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Doelstelling
De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
is opgericht 11 januari 1954 en heeft zich ten
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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 archiefvan 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 lokale als regionale
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Van de redactie

Afgelopen Koningsdag stonden we als vertegenwoordigers van
de OHK weer achter de kraam ter promotie van onze vereni-
ging. Het was een drukke dag en veel mensen namen de tijd
om met ons over van alles en nog wat te praten. We merkte wel
dat velen de moeite namen om Ambt & Heerlijk uitvoerig en
serieus te lezen. De kwaliteit werd over het algemeen geprezen
maar af en toe kwamen er mensen langs die uitgebreid com-
mentaar hadden op een van onze publicaties of een artikel in
het bijzonder. Meestal werden we er op gewezen dat er toch wel
ernstige of storende fouten in stonden, die nodig een rectifica-
tie behoefden. Bij enig doorvragen bleek het achteraf meestal
mee te vallen maar de persoon in kwestie was natuurlijk allang
blij dat hij of zij een en ander recht had kunnen zetten. Als het
een erg uitgebreid verhaal was werd door ons direct de vraag
gesteld of deze versie op papier gezet kon worden zodat het als
een nieuw artikel opgenomen zou kunnen worden in ons blad.
Soms werd dat toegezegd maar vaker schrikken mensen er voor
terug omdat het zelf iets schrijven nou net een stap te ver was.
Als redactie zijn we altijd op zoek naar persoonlijke verhalen
die ons tijdschrift de lokale kleur geeft die we belangrijk vinden.
Zoals in deze A&H het verhaal van mevrouw Jo Schoenmaker-
Zeewuster over haar belevenis uit de tweede wereldoorlog. Bij
deze de uitnodiging om de redactie te bedelven onder nieuwe
verhalen van uw persoonlijke geschiedenis

Walter de Wit



5ewaring- en Verbijtskamp

'Avegoor
tweede fase

De inrichting tot interneringskamp
van 22 mei tot 1 oktober 1945

John Striker

Kamp Avegoor was formeel aangewezen als een Bewa-
ringskamp én een Verblijfskarnp. Dit werd nadrukkelijk
zo geformuleerd om een onderscheid te kunnen maken
tussen ernstige en minder ernstige 'gevallen' onder de
NSB'ers, SS'ers, collaborateurs en landverraders. Voor
het verblijfsgedeelte kwamen de mensen in aanmer-
king, die niet meer dan geestelijke relaties met de vij-
and hadden onderhouden en Rijksduitsers'.

In Avegoor was het tot dan toe echter technisch en lo-
gistiek nog onmogelijk gebleken om deze indeling in
praktijk te brengen. Alle gedetineerden werden behan-
deld en opgesloten in het bewaringsgedeelte: de tum-
hal. De 'goeden' moesten tijdelijk onder de 'kwaden'
lijden. Medio juli waren er nog 120 SS'ers ingesloten.
Deze groep wachtte om overgebracht te worden naar
het Kamp Harskamp, waar inmiddels 3.000 SS-gevan-
genen waren geïnterneerd.

De situatie op rapportagedatum 1 oktober 1945.
Na diverse interne verbouwingen die vanaf de over-
name door het Militair Gezag sinds mei in gang wer-
den gezet, was de situatie tegen het einde van de maand
september voor de gevangenen aanzienlijk verbeterd.
Een rapportage op 1 oktober gaf echter wel aan, dat het
aantal gevangenen sinds begin mei was opgelopen van

307 (76 vrouwen) naar 1563, waarvan 527 vrouwen.
Gedurende deze vier maanden waren 286 personen in
vrijheid gesteld. Er was meer aandacht mogelijk gewor-
den voor zieken en zwangere vrouwen. Zij werden apart
behandeld en snel vrijgelaten. De gezondheidstoestand
kon in het algemeen goed worden genoemd. Een ze-
vende deel van de bevolking was vanwege lichamelijk
ongemak of ziekte niet voor alle arbeid geschikt.

De voedselvoorziening liet zeer te wensen over; het
gewicht per gedetineerde was onrustbarend gedaald.
Maar deze situatie werd verbeterd: leder ontving een
volledig burgerrantsoen van 400 tot 685 gr. brood/dag
en één liter voedzaam middageten. Jam, kaas ofvis kon
af en toe worden verstrekt.

De plattegrond van 1 oktober 1945 toont de twee Duitse
kazernegebouwen (lIl), als vrouwenverblijven en de
tumhal (IV) als mannenverblijf. Op de begane grond
van de vrouwenbarakken III kwamen verwarmde zit-
kamers en op de zolder slaapvertrekken. Ook kwam er
een ruimte voor tbc- patiënten. Naast kleding- en lin-
nenherstel werd er veel gebreid en genaaid en werden
tassen van papiertouw vervaardigd voor de verkoop.
In het mannenverblijf had men de beschikking over
een waslokaal, timmer-en gereedschapsloodsen en een
smederij.

Het gebouw VII diende als fietsenstalling voor het per-
soneel dat uit de omgeving moest komen. Het gebouw
V was het menagegebouw en diende voor de opslag van
de oedselvoorraden en ingenomen eigendommen der
gevangenen. Sierraden vielen hier niet onder, deze wer-
den in bewaring gehouden bij de administratie.

De gebouwen \11. IIX en IX behielden de status zoals
deze was op de plattegrond van 23 mei 1945 (zie artikel
1 in het vorige A&H). namelijk houthakkerswerkplaats,
latrin en' -0 eer el.
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Plattegrond per oktober 1945.

Het oorspronkelijke bijgebouw, (in 1936 in een U - vorm
gebouwd door de bekende architect Van Loghem), was
op 15 juni 1945 in gebruik genomen als hoofdgebouw
met de kantoren en woonruimte voor kampcomman-
dant G.H. Spreng er en hoofdadministrateur J. Veldhuis
(gebouw I). Tevens waren hier ondergebracht de zie-
kenzaal voor vrouwen, de naaikamer, een wapenkamer,
werkplaatsen voor elektriciens, radiografie, loodgieter
en enige magazijnruimtes. (Terzijde zij vermeld dat
dit onder architectuur verrezen gebouw begin jaren
negentig plaats moest maken voor een moderne, twee
verdiepingen hoge uitbreiding van het hotel.) Het oor-

spronkelijke hoofdgebouw (U) , het huis Avegoor, door
het personeel de 'Witte Villa' genoemd, werd ingericht
met een keuken, een consultatieruimte voor de artsen,
twee verhoorkamers, vier ziekenkamers voor mannen
en één voor tbc-patiënten. Ook was hier een centrale
werkplaats ondergebracht voor schoenmakers, kleer-
makers, timmerlieden! meubelmakers, (huis )schilders,
instrumentmakers, rijwielherstellers en kappers. Er
was een faciliteit vrijgemaakt voor gevangenen onder
licht regiem, die de tijd met schilderen of beeldhouwen
mochten doden. Onder hen ook een heer Cornelis Bo-
chove, in november 1943 voorzitter geworden van de
Kunstkring Nederland, hetgeen na 5 mei 1945 al vol-
doende was om te worden geïnterneerd. Hij schilderde
gedurende zijn detentie enige eenvoudige werken waar-
onder één van Avegoor.

Lenteschilderij van
Cornelis Bochove,
Avegoor 1948

:.::=:..::=--==~..::....:;:;;;;:.,;;,...;;=~

Overhandiging van
het schilderij aan
de heer Th. Kore-
vaar namens de
OHK door de heer
H. Llbema, schoon-
zoon van Comman-
dant Wachtkorps op
Avegoor; de heer
J.H. G. Natrop.



In de Villa was een deel afgeschermd als (huur)woning
voor de adjunct kampcommandant, de heer T. Harm-
sen van der Vliet met zijn gezin en de commandant
Wachtkorps, de heer J.H.G. Natrop met zijn echtgenote.
Natrop huurde drie kamers voor ft. 7,50 elk. Ook enkele
(reserve )wachten - en ongehuwde wachten vonden er
een goede doch bescheiden slaapplaats. De werkzaam-
heden vanuit de genoemde werkplaatsen dienden aller-
eerst ter leniging van de eigen behoefte op het complex.
Schoen- en kledingreparaties, het maken van tafels en
slaapbanken, aftimmering van woongedeelten en zol-
ders, verlichting binnen en buiten, alsook alarmering
konden in eigen beheer worden aangelegd. Ook werd
werk van buiten het kamp aangeleverd. Een schoen-
maker uit Dieren bracht schoenen ter reparatie, terwijl
een kleermaker uit Doesburg in het kamp uniformen
liet maken. In de keuken werd niet alleen voor de 1563
gevangenen gekookt, ook het interne personeel kon,
tegen betaling, uit de pot mee eten. Op de zolder van
de buiten de omheining gelegen boerderij Borg Kep-
pel waren ca. 40 gedetineerden gehuisvest, die zich met
goed gedrag hadden onderscheiden. In de bijgebouwen
van de boerderij werd de strovoorraad opgeslagen en de
kamptruck gestald.

