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Doelstelling

De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
doel gesteld:

De bevordering van de kennis van de geschie-
denis van land en volk van de Veluwezoom,
in het bijzonder van de gemeenten Rheden
en Rozendaal. De Vereniging tracht dit doel
te bereiken door het houden van lezingen en
exposities, het bewaren van historische voor-
werpen en door het bevorderen van plaatselijk
onderzoek op historisch gebied alsmede door
steun van en samenwerking met instellingen,
stichtingen en verenigingen die een soortgelijk
doel nastreven.

Activiteiten

Het archief van de Kring wordt bewaard in het
Gelders Archief Arnhem en omvat een grote
verzameling boeken, dia's, foto's en andere
voorwerpen. in overleg zijn deze archiefstuk-
ken voor eenieder te raadplegen.

Vier maal per jaar wordt er een lezing gehouden
door een deskundige, die een interessant onder-
werp belicht. In de zomer en de winter wordt
voor de leden een excursie georganiseerd. Het
eigen periodiek verschijnt per kwartaal, waarin
onderwerpen behandeld worden die een raak-
vlak hebben met zowel de locale als regionale
geschiedenis.

De kring heeft ook een inspirerende website
die pro-actief beheerd wordt.

De kring is aangesloten bij het Gelders
Erfgoed.
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Inhoud en woord van de redactie

Voor u ligt de eerste editie van Ambt & Heerlijkheid van 2011.
We hopen dat u er veel genoegen aan zult beleven. Zoals steeds
heeft de redactie weer alle moeite gedaan een lezenswaardig
kwartaalblad voor u samen te stellen. Die moeite hadden we
ook gedaan voor de laatste editie van 2010. Maar helaas gingen
daar toch een paar dingen mis. De tekst van het artikel over
Alexander Vrijheer van Spaen was allesbehalve de definitieve
versie. Wat in Ambt en Heerlijkheid werd afgedrukt, was het
verhaal in z'n ruwe vorm, zonder dat er eindredactie op was
gedaan. Het was de oorzaak van een aantal fouten in de tekst
en stijl, die in de definitieve versie gecorrigeerd hadden moe-
ten worden. Bij een ander verhaal ging er ook iets mis. Er zat
namelijk een verkeerde afbreking in het verhaal over het slacht-
huis van Rheden, waardoor een klein stuk tekst weg is gevallen.
Vervelend voor u als lezer, maar ook voor de auteurs van beide
verhalen. Zoals u wellicht weet, staat de volgende uitgave van
Ambt & Heerlijkheid volledig in het teken van Landgoed de
Bockhorst in Spankeren.
In deze uitgave het verhaal van Villapark Ma Retraite in Velp.
Theo van der Hoeven en Anita Matser schrijven over het ont-
staan en functioneren daarvan. De geschiedenis van onderwijs
en opvoeding in de gemeente Rheden wordt beschreven door
Joop Koek. Hij schreef dit verhaal naar aanleiding van zijn kor-
tere bijdrage aan de Canon van Rheden, die in het najaar ver-
schijnt en waarin dit onderwerp één van de veertig vensters is.
Walter de Wit beschrijft voor Ambt & Heerlijkheid no. 170 de
toeristische uitzichtpunten en heuvels op de zuidoostelijke Ve-
luwezoom. In deel-4 gaat het over De Posbank. Dat is een mo-
nument waarvan de naam ten onrechte veel wordt gebruikt als
aanduiding van het gehele gebied. Ook van de hand van Theo
van der Hoeven en Anita Matser is de bijdrage 'Historie van het
landgoed Schoonenberg in Velp'. Boekbespreking zijn er van
de titels 'Buitenplaats Carolinapark Dieren' en 'De gemeente
Rheden op Oude Kaarten'. 'Brood altijd voorradig bij de Voor-
zorg' is een korte bijdrage van Evert Jan Muis. Het gaat over de
bakkerij die was gevestigd in het markante pand op de punt van
de Dennenweg en de Bosweg in Velp.

De redactie

Villapark Ma Retraite in Velp
Theo van der Hoeven en
Anita Matser

6 De geschiedenis van onderwijs en
opvoeding in de gemeente Rheden
JoopKock

Toeristische uitzichtpunten en
heuvels op de zuidoostelijke
Veluwezoom
deel 4 De Pos bank
Walter de Wit

13

16 Historie van het landgoed
Schoonenberg in Velp
Theo van der Hoeven en
Anita Matser

21 Verenigingsleven in Rheden
Fineke Burgers

26 Brood altijd voorradig bij
De Voorzorg
Evert Jan Muis

27 Boekbespreking
Buitenplaats Carolinapark Dieren

Boekbespreking
De gemeente Rheden
op Oude Kaarten

Bestuursmededelingen
José Wunderink- VanDijk

28

29



Villapark Ma Retraite in Velp
Theo van der Hoeven en Anita Matser

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het weste-
lijk deel van Velp en ten noorden van de spoorlijn een
drietal landgoederen, namelijk: Daalhuizen, Rozenha-
gen en Schoonenberg. Nu is het gebied omgevormd
tot een woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg
een aantal kantoren. De winkels en de nijverheid die
in het midden van de 20e eeuw ruim aanwezig waren,
zijn grotendeels verdwenen. Vanuit de Belangenvereni-
ging Daalhuizen-Velp en de Wijkvereniging Daalhui-
zen-Oost, en in samenwerking met de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal, coördineren Theo van der
Hoeven en Anita Matser een werkgroepje dat de 20e
eeuwse historie van dit gebied onderzoekt en vast gaat
leggen. In deze bijdrage wordt het Villapark Ma Re-
traite beschreven, ontstaan op het voormalige landgoed
Schoonenberg.

Landgoed Ma Retraite
Voor de historie van het landgoed Ma Retraite gaan we
terug naar 1873. In dit j aar wordt het landgoed Schoo-
nenberg gesplitst: het oostelijke deel wordt verkaveld
en doorverkocht, en het landgoeddeel komt voor
ft. 56.000 in handen van Nikolaas Martinus Constant
Verwey Mejan. De naam van het landgoed gaat veran-
deren in "Ma Retraite". Het landgoed van 7 ha en 57,5
are bestaat uit een huis met erf, oranjerie en grond van
vermaeck.

Aan de Zandbergseweg wordt op het terrein een tuin-
manswoning gebouwd, en naast de oranjerie komt er
nog een loods. In 1886 gaat het eigendom over naar
Charles Roosmale Nepveu, gehuwd met Jkvr Agatha
Maria Johanna van Loon. Na het overlijden van Charles
(26 mei 1903) wordt het landgoed, verdeeld in 8 kavels,
via een veiling te koop aangeboden. Voor de centraal
gelegen kavels wordt een erfdienstbaarheid gevestigd,
zodat er geen andere gebouwen mogen worden gesticht

dan heerenhuizen met daarbij behoorende gebouwen,
een huurwaarde vertegenwoordigende voor ieder hee-
renhuis, zonder de bijgebouwen, van minstens ft. 500
per jaar. Voor de kavels langs de Bergweg wordt ook
een erfdienstbaarheid gevestigd, zodat er geen andere
gebouwen mogen worden gesticht dan woonhuizen en
winkelhuizen met daarbij behoorende gebouwen, een
huurwaarde vertegenwoordigende voor ieder huis, zon-
der de bijgebouwen, van minstens ft. 250 per jaar.

Landgoed Ma Retraite in 1903

Volgens een procesverbaal van notaris Gerard de Mey-
ier, wordt op 3 november 1903 bij inzet, en op 17 no-
vember 1903 bij toeslag, het landgoed Ma Retraite als
geheel verkocht voor ft. 91.000 aan Willem Honig en
Maurits Pico Diederick baron van Sytzama.

NV Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterrei-
nen te Velp
Bij acte van 8 Januari 1904, verleden bij notaris Gerard
de Meyier te Velp, werd een NV opgericht "Maatschap-
pij tot Exploitatie van Bouwterreinen te Velp, gemeente
Rheden, en omstreken" , met een Koninklijke Bewil-



liging, besluit nr. 104, van 31 December 1903.
Oprichters zijn: Willem Honig, architect te Velp; Mau-
rits Pico Diederick Baron van Sytzama, particulier te
Velp; Wilhelm Theodor Emanuel Muller - Kühlenthal,
zonder beroep te Ellecom; Mr. Cornelis Bakker namens
Willem Verwey Mejan, notaris te Goor; RoelofMareus
de Jong Luneau, zonder beroep te Velp.
De NV wordt aangegaan voor een periode van 25 ja-
ren, met als doel de aankoop van landgoed Ma Retraite
en ander onroerend goed te Velp, en het te exploiteren.
Het kapitaal is ft. 100.000,- Het bestuur wordt gevormd
door twee directeuren: W. Honig en M. van Sytzama.
Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van com-
missarissen van de andere drie oprichters.

Exploitatie van Bouwterreinen te Velp, het college van
B&W van de gemeente Rheden mede, dat zij voorne-
mens zijn eenige wegen aan te leggen op het landgoed
"Ma Retraite", volgens een bijgaande situatietekening.
De wegen zullen voor het openbaar gebruik worden
opengesteld. Op 26 maart geven ze aan dat de wegen
verhard zullen worden als grindwegen, tevens voorzien
van gas en waterleidingen. De geplande wegen zijn de
huidige Schonenbergsingel, Waldeck Pyrmontlaan en
Dillenburglaan. Deze straatnamen zijn pas later toege-
kend; in 1914 gaat het eigendom van de wegen over
naar de gemeente.

