdracht
hebbende het daarstellen van een tentoonstellings-
gebouw, waarin de resultaten van hetgeen op land-
bouw- en veeteeltgebied gepraesteerd wordt, ge-

toond zullen worden zoowel aan Nederlander als

vreemdeling; verder dat hij Voorzitter was der Afdee-
ling paarden, tijdens de Landbouwweek te Arnhem,
gehouden in Augustus 1920,ter gelegenheid van het
7S-jarig bestaan der G.O.M.V.L.
Doch een oogenblik langer mogen wij wel stil staan
bij de Paardenfokkerij.
Wanneer wij dan ook het woord "paardenfokkerij"
uitspreken, zweeft ons onwillekeurig de naam van
den Heer van Voorst op de lippen, niet alleen omdat
wij dan denken aan paarden in zijne stoeterij gefokt
of elders gefokt en hier geimporteerd om het Neder-
landse Paard te verbeteren; in het voorbijgaan noe-
men wij eenige cracks van de stal: Diplomatist, Tour-
billon, Hedon Marquis, Hockwold Cadet, Foxley Lely,

Wandale Marjorie, Dutch Danegelt, Young Marquis,
Lady Love, Her Excellency, Queen of Schotland, enz.

B'-,..tt- í " 7/''ts' t"" l '-- '
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Na 28 jaren in de Tropen vertoefd te hebben en de
onderneming zich in een dermate gunstigen toestand
mocht verheugen, dat hij de leiding der exploitatie
daarvan, aan een administrateur kon overdragen,
kwam, evenals de ooievaar bij zijn omzwervingen in

vreemde gewesten zich steeds aangetrokken gevoelt
tot het oude nest, ook bij hem de neigingtotterugkeer
naar zijn geboortegrond boven, en repatrieerde hij in
het jaar 1892, om zijn intrekte nemen in het ouder-
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enz., maar vooral, wijl de Heer van Voorst de man is

geweest, die zoo'n groote evolutie heeft teweeg ge-

bracht in onze Nederlandsche Paardenfokkerij'

Zelf steeds bezield met een zeldzame voortvarend-
heid, waarbij kwam, dat de Heervan Voorst in de Oost

steeds paarden met "bloed" bereden had, daar

voelde hij dat de tijd allengs gekomen was om verbe-
teringte brengen in het Nederlandsch Paard' Hoewel

Z.H.W.Geb. de goede hoedanigheden daarvan niet
wegcijferde en ook op hare juiste waarde wist te
schatten, daarwas hijzich toch zeergoed bewust, dat
het Nederlandsche Paard miste: adel, gang, (vooral

ook snelheid), maar bovenal bloed.
De tijd van de trekschuit was voorbij, zoo redeneerde

hij, en als eerste aanschouwelijk voorbeeld voor de

juistheid zijner meening, diende de groote lnternati-
onale Paarden-Tentoonstelling in 1893 te Schevenin-
gen gehouden en werden toen door hem een span

hoogbekroonde paarden aangekocht. ail velen zullen

de bekende schimmels Molio en Ardjo nog versch in

het geheugen liggen.
Zitting hebbende in verschillende commissie's waar-

van de Provinciale Regelingscommissie in Gelderland,

de Vereeniging het Geldersch Paardenstamboek, nu

opgelost in de Nationale Vereeniging tot bevordering
van de Paardenfokkerij in Nederland, de Vereeniging
van Hengstenhouders in Nederland, enz. enz. welke

de meesttoonaangevende zijn, en de Heervan Voorst

het Voorzitterschap bekleedt, zoo mede tal van ande-

re, die zich allen ten doel stellen de fokkerij te bevor-

deren en te verbeteren, wilde hij niet alleen den

fokkers bijstaan door zijn onbevangen adviezen en

groote werkkracht, neen, ook daadwerkelijk wilde de

Heer van Voorst hen aantoonen, dat, hoewel de

fokkerij in Nederland zich in een zekeren bloei mocht
verheugen, de paarden hier te lande niets anders

waren dan kruisingsproducten van te veel uiteenloop-
ende rassen, en men moest trachten den hengst bij

hem passende merrien te geven om op die wijze meer
gelijksoortige grootheden te verkrijgen. Dat dit,
hoewel theoretische en practische kennis hand aan

hand gingen, niet zoo gemakkelijk was, wie zal 't
ontken nen?
Voor den ingewijde brengt de paardenfokkerij, naast

zyn vele lichtpunten, ook tal van groote teleurstellin-
gen teweeg.
Vergissen wij ons niet dan waren zijn eerste fokpro-
ducten getrokken van den Anglo-Normandischen
hengst "Luctor", toenmaals eigendom van de Provin-

cie Gelderland en uit Andong die den Anglo -Normand

Horatius tot vader had.

Waren de adviezen inzake paardenfokkerij aan de

Regering talloos, werd hij meermalen aangezocht om

als voorzitter van aankoop-commissie's hengsten

voor Rijk en Provincie in te Buitenland aan te koopen,

zoo is het ons aangenaam te kunnen vermelden, dat
dit ondankbaar werk steeds tot volle tevredenheid
van fokkers en lastgevers werd uitgevoerd. Van deze

door hem ingevoerde hengsten noemden wij er reeds

eenigen hierboven.
Toen in 1903 de provincie Gelderland hare paarden

publiek verkocht, aarzelde hij dan ook niet den zoo

hoog in het bloed staanden Tourbillon voor zich aan

te koopen en mocht hij het genoegen smaken van

dezen hengst zeldzame dieren te fokken' Vooral

werden zijne fokproducten gaarne gekocht door de

Remonte-Commissie en moet het, te meer daar op

het huidige moment, het vraagstuk van het leger-

paard aan de orde van den dag is, een groote voldoe-
ning voor den Heer van Voorst geweest zijn, toen een

Kind van Tourbillon op het gehouden Concours Hip-

pique te's-Gravenhage de KONINGINNEPRIJS mocht
behalen, voor het beste in Nederland gefokte rijpaard'

Dezen zomer won hij nog den Kampioensprijs met
Foxley Lily, voor de beste merrie, geschikt tot het
fokken van Remonte-paarden.
Doch als het getij veranderd moet men de bakens

verzetten.
Dat begreep ook de Heervan Voorst. Men begon meer

te vragen naar gang, men wilde meer actie. Daartoe

droegen niet alleen de buitenlandsche concoursen bij,

maar ook en niet in de minste, de Vereeniging tot
Bevordering van de Paardenfokkerij in Nederland, tot
welker oprichting (1903) de Heer van Voorst mede

den grooten stoot heeft gegeven. Daar werd aan

publiek en fokkers aanschouwelijk voorgesteld wat
men wenschte en in welke richting men fokken moest.