Tewerkstelling buiten het kamp.
In het vorige artikel werd de daginvulling van de bevol-
king al vermeld. Logistiek was het een grote uitdaging
om hele ploegen uit de sterk toegenomen bevolking on-
der strenge bewaking buiten het kamp te begeleiden.
Men werkte van 7.30 uur in de vroege ochtend tot 18.00
uur in de avond met een uur middagpauze. Dagelijks
ging het in totaal om ca. 1.000 man die in buitenploe-
gen naar werkplekken werden gebracht zoals: helpen
bij de oogst, opruimen van Duitse stellingen, werken op
ca. 25 fabriekslocaties, zoals een steenfabriek, de AKU
te Arnhem, de EDY te Dieren, een Brabantse textiel-
fabriek, garage-arbeid, corveediensten, vuil ophalen in
omliggende plaatsen, sloten uitgraven, afbraak van de

kampen Millingen en Wezep, het bewerken van de ei-
gen en naburige landerijen en schadeherstel aan de EI-
lecomse Nicolaaskerk.

Administratie en personeel.
Volgens voorschrift werd nauwgezet de hand gehouden
aan een goede administratie. Iedere bewoner had een
registratiekaart waarop stond vermeld zijn personalia,
ontvangen en verzonden post, bezoeken, straffen en
ziektes. Kampadministrateur Veldhuis hield kasboeken
bij, lijsten van bewoners en hun ingenomen eigendom-
men, registratie van in- en uitgaande dienstbrieven,
voorraadstaten, werkuren en loonlijsten, een register
van inkomsten en uitgaven en de appèlstaten van het
ochtend- en avondappèl en het werkappèl. De com-
mandant Wachtkorps, de heer J.H.G. Natrop hield een
dagrapportboek bij, waarin nauwgezet de kleinste de-
tails werden opgetekend en elke dag voor gezien door
de heer Sprenger moest worden getekend. Dit boek is
bewaard gebleven, waaruit in een volgend artikel zal
worden verhaald.
Een foerier droeg zorg voor de voorraadstaten. Het
aantal man/werkuren bedroeg over september 1945
144.000 uur. Een gedetineerde verdiende gemiddeld ft.
0,35/uur. Tegenover een inkomstenbedrag van
+ ft. 50.000,- stond: uitgaven en lonen en salaris + ft.
30.000,- (personeel + gevangenen), kosten gevangenen
+ ft. 18.000,- kosten inkoop + ft. 2.000,- . Door deze or-
ganisatie van werk en arbeidsinzet wist het kamp zich-
zelf te voorzien en te onderhouden.
De staf bestond uit 22 functionarissen. Kampcomman-
dant, de heer G.H. Sprenger, adjunct kampcommandant
de heer T. Harmsen van der Vliet, commandant Wacht-
korps, de heer J.H.G. atrop, administrateur, de heer J.
Veldhuis, met een assistent, een foerier, met assistent
vier klerken, een typiste en een bediende, twee werk-
meesters, een verpleger en een verpleegster, een hoofd-
bewaakster en vijf bewaaksters. Het bewaarders- en
bewakerspersoneel be tond uit ca. 190 man. Onder een



hoofd van de Dienst Bewaring & Bewaking stonden
twee bewaarders ploegen binnendienst die bestonden
uit ca. 60 man en liepen 24 uur dienst. Een dienst be-
stond uit het bewaken van 21 posten en het lopen van
patrouilles. Bij gebrek aan wapens, was er een roula-
tiesysteem voor het dragen van een geweer. Zijn col-
lega hoofd van de Dienst Bewaring & Bewaking had
het bevel over de bewakingsploegen in de buitendienst
die bestonden uit ca. 75 man. Zij hielden verzwaard
toezicht op de gedetineerden die buiten het kamp te
werk werden gesteld. Iedere bewaker in de buitendienst
droeg een geweer. De commandant Wachtkorps droeg
als lid van de staf de eindverantwoordelijkheid van de
Dienst Bewaring & Bewaking.

De verhoudingen tussen personeel en gevangenen.
Nadrukkelijk was in instructies vastgelegd dat een be-
waker niet in contact mocht treden met een gevange-
ne die onder zijn toezicht stond. Vragen of verzoeken

moesten worden beantwoord met slechts een 'ja' dan
wel een 'nee'. Een bewaker was niet gerechtigd op eni-
gerlei wijze een straf op te leggen. Hij diende van een
feit rapport op te maken en te melden aan de comman-
dant van het wachtkorps. In ernstige gevallen werd on-
middellijk de kampcommandant op de hoogte gesteld.

Regels, orde en sancties.
Door de wisselende bezetting van gevangenen was er
sprake van een kleine samenleving waarin regels nood-
zakelijk waren om orde en discipline te handhaven. De
basis voor tucht en orde vormde direct vanaf binnen-
komst in het kamp het bijbrengen van enig begrip van
discipline door exercitie. In looppas aantreden bij com-
mando's, appèls en alarm, in groepsverband verplaat-
sen/marcheren op het terrein, het verplicht groeten en
in de houding staand aanspreken van het personeel wa-
ren hierbij de regels. Tegen overtredingen van de regels
moest het MG in deze leefomgeving, dat zeker niet op

Groepsfoto van de kampleiding en personeel op de exercitie plaats voor het hoofdgebouw I (oorspronkelijk bijgebouw van Villa
Avegaar)



een sanatorium moest lijken, ook sanctiemogelijkheden
hebben. Voor een ernstige overtreding stond in deze
fase een nachtelijke strafexercitie. Na meerdere over-
tredingen volgde opsluiting, bij gebrek aan cellen in
een vertrek. Het aanleggen van de ijzeren bal gevuld
met zand met een ketting om de enkel gebeurde bij de-
linquenten die het kamp hadden ontvlucht of verlaten
voor een ongeoorloofd thuisbezoek. De bal kon worden
gedragen om verwonding bij het verplaatsen te voorko-
men. Het doet misschien wat middeleeuws aan, maar
door het gebrek aan voldoende celruimte, een nog niet
optimale afrastering en niet overal voldoende verlich-
ting, was dit voor de leiding op dat moment de enige ef-
fectieve sanctiemogelijkheid. De maatregel werd door
het Directoraat Generaal Bijzondere Rechtspleging
(DGBR) in 1946 geschrapt toen de inrichting van de
kampen verder was geoptimaliseerd. Het hier beschre-
ven militair tuchtregiem werd door de kampleiding no-
dig geacht en gehandhaafd, om duidelijk te laten zien
dat het hen ernst was, de leefbaarheid van zoveel men-
sen op en bij elkaar serieus te nemen en het belang van
de gedetineerden alsook het personeel hierbij ter harte
te nemen.

Er waren steeds weer gedetineerden die het erop waag-
den dit systeem te willen testen. Zij hebben het inder-
daad moeten ondervinden. Overigens moest ook uit de
band springend bewakingspersoneel rekening houden
met stevig ingrijpen van de commandanten zoals ook te
lezen valt in het dagrapportenboek van de heer Natrop.
Ontslag van nonchalante, malafide en hardvochtige
bewakers was aan de orde van de dag. Tenslotte wer-
den de gevangenen opgedeeld in blokken van 30. Aan
het hoofd stond een blokhoofd uit de eigen gelederen,
die verantwoordelijk werd gesteld voor de orde en net-
heid van zijn blok op de appèls. Boven de blokhoofden
stond een door de kampleiding aangesteld zaalhoofd,
die controleerde op de algemene gang van zaken in huis
en op zaal.