Ontstaan van 'de Meteoor'
Door het afgraven van de hoogste heuveltop, kwam een
grote hoeveelheid grond vrij, die in 'kiepkarretjes' en
over smalspoor naar Overbeek werd vervoerd om de
gracht rond het landhuis te dempen. Paarden trokken de
lege karretjes van Overbeek naar het hoger gelegen Ma
Retraite park, terwijl de volle wagentjes door hun ei-

gen gewicht en de zwaartekracht
naar Overbeek rolden, in hun
vaart geremd door meerijdende

.:. arbeiders, die de remmen han-
teerden. Tijdens deze werkzaam-

-: heden stuitte Willem Honig op
wit zand. Ondernemend als hij
was, nam Willem Honig proe-
ven met het zand. Hij kocht een
zogenoemde slagtafel en begon
daarmee cementstenen te fabri-
ceren. Eerst in de oude oranje-
rie, later in een gebouwtje achter
op het landgoed onder de naam
'Eerste Velpsche Cement- Steen-
en Tegelfabriek De Bijenkorf'.
Daarmee legde hij de grondslag
voor wat later 'De Meteoor' zou

\
\

Ontwerp voor Villapark Ma Retraite

Bij acte van 1 februari 1904 (notaris Gerard de Meyier)
wordt het landgoed 'Ma Retraite', voorheen Schoonen-
berg, overgedragen aan de NV.
Het landgoed, aan de Velperweg, langs de Daalhui-
zerweg, uitkomend aan de Bergweg, bestaat uit de ka-
dastrale percelen D 3902, 3903,
5231,6585,6586,6587 en 6588,
en bevat een heerenhuis met stal-
ling en koetshuis, een oranjerie,
een warme kas, een tuinmans-
woning met erf, een moestuin,
een boomgaard en bouwterrei-
nen met opgaand hout, op totaal
7 ha en 57,50 are.

De NV heeft het landgoed aan-
gekocht om het gebied om te
vormen tot een villapark, zoals
dat ook in gang was gezet voor
het landgoed Overbeek.
Een ontwerp voor het villapark is
op afbeelding hiernaast te zien.
Op 11maart 1904 delen de heren
Honig en Sytzama, als directeu-
ren van de NV Maatschappij tot

worden.



Villapark Ma Retraite
Willem Honig houdt zich als 'projectontwikkelaar' be-
zig met de vorming van het geplande villapark.
Percelen grond worden gesplitst en verkocht, aan parti-
culieren en aan aannemers, en bebouwd met villa's van
uiteenlopende afmetingen en stijlen.
Willem Honig heeft, als architect, diverse villa's ont-
worpen en laten bouwen.

In de periode 1905 tot 1920 zijn een dertigtal villa's ge-
bouwd, zoals op de kadastrale kaart uit ca 1925 te zien
is. Het oude landhuis stond er ook nog. De villabouw
stagneerde mede onder invloed van de slechtere eco-
nomische omstandigheden. De overgebleven gebieden
werden later ingevuld, maar niet meer met villa's vanuit
het oorspronkelijke idee van villapark Ma Retraite.

Van de villa's zijn in het Gelders Archief de bouw-
aanvragen met bijbehorende ontwerptekeningen terug
gevonden. In het kadasterarchief zijn uit de kadastrale
leggers de oorspronkelijke eigenaren van de percelen
opgezocht.

Over een aantal van de dertigtal gebouwde villa's zijn
de volgende wetenswaardigheden te vermelden:

* Arnhemsestraatweg ms.18 en 20, en Schonenbergs-
ingel ms. 3 en 4 zijn gemeentelijk monument.

* Schonenbergsingel m.3 is gebouwd door Anthonie
Huijgens, die op nr.l woonde. De villa heeft vele be-
woners gehuisvest, en is vanaf 1957 tien jaar door de
Gelderse Bibliotheekcentrale gebruikt.

* Schonenbergsingel m.7 is door jufr. L. Kuijl gebouwd
als schooltje voor welgestelde jongedames.

* Boven aan de Schonenbergsingel (Noordzijde) op de
hoek met de Daalhuizerweg stond de villa Oldenhove,
waar mevr. Menalda nog haar 100 ste verjaardag ge-
vierd heeft.

Kadastrale kaart ca. 1925 Villa Oldenhove



* Aan de Daalhuizerweg op de hoek met de Schonen-
bergsingel (Zuidzijde) is door jhr. H. . van der Wijck
villa de Arnhorst gebouwd, waar in de veertiger jaren
een handweverij is geweest, en wat nu als schoolge-
bouw dienst doet.

* De villa aan de Daalhuizerweg nr.8 (vh. nr.4) is als
woonhuis gebouwd, en met een uitbouw later gebruikt
als meisjesintemaat De Drempel door de "Vereniging
Kinderzorg Arnhem / Nijmegen".

* Aan de Daalhuizerweg vh.nr.2 stond een groot land-
huis 'de Ramstede'. Het is in de dertiger jaren gebruikt
als Gezondheidsoord van de Vereeniging voor Psy-
chisch Onderzoek en Toegepaste Magnetisme. Het
pand is in de zestiger jaren afgebrand.

* Twee villa's aan de Arnhemsestraatweg tussen de
Daalhuizerweg en de Waldeck Pyrmontlaan zijn in de
oorlog zwaar beschadigd. Later is daar een van de eer-
ste flatgebouwen van Velp verrezen.

* Nadat de villa op Waldeck Pyrmontlaan nr.1 als
woonhuis was gebouwd, is het later als bejaardenoord
'Villa Flora' gebruikt.

* In de Waldeck Pyrmontlaan is op nr.3 de villa Zon-
neheuvel gebouwd en als pension ingericht. Later is de
villa in twee huizen gesplitst.

* Op de splitsing van de Waldeck Pyrmontlaan en de
Dillenburglaan heeft de villa Mezzo Monte gestaan van
Jan Albert Tjaard van Heloma.

* Het oude landhuis Schoonenberg aan de oostzijde
van de Waldeck Pyrmontlaan is jaren bewoond geweest
door steenfabrikant Amold Terwindt, en in 1929 is af-
gebroken. Op die plaats staat nu een kerkgebouw.

Opmerkingen en nadere informatie zien wij graag
tegemoet.
Theo van der Hoeven,
theovanderhoeven@hotmail.com of tel. 026-3636125
Anita Matser, anita.m@ke-it.nl of tel. 026-3884814

GEZONDHEIDSOORD, Huize "de Ramstede"
(INTERNAAT en BUREAU voor magnetische behandeling, in den ruimsten zin.)

DAALHUIZERWEG 2, VELP.
Villa de Ramstede

~2tet ++P~E±5 ±ereet+t=t?OOODL§! t:t:"t1~l§t§56d§5)f±5ft ifFE!2~

Vereeniging voor Psychisch Onderzoek en Toegepast Magnetisme.
Opgericht 20 Juni 1915. Gevestigd: 2e HELMERSSTRAAT 105, AMSTERDAM.
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De geschiedenis van onderwijs en
opvoeding in de gemeente Rheden

Joop Koek schreef het navolgende artikel over de geschiede-
nis van onderwijs en opvoeding in de gemeente Rheden. Dit
artikel zal door de redactie van de Rhedense canon gebruikt
worden bij het samenstellen van het venster 'onderwijs en
opvoeding' in die canon.

De gemeente Rheden is goed bedeeld als het om on-
derwijsvoorzieningen gaat. De beschrijving van de
geschiedenis daarvan begint in de negentiende eeuw,
noodgedwongen, want over de tijd daarvoor is wat de
zeven dorpen betreft maar een beperkt aantal gegevens
bekend.

In het algemeen zal de gemeente Rheden in die vroege
tijden het gebruikelijke beeld hebben laten zien: Veel
kinderen genoten geen onderwijs. Een aantal ging naar
de dichtst bijzijnde parochieschool waar de eerste be-
ginselen van lezen en schrijven werden onderwezen en
soms ook al werd voorbereid op het vervolgonderwijs.
Weer anderen kregen les van een huisonderwijzer. De
kinderen waarvan de ouders dat konden betalen, konden
vervolgens in omringende steden als Arnhem, Doesburg
en Zutphen de Latijnse school bezoeken. Die vormde
toen de voorbereiding bij uitstek voor de hogeschool,
bijvoorbeeld die in Harderwijk, Utrecht of Leiden.

De Franse tijd brengt heel veel veranderingen met zich
mee. In de 18e eeuw, de tijd van de verlichting, groeit
de belangstelling voor het (volks)onderwijs sterk.
Goed onderwijs moet het hand over hand toenemen-
de zedenverval een halt toeroepen. Instellingen als de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen spelen daarbij
een grote roL De Napoleontische tijd levert o.a. de Wet
voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs (1806) op.
Die wet formaliseert het overwegend protestants chris-
telijk karakter van het onderwijs en de dominante rol
van de staat, maar legt daarmee ook de kiem voor de

zogeheten schoolstrijd .. Die strijd voor de 'vrijheid van
inrichting van het onderwijs' zal pas in 1920 definitief
worden beslecht ten gunste van de voorstanders van
die vrijheid. Ons land krijgt dan zijn huidig bestel: bij-
zonder onderwijs naast én gelijkwaardig aan openbaar
onderwijs.

Het lager onderwijs 1850-1950: de inzet van velenln
de tweede helft van de 1ge eeuw komt ook Rheden in
de ban van de schoolstrijd. Zo tekenen in 1878 zo'n
elfhonderd inwoners een 'volkspetitionnement' , waarin
zij samen met ruim driehonderdduizend landgenoten,
koning Willem III smeken om zijn handtekening te ont-
houden aan een wet die weliswaar grote verbeteringen
voor het onderwijs inhoudt, maar niet de financiële ge-
lijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs.
Die smeekbede is vergeefs en dus blijft de situatie nog
tweeënveertig jaar zoals zij is: wie zijn kind naar een
school van de eigen geloofsrichting wil sturen, moet
dubbel betalen, zowel voor het openbaar onderwijs als
voor de eigen school!

Leerlingen van de school in Laag-Soeren in 1910

Maar ouders hebben dat er voor over. Ze richten ver-
enigingen op die tot doel hebben scholen van de eigen
richting in stand te houden. In Rheden gaan de protes-
tants-christelijke gemeenten voor, de katholieke paro-
chies volgen later. De tegenstellingen tussen die twee



geloofsrichtingen blijven overigens scherp. Zolang ze
nog geen eigen onderdak hebben, gaan kinderen van
katholieke huize veelal naar een openbare basisschool
en tussen "fijnen" en "heidenen" breken na schooltijd
nogal eens knokpartijen uit!