Kosten noch moeite sparend, in 't belang van onze

paardenfokkerij, aarzelde de Heer van Voorst niet,

den beroemden, overbekenden Champion Diploma-
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tist (volgens Engelschen "The Highest actioned Horse
in the world") voor ruim f. 12.000.-- aan te koopen;
bij welke gelegenheid den Heer van Voorst voor dit
staaltje durf, dat als een donderslag uit helderen
hemel in de paardenwereld viel, een warme ovatie
werd gebracht.

Onnoodig is het in herinnering te brengen, welk suc-
ces de Heer van Voorst met dit paard had (het is toch
winner van meer dan 50 championaten en meer dan
100 eerste- en eereprijzen over de geheele wereld),
doch toch willen wij hier memoreeren, dat Diploma-
tist op de groote tentoonstelling in L9O7 in den Haag
gehouden, het eenigste paard was, dat de hooge eer
genoot van de prijswinnende paarden, die voor Hare
Majesteit paradeerden, door Haar teruggeroepen te
worden. Dat moet voor den grooten fokker wel een
onvergetelijk oogenblik geweest zijn.
Waar steeds nog bij velen de richting der fokkerij
welke de Heer van Voorst voorstond, tegenkanting
ondervond, als zijnde volgens hen "niet je ware", daar
werd toch tijdens bovengenoemde Landbouwweek

De P rovincío Ie Rege li ngscom missie h u ld igt hoo r voo rzitte r o p zij n

75ste verjoordag.

te Arnhem, de juistheid zijner zienswijze niet alleer:

bewezen, doch ook de kroon op zijn werk gezet, want
daar versloegen de Hackneys alle andere rassen eÍ:

brachten Foxley Lily en Hockwold Cadet respectieve-
lijk de Kampioensprijs voor merries en hengsten mede

naar Elden.
Doch vooral als Voorzitter van de Provinciale Rege-

lingscommissie in Gelderland en als zodaanig ook

Voorzitter van de Vereeniging het Gerdersche Paar-

denstamboek, heeft de Heer van Voorst zijn sporer
verdiend. Dáár was hij, zooals overal elders waar mer
zijn diensten noodig had, "the right man on the righ:
place".
Want zoo ergens, dan waren dáár dikwijls zeer moei-

lijke vraagstukken op te lossen; als leider der verga-

deringen kenmerkte hij zich steeds door een zeer

onbevangen oordeel, als hoogst sympathiek debate:
en meermalen was zijn geduld en werkkracht, voora
bij het Geldersch Paardenstamboek, waar men me:

zoveel verschillende elementen te kampen had, eer-

bied-afdwingend.
Op alle keuringen steeds vooraan en No.1op't appé

roepen wij onwillekeurig uit: "Wat is men toch nog

jong als men 77 jaar is"; waaraan wij gaarne der
wensch toevoegen, dat het hem gegeven moge zijr
nog in lengte van dagen de ziel te zijn van onze Ne-

derlandsche Paardenfokkerij.
Promoveerde hij Summa Cum Laude bij Professor'

Nimrod, zoo beoefende hij de anderetakken van spon
ook met succes, o.a. sprong hij in 1885 gekleed te
water om zijn zoon Walter het leven te redden; bond
na in geen 25 jaren gereden te hebben de schaatser
onder om er mede weg te rijden, menige jongere

beschaamd makend; schermde zoo, dat het zelfs ir
Duitschland weerklankvond en was,last but not least

een ruiter par excellence.
Karaktereigenschappen? Wij kunnen kort zijn er
volstaan met te zeggen, dat de Heer van Voorst is ede

door zijn geboorte, maar nog meer door zijn deugd:

dat hij is een kind in de boosheid, een man in 't ver-

stand en door zijn beminnelijkheid en hoffelijkheic
een sieraad in elken kring; de hoop en de glorie var
velen.
Schilderde ik hiermee in grove trekken het leven dat

achter u ligt, zoo wil ik eindigen met den wensch dat

U nog lange, lange jaren moge staan in het volle leven
gekoesterd door de warme stralen van een zon van

voorspoed.
DAT AJ ZOO.

Uwe zoozeer liefhebbende zoon,
Walter.
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Walter baron van Voorst tot Voorst (L844-I9221, de tweede
baron van landgoed Westerveld in Elden

De "oude baron" Walter van Voorst tot Voorst is een begrip in Elden. Hij was in het dorp een vooraanstaand
persoon, die met zijn landgoed ook de grootste werkgever was. Naast een vaste kern werknemers bood
Westerveld met zijn uitstekende boomgaarden veel seizoenswerk. Deze werkrelaties vormen de ingrediën-
ten voor de verhalen die in Elden bekend zijn. Samen met inzage in oude documenten en het prachtige

fotoalbum van de familie Van Voorst tot Voorst is het nu mogelijk een totaal beeld te schetsen van deze

bijzondere man.

Walter wordt 3 januari 1844 op Westerveld geboren.