Afscheiding van de buitenwereld.
De buitenafrastering had een lengte van ca. 1.500 m. en
bestond uit I,SOm. hoog harmonicagaas met er boven
drie rijen prikkeldraad, doorregen met diagonaal prik-
keldraad. De voormalige SS-Schule Avegoor besloeg
een totale omtrek van 3.000 m. De turnhal, vrouwen-
verblijven en menagegebouw waren elk apart nog weer
omheind. Strategisch belangrijke plaatsen in de afras-
tering werden 's nachts verlicht met schijnwerpers. Be-
wakers stonden buiten de lichtkegel.

(Wordt vervolgd)

Noot:
l Rijksduitsers zijn in Nederland woonachtige Duitsers

Avegaar sporthal 1950
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Gerrit van Middelkoop

Kaart van Rheden

Tolhuis in Ellecom

Straatwerkers

De benaming Passage, ook wel De Grote
Landspassage, wordt voor het eerst in een
notariële akte uit 1825 gebruikt. De door-
gaande weg vanaf Arnhem tot de grens met
Brummen ontwikkelde zich vanaf de Middel-
eeuwen van een onduidelijk vertakt zandwe-
genstelsel tot een goed geplaveide weg in de
1ge eeuw. Het was koning Willem I die het
belang van de route inzag en in 1820 een NV
oprichtte om deze weg te bestraten. Een drie-
tal tollen moest zorgen voor een renderende
investering.

E>er(7e.f11,~/U~e.n
De doorgaande weg vanaf Arnhem richting
Zutphen verbindt 6 van de 7 dorpen die sa-

men de gemeente Rheden vormen. Deze route is precies
15,7 km. lang, telt 3 rotondes, 6 verkeersdrempels, 17
verkeerslichten, 621 verkeersborden, 743lantarenpalen
en 3287 bomen. Er wonen zo'n 1500 mensen direct aan
de weg dat is zo'n 3 % van de totale Rhedense popula-
tie. Wanneer je je precies aan de snelheid houdt en alle
lichten staan op groen, ben je er in een kwartier door-
heen. Niet spectaculair allemaal. Toch is deze passage
door veel personen van hoog aanzien regelmatig en
soms intensief gebruikt, waaronder hertogen en herto-



ginnen, graven en gravinnen, jonkheren, freules, p-
rinsen en prinsessen, stadhouders, koningen en zelfs eenk
eizer. Om een paar namen te noemen: keizer Wilhelm II
van Duitsland, koninginAnna Paulowna, Wilhelmina, J-
uliana en Beatrix, prinses Irene, koning Lodewijk N-
apoleon, koning Willem I en II, Mata Hari, Audry Hep-
burn, enzovoort. Schrijvers als Couperus, Nescio, Ha-
verschrnidt, Reve, Carmiggelt, Jan Siebelink en de
Veluwezoomschilders Goedvriend, Maris, Mauve en
De Bock zetten de route in het zonnetje.

Maar de passage kende ook zwarte momenten: Spaan-
se, Franse, Pruisische en Duitse oorlogstroepen hebben
hier flink huis gehouden.
Wat maakte deze weg dan zo bijzonder? Waarom kwa-
men al deze mensen hierlangs? En wat is nu nog aflees-
baar van de roemruchte geschiedenis bij het afleggen
van deze 15,7 kilometer?

Tussen. stuwwe; en rivier
Voor een antwoord moeten we 200.000 jaar terug,
naar de grote IJstijd, genaamd Riss. Grote ijsmassa's
vormden de stuwwallen langs de huidige Veluwezoom,
waarvan die bij de gemeente Rheden het hoogste zijn.

Toen na de ijstijden het smeltwater een weg zocht naar
de zee vormde zich de IJssel die dicht onderlangs de
hoge stuwwal richting het Noorden meanderde. Zo tus-
sen de relatief hoge stuwwal en de rivier ontstond een
vruchtbare strook met löss onderlangs de heuvels en
rivierklei langs de rivier. Ideaal voor kleine agrarische
gemeenschappen.

Heide op de stuwwal

Al snel werd de strategische positie van dit gebied
onderkend en meerdere omgrachte burchten werden
tijdens de Middeleeuwen in de buurt van de rivier ge-
bouwd om zo de scheepvaart te kunnen controleren.



Nog altijd staan drie kastelen, zichtbaar vanaf onze
passage, als trotse wachters op hun plek; Biljoen, Mid-
dachten en de Geldersche Toren.

IJssellandschap

VV\.-nstoere PUrektew nV\.-V\.-rrOf'rt.V\.-nti5C:h.e. tV\.-n~-
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toen de burchten niet meer als een veilige schuilplaats
in roerige tijden nodig waren, ontwikkelden deze zich
meer en meer tot ware lusthoven met tuinen, parken
en uitgestrekte jachtgebieden. Nu werd vooral ook het
bos- en heidegebied ontdekt als plek waar de Roman-
tische geest kon waaien. In het kielzog van deze groot-
grondbezitters kwam ook de andere adel hier naar toe
om landgoederen te stichten.
Rond het begin van de negentiende eeuw was onze
15,7 kilometer een bijna aaneengesloten keten van bui-
tenplaatsen met parkaanleg in de romantische Engelse
stijl; een snoer van parels, het Eden van Holland, Gel-
ders Arcadië.

Nu werd ook een goed begaanbare doorgaande weg een
voorwaarde om al deze heerlijkheden te kunnen berei-
ken. Nadat de Fransen rond 1800 al waren begonnen
om de weg hier en daar te voorzien van verharding nam
Koning Willem I in 1820 het initiatief voor een Naam-

loze Vennootschap met investeerders om de hele passa-
ge te bestraten. Drie tolhuizen moest dit initiatief renda-
bel maken. Alleen het tolhuis ter hoogte van Bronbeek
bestaat nog, de rest is in begin 20e eeuw afgebroken.

Gelderse Toren

Landgoed Beekhuizen



20e eeuw een belangrijke economische factor in de ge-
meente Rheden. Onze route gaat in deze periode langs
drukbezochte pensions, hotels, vakantiekolonies, res-
taurants, pleisterplaatsen, terrassen en uitzichtpunten.

ViUA-rA-1e
In de tweede helft van de 1ge eeuw spiegelen welge-
stelden, vaak rijk geworden in de koloniën, zich aan de
hier neergestreken adel en laten massaal, in een men-
gelmoes van stijlen, villa's "in het groen" optrekken.
Landgoederen worden verkaveld en omgezet in klin-
kende munt. De passage verandert van snoer van pa-
rels (landgoederen) in een ritssluiting met talloze fraaie
villa's. Elektrische tram en stoomtram onderhielden in-
middels een intensieve dienstregeling en samen met de
aanleg van het staatsspoor in 1860 is dan de bereikbaar-
heid langs de Dorpenroute optimaal geworden.

Toeriswee
Langzamerhand ging het ook de andere lagen van de
bevolking economisch beter. Men kreeg meer vrije tijd
en wilde ook wel genieten van het natuurschoon en de
gezonde lucht in eigen land. Het toerisme werd in de

'.
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De paddestoel bij de Roskam



1fe~en
Na de Tweede Wereldoorlog is het hierboven geschets-
te beeld danig veranderd. Het grote toerisme verplaatst
zich naar het buitenland. De wederopbouw heeft lege
plekken opgevuld. Veel villa's zijn afgebroken en ver-
vangen door moderne kantoorgebouwen en grote ap-
partementencomplexen, andere villa's zijn veranderd
in winkels en wozoco's (woonzorgcomplexen). Toch is ~. c

met enige moeite voor de aandachtige kijker de hele
geschiedenis nog steeds afte lezen aan dat wat zich tij-
dens een rit over de passage aan ons voordoet; de bos-
sen en de rivier, kastelen, landgoederen, villa's; het zijn
er minder, maar ze zijn er nog. De Engelse parkaanleg
wordt hier en daar weer in oude luister hersteld. Verder
staan er langs de route diverse beelden van kunstenaars
die bij nadere beschouwing hun eigen commentaar
toevoegen aan de rijke historie van deze Dorpenroute,
ook wel aangeduid als Heerweg, Postweg of De Grote
Landspassage.

Woningbouw tijdens de wederopbouw na 2e WO

Puinhoop van de 2e WO Beeld van Hans Vos op de Overtuin te Velp



Uit de Velpsche Courant \'a!l1l1955 e!l1l1965

ccEen lJJW.UW tWU eifJenliift twee
"CfWJtten moeien. fielW.en "

Deze titel stond boven een artikel in de Velpsche Cou-
rant uit 1955. De schrijver van het artikel pleitte hierin
voor het hebben van twee schorten voor de huisvrouw.
Een voor de doordeweekse dagen en een voor de zonda-
gen, zodat ze er netjes bij kon lopen en niet de meestal
wat smoezelige schort die door de week voor van alles
gebruikt wordt.