Het schoolgebouw aan de Harderwijkerweg in Laag-Soeren,
zoals het er voor de Tweede Wereldoorlog uitzag. Het ge-
bouw maakte recent plaats voor bouw van Het Sprengenhus,
waarin de school nu is ondergebracht

Het aantal scholen groeit tussen 1850 en 1920 aan-
zienlijk. De gemeente vormt het bevoegd gezag van de
openbare scholen, de verschillende verenigingen be-
stieren de bijzondere scholen.

In de besturen van die verenigingen zitten burgers van
Rheden, welgestelden, maar ook eenvoudige hand-
werkslieden. Die werken heel hard om "hun school"
tot een instelling te maken, waar goed onderwijs wordt
gegeven.

Ze stellen onderwijzers aan, bewaken mede de goede
gang van zaken, organiseren activiteiten en vooral: be-
steden heel veel tijd aan het werven van de benodigde
financiën. Want tot de pacificatie van het onderwijs in
1920 moeten zoals gezegd de bijzondere scholen alles
zelf betalen.

Bijvoorbeeld de bouw van een school! Begrijpelijk dat
een dergelijke verantwoordelijkheid veel kopzorgen
met zich meebrengt. Maar het lukt: in onze gemeente
verschijnen verschillende nieuwe schoolgebouwen.

De Julianaschool in Dieren, bij de oplevering
van het gebouw in 1932

Een wel heel bijzonder voorbeeld van het bewaken
van "de goede gang van zaken" waartoe ouders en an-
dere burgers zich geroepen voelen, is de "Vereniging
tot bevordering van getrouw schoolbezoek te Dieren"
die in 1870 wordt opgericht en tot 1957 blijft bestaan.
Dat "getrouw schoolbezoek" vormt in die tijd een echt
probleem. Kinderen, zeker die uit gezinnen die geen
schoolgeld betalen, blijven te pas ofte onpas thuis: om-
dat ze nodig zijn bij het werk op het land, moeten op-
passen op de andere kinderen, of ... geen klompen of
broek bezitten!
De Vereniging probeert kinderen te verlokken niet te
verzuimen door het organiseren van schoolfeestjes en
schoolreisjes waaraan alleen degenen die minder dan
een bepaald deel van de lessen hebben verzuimd, mo-
gen deelnemen! Wanneer dat aantoonbaar nodig is,
verstrekt de Vereniging ook klompen, een broek of jas
aan kinderen uit arme gezinnen. En de opzet slaagt: het
verzuim daalt.



In een samenleving waarin de kerk nog zo'n centrale
rol vervulde als in de negentiende en het grootste deel
van de twintigste eeuw was godsdienstonderwijs een
vanzelfsprekendheid. Maar het werd wel als een aparte
onderwijsvoorziening ervaren. Het werd dan ook voor-
namelijk verzorgd door de bedienaren van de kerken
en wel in een zaaltje bij het kerkgebouw of op speciale
uren in de school. Ook de joodse gemeente had haar
eigen voorziening: in het leslokaaltje in de sjoel in Die-
ren en later in een apart aangebouwde school werden
van 1884 tot ongeveer 1942 regelmatig lessen gegeven
door godsdienstonderwijzers of gazzaniem, aan kinde-
ren van 4 tot 13 jaar.--~~~.-------

Het gebouw van de Algemeen Christelijke
1;iI:i••• i:,...;..:...-..;....:.;....G:..:.liiI....:.'-- __ ~--=- __ ;;.....-'-_'__'___ .;.a Bewaarschool aan de Kruisstraat
Leerlingen van de Van Voorthuijzenschool voor hun school
in Velp, rond 1940. Het pand wordt momenteelondermeer
gebruikt door verenigingen

Het kleuter- en godsdienstonderwijs

Rheden telt in deze periode verschillende bewaarscho-
len, die later kleuterscholen zullen worden genoemd.
Dat onderwijs voor jonge kinderen bestaat in ons land
dan al heel lang, zeker vanaf de 13 eeuw.

De functie is aanvankelijk voornamelijk beperkt tot op-
passen en wel door veelal ongeschoold personeel. Het
zal tot 1955 duren alvorens er een echte wettelijke re-
geling komt, waarna in 1985 kleuterschool en lagere
school samen opgaan in de basisschool.

Maar intussen zetten ook in onze gemeente ouders en
anderen zich volop in voor de oprichting en instand-
houding van deze voorziening. Zij hadden hun redenen
daarvoor, bijvoorbeeld omdat de bewaarschool vrou-
wen de handen vrij gaf om mee te werken in het bedrijf
van de echtgenoot.
Van die betrokkenheid getuigt in de archieven bijvoor-
beeld de feestelijke wijze waarop in 1865 in Dieren
de nieuwbouw van de Algemeen Christelijke Bewaar-
school aan de Kruisstraat wordt geopend.

Op initiatief van en met steun van Gazelle-directeur Willem
Kölling werd een school 'op de hei' in Dieren gebouwd, die
dan ook zijn naam kreeg



Een bijzondere pedagogische setting: kostscholen en
internaten in Rheden

Ook internaten en kostscholen kennen een lange histo-
rie in ons land. In Rheden valt hun bloeiperiode in de
negentiende en het begin van de vorige eeuw. Er is dan
een veelheid aan voorzieningen, die overigens soms
maar kort bestaan of meermalen van eigenaar veran-
deren. Je vindt ze in alle dorpen met uitzondering van
-naar het schijnt- Laag Soeren.

Velp was het rijkst bedeeld. Je had er bijvoorbeeld
de "Fransche Kost- en Dagschool Oosterwolde" voor
meisjes (1843-1891) waar de schrijfster Henriëtte Ro-
land Holst het helemaal niet naar haar zin had. En het
"Instituut voor Jongeheeren" aan de Kerkstraat en later
de Hoofdstraat dat bijna zestig jaar heeft bestaan. En
op het landgoed Larenstein in Velp lag het door nonnen
bestuurde internaat "De Goede Herder", waar meisjes
die op een of andere manier in de problemen waren ge-
komen, onder streng regime werden opgevoed en naar
school gingen.
In De Steeg bestond o.a.de meisjeskostschool "Benve-
nuto", van 1868 tot 1905 en de Internationale School
Rhederoord, van 1956 tot 1976.

Het voormalige Van Kinsbergen schippersinternaat in Die-
ren werd twee jaar geleden afgebroken. Allen de oude villa
en weeshuis De Johanneshof - het dichtgetimmerde deel
- bleef behouden.

Ook Dieren telt meerdere kostschoolvoorzieningen. Zo
wordt in 1864 een kost- en dagschool voor jongens en
meisjes geopend, die overigens in gescheiden lokalen
les zullen krijgen. En aan de Hogestraat 7-9 is in het
midden van de negentiende eeuw een klooster, annex
kostschool gehuisvest. Maar het "Instituut Kinsber-
gen" - het was een schippersinternaat - is wel het meest
bekend internaat geweest. Aanvankelijk een weeshuis
voor kinderen uit de gegoede stand, werd het eind jaren
dertig verblijf voor Joodse vluchtelingenkinderen. Van
1943 tot 1971 was schippersinternaat, waar de leerlin-
gen de opleiding tot varensgezel volgden. Daarna is
het huis, dat dezer dagen klaar wordt gemaakt voor een
nieuw bestaan als woonhuis, nog geruime tijd een tehuis
voor werkende en schoolgaande jongeren geweest.

Op dit moment zijn er in onze gemeente enkel nog vor-
men van internaten in het kader van de jeugdhulpver-
lening. Daarvan verdient er een zeker een vermelding,
gezien de unieke opzet ervan: het Dushihuis in Elle-
com.

Het lager onderwijs na de Tweede Wereldoorlog:
verandering en vernieuwing

Wie dezer dagen op de site van schoolbank.nl op zoek
gaat naar Rhedense klasgenoten van vroeger, komt
maar liefst 96 namen van kleuterscholen en lagere
scholen tegen en dat terwijl de gemeente op dit moment
maar 23 schoollocaties telt. Er is dus veel gebeurd in af-
gelopen jaren: scholen zijn gefuseerd, opgeheven, van
naam veranderd. Een tijd van heel veel vernieuwingen
en veranderingen.

Onderwijs wordt een speerpunt in het economisch her-
stel van ons land na de Tweede Wereldoorlog en dit
geldt ook voor de gemeente Rheden. Nieuwe pedago-
gische en didactische inzichten krijgen vorm. Maar ook
verandert er in het stelsel heel wat, zoals in 1985, de
samenvoeging van kleuterschool en lagere school tot
één basisschool.



Beeld uit 1954 van de katholieke kleuterschool
in De Steeg

De Rhedense school met den bijbel.
Deze foto is rond 1930 gemaakt

Ouders blijven heel nadrukkelijk betrokken bij het wel
en wee van de school van hun kind. Maar aan de andere
kant worden alsmaar meer eisen gesteld aan de pro-
fessionaliteit van schoolleiders en bestuurders, mede
omdat de scholen steeds meer zelf verantwoordelijk
worden voor het beheer van de middelen. Het wel-
licht meest zichtbare gevolg daarvan is de vorming van
grote schoolbesturen voor lager onderwijs, een proces
met haken en ogen dat veel vergt van de deelnemers.
In Rheden leidt dat tot de oprichting van vier school-
besturen:

• Scholengroep Veluwezoom, het bestuur van het open-
baar onderwijs, dat elf scholen beheert, op twaalf loca-
ties, in alle dorpen met uitzondering van Ellecom;

• Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonder-
wijs in de gemeente Rheden (PCBO) met vijf scholen
op zes locaties, in Velp, Rheden en Dieren;

• Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Chris-
telijk Primair onderwijs (hoofdvestiging Arnhem) met
vier katholieke scholen op eveneens vier locaties, in
Velp, Rheden en Dieren;

• Stichting voor Montessori en Traditioneel Basison-
derwijs DoesburglEllecom, die de school in Ellecom
beheert.

De rol van de gemeente verandert in deze jaren ook
sterk. Toezicht houden verschuift naar faciliteren en
regisseren. Er worden veel nieuwe scholen gebouwd
en het gemeentebestuur gaat nadrukkelijk regie voeren
over de samenwerking tussen de scholen onderling en
tussen scholen en andere partners. Een heel aanspre-
kend resultaat daarvan is de totstandkoming van het
Kulturhus in Laag Soeren, overigens mede dank zij de
enorme inbreng van de inwoners van het dorp .