Hij is het zevende kind van Eduardus Ludovicus baron
van Voorst tot Voorst en Barbara Catherina Josephina

Debets. Hij heeft twee oudere broers die op jonge

leeftijd overlijden. Walter meldt zich op 18-jarige
leeftijd als volontair aan bij het 5e Regiment Dragon-

ders-Limburgs Bondscontingent, gelegerd in de Bo-

reelkazerne in Deventer. Na overplaatsing als korpo-
raal bij het Koloniaal Werfdepot bereikte hij in 1863

Nederlands-lndië na een reis van drie maanden met
het schip 'staatsraad van Ewijk'. De paardenliefheb-
ber Walter wordt daar ingedeeld bij de Oost- lndische
Cavalerie. Van zijn diensttijd zijn prachtige foto's be-

waard gebleven. Een foto uit 1864 is waarschijnlijk de

oudste foto die van een Eldenaar nog bestaat. ln 1867
wordt Walter bevorderd van wachtmeester tot
tweede luitenant der Cavalerie.

l::',:,t,:t,;, ,uru, 7/fr1L. Íaro, t,an ïaorsl lal í6o..sí., .-. ;,:*l
-,'i Jr',Jorérl1 "1e ( a;/tlerte 0 J lcqez'

Op eigen verzoek krijgt hij in I871, eervol ontslag.
ln die periode leert Walter zijn toekomstige vrouw
kennen. Het huwelijk met Adriana Antonia Maria
Susanna van Benthem van den Bergh (1850-1916)

vindtop 29 november 1873 in Soerabaja op Oost-Java
plaats. De vader van Adriana, t.w. Theodorus Thomas

Hendricus van Benthem van den Bergh is dan advo-
caat en procureur bij de raad van justitie in Soerabaja.

ln 1861 is hij met zijn gezin voor deze functie verhuisd
van Zaltbommel naar Nederlands-lndië. ln Zaltbom-
mel was hij gemeentesecretaris.
Walter en Adriana wonen de eerste jaren van hun

huwelijk in Bagoe in de regio van Probolingo bij een
particuliere suikerfabriek, waar Walter werkzaam is.

Na het eerste jaar van hun huwelijk wordt op 17 no-

vember 1874 hun zoon Eduardus Ludovicus geboren.

Op2Lfebruari 1876 krijgen zij een dochter, genaamd
Adriana Minette Casparine, die drie maanden later al

komt te overlijden.
Op 17 maart 1882 wordt hun tweede zoon, Walter,
gebore n.

Waarschijnlijk in 1-883 komt er een eind aan hun

verblijf in Bagoe. De uitbraak van de serehziekte in de

suikerrietteelt is wellicht aanleiding hiervoor ge-

weest. Uit twee berichten in 1883 van het Soeraba-
jaanse Handelsblad blijkt dat Walter daarna onderne-
mer is van de Cultuuronderneming Molio Ardjo op de

flank van de vulkaan Smeroe in het district Malang. ln

het familiealbum staat een interessante foto, waar-
schijnlijk gemaakt bij ondertekening van het erfpacht-
contract, waarop ook het lndisch personeel staat af-
gebeeld. Waarschijnlijk is de foto gemaakt bij de

woning van de resident van Pasoeroean, het gebied
waar Molio Ardjo, dat "gelukkig en vredig" betekent,
toebehoorde. Eduard Th. Th. H. van Benthem van den

Bergh (1846-1911), zwager van Walter, is daar in 1883

controleur 1e klas. Deze Eduard stond toen aan het
begin van een bijzondere carrière in lndië. Via deze

baan klimt hij op van assistent-resident tot resident.
Hij beëindigt uiteindelijk zijn loopbaan in 1903 als

resident van Preanger op West-Java.

Het huis van de resident in Pasoeroean heeft ook nog

een literaire geschiedenis. ln L900 logeert Louis

f



Het gezin Von Voorst tot Voorst in Bogoe; v.l.n.r. Adriono, Wolter, Eduord, Wolter baron von Voorst tot Voorst en hond Bqnko
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Mogelijk de woning von de resident van Pasoeroeon bíj de ondertekening van het erfpachtcontroct.
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Couperus in dit huis en schrijft hier het eerste deel
van zijn beroemde boek 'de Stille Kracht'.
Deze foto en de prachtige foto's van Molio Ardjo met
de vele Javaanse plantage-arbeiders, die toen koelies

werden genoemd, zijn gemaakt door de fotografische
studio Salzwedel uit Soerabaja. De foto's van het
zware werk van de koelies op de koffieplantages laten
zien wat Multatuli in "Max Havelaar" zo treffend heeft
besch reven.

*r:,:

ln 2009 is een prachtig fotoboek met de titel 'ln het
voetspoor van Louis Couperus' van Karin Peterson
uitgegeven. Dit boek is een eerbetoon aan de fotogra-
fische studio Salzwedel. Een aantal foto's uit dit boek
vinden we ook terug in het fotoalbum van de familie
Van Voorst tot Voorst. Het fotoboek van Karin Peter-

son is een tijdsbeeld van Oost-Java waar Walter met
zijn familie woonde en werkte.

ln 1884, een jaar na aankomst op Molio Ardjo, wordt
op 19 mei hun jongste zoon Franciscus Anton Josep-

hus Carel geboren. De eerste jaren
wonen er meer leden van de familie
Van Benthem van den Bergh op de
onderneming. Jan Frederik (1855-1938)

opgeleid tot civiel-ingenieur, had de

functie va n administrateur. Deze func-
tie heeft hij zo'n veertig jaar met veel
succes vervuld. Voor zijn pionierswerk
is hij al in 1899 in de adelstand verhe-
ven en mocht zich sindsdien jonkheer
noemen.
De binnenlanden van Java zitten vol
gevaren. Zo meldt de plaatselijke
krant in 1883 dat een postloper van

Walter baron van Voorst tot Voorst wordt overvallen
en vermoord. Hijwordt beroofd van twee kistjes met
geld.
Ook het natuurgeweld is in dit gebied een groot ge-

vaar. Bij heftige uitbarstingen van de vulkaan de

Smeroe in 1BB5 worden percelen van de plantage
door steenlawines verwoest. De familieleden zijn dan
inmiddels geëvacueerd en met een stoomschip via

Singapore in Batavia aangekomen. De uitbarstingen
van de Smeroe hebben het succes van

de onderneming niet in de weg ge-

staan. Koffie, thee en rubberwaren de

belangrijkste producten. De Robusta

koffie van Molio Ardjo behoorde tot
de beste koffie van Java.