Het advies ging verder dan de twee genoemde schorten
en hield onder andere in dat vooral gebruikt gemaakt
moest worden van schorten van Terlenka kunstvezels
omdat die beter bestand waren tegen aanhechtend vuil
en na het wassen ook niet gestreken hoefde te wor-
den. Ook de mogelijke snit van de aan te
schaffen schorten werd besproken. Wel of
niet met mouwtjes, met kruisband over de
rug ofhoe lang ze zouden moeten zijn om
volledige bescherming te bieden voor de
kleding die er onder gedragen werd. Om
er toch een beetje appetijtelijk uit te zien
werd geadviseerd om af te stappen van
het saaie grijze motiefje van de stof maar
voor al op zondagen een fleurige stof te
kiezen.

Verderop in het artikel wordt de
ideale schort kort beschreven aan
de hand van een aantal hoofdpunten
waar men op moet letten.

schorten. In de inleiding werd gesteld "Een schort moet
goede bescherming geven, maar ook flatteus zijn. Een
schort moet niet te nauwe armsgaten hebben, niet te
wijde manchetten en geen loshangende (hakende) cein-
ture hebben, maar wel een ophanglusje. Dit zijn enkele
duidelijke uitspraken van een zeer deskundig huishoud-
forum, dat dezer dagen heeft gediscussieerd naar aan-
leiding van de nieuwe schortencollectie. "

Vele gerenommeerde instituten kwamen ook nog tot de
volgende conclusies. "We leven nog steeds in een man-
nenmaatschappij, waarin nauwelijks met onze wensen
rekening wordt gehouden. Een klassiek voorbeeld is de
keuken. Ons heiligdom wordt vrijwel ontworpen en ge-
bouwd door mannen. Daardoor gaan we nogal eens
gebukt onder onpraktische en ongezellige keukens. Een
ander frappant voorbeeld is de schort. Daarin lopen we
een flink deel van de dag. En dat is ook al ontworpen
door mannen. Dat is wel eens te merken ook, zo meende
het forum. "

Klaarblijkelijk was het onderwerp be-
langrijk genoeg om er een halve pagina
van de krant mee te vullen.
In 1965 deden de producenten van Enka-
Ion en Terlenka tezamen met vijftien fa-
brikanten van schorten er nog een schepje
bovenop. In een artikel "Het schort en .
wij" werd uitgebreid gediscussieerd over Moeder met schort en kind

M?l

De lofzang op de schort eindigt met
de gemiddelde prijzen van de di-
verse schorten maar het forum vond
dat rond de vijftien gulden een re-
delijke prijs was voor een doorde-
weekse schort. De wat exclusievere
of frivolere uitvoeringen mochten
wel twintig gulden kosten. Voor die
periode toch best een pittig prijsje
zou ik zeggen.



Dit zijn de hoofdpunten:
;:- ~.~

driekwart raglanmouwen, die van -on-
der met een tricotboord om de arm

Het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen
afte vegen ..
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het
schortje ook heel handig om de eieren te dragen.
Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar
schortje schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en op-
warmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af
te vegen als ze bij het koken gebukt stond over de kachel.
Hout voor de kachel werd ook in het schortje binnen ge-
bracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar bin-
nen en als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het
schortje .
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te
rapen die onder de bomen lagen.
Als oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te
kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen
in een paar seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met
haar schortje dan wist iedereen dat het tijd was om binnen
te komen.
Het zal nog lang duren voordat iemand uitgevonden heeft
wat, zoals het schortje, voor zoveel doelen gebruikt kan wor-
den!
Vergeet niet!! In deze tijd zouden wij er gek van worden te
weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten.
Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden of toch ... ?
Ja, héél veel liefde

sluiten:
gé~n voli~diR rugpand, zodat ook de
beweqinqsvnjheld bevorderd wordt.
het schort moet overigens. de kle-

. ,ding goed, bedekken. De' huisvrouw
wil '!er in" zitten... r •__ - - -:...1 ~ __ ~ ~ .~ -!:. ~~ __ ,;...

- . het. schort, mag iets, korter- 'dan .de
rok zijn, voor een vlotter aanzien.

- .,s-chuingeplaatstezakken op dijbeen-
hooqte (liefst meer diep dan breed)
voorkomen het blijven .haken. .De

.. zakken moeten voldoende ruim zijn
voor stofdoek, wasknijpers a_np'orte-
mormee.

'een bandsluiter in achterhels en tail-
le is ideaal waardoor knoeen ver-
meden kunnen worden.

Natuurlijk is het niet mogelijk het ieder-',
een naar de zin' te maken. Een 'huis-
vrouw zou eigenlijk meer dan' één schort
moeten bezitten. Want naast het werk-'
schort is zo'n schattig qastvrouwschortje,
waarmee men kan blijven rondlopen tot
de gastvrouwelijke taken volbracht zijn,:

.. eigenlijk onontbeerlijk.

De ideale schort 1965

Over de verdere functionaliteiten van de schort werd in
het artikel niet gesproken. In 2010 verscheen op het in-
ternet van een onbekende auteur, een ode aan de schort
die ik graag door wil geven.

De historie van het schortje
Ik geloof niet dat onze kinderen nog weten wat een schortje
is. Het voornaamste gebruik van Oma s schortje was om haar
jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had.
Maar ook omdat het makkelijker was om een schortje te was-
sen in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen om de pan-
nen van de kachel of uit de oven te halen.
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Het gebouw met de gevelsteen 'School No. 1', staat
sinds 1893 aan de Viëtorstraat. Wat is de geschiedenis
van dit gebouw?

Schoof No. ft Je 'Mufo' aan hefSchoo0al
In 1893 is een openbare school voor lager onderwijs
en meer uitgebreid lager onderwijs, School No.l, ge-
bouwd. Een vierklassige gangschool, gebouwd in neo-
renaissance stijl. In de topgevels op de hoeken bevin-
den zich rood geschilderde boogvelden voorzien van
een cartouche, met in de linkertopgevel de goudkleurig
geschilderde tekst 'anno' en in de rechtertopgevel het
in dezelfde kleur geschilderde jaartal' 1893'. In 2014 is
de goudkleurige verf verdwenen maar de uitsparingen
voor de letters en cijfers zijn nog goed te zien.
De school werd gebouwd op de grond die in 1876
door de gemeente Rheden was aangekocht. Het was
een groot perceel met enkele gebouwen, dat liep van
de Hogestraat tot aan de Prinsenstraat. Eerder, in 1878,
was op deze grond aan de Prinsenstraat een openbare
school voor lager onderwijs, School No. 2, gebouwd.
In 1888 werd deze school uitgebreid met twee lokalen.
School No. 2 draagt nu de naam Openbare Basisschool
Koningin Emma.
Het schoolgebouw was bekend als de school voor
MULO, ook wel School 1 en als Franse school, later als
school voor Buitengewoon Lager Onderwijs, Polikli-
niek van het ziekenhuis in Velp, Muziekschool Musica

Allegra, Buitenschoolse opvang en nu onderdeel van de
OBS Koningin Emma.
Het 1ge eeuwse schoolgebouw is een gemeentelijk
monument. Het pand is tevens van belang voor het
straatbeeld van de vrijwel gaaf bewaarde, uit de peri-
ode 1890-1900 daterende, villabebouwing van de Vië-
torstraat. De straat droeg eerder de namen Schoolpad,
Stationsweg en Julianastraat. Het merendeel van de
villa's is gebouwd naar ontwerp van de Dierense tim-
merman-aannemer A.R. Schoonman. Deze aannemer
heeft in 1876 in opdracht van de gemeente Rheden het
Schoolpad aangelegd, een verbinding tussen de Hoge-
straat en Prinsenstraat.

School No. 1 was de nieuwbouw die in de plaats kwam
van de school, tevens woning van het schoolhoofd, het
grote oude huis aan de Hogestraat. Vanaf 1893 woon-
den de hoofden van de Mulo niet langer in het school-
gebouw. Het huis aan de Hogestraat, de oude 'Franse
school' van Draaijer, was in het begin van de 20e eeuw
zo bouwvallig geworden dat het hoofd van de Mulo,
dhr. Roos, er niet meer in wilde wonen. Het gemeente-
bestuur besloot in 1904 tot nieuwbouw voor de woning
van het schoolhoofd.