Het voortgezet onderwijs:
van diversiteit naar samenhang

De negentiende eeuwse industriële samenleving vraagt
om vernieuwing van het onderwij s. De Latijnse school
en de (al meer moderne) Franse school voldoen niet
langer. Er is behoefte aan een andere voorbereiding
op het hoger onderwijs, dat hoger onderwijs zelf moet
gemoderniseerd en vooral: de samenleving vraagt om
beroepsonderwij s.



Leerlingen van de Tender gaan op schoolreisje. De Tender
maakt tegenwoordig deel uit van Het Rhedens

Die veranderingen starten in de negentiende eeuw,
maar krijgen toch vooral hun beslag in de eeuw daarna.
Er groeit stapsgewijs een heel stelsel van onderwijs-
voorzieningen na de lagere school, onderscheiden naar
beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs met
daarbinnen de niveaus "lager", "middelbaar" en "ho-
ger". Elk van de voorzieningen binnen dat stelsel maakt
weer een eigen geschiedenis door: de naaischool vormt
een voorloper voor de huishoudschool, de ambachts-
school wordt op enig moment lagere technische school,
de mulo wordt mavo, de hbs gaat op in het atheneum,
etc. En net als in het lager onderwijs is en blijft ook dit
deel van ons onderwijsland verzuild: openbaar, katho-
liek, algemeen bijzonder, christelijk, etc.

Onze gemeente kent in deze periode een tiental scho-
len voor voortgezet onderwijs. Ze zijn er in Velp, Die-
ren, Rheden, De Steeg en Ellecom: een zevental mulo-
/mavo-scholen, twee huishoudscholen, een technische
school en een leao-school. Het zijn over het algemeen
vrij kleine instellingen, veilig en overzichtelijk. Maar de
levensvatbaarheid ervan komt in de tachtiger jaren van
de vorige eeuw onder druk te staan, mede als gevolg
van de grote onderlinge concurrentie tussen scholen. In
ons land ontstaat een fusiegolf, die in zo'n twintig jaar

tijd de kaart van de onderwijsvoorzieningen ingrijpend
zal veranderen. Zo ook in onze gemeente. Belangrijke
spelbepaler daarin wordt Het Rhedens. Die school ont-
staat in 1954 als lyceum met de afdelingen mms, hbs
en gymnasium en op dat moment gehuisvest in buurge-
meente Rozendaal, zij het met (financiële) ondersteu-
ning van Rheden.

Aan de Doesburgsedijk in Dieren bouwde Het Rhedens een
nieuw schoolgebouw. Het is ruim bemeten, omdat de verhui-
zing van de vestiging in Rozendaal niet door ging.

In onze regio raken drie gemeentes betrokken in deze
fusiegolf: Doesburg, Brummen/Eerbeek en Rheden.
Het begint met de fusie van twee of drie scholen binnen
de afzonderlijke gemeentes. Maar die stap blijkt onvol-
doende. Daarop neemt begin jaren negentig Het Rhe-
dens Lyceum het initiatief dat - in een proces van tien
jaar - zal leiden tot de vorming van de brede scholenge-
meenschap Het Rhedens, zoals wij die nu kennen. De
kwaliteit van het onderwijs van oorspronkelijk vijftien
afzonderlijke scholen kon gewaarborgd blijven!

Momenteel wordt in Rozendaal gewerkt aan
de uitbreiding/renovatie van Het Rhedens.
Het zal er zo uit gaan zien.



Deze omvangrijke fusie-operatie was overigens niet
de enige in onze gemeente. In Velp ontstaat in deze
jaren een tweede scholengemeenschap met algemeen
vormend en beroepsonderwijs: de katholieke Dr. Titus
Brandsma Scholengemeenschap voor mavo, meao en
mmo, voortgekomen uit de in 1960 opgerichte Dr. Titus
Brandsma ULO-school.
"Het Titus" zoals de school in de wandelgangen zal
heten, gaat eind jaren negentig deel uitmaken van het
ROC A12 en in 1997 van het Arnhemse Arentheemcol-
lege dat op zijn beurt in 2003 is samengegaan met ROC
A12.

Een verhaal apart vormt de geschiedenis van het groene
onderwijs, waarvan de aanwezigheid onze gemeente
wel heel uniek maakt. Bedoeld zijn het Groenhorstcol-
lege, Helicon en Hogeschool Van Hall Larenstein.

In 1954 begonnen als christelijke lagere landbouw-
school "de Rank" groeit het Groenhorst stelselmatig
uit: het tuinbouwonderwijs komt erbij, het leerlingwe-
zen, het kort middelbaar beroepsonderwijs en het ge-
wone middelbaar beroepsonderwijs, allen met uiteenlo-
pende groene leerwegen. Daarnaast versterkt de school
haar positie door binnen de eigen zuil een aantal malen
te fuseren. Op dit moment maakt zij deel uit van Ae-
res Onderwijsgroep. Op de locatie Pinkenbergseweg in
Velp is een groot nieuwbouw-/verbouwprogramma in
voorbereiding.

De mbo-school Helicon en de Hogeschool Van Hall-
Larenstein wonen sedert 1974 samen op een locatie:
het schitterende landgoed Larenstein in Velp. Ze zijn
ook samen begonnen geschiedenis te schrijven. De bos-
bouwwereld had behoefte aan specifieke cursussen en
dus ging de toenmalige Heidemaatschappij die verzor-
gen, in Utrecht. Uit dat begin groeide de Bosbouw- en
Cultuurtechnische School (BeS) met middelbaar en
hoger beroepsonderwijs. Als gevolg van stelselwijzi-
ging gingen mbo en hbo eind jaren tachtig uit elkaar.

Het mbo-deel van de BCS fuseerde met een aantal an-
dere instellingen tot het Agrarisch Opleidingscentrum 't
Vanck, het hbo fuseerde met hbo-instituten tot de Inter-
nationale Agrarische Hogeschool Larenstein.

De daarop volgende stap voor het mbo was de vorming
-in 1997- van het AOC Helicon MBCS, een cluster van
13 verschillende instituten in vooral het zuiden van het
land. Larenstein ging in 2003 fuseren met instituut Van
Hall tot Van Hall Larenstein. Die nieuwe instelling for-
maliseerde in datzelfde jaar de samenwerking met Wa-
geningen Universiteit en Researchcentrum (WVR).

Veel ontwikkelingen dus, voor alle drie de instellingen,
met steeds als doel: de kwaliteit van het onderwijs ver-
beteren opdat jonge mensen kansrijk een carrière kun-
nen kiezen. Voor de gemeenschap van Rheden biedt de
aanwezigheid van deze drie instellingen al evenzeer
unieke mogelijkheden. Het gemeentebestuur wil heel
graag het groene karakter van onze gemeente verster-
ken. Dat samen doen met drie zo gekwalificeerde on-
derwijsinstellingen maakt zo'n aanpak bijzonder kans-
rijk. De geschiedenis zal het leren.



Uitzichtpunt De Posbank
Wie van de drie?

Walter de 11

De meeste inwoners van Rheden en ook vele recre-
anten in Nederland weten wat De Posbank is. Maar
in de loop der tijden zijn er, in het spraakgebruik en
in de realiteit drie soorten Posbank ontstaan.

Huldiging 2e voorzitter en hoofdconcul der ANWB,
G.A. Pos 1921

Als eerste was en is er de enige echte Posbank.
Een stenen bank, opgericht in 1921 ter ere van het 25-
jarig bestuurslidmaatschap van de ANWB van de heer
G.A. Pos.

Het door architect Leliman ontworpen monument is
een van de vele banken die in het verleden over heel
Nederland geplaatst werden. In Velp kennen we onder
anderen ook nog de geërfdenbank op de Pinkenberg.

De stenen Posbank staat op een zeer strategisch punt
in het Nationaal Park Veluwezoom, waar alle verharde
wegen samen komen. Het is niet het hoogste punt in het
Rhedens natuurgebied maar wel een plaats waarvan je
de hele Liemers kunt overzien. Ook is vanaf dit punt

goed te zien hoe het smeltwater na de laatste ijstijden
diepe dalen uitgesleten heeft op de rand van het zuid-
oostelijke Veluwemassief.

Na enige noodzakelijke restauraties, de laatste in 2010,
staat deze bank nog steeds fier overeind, hoewel niet
meer zo in eenzaamheid als in 1921. Toen was deze
bank het enige object dat boven de uitgestrekte heide-
velden van de Zuid-Veluwe zichtbaar was.
Klaarblijkelijk was ook in het begin van de vorige eeuw
de natuur van Rheden, met haar uitgestrekte bossen en
heidevelden al een nationale toeristische attractie. Ge-
zien de vele foto's en prentbriefkaarten van het monu-
ment, inclusief toeristen, was het kennelijk de moeite
waard om ook vanuit het westen van het land de verre
reis naar onze contreien te ondernemen.

Als je de kranten van na de laatste restauratie mag gelo-
ven is het uitzichtpunt van De Posbank uitgeroepen tot
de mooiste top van Nederland.

Rheden, Posbank ± 1938



Kleine Kiosk
Kort voor de Tweede Wereldoorlog ontstond er nóg een
Posbank. In het begin niet meer dan een kleine kiosk,
met daarvoor een paar klapstoeltjes, een paar flessen
priklimonade of ranja en een doos sigaren.

Maar dit kleine koek-en-zopie-tentje groeide in de vijf-
tiger jaren uit tot een gerenommeerd restaurant, dat
tot buiten onze landsgrenzen bekendheid genoot. De
toenmalige uitbater Derk Berger, was de zoon van de
kruidenier tegenover Het Wapen van Rheden aan de
Groenestraat in Rheden. Hij was als 14 jarige jongen
begonnen om met een transportfiets versnaperingen te
brengen naar Koepel de Kaap. In de vijftiger jaren werd
het bekende restaurant gebouwd, terwijl er enige jaren
later ook nog een grote uitbouw met een eetzaal voor
maar liefst 120 gasten uitgevoerd werd. De plaats van
restaurant De Posbank, ook wel Paviljoen De Posbank
genoemd, vlak bij de stenen Monument De Posbank,

lag natuurlijk zeer gunstig om te zorgen voor voldoende
klandizie.