Na het overlijden van zijn vader baron
Eduardus Ludovicus van Voorst tot
Voorst in 1891 besluit Walter na bijna
30tropenjaren in 1-892 metzijn familie
terug te keren naar Elden. De oudste
zoon Eduardus blijft achter op Java om

de middelbare school af te maken. De

,' Javaanse baboe Sina, sinds de geboor-

te van de oudste zoon Eduardus in
' dienst bij de familie, komt wel mee uit

lndië. Zij zal haar verdere leven delen
met de familie in Elden. Haar graf bij

de Bonifatiuskerk is bewaard geble-
ven. Het grafschrift maakt pijnlijk dui-
delijk dat de familie Van Voorst tot
Voorst met details van haar afkomst

niet bekend was. Een mooie foto van deze Javaanse

vrouw uit het familiealbum geeft haar in ieder geval

een gezicht.

Met de verhuizing naar Elden wordt de exploitatie van

Molio Ardjo overgedragen aan de tweede man van de

onderneming, zijn zwager de administrateur Jan

Fredrik van Benthem van den Bergh. De ontginningen
van woeste gronden rond Molio Ardjo gaan onder zijn

leiding gestaag door en er worden nieuwe plantages

en wegen aangelegd. ln 1892 r^,,ordt er zelfs een stalen

<:) zerza -,.
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brug van 50 meter gebouwd over een rivierbedding
van de Smeroe, die dwars door de onderneming loopt.

Met de komst van Walter naar Westerveld is de on-

derneming Molio Ardjo formeel gevestigd in Elden.

Op 11 oktober 1897 wordt een naamloze vennoot-

schap opgericht, genaamd'naamloze vennootschap

Cultuurmaatschappij Molio Ardjo'. Voor de inbreng

van zijn onderneming in deze vennootschap ontvangt
Walter eenmalig f 100.000 en 700 aandelen van elk

f 1.000. AdministrateurJan Frederik van Benthem van

den Bergh verwerft 99 aandelen en Thomas Theodo-

rus Hendricus Eduard van Benthem van den Bergh 1

aandeel. Deze persoon en de heer E'V. Gans, directeur
van de Handelmaatschappij "Amsterdam" en de

oudste zoon van Walter worden benoemd tot com-

missaris.
Het jaarsalaris voor Walter als directeur van de N.V.

wordt vastgesteld op f L0.000 per jaar. Een vorstelijk
salaris vergeleken met het jaarinkomen van f 300 tot
f 400 van een gewone arbeider.
Voor de schatrijke Walter is zijn leeftijd en vermogen
geen reden om het rustig aan te doen. Hij is actief in

veel maatschappelijke verenigingen en instellingen.

Het voorzitterschap van tal van verenigingen levert

Walter landelijke bekendheid op. Door dit werk ont-

moet hij regelmatig leden van het Koninklijk Huis en

met Prins Hendrik was hij persoonlijk bevriend.

Op Westerveld kan Walter zich uitleven in zijn grote

passies: paardenfokken, jacht en fruitteelt. Het land-

goed Westerveld met 33 hectare landbouwgrond
heeft veel boomgaarden. De aanplant van het Peren-

laantje met de vele soorten perenbomen zijn in op-

dracht van Walter geplant. De enorme opbrengsten

van Eldense Blauwen en de Westerveldse kersen

bieden werk aan veel seizoenarbeiders. Op een foto
uit het album van de kersenoogst in L918 staan meer

dan 20 fruitplukkers. Walter is met zijn hoogstamfruit-
bomen even succesvol als met zijn koffieplantages op

Java. Het huis Westerveld wordt gerenoveerd en het

landgoed krijgt daardoor een luxe uitstraling' Het

personeel wordt fors uitgebreid. Op een foto, ge-

maakt op de 75-ste verjaardag van Walter, staan 23

mannelijke werknemers. Een foto van de vrouwen die

in de huishouding werkzaam zijn, is niet gemaakt.

Foto's in het album tonen de feesten en jachtpartijen

op Westerveld, waar de Eldenaren maar zijdelings

weet van hebben. Voor de jacht heeft de baron zijn

eigen jachtopziener in dienst. Het huis van de jacht-

opziener en hettuinmanshuis zijn de enige gebouwen

van het landgoed die in de oorlog niet zijn verwoest.
Prins Hendrik is regelmatig te gast op Westerveld en

hij heeft er zijn eigen logeerkamer. De jachtfoto's
geven een historische inkijk in deze exclusieve sport.

Van enig wildbeheer lijkt geen enkele sprake gezien

de hoeveelheid afgeschoten wild.
Het meeste geld besteed Walter echter aan de stoe-

terij van Westerveld.
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De aanschaf van de Engelse hackney 'Diplomatist' in
1906 is het begin van een hele reeks toppaarden van
dit ras. Walter is met deze aankoop eigenaar van het
duurste paard van Nederland. ln de feestrede ter
gelegenheid van zijn 75-ste verjaardag blikt zijn zoon
Walter jr. uitgebreid terug op de successen van Elden-

se paarden. ln diezelfde feestrede worden de vele
maatschappelijke bestuursfuncties van Walter be-
schreven. Die opsomming is zeker niet volledig. Niet
vermeld is zijn rol in het "Bestuur ter bevordering van
den aan leg door de Over-Betuwsche Tram maatschap-
pij". Al in 1898 dient hij een aanvraag in bij de Ge-

meenteraad van Arnhem. De aanvraag is bedoeld om
een concessie te krijgen voor de aanleg van een
elektrische tram uitgevoerd door de maatschappij
'Helios' uit Keulen. Deze tram zou vanuit de Over-Be-
tuwe via de schipbrug aansluiting moeten krijgen met
de Arnhemse markt. Dit vooruitstrevende plan is in-
gegeven doordat de wekelijkse handel op marktda-
gen in Arnhem voor 75 % uit de Betuwe komt. Het
plan voor realisering van een Betuwsche tram kent
veel tegenslagen. Door het faillissement van de Arn-
hemsche Bankvereniging in 1907 gaat veel investe-
ringsgeld verloren en komt zijn tram niet van de
grond. Op 30 augustus 1909 wordt door de Betuwsche
Stoomtramweg Maatschappij de lijn Elden-Huissen--

Bemmel-Lent feestelijk in gebruik genomen in aanwe-
zigheid van de minister van Waterstaat, mr. L.H.W.