U~TG. !"AIJ'lA. VJtI.sIUi. 3536.
Groet uit DIEREN. - Stationsweg.

1905-1910 vlnr School No. 2, School No. 1, woning school-
hoofd aan de Viëtorstraat



De verbouwing in 1916

De gevelsteen No. 1

Van 'Franse school' naar 'MAVO'
In 1857 wordt bij Wet vastgelegd welke vakken gegeven
moeten worden in het lager onderwijs en met welke
vakken het uitgebreid kan worden zodat er sprake is van
meer uitgebreid lager onderwijs. Lange tijd kan meer
uitgebreid lager onderwijs verbonden zijn aan een
school voor lager onderwijs. Lager en meer uitgebreid
lager onderwijs kan gegeven worden op gemeentelijke
of particuliere scholen. Er bestaan ook aparte instellin-

gen voor uitgebreid lager onderwijs. Ze worden soms
instituten genoemd en hebben vaak een mogelijkheid
voor intern verblijf een kostschoolfunctie.
Aan het einde van 1ge eeuw zijn er verschillende stro-
mingen in het vervolg onderwijs: de 'Franse scholen',
'Latijnse scholen' en in 1863/1867 de HBS/MMS. De
Latijnse scholen later overgaand in Gymnasia met name
voor de zeer gegoede burgerij en adel, met aandacht
voor de klassieke talen en voorbereidend op de Univer-
siteit. De Franse scholen, de meeste overgaand in het
MULO voor de middenstand en gegoede arbeidersklas-
se. Er wordt veel aandacht geschonken aan vreemde ta-
len met name het frans stond hoog in aanzien. Pas in
1920 wordt bij Wet vastgesteld dat het MULO behoort
tot het voortgezet onderwijs. De namen Latijnse scho-
len en Franse scholen houden op te bestaan. Officieel
wordt gesteld te spreken van ULO maar men gebruikt
vaker de afkorting MULO.
Bij de invoering van de 'Mammoetwet' in 1968 wordt
de ULO/MULO afgeschaft en vervangen door de
suvo. In 1998 worden lvlAVO en VBO samengevoegd
en ontstaat het VMBo. Het VMBO-t is de 'opvolger'
van de lvlAVO maar scholengemeenschappen mogen
het schooltype lvlAVO blijven voeren.

~nk.efe wetemwaarlfJhelen over Schoof No. 1
In 1893 waren er twee scholen in Dieren, de school voor
openbaar lager onderwijs School No. 2 en de school
voor openbaar lager en meer uitgebreid lager onderwijs
School No. 1.

In 1904 waren werkzaam bij School No. 1 te Dieren:
Antonie Hendrik Roos,
onderwijzer en Hoofd der School, vanaf 1 Febr. 1901
Alberdina Schotman,
onderwijzeres, vanaf 1 Sept. 1879
Helena Catharina Johanna Zomer,
onderwijzeres, vanaf 1 Dec. 1901
Evert Ketz,
onderwijzer, vanaf 1 Jan. 1877



In 1904 stuurden de onderwijzeressen Schotman en Zo-
mer een 'boze' brief aan 'den Raad der gemeente Rhe-
den'. Zij moesten per week 4 uur handwerkles geven,
buiten de gewone schooluren om. Zij kregen een jaar-
lijkse vergoeding van 25 gulden voor 180 lesuren. Zij
vonden dat te gering en vroegen de Raad hun belangen
te behartigen.

In 1914 was School No. 1 in Dieren, gemeente Rheden,
een openbare 5-klassige school voor LO en MULO. De
school had een 5e en 6e klas lager onderwijs, samen 45
leerlingen en een 7e, 8e, ge klas meer uitgebreid lager
onderwijs, samen 18 leerlingen. Elke klasse duurt 12
maanden.

Injanuari 1914 telde de school 4 leerkrachten, inclusief
het hoofd. De volgende vakken werden onderwezen:
in het lager onderwijs, lezen, schrijven, rekenen, Ne-
derlandsche taal, vaderlandse geschiedenis, aardrijks-
kunde, kennis der natuur en tekenen; in het meer uitge-
breid lager onderwijs nuttige handwerken voor meisjes,
Franse taal, Duitse taal, Engelse taal, wiskunde, han-
delskennis, algemene geschiedenis en tuinbouwkunde.
De leerlingen van de MULO kregen per week gemid-
deld 4 uur Frans, 3 uur Engels, 2 uur Duits en 3 uur
handelskennis ..

In 1917 ging journalist en politicus Frans Goedhart
(1904-1990) naar de 'Openbare School nummer l'
in Dieren, waar mulo-onderwijs werd gegeven. Het
schoolgeld bedroeg tien gulden per kwartaal. De mulo
bood een breed vakkenpakket met onder andere Engels,
Duits, Frans, algebra, aardrijkskunde en geschiedenis.
In het laatste jaar koos Frans voor de B-variant van het
examen met extra examens in meetkunde en fysica.
Goedhart was lid van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal van 1946 tot 1971 en oprichter van Het Parool.
In 1930 werd in het gebouw van School No.1, Buiten-
gewoon Lager Onderwij s gehuisvest.

Op 17 december 1923 werd in Dieren aan de Juliana-
straat een openbare school voor 'zwakzinnigen' opge-
richt, een dagschool voor jongens en meisjes. In een
verslag aan de 2e kamer uit 1923, wordt vermeld: 'In
verband met de zorg voor het onderwijs aan zwakzin-
nigen op het platteland is van bijzonder belang de op-
richting van de school in Dieren. Deze school moet in
de behoefte voorzien van een zestal dorpen (Dieren, El-
lecom, Laag Soeren, Rheden, Spankeren en De Steeg).
De kinderen uit Rheden, het dorp, dat op den grootsten
afstand van Dieren is gelegen, reizen s morgens met
de onderwijzeres, die te Rheden woont, per tram naar
de school en gaan ook s middags wederom onder ge-
leide van de onderwijzeres terug naar huis. De kinde-
ren, die niet in de nabijheid van de school wonen, blij-
ven tusschen de beide schooltijden over. Op deze wijze
zal worden getracht, voor een groot deel der gemeente
Rheden in behoorlijk onderwijs voor de zwakzinnigen
te voorzien '.

De school startte in 1923 met 16 jongens, 10 meisjes en
2 leerkrachten. De BLO werd gehuisvest in een deel van
School No. 2. In 1929 werd door de gemeente besloten
dat de BLO en de MULO van gebouw gaan ruilen. De
BLO verhuisde naar het gebouw van School No.1, de
MULO verhuisde naar een gedeelte van het schoolge-
bouw van School No.2 en werd een aparte school met
eigen ingang aan de Julianastraat.

In 1951 werd door Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Rheden de naam van wijlen Burgemeester
Bloemers aan de school voor buitengewoon lager on-
derwijs verbonden door deze Burgemeester Bloemers-
school te noemen. In 1958 verhuisde de Burgemeester
Bloemersschool naar nieuwbouw aan de Harderwijker-
weg in Dieren. Het gebouw van School No. 1 kende
hierna verschillende functies, maar in de 21e eeuw
keerde het basisonderwijs terug. Het gebouw is nu deel
van de OBS Koningin Emma.



De drie scholen op rij vlnr GBS Koningin Emmaschool,
Pr. Bernard Mavo, School No. 1(herkomst internet)

School No. 12014

De woning van het schoolhoofd, Hogestraat 27
Vanaf 1864 zijn school, kostschool en woning van het
hoofd gehuisvest in hetzelfde pand, het huis aan de Ho-
gestraat. In het huis hebben de schoolhoofden Verveen,
de Jongh, Draaijer, Brink en de Roos gewoond. Het

huis verloor zijn schoolfunctie in 1893 en werd in 1905
afgebroken. Op de begroting van de gemeente in 1905
stond een post van 5600 gulden voor de stichting van
een nieuwe onderwijzerswoning bij de school No. 1 in
Dieren met gebruik van de afbraak der bestaande wo-
ning. 'De aannemers, de gebroeders H & J. van Ges-
sel winnen de aanbesteding en gaan voor het bedrag
van 5265 gulden, in 1905 de oude onderwijzerswoning
bij de school No. 1 te Dieren afbreken en een nieuwe
onderwijzerswoning en gebouwtje voor de Gemeente
telephoon aldaar, bouwen '. In de bouwtekening staat
op de gevel 'Gemeente- Telephoon', op afbeeldingen
van het gebouw uit 1907 is te zien dat het 'Telefoon-
Bureau' is geworden. Het opschrift werd later 'Politie-
post' en tenslotte verdween het opschrift, het pand had
geen overheidsfunctie meer, maar in 2014 herleefde het
opschrift in kleur 'Telefoon-Bureau'.
Het pand Hogestraat 27-29, is nu Rijksmonument
519428, 'een Overheidsgebouw uit 1905'.