Voor veel toeristische busmaatschappijen was een korte
stop bij restaurant De Posbank een bijna dagelijks ritu-
eel. In maart 1996 brandde door onbekende oorzaak,
het nagenoeg volledig in hout opgetrokken gebouw,
met rieten dak, tot de grond toe af. Het heeft nog heel
wat stof doen opwaaien voordat de Vereniging Natuur-
monumenten er een nieuw paviljoen in moderne stijl
neer kon zetten. De meningen over de kwaliteiten van
de architectuur van dit nieuwe paviljoen blijven tot op
de dag van vandaag zeer verdeeld.

Verwarring over de naam
Maar dan is er nóg een Posbank. En dat is de naam
die gegeven wordt aan het hele natuurgebied van het
Nationaal Park Veluwezoom en ver daar buiten. Voor
de doorsnee recreant zijn de grenzen tussen de verschil-

Luchtfoto Café-Restaurant-Paviljoen De Posbank 1957



lende eigendommen en terreinen niet te herkennen, om-
dat ze niet meer afgebakend zijn met eigendomsborden,
grenspalen, etc.

Voor de beheerders van het gebied en voor de brand-
weer, politie of andere hulpverleners, kan het knap las-
tig zijn als iemand opbelt en om hulp vraagt, omdat het
bijvoorbeeld brandt op de "Posbank".

in 1921 en later het Paviljoen De Posbank, als opvolger
van het eerst zo eenvoudige rustpunt in het Nationaal
Park Veluwezoom. Dit is eerste Nationaal Park in Ne-
derland en draagt sinds 1930 deze officiële naam.

Dit jaar viert het Nationaal Park Veluwezoom haar hon-
derdjarig bestaan omdat het eerste bosgebied (Hage-
nau) aangekocht werd op 11-februari 1911.

Nablussen brand Paviljoen 1996

Als de rook en het vuur nog niet van verre zichtbaar
zijn, kan zo'n melding net zo goed van de Terletse Hei
komen. Een lastige spraakverwarring, zeker als de nood
hoog is en de redding niet snel nabij.

Zo blijven er dus eigenlijk maar twee echte Posbanken
over. Het monument De Po bank als eerste echte, begint

Binnen de driehoek Arn-
hem-Apeldoorn-Dieren is
het onderdeel van één groot
aaneengesloten natuurge-
bied van meer dan 12.000
ha., met nauwelijks enige
bebouwing en veel onge-
repte natuur.

Jaarlijks komen er volgens de laatste cijfers meer dan
twee miljoen bezoekers om te genieten van de Rheden-
se natuur en natuurlijk van de fraaie vergezichten vanaf
de verschillende uitzichtpunten.



Historie van het landgoed
Schoonenberg in Velp

Theo van der Hoeven en Anita Matser

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk
deel van Velp en ten noorden van de spoorlijn een drie-
tal landgoederen, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen
en Schoonenberg. Nu is het gebied omgevormd tot een
woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg een aan-
tal kantoren. De winkels en nijverheid die in het midden
van de 20e eeuw ruim aanwezig waren, zijn grotendeels
verdwenen. Vanuit de Belangenvereniging Daalhuizen-
Velp en de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en in sa-
menwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal, coördineren Theo van der Hoeven en Anita
Matser een werkgroepje dat de 20e eeuwse historie van
dit gebied onderzoekt en vast gaat leggen. In deze bij-
drage wordt het ontstaan en de splitsing van het land-
goed Schoonenberg beschreven.

Geschiedenis
De kunstschilder Taco Scheltema (1760-1837) laat ca.
1820 een landhuis bouwen op de helling van "de Zand-
berg", gelegen aan de straatweg van Arnhem naar
Zutphen, ten oosten van het landgoed Daalhuizen.

Huis Schoonenberg

Zijn bezittingen zijn te zien op de eerste kadastrale
kaart van Velp uit 1832. De omgeving wordt gevormd
door de huidige Daalhuizerweg, Arnhemsestraatweg en
de Bergweg. De huidige Bergweg heette toen de Zand-
bergscheweg.

Kadastrale kaart van 1832

Aan het boek van H.Kerkkamp: Verloren Luister, Ver-
dwenen Landgoederen (Velp, 1969) ontlenen we de
volgende gegevens:
Taco Scheltema, die eerder een herenhuis op het land-
goed Schoonoord had laten bouwen, leefde in Velp als
schilder in ruste. Het landgoed Schoonenberg wordt
omschreven als een "kapitaal Heerenhuis, schuur en
twee bunder zeven en dertig roeden en ongeveer zeven
en negentig ellen land".



In 1831 verkoopt Taco Schel erna e~landgoed oor ft.
25.000 aan freule Elisabeth Ale der Burch van
Spieringshoek uit 's Grave
Zij breidt het landgoed verder . n de (huidige)
Daalhuizerweg, van Pallandtstraat Bergweg, Wilhel-
minastraat en Arnhemse traarweg. In de zuid-oost punt
(hoek Wilhelminastraat lag he- h . van zadelmaker
Tersteeg, later herberg. In de pun van de Bergweg op
de hoek met de Wilhelminastraar staar ze grond af voor
de bouw van een kerk der Afge heiden Gereformeerde
Gemeente, voor ft. 4 p.j. r hr van op tal.
Na haar overlijden in 1 46 komt h t landgoed aan haar
volle nicht Helena Diederi a van der Burch van Spie-
ringshoek uit Nijkerk. Zij woont er van 1869 tot haar
dood in 1873.
Het landgoed komt dan in bezit van een drietal Arn-
hemmers: H.A. Elias, met P,p, Everts en lW.Rösener
Manz

Splitsing
In hetzelfde jaar 18 3 wordt het gebied gesplitst en
wordt het landgoed voor ft, -6.000 verkocht aan

Arnhemsche Straa!Weg

Kadastrale kaart van 18ï3

Nikolaas Verwey Mejan. De naam van het landgoed
gaat veranderen in "Ma Retraite". Dit wordt in een vol-
gende uitgave van dit tijdschrift verder beschreven. Het
oostelijke deel wordt verkaveld en doorverkocht. Op de
kadastrale kaart uit 1873 is dat met rode lijnen aange-
geven.

De percelen D3167 en 3166 aan de Bergweg komen
in handen van het kerkbestuur van de R.K. Kerk Onze
Lieve Vrouw Visitatie aan de Emmastraat, voor het
aanleggen van een begraafplaats. Perceel D3165 wordt
later Bergweg 7/9 en Bergweg 5. Op perceel D3164
komt de villa Breijthove, Bergweg 3. De grond op de
hoek Bergweg - Wilhelminastraat (D 2647) wordt ver-
kocht aan de kerk der Afgescheiden Gereformeerde
Gemeente. Op de hoek van de Arnhemsche Straatweg
en de Wilhelminastraat worden de percelen D3159 en
3160 verkocht aan herbergier Tersteeg. De percelen
D3161 en 3162 aan de Arnhemsche Straatweg (nu nrA)
worden verkocht aan graanboer Harmen Geerlings. Het
middendeel (D3163) komt in handen van Gerlag van
Gendt, architect te Arnhem. Dit deel wordt verder ver-
kaveld. Er komt de stalhouderij aan de Poortstraat, zo-
als beschreven in Ambt & Heerlijkheid nr. 167 van juni
2010. Aan de Arnhemsche Straatweg (nu nr. 8, 10 en
12) worden een drietal villa's gebouwd.

R.K. Begraafplaats
De katholieke inwoners van Velp werden van oudsher
begraven in en om de "De Oude Jan". Het kerkbestuur
van de R.K. Kerk vroeg in 1873 aan het gemeentebe-
stuur of zij een stuk land bij de kerk als begraafplaats
mochten inrichten, maar dit werd niet toegestaan. Wel
werd toestemming verleend om een begraafplaats aan
te leggen aan de Zandbergscheweg, nu Bergweg. Op 1
september 1873 werd hetterrein gekocht voor ft. 1053.-
en met spoed klaargemaakt voor het beoogde doel. De
inzegening door pastoor Koene vond plaats op 11janu-
ari 1874. Er kwam een hek om de begraafplaats en er
werden een lijkenhuisje (noord) en een woning (zuid)



voor doodgraver/tuinman M. Egberts gebouwd.
Het alleroudste graf is van de heer Smelting. Op het
kerkhof liggen vele bekende katholieke families begra-
ven. Het opvallendste graf is dat van pastoor Koene.
Ontroerend zijn de grafstenen/zerken van kinderen,
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.

Sinds op de algemene begraafplaats Heiderust te Rhe-
den een nieuwe katholieke begraafplaats is ingericht,
wordt er op de oude Begraafplaats aan de Bergweg
nog maar weinig begraven. Vanaf de tijd dat Jan Erren
beheerder is van de begraafplaats, is de begraafplaats
erg opgeknapt. Er zijn mensen die zich inzetten om dit
stukje cultuurgoed te bewaren.
Bij de fusie van de 10parochies vanArnhem-Noord,Velp
en Rozendaal is de begraafplaats verzelfstandigd. Dit is
de beste garantie voor het behoud van de begraafplaats.
Dankzij geldelijke steun konden er verschillende gra-
ven gerestaureerd worden. Ook is de restauratie van
het hekwerk mogelijk gemaakt en is het te zien dat het
groen goed wordt onderhouden. Bovendien is er een ur-
nentuin gerealiseerd en er is een monument je gemaakt
voor de overleden kinderen door Edwin Partoll. De be-
graafplaats, met "het gat in de heg", is erg bekend ge-
worden door het boek van Jan Siebelink, "Knielen op
een bed violen".

R.K. Begraafplaats

De foto van de begraafplaats met het beheerdershuis-
jebeheerderhuisje komt uit een krantenartikel van no-
vember 1978, en is bewaard door Jan Erren. Hij vertelt
dat in de na-oorlogsenaoorlogse periode het echtpaar
"Maria en Jozef' Kruitwagen het beheer verzorgde.
Ref.: "Memoriaal", Herinneringsboek van de parochie
Velp-Rozendaal bij het eeuwfeest van de R.K.Kerk
Onze Lieve Vrouw Visitatie, 1985.