Regout. De rit wordt in Elden onderbroken om de
baron te eren voor zijn jarenlange inspanningen.

Zijn overlijd enin 1922 is het einde van een bijzonder
leven van een aimabele baron.
Zijn lievelingspaard begeleidt een lange begrafenis-
stoet van Westerveld naar het kerkhof van de Bonifa-
tiuskerk aan de Huissendijk. Het lichaam van Walter
wordt bijgezet in het familiegraf waar zijn vrouw in

1916 is begraven. Omdat zij van protestante huize is,

is zij en vervolgens ook haar man aldaar begraven.
Uit bestudering van de memories van successie van

de Over-Betuwe blijkt dat de eens zo rijke baron een
schuld achterlaat van f 128.805.
De oorzaak van de schulden is niet bekend, maar de

paardensport heeft waarschijnlijk veel geld gekost.
Een Eldens gezegde is hier wellicht van toepassing:

Mannen met paarden
hebben een hemel op aarde
maar komen ze te sterven
dan valt er niets te erven.
(bron Mw. D. van Kesteren-Bosman)
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Altijd in de
buurt A
ledereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig
Adviseurs in dorpen en kleine steden. Gewoon,
een kantoor om de hoek met een bekend
gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u
dat wilt. Op kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.
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HeVeling Bancaire diensten

Heveling Bancaire diensten
'le Laurenskamp 2
6842 AM ARNHEM
T (026) 381 49 04
E infoqheveling.nl
I www.heveling.nl

Wij zijn uw bank.
RegioBank
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Walter baron van Voorst tot Voorst (1884-1951), de derde
baron van landgoed Westerveld in Elden

Toen Walter in 1892 als tienjarig zoontje van Walter baron van Voorst tot Voorst op het landgoed kwam
wonen had hij vast niet kunnen vermoeden dat het landgoed ooit zijn eigendom zou worden.
Vaak zie je dat zo'n bezit overgaat op de oudste zoon, maar hier liep dat anders.

Zijn oudere broer Eduardus Ludovicus had kennelijk geen behoefte aan het bezit en zo werd Walter sinds

het overlijden van zijn vader op 6 juli t922 de trotse bezitter van het landgoed.

krant, waarin middels publieke verkopen onder ande-
re 750 zwaar geladen pruimenbomen met een ge-

schatte opbrengst van 100.000 kilo op het landgoed
Westerveld te koop worden aangeboden. Het gaar

hierbij om Eldensche Blauwen en Belle de Louvain.

De aandelen van zijn vader in de N.V. Cultuurmaat-
schappij Molio Ardjo komen in 1924 in handen van de

lnternationale Crediet-Handelsvereeniging Rotter-
dam. Hiermee zijn de banden tussen Van Voorst tot
Voorst en Molio Ardjo definitief verbroken.
Eveneens is hij in 1-924 genoodzaakt, via inschrijving,
door Notaris Nolet te Arnhem 110 eikenbomen
staande op het landgoed Westerveld te verkopen.

-, 19 t,(/Ja/ter-..

Op de 31ste van dezelfde maand trouwt hij in Berlijn
met zijn geliefde Xenia Utkin, geboren op 22 augustus

1895 te Charkow (Rusland). Zij is dochter van Gregori
en Marie Wasilenko lwanitska en gescheiden echtge-
note van Boris Jacob Dobrowolsky. Uit dat huwelijk
heeft zij een dochter genaamd Hoela en een zoon

Boris. Samen krijgen zrj op L4iuni 1924 een zoon, die

die ook Walter wordt genoemd.

Doordat de vader van Walter bij zijn overlijden in 1.922

een flinke schuld achterlaat is zijn financiële positie
niet rooskleurig te noemen. Hij voert dan ook direct
bezuinigingen door en ontslaat personeel, waarvan
een aantal Eldense werknemers de dupe is.

Hierdoor is hij niet meer in staat om al het fruit van

de diverse fruitbomen door zijn eigen personeel te
laten oogsten en verschijnen er advertenties in de

De band met de Eldense bevolking is goed te noemen,
hetgeen blijkt uit het feit dat de baron toestemming
geeft om op 4 en 5 september !924 op zijn terrein een
grote danstent van ongeveer 40}m2te plaatsen voor
het houden van de Oranjefeesten, waarbij het Beier-

sche Muziekkorps uit Arnhem optreedt.

Walter baron van Voorst tot Voorst is evenals zijn

vader een groot paardenliefhebber. Hij neemt dikwijls



aan verschillende concoursen deel. Enkele namen van
zijn paarden zijn Xenia My Beauty, Non Pareil, Kali en
Lilith, waarmee hij zeer succesvol is en vele prijzen
behaa lt.
Tevens bekleedt hij diverse bestuursfuncties, zoals
hetvoorzitterschapbijdeNederlandseVereniging..i.
van eigenaren van concourspaarden.
ln 1925 staat hij aan de wieg van de oprichting van
het comité van fokkers van warmbloed-paarden, :. i.._ ,., __,,

waarva n hij voorzitter wordt. ln 1926 wordt onder zijn
leidingdevereniginghetGelderschPaardenstam-
boek heropgericht. Ook daar wordt hij voorzitter van.
ln I92B wordt hij commissaris van de Maatschappij
voor Zaadselectie en Zaadteelt Zwaan en v.d. Molen
te Voorburg.
Alveeleerder,in1924,ishijcommissarisgewordeni
bij "Matafto" dat een middeltegen mond -en klauw- , 

'' '

zeer op de markt brengt. Dit bedrijf komt in 1930 in
een kwaad daglicht te staan door een strafrechtelijk
onderzoek naar mogelijke malversaties.
Ook komt Walter baron van Voorst tot Voorst in op- ..

spraak vanwege zijn commissariaat bij de Commandi-
taire Vennootschap "Vertrouwens Veehandel" dat
van fraude wordt verdacht.
Mogelijk dat de crises in de jaren '30, een financieel
moeilijke periode, hem ertoe brengt zich te verbinden :

aan dubieuze bedrijven.
Ook doet in Elden het hardnekkige gerucht de ronde
dat zijn echtgenote Xenia baronnesse van Voorst tot
Voorst een gat in de hand heeft.