Uitsnede uit de bestek bouwtekening van 1905



Hogestraat 27-29 foto M Minderhout 2011

Opschrift 'telefoon-bureau'

1Jeopvolqers van 1Jraaijer.
Engbert 'Brink volgde Willem Draaijer op als hoofd van
de school. Hij woonde en werkte nog in de school aan
de Hogestraat van 1892 tot 1893. De nieuwbouw van
School No. 1 was gereed. Brink was werkzaam aan de
school tot zijn overlijden in 1900 in Dieren.

a hem kwam Antonie Hendrik de Roos in 1901 van
Zwolle naar Dieren. Het schoolhoofd werkte in School
o. 1, maar besloot niet te langer te gaan wonen in het

oude gebouw aan de Hogestraat. Hij ging elders in Die-
ren wonen. Dhr. De Roos kwam in 1905 in Dieren te
overlijden.
De schoolhoofden na hem, de heren Van der Ree, Van
der Woude en als laatste Winkelman hebben gewoond
in de 'nieuwbouw' Hogestraat 27.

'EtjfoDJ
Leendert Verveen Jz. startte een school/kostschool in
een bestaande villa aan de Hogestraat in Dieren. Leer-
lingen, jongelieden konden er meer uitgebreid lager
onderwijs ontvangen en zich daarmee voorbereiden op
vervolgopleidingen, zoals onderwijzersopleidingen,
nautische scholen en hogere burgerscholen.
Gerard de Jongh nam de schoollkostschool over, maar
moest door gebrek aan leerlingen en het niet meer ont-
vangen van subsidie van de gemeente stoppen. Het
particulier initiatief werd door gemeente Rheden over-
genomen en vervangen door een aparte school voor
openbaar vervolgonderwijs. De 'oude Franse school'
verhuisde naar de nieuw gebouwde School NO.1 aan
de Viëtorstraat. Ook deze school werd door Dierena-
ren nog lang de Franse school genoemd. In het gebouw
van School No. 1 werd in 1930 een school voor bui-
tengewoon lager onderwijs geopend. De MULO ver-
huisde naar een deel van School No. 2. In 1957 kreeg
de 'Openbare UL.O. school No.I', de nieuwe naam
'Openbare Prins Bernhardschool voor UL.O 'te Die-
ren. Later de Openbare Prins Bernhardschool voor M.
A.V.O., Viëtorstraat 2 in Dieren.

Via de Viëtorstraat en noodgebouwen aan de bosrand,
verhuisde de openbare 'Prins Bernhard Mavo' in 1973
naar nieuwbouw aan de Imboslaan in Dieren. Op deze
locatie werd het 100-jarig bestaan van Openbaar Mulo/
Ulo/Mavo onderwijs in Dieren gevierd.



De 'Prins Bernhard Mavo' ging in 1990 op in de scho-
lengemeenschap 'De Imbos' voor Mavo en Lbo aan
de Imbos1aan. Sg De Imbos ging in 1993 op in 'Het
Rhedens', een scholengemeenschap voor vmbo-mavo-
havo-vwo. In 2003 werd de locatie 'Het Rhedens Die-
ren' met o.a. Mavo onderwijs, gehuisvest in een nieuw
schoolgebouw aan de Doesburgsedijk in Dieren.
We zijn weer terug in Dieren-Zuid, 150 jaar na Leen-
dert Verveen Jz. en hemelsbreed 300 meter van de plek
waar het meer uitgebreid lager onderwijs ooit begon.

13ronnen
* Gelders Archief, Arnhem
* 1876-1976 Jubileumuitgave Openbare ProBernhard-
school voor M.A.V.O.
* Festiviteiten rond het 100 jarig bestaan van de Pro
Bernhardmavo. Dierens/Rhedens Weekblad
7 oktober 1976
* P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis
van de school in Nederland vanaf de

middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum,
Assen/Maastricht 1987
* Dieren, Spankeren en Laag-Soeren in vroeger tijden.
F. van Zadelhoff, 1958
* Redengevende beschrijving. 079 Viëtorstraat 2,
School No. 1. Gelders genootschap. 1990
* Verslagen aan de 2e kamer over de staat van de hoo-
ge- ,middelbare- en lagere scholen over 1914-1915 en
1922-1923
* Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Van: Norel, van W. [mailto:WNorel@nuborgh.nl]
Verzonden: zondag 26 april 2015 17:30
Aan: secretaris@oudheidkundigekring.nl
Onderwerp: Reinder Veldhoen (1866-1937)

Geachte secretaris,

Ik ben op dit moment bezig met een onderzoek naar het
leven van Reinder (Rein) Veldhoen (1866-1937), oud-
onderwijzer van de Christelijke Lagere School te Velp.
Een groot deel van zijn leven heeft de heer Veldhoen
doorgebracht in Velp, maar zijn jeugdjaren liggen in
Elburg. Reinder Veldhoen was getrouwd met Hermina
Veldhorst (1870-1927). Het echtpaar had een dochter
Mies, die verstandelijk gehandicapt was. Zij is in 1944
gedood bij een bombardement op een verzorgingshuis
te Wolfheze.
Reinder Veldhoen heeft altijd veel interesse vertoond
in de geschiedenis van Elburg. Hij heeft een lijvig ma-
nuscript over zijn geboorteplaats nagelaten. Dat boek
bevindt zich (in particuliere handen) in Elburg.
Mijn vraag aan de historische vereniging is:
Is er meer bekend over het gezin Veldhoen? Is er ooit
een artikel verschenen over deze bijzondere man?
Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen voorthelpen?

Hartelijke groeten,
Willem van Norel, vice-voorzitter van de oudheidkun-
dige vereniging Arent
thoe Boecop Kreengoedweg 41 A
8081 LL Elburg

mailto:secretaris@oudheidkundigekring.nl
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Walter de Wit

De parochie Levend Water, verantwoordelijk voor de af-
wikkeling van Roomskatholieke kerkelijke zaken, heeft
in maart j.l. drie vaandels geschonken uit de inventaris
van de voormalige R.K. Parochiekerk in De Steeg aan
de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.
Het parochiebestuur vond het van belang dat deze
vaandels, behorend tot het cultureel religieus erfgoed,
behouden blijven voor de gemeente Rheden.
De vaandels zijn beschreven door Museum Catharijne-
convent te Utrecht en opgenomen in hun genummerde
inventarislij st.

Vaandel Ned RK Fabrieks Arb Bond St
Willibrordus 10-04-1918

Aan de on-
derzijde is het
vaandel voor-
zien van drie
wapenschil-
den, onder
andere dat van
de gemeente
Rheden. Bete-
kenis van de
andere wapens
is nog niet dui-
delijk.

Het eerste vaandel is uitgevoerd met een afbeelding
van de Heilige Willibrordus als bisschop die in de lin-
kerhand een kerkmodel draagt en een zegenend gebaar
maakt met de rechterhand. Het heeft tevens boven in
vaandel het wapen van de gemeente Rheden. Het vaan-
del is klaarblijkelijk eigendom geweest van de Neder-
lands Rooms-katholieke Fabrieksarbeidersbond Sint
Willibrordus, afdeling De Steeg, opgericht 10 april
1918.

Het tweede vaandel geeft een afbeelding weer van de
Heilige Jozef, met in zijn linkerhand een lelietak, en in
zijn rechterhand een winkelhaak. Om de afbeelding van
de Heilige Jozeph is een lauwerkrans geborduurd. Het
vaandel is eigendom geweest van de Rooms-katholieke
Werkliedenvereniging Sint Joseph, De Steeg. Als mo-
gelijke oprichtingsdatum is vermeld 20 augustus 1922.

Vaandel Ned RK Fabrieks Arb Bond St
Willibrordus 10-04-1918

Dit vaandel is
in minder goe-
de staat en is
zeker restau-
ratiebehoeftig.