Kerkje
Op de hoek van de Bergweg en de Wilhelminastraat
stond het kerkje van de Christelijke Afgescheidenen
in Velp. Op 19 september 1845 wordt aan de koning
Willem II een verzoekschrift gezonden om 'als eene
Christelijke afgescheiden gemeente in de burgerlijke
maatschappij erkend en toegelaten te worden'.
De Velpse gemeente krijgt haar erkenning op 9 decem-
ber 1845. In dait j aar wordt ook begonnen met de bouw
van de eerste kerk. Voor 4 gulden per jaar wordt het
recht van opstal verkregen van 'een hoek gronds, groot
18 roeden en 90 ellen op de Buitenplaats genaamd
Schoonenberg onder Velp, welke hoek gronds een ge-
deelte is van het perceel genaamd den Bree. Welke bo-
vengenoemde hoek der Boschhegge grenst ten oosten
aan de oude Rozendaalsche Hooiweg (nu Wilhelmina-
straat), ten westen en ten zuiden aan bovengenoemd
perceel en ten noorden aan de Zandbergsche weg (nu
de Bergweg) , Zo staat het in een afschrift van de Akte
van Eigendomsovergang d.d. 9 november 1846. De
eigenares van deze grond en bewoonster van het huis
Schoonenberg, freule Elisabeth Aletta van der Burch
van Spieringshoek, bewees hierdoor haar sympathie
voor de Afgescheidenen. In 1873 heeft de kerk dit stuk
grond gekocht.

Als de kerk haar eerste eigen predikant krijgt, wordt in
1861 in de Wilhelminastraat (nu nr 9/11) een pastorie
gebouwd. In 1905 wordt de pastorie verkocht voor 350
gulden aan A. Wijlhuizen. Naast de kerk verrijst een.
nieuwe pastorie. (links van de kerk te zien op de foto).



Kerkje aan de Bergweg

Toen het samengaan van de kerk aan de Bergweg en
een kerkje in de Kerkallee, een feit werd en de nieuwe
gereformeerde kerk in de Parkstraat in 1914 gebouwd
was werden de beide kerken an de hand gedaan. De
Noordenkerk, zoals deze kerk ook wel genoemd werd,
werd verkocht aan A. Wijlhuizen. Hij koopt ook de pas-
torie. Vanaf 1915 werd de kerk een Citroëngarage, de
werkplaats van Hendriks & Zn. Boven de ingang van
de kerk is te lezen:' .V AutobedrijfWIJLHUIZEN'.
In 1945 gedurende de Slag om Arnhem is de garage, het
voormalige kerkje in vlammen opgegaan.

De voormalige pastorie staat er nog, en is nu Wilhelmi-
nastraat 13. Het is in gebruik geweest als kruideniers-
winkel van Groenhoff en winkel in kantoorbenodigdhe-
den van Adriaan Dominucus. u is het een woonhuis.
ReL E.J.Jansen, De kerk in 't midden, 125 jaar Gere-
formeerde kerk te Velp, 1966

Villa Breijthove
Op het perceel D3164 aan de Bergweg (nu nr. 3) naast
het kerkje heeft ca.1880 Hubertus Goosgens, hotelhou-
der, een villa laten bouwen.
De witte villa is gebouwd in de stijl van het eclecti-
cisme met invloeden van het neoclassicisme.

Villa Breijthove

Voor de ingang bevindt zich een uitwendig portiek dat
samengesteld is uit zes gietijzeren zuilen die een bo-
vengelegen balkon dragen. De gevel is versierd met rijk
geornamenteerde kuifstukken, kroonlijsten en friezen.

Aan weerszijden van het huis staan twee statige bruine
beuken, die waarschijnlijk bij de bouw van het huis ge-
plant zijn. Het pand is gemeentelijk monument. In de
verkoopacteverkoopakte van 20 januari 1903 blijkt de
villa de benaming "Breijthove" te hebben.

Uitspanning Tersteeg
Op de hoek van de Amhemsestraatweg en de Wilhel-
minastraat heeft een huis gestaan van zadelmaker Ja-
cobus Tersteeg ( zie kadastrale kaart van 1832). Deze
had recht van opstal. Eigenaar van de grond was Wed.
R.J.c. Torck, vrouwe van Rosendaal. In die tijd heette
de Wilhelminastraat nog de Oude Rozendaalsche Hooi-
weg. Later was dit pand de herberg van Velp.

De Herberg heette 'De Kroon', maar stond beter be-
kend als 'Juffrouw Tersteeg' . 'Juffrouw Tersteeg' was
de weduwe van de waard Tersteeg. Mevrouw Tersteeg-
Delgijer leidde hier ook een uitspanning. Een uitspan-
ning is een plaats waar rijtuigen van nieuwe paarden



worden voorzien. De paarden werden uitgespannen en
gewisseld voor verse paarden. Omdat dit enige tijd in
beslag nam, bezaten veel uitspanningen een gelegen-
heid om iets te nuttigen. Zie links op de foto de Her-
berg.

Iets naar het noorden, de Wilhelminastraat in, liet' Juf-
frouw Tersteeg' rond 1900 een nieuw pand bouwen,
wat later uitgroeide tot 'De Vereeniging' .

Herberg Tersteeg ca. 1900

De foto komt van www.archieven.nl De straat waar je
in kijkt is de Wilhelminastraat. Op de foto staat 'Weg
naar Razendaal '. De ingekleurde ansichtkaart moet zo
rond 1900 gemaakt zijn. Links op de foto zie je de bak-
ken voor de paarden met water en voer.
Opvallend is dat de bomen door het aangebouwde dak
van de serre heen groeien. Het witte bord aan de serre is
een reclame voor bier. Dit pand is afgebroken in 1935,
en heeft plaats gemaakt voor een garagebedrijf.

Hierover hebt u in een vorige editie van Ambt & Heer-
lijkheid (nr. 168) kunnen lezen.

Opmerkingen en nadere informatie zien wij graag tegemoet.
Anita Matser; anita.m@ke-it.nl of tel. 026-3884814 en
Theo van der Hoeven, theovanderhoeven@hotmail.com
of tel. 026-3636125

http://www.archieven.nl
mailto:anita.m@ke-it.nl
mailto:theovanderhoeven@hotmail.com


Fineke Burgers

Verenigingsleven in Rheden

Aan het eind van de 18de, in de hele 19de eeuwen de
eerste helft van de 20ste eeuw, werden in heel Neder-
land en dus ook in Rheden, veel verenigingen opgericht
op maatschappelijk gebied en op het gebied van cul-
tuur, ontspanning en religie.

In de Grondwet van 1848 was het recht van vereniging
en vergadering vastgelegd. In de Wet op de Vereniging
van 22 april 1855 werd dit recht verder uitgewerkt. Ver-
enigingen die officieel erkend waren hadden daardoor
de mogelijkheid als rechtspersoon op te treden. Hoewel
de meeste Nederlandse verenigingen daarin niet geïnte-
resseerd waren, vroegen toch in de tweede helft van de
1ge en de eerste helft van de 20e eeuw tienduizenden
verenigingen erkenning door de Kroon aan.

Mr. J. rot I. A. SIM 0 N S
RI!FE.l\SMDAIH5 D2PA.RT. VAN .JUSTITIE

TE 'f-GRA. YENtJACF.-

HOE RICHT IK EEN
VEREENIGING OP?

Hoe richt ik een vereeniging op

Naar schatting wer-
den verspreid over
het land, honderddui-
zenden verenigingen
opgericht, variërend
van informele lees-
clubjes tot landelijk
opererende verem-
gingen met honder-
den leden.
Eerst kwamen de ver-
enigingen op maat-
schappelijk gebied:
gezondheidszorg,
armoedebestrij ding,
woningbouw, vrou-
wenemancipatie, po-
litiek. Later volgden
ontspanningsvereni -
gingen op het gebied
van muziek, wande-

len, zingen, vissen, lezen, toneel, carnaval, sport etc.
Verzuild, dus vaak met een socialistisch, katholiek of
protestants sausje.

Vrije tijd
"Naarmate er meer mensen met "tijd" kwamen, werd
de behoefte aan gezelligheid, aan ontwikkeling en ont-
spanning gevoeld". (Kerkkamp):
Dit heeft alles te maken met de werkomstandigheden in
die tijd. Tot de jaren 70 van de 1ge eeuw was er voor de
arbeiders niets geregeld. In het jaar 1874 werd de eerste
stap op het gebied van de arbeidersbescherming gezet
door het 'kinderwetje' van van Houten - het verbod
van loonarbeid beneden 12 jaar, in 1889 een uitbrei-
ding voor jongeren tussen 12 en 15 jaar en vrouwen (zij
mochten niet langer werken dan 11! uur per dag). Zon-
dags en "s nacht mocht toen helemaal niet meer gewerkt
worden. Dit gold echter nog niet voor mannen (die wa-
ren "mans" genoeg om voor zichzelfte zorgen).

Illustratie Kinderwetje van
van Houten 1874

Uiteindelijk werd in
1919 vrij e tijd een recht,
want in dat jaar nam
de Tweede Kamer de
Arbeidswet aan. Hier-
in stond de achturige
werkdag, de vrije zater-
dagmiddag en de vrije
zondag vastgelegd. De
socialisten kregen ook
steun van de Christe-
nen, zij vonden het be-
langrijk dat de arbeiders
op zondag tijd hadden
om naar de kerk te gaan.
De vrije vakantiedagen
kwamen pas veel later.
Dit is pas sinds 1966 in
de wet vastgelegd.



Hoe was het in de dorpen van Rheden?
In Velp was er al in 1823 een leesgezelschap opgericht.
De "letterlievende vereeniging Onderling Genoegen",
een rederijkerskamer onder leiding van het school-
hoofd B. Blokhuis startte in 1850. De uitvoeringen van
dit laatste gezelschap waren destijds evenementen in
het dorpsleven.
De mannenclubs die in de negentiende eeuw actief wa-
ren, hadden voornamelijk een gezelligheidskarakter.
In 1856 kwam er een Heerengezelschap genaamd "De
Sociëteit" te Velp. Zij begonnen met 21 leden. Men
hanteerde een ballotagesysteem: witte en zwarte bonen.
Het is een gezelschap van gelijkgestemden.