Hoe het ook zij, in het najaar van l-93L vindt er een
gedwongen verkoop plaats van landgoed Westerveld Hoe vergaat het Walter na deze gedwongen verkoop?
en aanliggende percelen. Walter baron van Voorst tot Voorst verhuist naar
Middels een executoriale verkoop vindt op 7 oktober 's-Gravenhage waar hij op 3 oktober 1932 failliet
1931 bij café de Engel te Elden bij inzet de eerste wordt verklaard. Dit faillissement wordt al op I no-
verkoop plaats bestaande uitIT percelen. Op 21 ok- vember 1932 wegens gebrek aan baten opgeheven.
tober 1931 vindt de toeslag in hetzelfde cafe plaats. Ztjn huwelijk met Xenia Utkin wordt op 16 september
De meeste percelen worden aangekocht door N.V. 1947 door de Arrondissementsrechtbank in 's-Gra-
Bouwmaatschappij "Park-West" te Amsterdam, een venhage ontbonden
op 13 november lg24opgerichtedochtermaatschap- Op t2juni 1948 treedt hij in Londen in het huwelijk
pij van N.V. Algemene Credietbank te Amsterdam. met Mariëtte Jacqueline Wilhelmine Jeanne van
Deze laatste naamloze vennootschap was overigens Glabbeek, geboren op L mei 1906 te Rotterdam. Het
de initiatiefnemer van de publieke verkoop. echtpaar blijft kinderloos.
Huize Westerveld, het koetshuis met omliggende Zijn ex-echtgenote Xenia Utkin, die inmiddels in Breda ii

grond en de tuinmanswoning komen uiteindelijk in woont, komt in 's-Gravenhage op 17 maart 1950 te I
handen van de heer W. Velgersdijk uit Rijswijk die het overlijden. r

huisvervolgensgaatgebruiken als buitenverblijf voor Walter baron van Voorst tot Voorst overlijdt op 10
zun gezrn. december 1-951- te Woluwe-Saínt-Pierre gelegen in

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt begra-
Daarmee komt een einde aan de bijna 100 jaar, dat ven in hetfamiliegraf van zijn ouders in Elden.
huize Westerveld door een baron van Voorst tot Mariëtte Glabbeek komt op 4 januari 1961te Tienen
Voorst wordt bewoond.
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Landgoed "Westerveld" Elden bij Arnhem zoals ik het heb
gekend in de jaren L92O tlm 1930.

Onderstaand verhaal is door de heer R.J. Addink te Velp op zijn vakantie in april 1988 in Mallorca opgete-
kend voor Franciscus Anton Josephus Carel baron van Voorst tot Voorst, geb. 1925.
Rutger Jan Addink geboren op 15 mei 1911 en in Velp overleden op 2 maart 1989 is een zoon van Mevrouw
J. Addink-Vinke en Mr. J. Addink. Na het overlijden van zijn vader is zijn moeder op 2 april 1918 getrouwd
met Franciscus Anton Josephus Carel baron van Voorst tot Voorst, geb. 1884. Door dit huwelijk is R.J. Addink
veel op het landgoed Westerveld geweest. Zijn moeder is al een jaar na haar huwelijk met de baron van
Voorst tot Voorst op 14 mei 1919 overleden. Op ll januari 1923 is de baron hertrouwd met Jkvr. Antoinet-
te Marie Ernestine Hubertine van Aefferden. Zij krijgen twee kinderen: Susanna Marie Antoinette geb. in
L924 en Franciscus Anton Josephus Carel geb. in 1925.
In hetgeen Rutger Addink heeft opgetekend, geeft hij een mooi beeld van hoe het landgoed Westerveld in
de tijd van Walter baron van Voorst tot Voorst er uit heeft gezien. Naar aanleiding van deze beschrijving
heeft de echtgenoot van Suzanna Marie Antoinette van Voorst tot Voorst t.w. : Jacques Oscar Marie
Ghislain Albert Coomans de Brachène, architect van beroep, een aantal prachtige schetsen gemaakt van
huize Westerveld. Bij dit artikel hebben we er een aantal van geplaatst. Onderstaande tekst is een bijna
letterlijke weergave van de herinneringen van Rutger Addink aan het landgoed Westerveld.

Familiefoto ter gelegenheid von de 75ste verjoordag van Wolter boron van Voorst tot Voorst: v.l.n.r. Frans, Wolter jr., Annie boron-

nesse von Voorst tot Voorst-Vinke, Rutger Addink, Eduord, Wolter en Annie Addink.(foto van 3-1-1919).