Het derde vaandel is een zogenaamd sacramentsvaan-
del. De centrale voorstelling wordt weergegeven in een
achthoek met daarin een vis en een korf met broden. De
vier hoeken zijn opgevuld met palmetten. Dit vaandel
is in een zeer slechte staat en zal grondig gerestaureerd
moeten worden. De geschonken vaandels zijn voorlo-
pige elders ondergebracht.

Vaandel Ned Rf( Fabrieks Arb Bond St Willibrordus
10-04-1918

Tijdens een rondgang door de voormalige pastorie heb
ik van de verantwoordelijke begeleiders toestemming
gekregen om alle overige eventueel belangrijke objec-
ten te fotograferen. Zo'n oud gebouw ademt vooral de
sfeer van vroeger tot en met de bakelieten antieke tele-
foon die ergens in een gangkast hing. In de belangrijk-
ste kamer van de pastorie hingen de portretten van alle
veertien pastoors uit het verleden netjes op een rij. Er
waren nog meer vaandels aanwezig, allen met Bijbelse
motieven maar niet zo rijk uitgevoerd als aan de OHK
de geschonken vaandels. Enige oude crucifixen, die in
processie meegedragen werden, waren ook nog aanwe-
zig waarvan een exemplaar naar verluid zeer oud was.
Ook was er nog een antieke houten ratel. Volgens een
van onze redactieleden is het wel degelijk een katholiek
liturgisch voorwerp.

Ratel van de Rf( Kerk

Als de klokken naar Rome gingen op Witte donderdag
werd de ratel gebruikt in plaats van de altaarbellen en
klokken. Hopelijk krijgen alle overige objecten nog een
goede bestemming.
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Anita Matser en Theo van der Hoeven

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijke
deel van Velp, ten noorden van de spoorlijn, vier buiten-
plaatsen, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen, Breeden
Enk en Schoonenberg. Nu is het gebied veranderd in
een woongebied, met langs de Arnhemsestraatweg een
aantal kantoren. De nijverheid en de winkels die in het
midden van de 20e eeuw aanwezig waren, zijn groten-
deels verdwenen. Vanuit de Belangenvereniging Daal-
huizen- Velp en de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost, en
in samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rhe-
den-Rozendaal, zijn Theo van der Hoeven, Anita Mat-
ser en Bauke Tijmstra bezig de 20e eeuwse historie van
dit gebied te onderzoeken en vast te leggen.

INLEIDING
In het begin van de 20e eeuw is de Arnhemsche Straat
een voorname toegangsweg van Velp vanuit Arnhem.
Langs deze weg staan fraaie villa's en liggen een aan-
tal buitenplaatsen. Aan de noordzijde een rij villa's met
daarachter de 'Breeden Enk', en verderop 'Daalhuizen' .
Aan de zuidzijde 'Rozenhagen' en ook een rij villa's
met ertussenin een moestuin van Daalhuizen.

Situatie 1945

Kadastrale
kaart van 1945 Als we de kadastrale kaart van 1945

bekijken, behoort een groot deel van
het huidige Zaalbosgebied bij de bui-
tenplaats Daalhuizen. De familie De
Roo - van den Santheuvel heeft op
perceel E40 (159 are) een koetshuis
met omliggende schuren en moestuin
aan de Laarweg (nu Rozenhagelaan).
Zij zijn ook eigenaar van perceel E39
(bouwland 64 are) aan de zuidkant van
de Arnhemsestraatweg, en van perceel
E52 (tuin, schuur, 95 are) ten zuiden
van de villa's Arnhemsestraatweg 33 -
39. De percelen E53/54, E55 en E56,
met struik- en boombeplanting tot aan
de Van Berckstraat, behoren respectie-
velijk bij de villa's aan de Arnhemse-
straatweg 31, 29 en 27Topografische kaart 1900)



Midden over het terrein loopt van noord naar zuid de
overloop van de vijver van Daalhuizen naar het land-
goed Larenstein. In het midden van perceel E52 ligt een
vijver. Bij de spoorwegovergang van de Laarweg staat
een spoorwachtershuisje. Daar wordt een deel van het
terrein als volkstuintjes door buurtbewoners gebruikt.

ONTSTAAN VAN HET ZAALBOSGEBIED
Uit een dossier bij het Gelders Archief (GA 2503-1944)
komen de navolgende gegevens.
Na het overlijden van Henri Boudewijn de Roo in 1936,
vraagt de architect J.H. Benier op 21 november 1940
namens Mevr. Douairière W.B.M. de Roo van Capelle
Jkvr. van den Santheuvel toestemming voor de bouw
van een dubbel landhuis aan de Arnhemsestraatweg t.o.
landgoed Daalhuizen. De gemeente Rheden is bereid
mede te werken aan een wijziging van de bestemming
voor de bouw van "enkele huizen".

In 1941 komt er een "uitbreidingsplan Laarweg" met
een stratenplan op tafel. In het NW-deel liggen grote
kavels (voor villa bouw), die inmiddels verkocht wa-
ren. In het ZW-deel grote kavels op het gebied van het
koetshuis, en het O-deel rond de vijver. Er kon geen
overeenstemming bereikt worden met de gemeente
over de kosten van het stratenplan. Na de oorlogsperi-
ode is er weinig interesse in nieuwe villabouw, en komt
er in 1948 een nieuw plan "Daalhuizen-Zuid". Dit plan
is echter nooit uitgevoerd.

Na het overlijden van Jkvr. Van den Santheuvel in 1949
kopen de erven De Roo de gronden terug.

In 1957 wordt het gebied overgedragen aan het Bouw-
fonds Nederlandse Gemeenten, dat de huizen in het
westelijke deel gaat bouwen volgens het huidige stra-
tenplan. Het koetshuis wordt afgebroken, en de spoor-
wegovergang van de Laarweg gaat dicht. De straten
krijgen de namen Rozenhagelaan en Zaalboslaan.

Huizen aan de Zaalboslaan

Langs de Arnhemsestraatweg verrijzen een aantal flat-
gebouwen. In 1960 wordt het oostelijke deel eigendom
van aannemingsbedrijf H. Fokkens en wordt dat deel
ontwikkeld en bebouwd. Het zuidelijke deel met hui-
zen van de architect Vincent Bijl, en het noordelijk en
oostelijke deel van Wim van Mourik. De vijver wordt
in het plan ingepast, en pas later gedempt als de grond-
waterstand verandert door de bouw van het gebouw van
de Waterleiding Maatschappij Gelderland.
Aan de noordkant van de Zaalboslaan wordt tussen de
twee delen een alleenstaand huis (nr 29) van de fam.
Wolthuis gebouwd.
Een gedeelte van de huizen wordt direct verkocht, de
rest wordt verhuurd en in de jaren tachtig verkocht.

ERVARINGEN VAN BEWONERS
Mevrouw Sikkink en mevrouw Spijkerboer vertellen
(in 2013) over het wonen in het Zaalbosgebied.
Zowel mevrouw Sikkink als mevrouw Spijkerboer wo-
nen al vanaf het begin in het tweede gedeelte van de
Zaalboslaan.
In de zomer van 1961 zijn ze in de toen nieuw gebouw-
de huizen komen wonen. Mevrouw Sikkink met haar
man en dochtertje op nummer 30 en mevrouw Spij-



kerboer met man en dochtertje op nummer 34. De drie
kinderen, die beide echtparen kregen, speelden vaak
met elkaar en kwamen regelmatig bij elkaar over de
vloer. Hierdoor hadden en hebben de 'bijna' buurvrou-
wen veel contact met elkaar. Samen halen ze herinne-
ringen op aan die leuke tijd.
"Toen we een huis zochten, ontdekten we dat er ver-
gaande bouwplannen waren voor de uitbreiding van
het reeds bestaande gedeelte van de Zaalboslaan. 'Wij
hadden meteen een goed gevoel bij dit wijkje " vertelt
mevrouw Sikkink. Ook voor het echtpaar Spijkerboer
was snel duidelijk dat ze hier graag wilden wonen. De
huizen stonden te koop voor 125.000, de hoekhuizen
waren iets duurder 127.500. Bij de huizen was een ga-
rage beschikbaar. De huizen iets verderop waren huur-
huizen en daar woonden vooral 'AKU mensen'. De ar-
chitect van de huizen was Vincent Bijl. De architect van
de huizen aan de overkant was W. van Mourik.