Muziek
Muziek kon groepsgewijs worden gemaakt door de
oprichting van muziekkorpsen en zangkoren. In 1871
kwam hierdoor de Velpsche Harmonie tot stand op ini-
tiatiefvan de rentmeester van "Biljoen" Vermeulen. Dit
initiatief werd gesteund door de notabelen van het dorp
waaronder de heren Avelingh en de heren van Biljoen
J.H.- en G.E. Lups.

Velpse Harmonie met beschermheer Lüps met baard ± 1910

Laag-Soeren kreeg in 1890 zijn "Sempre Crescendo"
en in 1896 zag het Rhedens fanfarecorps het licht. Het
toenmalige hoofd der school, B. van Leeuwen vond

dit: "een loffelijke Vrijetijdsbesteding door na de zware
dagtaak op de akker of op de steenfabriek zijn levens-
moed en lust de dorpslucht in te blazen". Deze vereni-
ging werd "gesponsord" door freule Brantsen voor de
aankoop van instrumenten.

Muziekvereniging Sempre Crescendo Laag-Soeren 1930

In Dieren begon men (pas) in 1906 door met een inte-
kenlijst langs de gegoede burgerij rond te gaan, waar
men een bedrag ineens kon toezeggen of kon inschrij-
ven voor renteloze aandelen .... voor het op te richten
Dierens Harmoniekorps. Spankeren kreeg met "Wil-
helmina" in 1914 zijn muziekvereniging. Veel volks-
feesten werden opgeluisterd met uitvoeringen van deze
korpsen.

Maatschappelijke zorg
In de 1ge eeuw is veel gediscussieerd over de vraag wie
verantwoordelijk was voor de armenzorg. Men begon
zich langzamerhand het lot der economisch zwakken
aan te trekken. In de praktijk schoot het gezamenlijke
zorgaanbod van kerkelijke en burgerlijke armenzorg
nog regelmatig tekort, zodat er ruimte was voor parti-
culiere initiatieven. Zo namen deze particuliere organi-
saties steeds vaker de vorm van een vereniging aan.



Net als in Veenhuizen in Drenthe waar in 1823 de Maat-
schappij van Weldadigheid werd opgericht met als doel
de armen door middel van arbeid op het land te herop-
voeden, werd al in 1818 in Velp een Algemeen Armbe-
stuur in het leven geroepen, om armoede, bedelarij en
luiheid te bestrijden. In 1841 kwam daar de naai- en
breischool uit voort.

Ook hield vanuit de Geërfden van Velp een commissie
zich bezig met werkverschaffing voor werkelozen. In
1877 volgt dan weer een Vereeniging tot werkverschaf-
fing te Velp die bijv. zorgde dat in 1891 met het opwer-
pen van de Emmapyramide (de z.g.armeluisbult) op
het Rozendaalse Veld, 107 man aan de arbeid bleven.
In 1894 werden die activiteiten overgenomen door de
vereniging "Hulp in Nood" te Velp.

Velp bij Arnhem, Kluizenaarsberg september 1900

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd lande-
lijk al in 1784 opgericht met als doelgroep de gewone
man. Een eeuw later, in 1882 kwam een departement
in Rheden van de grond. Dit bestond tot 1906. Huis-
vlijtverenigingen en een Nutsbibliotheek waren o.m.
de resultaten. In 1921 werd de afdeling nieuw leven
ingeblazen. Allerlei andere activiteiten op sociaal ge-
bied werden vanuit het Nut georganiseerd, zoals o.m.
de Volksbond tegen het Drankmisbruik.

Verzuiling
De 1ge eeuw werd de eeuw van de emancipatie van
de katholieken, de kleine luyden (Abraham Kuyper) en
de opkomst van het socialisme (Domela Nieuwenhuis).
Dat had ook zijn weerslag op het verenigingsleven.
In Rheden ziet men dit o.a. terug in de oprichting van
woningbouw- en arbeidersverenigingen, zoals Woning-
bouwvereniging St. Josef in Velp. Ook Kruisverenigin-
gen begonnen met hun werk. In de plaats Ellecom be-
stond al sinds 1689 een Vereniging tot bevordering van
Christelijke belangen.
Zangkoren werden "Halleluja" Christelijke Zangver-
eniging genoemd (Velp, maart 1889) en in Ellecom
(1870) begon de Christelijke Jongelingsvereniging
"Spreuken 9: 10a; De vreze des Heeren".

Chr.Zangvereniging Halleluja te Velp ± 1925

Met PALVU (Velp) kreeg men in 1922 "Proletariërs
Aller Landen Verenigt U", een muziekvereniging die
sympathiseerde met het socialisme.

Muziekvereniging Palvu 1935



Educatie, Sport en Spel
Men kreeg oog voor de natuur (Jac. P. Thijsse), in 1905
werd "Natuurmonumenten" opgericht. In Rheden had
men al sinds 1878 zijn natuurvereniging met "Mij
voor Tuinbouw en plantkunde, afd. Velp en Omstre-
ken". De bedoeling was het aankweken van de liefde
voor bloemen en planten onder de schooljeugd, waarbij
ook prijzen werden uitgereikt: de Hugenholtzprijs voor
de mooiste plant! In 1911 kregen De Steeg, Ellecom en
Dieren hun tuinbouwvereeniging "De Veluwezoom" .

Floralia afdeling Velp 1916

De Velpse jurist Mr. H.M. van der Zandt, overleden
in1906, stond niet alleen aan de wieg van voetbalvereni-
ging Gelria en de hieruit voortgekomen drumband die
zijn naam ging dragen, maar was allereerst de grondleg-
ger van het jeugdwerk in Velp. Mr. van der Zandt wist
in het begin van de 20e eeuw een stukje land in te rich-
ten (het zogeheten "De Puin" op het vroegere landgoed
Ommershof) met als doel daar kinderen te laten spelen:
knutselen, gymnastiek, voetballen, zingen en een soort
verkennerij avant la lettre, maar ook muziek maken. Op
2 december 1952 werd in een eenvoudige bezetting en
uniformering gestart met een muziekkorps. Een halve
eeuw later is " Mr. H.M. van der Zandt" uitgegroeid tot
een schitterend showkorps.

Mr. H.M van der Zandt gymclubje 1923

Vrije tijd was er in de 1ge eeuw vooral voor de adel
en de beter gesitueerden. Want deze groep had tijd (en
geld). Maar het was ook vaak "de adel" die oprichting
van verenigingen entameerde. Verheffing van "het
volk" was daarbij de drijfveer.
In 1901 werd door een aantal kostschoolleerlingen de
voetbal- en atletiekvereeniging Olympia opgericht. De
latere Velpse Voetbalvereniging en Atletiekclub Olym-
pia. Dit was de eerste voetbalvereniging in de regio. De
belangrijke rol van de familie van Pallandt voor VVO
blijkt hieruit dat "de Baron" om niet een oefenterrein
ter beschikking van de nieuwe club stelde en dat de
clubkleuren, de van Pallandtkleuren werden, namelijk
zwart geel.

vvo. in 1933



De schietvereniging "Velp-Rosendael: Leert Uiterst
Precies Schieten ". (LUPS is de naam van de kasteel-
heer van Biljoen) dateert van 1887. Deze vereniging
was zeer succesvol en won veel prijzen. Uit dit gezel-
schap kwam het Z.g. vogelschieten voort, dat nu nog
steeds wordt beoefend op Koninginnedag op de Ossen-
daalselaan in Velp.

Schietvereniging Velp-Rosendaal,
Leert Uiterst Precies Schieten LUPS ± 1910

Tegen het einde van de 1ge eeuw, kwamen er steeds
meer sportclubs. Gymnastiek (Gelre uit Dieren). IJs-
verenigingen in Laag Soeren en Spankeren. In Rheden
startte in 1904 de voetbalvereniging, toen nog genaamd
Excelsior. De nu meer dan 100 jarige werd zeer bekend
als v.v. Rheden.

In Gelderland waren in 1953 4700 culturele instellin-
gen en verenigingen actief. Biljart- en kegelclubs en
bridgeclubs waren onevenredig slecht vertegenwoor-
digd. Toch was er al in 1886 in Dieren de Vereniging
"De Kegelclub". Men kegelde in het begin in de tuin
van "Het Wapen van Gelderland" aan de zuidzijde van
de Hogestraat, dat in 1909 afbrandde. Bij het lOO-jarig
bestaan van "De Kegelclub" in 1986 wist een letterlijk
"oud" lid van 98! jaar nog bijzonderheden over het Die-
rense kegelleven te vertellen.

Padvinderij
De buitensportideeën van Baden Powell leidde voor
onze gemeente tot de oprichting van de "Afdeling Velp
van de Vereniging de Nederlandse Padvinders" op 8 ja-
nuari 1919. De "Velpsche Woudlopers" sloten zich in
1922 hierbij aan. Lang hebben zij gebruik gemaakt van
de van Lennepsmolen als woudlopershuis.
Na de 2e W.O. namen de Velpsche Woudlopers weer
hun intrek in hun oude clubhuis aan de Kluizenaarsweg
in Velp, vlak bij het huidige clubhuis van de Scouting-
groep voor meisjes, "De Olmen". De Velpsche Woud-
lopers bestaan inmiddels 90 jaar!

Velp, Beekweg ± 1900, van Lennepsmolen

Omstreeks 1890 telde Rheden in totaal twintig vereni-
gingen met een Koninklijke goedkeuring, waarvan er
in Velp negen gevestigd waren, in Dieren vijf, Rheden
drie, Ellecom twee en De Steeg één.

Verantwoording afbeeldingen:
1. www.inghist.nl
2. Wikipedia
3,4,6,7,8,11,12,15 collectie Walter de Wit
5. Muziekvereniging Wilhelmina
9, 10, 13 boekjes Kent u ze nog ...

http://www.inghist.nl


'Brood altijd voorradig bij De Voorzorg'
Evert Jan Muis

Vroeger woonden er veel ambachtelijke bakkers in
Velp. Hun klassieke werkwijze was om
's morgens om 04.00 uur op te staan en met takkenbos-
sen de ovens heet te stoken en het deeg te kneden. In
de oorlog 1914-' 18 werd het brood ook in het neutrale
Nederland gerantsoeneerd, zoals dat trouwens later ook
tijdens de Tweede Wereldoorlog weer zou gebeuren.