"Deze herinneringen worden op schrift gezet aange-
zien ik mogelijk de laatste ben die het bewust heeft
meegemaakt. Rekening moet worden gehouden dat
het in middels ruim vijftig jaar geleden is. Het overzicht
is dus verre van volledig. Sommige dingen ben ik dan

ook kwijt, bijvoorbeeld: op welke plaats in de jaren
'20 de broeikassen werden gebouwd? En waar men
met het huisvuil bleef? Echter is mijzoveel bijgebleven
dat ik meen goed te doen dit voor de toekomst vast
te leggen.
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"Westerveld" was gelegen aan de Drielse Dijk. Bijeen
flauwe bocht in de dijk was de afrit naar de villa ge-
markeerd door twee stenen zuilen voorzien van
vrouwenfiguren. Bij de afrit bevond zich een lantaarn-
paal waarin elke avond van donker worden tot 22.00
uur een brandende petroleumlamp geplaatst werd.
ln het gras tegen de dijk lag een houten trapje voor
het aan- en uitdoen van de lamp.
Onder aan de dijk woonde de 1e tuinman Dorus van
Baal. Te zelfder hoogte maar met een stuk bouwland
daartussen woonde de jachtopzichter Sander Maters.
Beide huizen grensden pal aan een appelboomgaard
van de verderop wonende Dames Dijkshoorn en
vormden de oostgrens van het Landgoed "Wester-
veld".
Ging men de afrit van de dijk af dan had men ter lin-
kerzijde het front van de villa. Vanuit de eerste etage
keek men over de dijk heen en had men een prachtig
vergezicht over de Rijn naar Arnhem.
Midden voor de villa was een groot grasveld met in
het midden een rozenperk met middenin een zonne-
wijzer.
ln de hoek die werd gevormd door de afrit en de dijk
bevond zich een zeshoekige theekoepel. Volledig in-
gericht met kleed op de vloer, schilderijtjes aan de
wand, meubilair en serviesgoed. Daar werd in de tijd
dat mijn moeder op Westerveld was thee gedronken.
Ook zat zij er vaak te lezen of te werken aan haar
Engelse cursus.
Aan de villazijde van de afrit liep evenwijdig een circa
2 meter hoge muur van rode baksteen die gecamou-
fleerd werd door bosschages.
Eenmaal voorbij het huis ging een stenen weg naar
links verder het landgoed in. Ging men echter rechtuit
dan leidde een brede grintlaan naar de Kolk. De laan
had links en rechts een rij bruine beukenbomen.
Tussen de linker rij bruine beuken en de daar aan
evenwijdig lopende circa2 meter hoge muurvan rode
baksteen lag in de grond gegraven een waterleiding-
buis waardoor het water uit de Kolk werd gepompt
met handkracht naar de villa waar op de zolder een
groot waterreservoir was. ln de buis bevonden zich
filters en verschillende zaken waardoor het water
gepompt werd zodat het water gefilterd werd.
Aan de overzijde van genoemde muur lag de oude
tennisbaan die echter niet meer als zodanig werd
gebruikt maar waar overdekte broedplaatsen waren
gemaakt voor het fokken van later voor de jacht uit
te zetten fazanten. De fazanteneieren werden uitge-
broed door krielkippen. Achter de tennisbaan langs
de Kolk stonden perenbomen (Clapp's Favoriete).
Liep men om de Kolk heen aan de voet van de dijk die
met de kolk meedraaide dan kwam men op een on-
bebouwd stuk grond dat over een grote oppervlakte

bedekt was met in het wild groeiende "Vergeet-mij--
nietjes" die als een blauwe deken de grond bedekte.
De Kolk was verder omgeven door bos.
Langs de Kolkzuidzijde waren op circa 10 meter van
de waterkant rietmatten opgesteld in de vorm van
een scherm met op die 10 meter allerlei lage struiken.
Dit was om de wilde eenden een rustige broedplaats
te bieden.
ln het broedseizoen mocht dan ook niemand dat
terrein betreden behalve de jachtopziener Maters. Bij
de jachtpartijen werd de jacht altijd besloten met de
eendenjacht. De jagers werden dan opgesteld aan de
buitenzijde van de dijk. Bij de rietmatten werd enig
lawaai gemaakt en gingen de eenden bij honderden
op de vleugels en de dijk over.
ln de Kolk bevond zich een eilandje waar Xenia van
Voorst bij voorkeur de thee gebruikte. Het moest dan
wel goed weer zijn want dat was niet overdekt. Het
bosje rond de Kolk werd ook altijd gebruikt bijjacht-
partijen voor de zich bevindende uitgezette fazanten.
Nu had men op "Westerveld" een opgezet konijn dat
op een boomtak was bevestigd alsof hij wilde weg-
springen. Dat opgezette geval werd dan in het bosje
gezet als grap en prompt werd er door de jagers op
geschoten. Het verhaal gaat dat deze grap ook is uit-
gehaald ten opzichte van de aan een jacht op "Wes-
terveld" deelnemende Prins Hendrik.
Aan de oever van de Kolk staat een over het water
hangende boom. Daaronder hebben de leden van de
familie van Voorst tot Voorst hangende aan een touw
leren zwemmen.
ln de Napoleontische tijd schijnen uit angst voor de
vijand de toenmalige bewoners kisten met zilveren en
gouden voorwerpen in de Kolk te hebben gedumpt.
ln mijn tijd heeft men met twaalf paarden en sleep-
kettingen getracht een en ander weer boven water te
krijgen hetgeen niet is mogen gelukken.

Volgt men de straatstenenweg naar de achterzijde
van het bedrijf dan heeft men aan de linkerkant de
Koetsierswoning en aan de linkerkant de achterzijde
van het Koetshuis.
Aan de rechterzijde achter een hek is de groententuin.
De weg draait dan door naar links tot de achterzijde
van de villa en de voorzijde van het Koetshuis waar
zich een plein vormt.
Vanuit dit plein loopt de "Laan" recht door het bedrijf
naar de Klapstraat.
Halverwege de Laan houden de straatstenen op en
wordt de "Laan" een grintweg.
Langs deze grintweg staan aan beide zijden "Doyenne
du Comice" perenbomen.

Aan de linkerzijde van de "Laan" aan de oostkant van
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de villa lag de vruchtentuin. Evenals de groentetuin
omgeven door een ca. 2 meter hoge gemetselde
stenen muur. Daar waren de aardbeien, de rode en

witte en klapbessen, de frambozen en perzikbomen
langs de muren. Tegenover het Koetshuis stond de
isolatiebox voor zieke paarden.
Aansluitend aan de vruchtentuin bevond zich een
jonge perenbongerd omgeven door een heg.