De bakkers moesten in de jaren' 14-' 18 hun werk doen
met beperkte aanvoer van grondstoffen en brandstof.
Enige bakkers in Velp kwamen op het idee gezamenlijk
te bakken en dan de hun toegewezen grondstoffen en
brandstof bij elkaar te voegen. Het opwarmen van de
oven was dan veel efficiënter.

De Voorzorg ± 1918

Ze maakten een zakelijke overeenkomst in de maat-
schappij 'NV de Voorzorg'. Er werd een voor die tijd
grootschalige bakkerij gebouwd op de hoek van de
Dennenweg en de Bosweg. Die plek was zo gek nog
niet. De bakkerij paste goed in het ensemble van am-
bachtelijk bedrijven aan het weggetje langs het geteer-
de hek van park Overbeek.

Door de efficiëntere werkmethode kon De Voorzorg
(directeur was van Zomeren) de gehele dag brood
verkopen, terwijl de andere eenmansbedrijfjes nood-
gedwongen regelmatig de mededeling "geen brood
vandaag door beperkte aanvoer" op hun winkelruit
hadden staan.
De Voorzorg kreeg uit afgunst het predicaat "het zijn
Turken", naar analogie van de politieke houding van
Turkijë t.o.v. de toenmalige Geallieerden. Er waren nog
meer minder leuke benamingen voor de bakkerij, die ik
niet passend vind om hier te noemen.

De selectie-ambtenaar van de Gemeentelijke Monu-
mentencommissie kreeg vele jaren later op straat te ho-
ren, dat het bijzondere gebouw met de vierkante spitse
torentjes een "Turkse bouwstijl" heeft. Het gevolg van
de vroegere bijnaam. De ambtenaar kon dit evenwel
niet met zijn bouwkundige kennis in overeenstemming
brengen en daarom staat het pand van De Voorzorg als
een gemeentelijk monument geregistreerd met de besch
rijving: "Overgangsstijl met Jugendstilelementen, voor-
al de winkelpui is van hoge architectonische waarde ".

Het voormalige bakkerswinkeltje heeft een heel bijzon-
der glazen plafond en de bakkerij is onlangs omgeto-
verd in een heel modem woonhuis! De portieken heb-
ben een bijzondere Moorse toegangsboog.

De Voorzorg (nieuw)
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Buitenplaats Carolinapark Dieren
Gelijktijdig met de boekpresentatie van het boek 'Bui-
tenplaats Carolinapark Dieren', in zalencentrum The-
othorne, werd ook de start van de verbouwing van de
Oranjerie in het Carolinapark gevierd. Een goede ti-
ming. De opbrengst van het boek is immers bestemd
voor de realisatie van die verbouwing.
Veel oud Dierenaren, vrienden van de Stichting Vrien-
den van de Oranjerie en genodigden hadden van de
uitnodiging de presentatie bij te wonen, gebruik ge-
maakt. Na een kort welkom door de voorzitter van de
Stichting Vrienden van de Oranjerie,
Ap Lammers, vertelde Dierenaar en
onderzoeker Jeroen van Gessel, hoe
hij ruim tien jaar geleden begon met
het onderzoek, waarop het boek Bui-
tenplaats Carolinapark Dieren is ge-
baseerd. Hij voerde de aanwezigen
bij de presentatie kort mee door de
historie van het huis, het park en haar
bewoners/sters. Ook bedankte hij alle
mensen die hem van informatie had-
den voorzien. Zowel in woord, ge-
schrift als met foto's. In Buitenplaats
Carolinapark Dieren valt te lezen hoe
het Carolinapark in Dieren-Zuid in
1941 kon worden verworven uit de
nalatenschap van Mej. J. Haitzema
Viëtor. Ze was dól op haar tuin, waar ~iïiïi_
ze haar leven volledig aan wijde. Het
werd pas na haar dood opengesteld
voor het publiek en haar woonhuis
werd het politiebureau van Dieren.

Jeroen van Gessel doet op heldere wijze en in chrono-
logische volgorde de geschiedenis van park, huis en be-
woners uit de doeken. Aardig zijn ook de trouwfoto's
die in de loop der jaren in het park werden gemaakt
door verschillende fotografen en bruidsparen. Vooral
het houten bruggetje over de vijver was een geliefd
plekje.
De uitgave van het boek werd mogelijk door de be-
langenloze medewerking van velen en met steun van
de Hendrika Johanna Stichting. Daarnaast verkopen
Bruna den Boef, de Spar en Koko Pelli in Dieren zon-
der winstoogmerk het boek. Dat zijn dan ook de adres-
sen waar het verkrijgbaar is. Auteur Jeroen van Gessel
overhandigde de eerste exemplaren van het boek aan de
heer W. Blom van de Hendrika Johanna Stichting, de
heer Tromp Meesters en de Rhedense wethouder Ron
König.

Hoewel het een keurig en kleurrijk uit-
gevoerd boek is geworden in een fraaie
hardcover, is de balans tussen tekst en
foto's wat onevenwichtig. 'Buitenplaats
Carolinapark Dieren' bevat een aan-
tal bijzondere oude foto's, maar is om
een wat stevige omvang (96 pagina's)
te verkrijgen voor een flink deel gevuld
met hedendaagse foto's. Op zich mooie
plaatjes, die een goed beeld geven van
de huidige situatie en activiteiten, maar
ze halen het geheel wat uit evenwicht.Omslag boek Carolinapark

Bruggetje in Carolinapark

Voor 19,95 koop je een boek dat de historie
van het fraaie Dierense park uitstekend be-
schrijft en dat er bovendien aan bijdraagt

: dat het oude theehuis in het park als Oran-
- jerie in gebruik kan worden genomen.
Buitenplaats Carolinapark Dieren,

- door J. van Gessel, 96 pagina s in kleur,
hardcover, EAN 978-90-78115-50-2
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De gemeente Rheden op Oude Kaarten
Het grondgebied van de gemeente Rheden staat al eeu-
wenlang in de belangstelling. Aan de hand van oude
kaarten heeft Frans Scholten uit Laag-Soeren een over-
zicht gemaakt van het bijzondere landschap in zijn ge-
meente. Onlangs publiceerde hij het boek De Gemeente
Rheden op Oude Kaarten.

De oudste kaart in het boek stamt uit 1573. Het is een
schilderachtige impressie van de Veluwe, waarop de
dorpen van de gemeente al te zien zijn, met uitzonde-
ring van Laag-Soeren, dat destijds alleen nog maar een
buurtschap was. Het is de eerste in een serie schitte-
rende oude kaarten, de één wat gedetailleerder dan de
andere, die is opgenomen in het boek.

Aan de hand van deze kaarten vertelt Scholten over his-
torische en ruimtelijke ontwikkeling binnen de gemeen-
te Rheden. Hij geeft bij iedere kaart uitleg over wat er
te zien is en waarom deze kaart destijds is gemaakt. De
landschappelijke structuur, de bezitsverhoudingen, mi-
litaire belangen, rivier en tal van andere factoren komen
hierbij aan bod. Het resultaat is een overzicht van het
grondgebied van Rheden in de afgelopen vijf eeuwen.

Het boek kent een overzichtelijke en logische opbouw.
Het begint met een verhandeling over de oude kaar-
ten en hun makers, de aanleiding voor het maken van
kaarten, de daarbij gebruikte instrumenten, de oude
druktechnieken en tenslotte een omschrijving van het
grondgebied van de gemeente Rheden. Vervolgens ko-
men de kaarten aan bod in verschillende hoofdstukken:
'De IJssel', 'De dorpen, boerderijen, akkers en weilan-

den', 'Kastelen, landhuizen en buitenplaatsen', 'Bossen
en heidevelden' en tenslotte 'De ruimtelijke ontwikke-
ling van 1865 tot heden, aan de hand van topografische
kaarten'.

'De gemeente Rheden op Oude Kaarten' is met een
prijs van 29,95 een betaalbaar boek geworden, want
het is een uitstekend uitgevoerd drukwerk op eersteklas
papier. Dit was mogelijk dankzij de steun van een flink
aantal sponsoren.

De Gemeente Rheden op Oude Kaarten telt 128 blad-
zijden. Het is onder ISBN 9789053456957 verkrijgbaar
in de boekhandel.

Omslag Oude Kaarten boek
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Van het bestuur

De Oudheidkundige Kring heeft voor dit jaar weer veel voor u in petto: zo bent u 27 maart welkom
bij onze winterexcursie (al hopen we op lente weer) naar Wasserburg Anholt. Op 13 april hopen
wij u als lid te begroeten op onze jaarlijkse vergadering, deze vindt dit jaar plaats in de Oude Jan in
Velp. Uiteraard is er naast de vergadering weer een interessante lezing voor u.
Zoals u weet draait de Oudheidkundige Kring op vrijwilligers. Zo worden de lezingen en wande-
lingen door vrijwilligers georganiseerd, is er een redactiecommissie voor Ambt en Heerlijkheid,
worden de artikelen door vrijwilligers geschreven en wordt het blad ingepakt en bezorgd bij u aan
huis. Eén maal per jaar is er een gezellig samenkomen van alle mensen die hun diensten aan de
Kring aanbieden. Vooral voor het dorp Rheden zouden wij graag de huidige bezorgers wat ontlas-
ten door uitbreiding van het aantal bezorgers. Voelt u hiervoor dan horen wij graag van u.
Ook het materiaal in ons archief ontvangen wij van leden en mensen die de Kring en haar werk
een warm hart toedragen. Zo ontvingen wij pas weer een foto en tijdschrift over de Meteoor. Wij
zijn erg blij met dit materiaal en de moeite die wordt gedaan om het aan ons over te dragen. Onze
dank hiervoor!
Kijkt u ook eens op onze web site www.oudheidkundigekring.nl. Naast informatie kunt u hier ook
oproepen op plaatsen wanneer u op zoek bent naar informatie of oud fotomateriaal.

José Wunderink - van Dijk

http://www.oudheidkundigekring.nl.
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