Als men voorbij de groentetuin was dan kreeg men
aan dezelfde kant een appelbongerd die doorsneden
werd door de hoofdtoegang tot het bos. Aan weers-
kanten bij de toegang van het pad stonden enorme
jasmijnstruiken, die wanneer ze in bloei waren een
prachtiggezichtwaren. Tegen de bosrand bevond zich

een bijenstal. Des zomers als de heide in bloei was
werden de bijenkorven per paard en wagen naar het
Landgoed "Deelerwoud" op de Veluwe gebracht. De

"Laan" vervolgend richting Klapstraat kwam dan eerst
de trainingsbaan voor de concourspaarden en dan
tenslotte een grote bongerd met Meikersen.

Het weiland met de stal voor de concourspaarden in

het centrum vormde het middelpunt van het bedrijf.
Hier liepen de kalfjes, schapen, kippen en ganzen vrij
rond en werden in hokjes de krielkippen uitgebroed
die later op de voormalige tennisbaan weer werden
gebruikt om de fazanten uit te broeden.
ln de concoursstal waren acht ruime boxen voor de

concourspaarden en stond daar tevens de Anglo
Normandisch Rijpaardhengst "Tourbillon".
ln die jaren waren er nog weinig medicamenten zoals
wij die heden ten dage kennen. Bij verwondingen
werkte men dan ook met bijvoorbeeld peru balsem
waarnaar de hele stal rook.
ln de remise was het werkpaard "Electra" onderge-
bracht. Een grote zwarte merrie voor alle werkzaam-
heden die op een groot bedrijf voorkomen.
Bekende concourshackney's die in die jaren op "Stal

Westerveld" stonden waren :

Mon Pareil-Kali-Marcheur-Mirage-Lilith-Phenome-
na-Feu Sacré-Jewel.
Er waren er wel meer maar ik ben de namen kwijt.
Voor rijden en training van deze paarden waren En-

gelse "Coachmen" in dienst. ln totaal zijn er drie ge-
weest. Eerst John Edwards (vóór mijn tijd). Daarna
Albert Hargraves (de belangrijkste). Van diens vrouw
kreeg mijn moeder Engelse les. Tenslotte korte tijd
George Bond.
Verder werkten in de concoursstal: Hein Dieckman -

Frans Kwabek - Willem Arissen.
Voor het vee - schapen - kippen - ganzen zorgde
Hendrik Tap die tevens voor het karnen der boter
zorgde. Zuidelijk van de Koestal en remise bevonden

Hendrik Top voert de kippen op londgoed Westerveld.

zich drie rondom met hoog hekwerk afgezette weiden
voor het separaat weiden van jonge paarden en

veulens. Deze weiden stonden bekend als de "Zaai-

kamp".
Westelijk en oostelijk van de Laan staan kersenbon-
gerds. Naast de bongerd van de Rouanen bevond zich

nog weer een derde bongerd van pruimen, de zoge-
naamde Eldense Blauwen.
Meerdere jaren kwam uit die bongerd een beste op-
brengst van zo'n f 5.000 wat in die jaren een heel

kapitaal was. Totdat bij een uiterst droge zomer met
wederom een grote oogst aan de bomen door de
droogte de nog niet rijpe vruchten gingen afvallen.
Om de zaak te redden werd een pomp en ca. 3 kilo-
meter slang gehuurd en de hele bongerd onder water
gepompt. Het heeft niet mogen baten. De bongerd
heeft nimmer meer grote oogsten voortgebracht.
Aan de oostzijde grensde de bongerd aan de buiten-
plaats "Oosterveld" van de familie Vos de Wael. Later
geschonken aan de nonnen.
Hiermede is het aaneengesloten bedrijf beschreven.

Varkens op londgoed Westerveld.

Aan de overzijde van de Klapstraat bevond zich het
Elderveld. Daar werden de fokmerries geweid. De

daar wonende Rein Koenders was toezichthouder. ln

de grond zaten kleine wormpjes die zorgden voor
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oogontsteking bij de merries en veulens. De veearts
Dr. de Ridder moest regelmatig behandelen.
Er waren zes fokmerries t.w.: Wandale Marjoric,
Northern Pride, Gasston Bellissima, Foxley Lilli, Her
Excellenty en Lady Love.
Het Elderveld is thans een bebouwde wijk van Arn-
hem.
Wat de hengsten betreft stond de Anglo Norman
Tourbillon in de concoursstal. ln het Koetshuis stond
links Hockwold Cadet en rechts Hedon Marquis. ln de
isolatiebox bij de villa stond de hengst Diplomatist. De
in de koetsierswoning wonende Koos peelen zorgde
voor de hengsten en werkte verder in de groente- en
de vruchtentuin.
Verder waren in huis nog werkzaam Rein Willemsen,
chauffeur, de gezusters Willemsen, huishouding en
Willem Bikker: kachels (8) - verlichting (petroleum-
lampen en kaarsen) met de hand oppompen van
water uit de kolk. De baboe Sina was in feite met

pensioen. Met diners e.d. kwam dan de baas van café
"De Engel" in Elden, Karel Kwabek, als dienstknecht.
Telefoonnummer "Westerveld" = Arnhem 290
Bij grote drijtjachten was de hulp-jachtopzichter piet
v d Kaay.

Het front van de villa had parterre zes ramen en op
de l-e etage negen ramen.

Thans (1988) is dat alles verdwenen:
De villa is weg, het Koetshuis is weg, de concoursstal
is weg.
De oorspronkelijke bewoners zijn overleden.
Slechts de herinnering blijft.
Daarom heb ik gemeend hetgeen ik mij na 50 jaar nog
weet vast te moeten leggen.
Vandaar de onvolledigheid en gebrekkigheid.,,

v.l.n.r. Eduard, Adriano, walter jr., wqlter sr. en Frons von voorst tot voorst.



Toen, huize Westerveld op landgoed Westerveld in Elden in
1898 en 1925
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