Het zaalbosgebied vanuit de lucht met op de voorgrond de
spoorlijn; foto hr. Sikkink

In de tuin van de familie Spijkerboer stonden 5 ber-
ken. De enige bomen die tijdens het bouwen van de
woningen zijn blijven staan, zijn inmiddels uitgegroeid
tot 'flinke jongens'. Bij de familie Sikkink in de voor-
tuin lag een vijver. De vijver was oorspronkelijk een

wel van waaruit een beek door de achtertuinen liep. De
beek is op verzoek van bewoners gedraineerd in ver-
band met gevaar voor de vele kleine kinderen. Er was
eens een jongetje in de vijver gevallen. Gelukkig liep
het goed af. Meneer Delmaar (nr. 36) heeft een keer
goudvissen in de vijver losgelaten. Bij de bouw van het
W.M.G. gebouw raakte de vijver steeds leger. Meneer
Delmaar werd geroepen om zijn vissen te redden. Daar-
na konden de familie Sikkink en hun buren op nr. 32,
de heer en mevrouw Tempelaars, het inmiddels door de
Gemeente gedempte terrein kopen en bij hun voortuin
trekken. Beide families bewaren nog steeds een goede
herinnering aan het oudere echtpaar Tempelaars, dat tot
op hoge leeftijd tussen hen in woonde.
Op 30 juni 1981 schreef journalist G. Pen een heel ar-
tikel in de Velpsche Courant met de titel: Velpenaar
H. C. Sikkink "OP DEN DUUR VOORDELIGER DAN
GASVERWARMING". Het artikel ging erover dat bij de
familie Sikkink en bij de familie Spijkerboer als experi-
ment drie zonnecollectoren op het dak geplaatst waren,
een voor die tijd revolutionair initiatief. De heer Sik-
kink werkte jarenlang bij DRU. De DRU was betrok-
ken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ver-
warmingsapparatuur. Op den duur zou verwarming van
de woning en van het huishoudelijk water door middel
van zonnecollectoren voordeliger zijn dan via gasver-
warmmg.
In de begin tijd was het niet erg dat er geen winkels
in de buurt waren. Bakker Borggreve, groenteboer de
Wilde en de melkboer Bremer kwamen aan de deur.
Eind zeventigerjaren kwam supermarkt Bloemhof (la-
ter Golft) aan de Nordlaan.
Oppas voor onze kinderen hadden we niet vaak nodig.
Er waren in die tijd altijd buren die een 'oogje in het zeil
hielden'. Hiervoor waren lange babyfoonlijnen aange-
legd. Het was een heel kinderrijke buurt. De kinderen
hadden hier veel gelegenheid om heerlijk te spelen. Er
werd ook veel gerolschaatst op straat. Het verkeer was
veel rustiger dan tegenwoordig. Als het had gesneeuwd



gingen ze sleetje rijden in de laan en waren ze kwaad
als de Gemeente kwam om te strooien.

Kinderen op de Zaalboslaan

De kinderen gingen ook vaak spelen op de plek waar nu
het 'Vitens' gebouw staat. Ze waarschuwden elkaar met
de mededeling: 'Oei, daar komt Lange Trip aan '. (De
heer Laman Trip van de Arnhemsestraatweg 27).
Achter Nord-West aan de Arnhemsestraatweg 33 ston-
den vaak afvalbakken met schoenen. De kinderen ke-
ken graag wat er in zat en visten er wat uit. Op een
keer kreeg de heer Sikkink te horen: 'Nog één keer, en
ik sluit uw zoon op in het kolenhok. ' De kinderen gin-
gen ook kikkervisjes vangen in de sloot bij de spoorlijn,
die langs de Rozenhagelaan loopt. Momenteel spant de
Stichting Geen Noordtak Velp zich in om de dreiging
van het toenemende goederenvervoer tegen te houden.
In de winter kregen de jongste kinderen op de vijver
van De Roo hun eerste schaatslesjes. In de jaren '60 en
'70 kwam op zaterdag altijd een draaiorgel in de wijk.
De kinderen renden dan naar buiten. Dat was ook het
geval als de ijscoman kwam. In het begin van de jaren
'70 was het autoloze zondag en rolschaatsten de kin-
deren op de Arnhemsestraatweg. De meeste kleuters
gingen naar de Nutskleuterschool in de Parkstraat en
hierna naar de Casimirschool. Het schoolhoofd was
toen de heer Kits. Zoon Haico heeft eens van Atje Keu-

len-Deelstra een medaille omgehangen gekregen omdat
hij bij de rolschaatswedstrijd, die indertijd jaarlijks op
het schoolplein gehouden werd, de zilveren medaille
had gewonnen.
Guido Sikkink en Haico Spijkerboer hebben nog een
keer de krant gehaald toen ze in de winter van '79/'80
een enorme sneeuwmuur in de tuin gemaakt hadden.
Toen de kinderen ouder werden gingen ze tennissen en
hockeyen op Beekhuizen en 's zomers geregeld naar
het prachtig gelegen zwembad Beekhuizen. Wat een
verlies dat dit zwembad werd opgeheven.

Of er nog bekende buurtgeno-
ten waren? Ja, meneer de Vries
speelde jaren voor Sinterklaas
in Velp. De aankomst, bij het
helaas verdwenen oude monu-
mentale stationnetje, was een
belevenis.
Wij hebben als enigen, die

,i hier vanaf het begin wonen, de
k buurt natuurlijk erg zien ver-

anderen. Tegenwoordig wer-
ken de meeste jonge vrouwen,
de laan staat 's avonds vol au-
to s en het lawaai van de snel-
weg is behoorlijk toegenomen.

Foto van de sneeuwmuurin de krant Jammer, dat er ter hoogte van
ons wijkje geen geluidsscher-
men zijn geplaatst. Gelukkig

is er nu weer meer onderling contact, doordat enkele
nieuwe bewoners in de zomer van 2012 en ter gelegen-
heid van het nieuwe jaar 2013, een gezellige tuinbij-
eenkomst organiseerden, wat zeer gewaardeerd werd.
De Zaalboslaan is na meer dan 50 jaar nog steeds een
prettige woonplek voor ons. "

'\

Verdere informatie is te vinden op onze website
www.historievandaalhuizen.nl, waar reacties en aan-
vullingen welkom zijn,

http://www.historievandaalhuizen.nl,
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Iedereen die de oorlog 1940-'45 bewust heeft meege-
maakt, zal zich-ondanks de vele ellendige ervaringen
onder de Duitse bezetting-ongetwijfeld nog wel een en
ander verhaal of persoonlijk voorval herinneren, waarbij
het beruchte Duitse "übermenschencomplex" het moest
afleggen tegen de voorgewende onnozelheid, de flair of
zelfs de brutaliteit van Nederlanders, om de Duitsers in
een kritieke confrontatie te intimideren, C.q. in verwar-
ring te brengen of bij de neus te nemen. Men kon zich
zalig verkneukelen indien men- na de spanningen dien
zo'n confrontatie opriep-in deze opzet slaagde.
Het was februari 1945, de laatste fase van de oorlog.
Nederland zuchtte onder de toenemende terreur van de
Duitsers en de verschrikkelijke weeën van een hongers-
nood, die zich vooral in de grote steden in het westen
van het land steeds zwaarder liet gelden en waaraan
duizenden landgenoten bezweken. De spoorwegen en
de wegtransporten voor de voedselvoorziening lagen
sinds september 1944 volkomen plat en dat betekende
dat tienduizenden Nederlanders-zo niet honderdduizen-
den-per fiets of lopend met de meest primitieve karre-
tjes de boer op gingen om zich- als een aanvulling op
het zeer karige voedsel, dat via de distributie al dan niet
verkrijgbaar was-van het allemoodzakelijkste voedsel
te voorzien.

EERSTE BONNENLIJST
Met ingang van MAAl"DAG 2 OC'l'OBER worden de
navolgende bouneu vau de NOODKAART geldig ver-
kluurd.
Deze bonnen worden uaugewezen voor bet tijdvak van
2 tot en met lö OCTOBER.

BROOD de bunnummers.
1-10 tot en met 1.181
2-10 tot en filet 2-18 elke bon geeft recht op
3-10 tot en met 3-18 400 gram brood.
4-10 tot en met 4-14

VLEESCH de bounummersr

~!l~ I elke bon geeft recht op 200 gram
3-191 vleeseh, been inbegrepen.

4-1U geeft recht op 100 gram vleesch, been
inbegrepen.

AARDAPPELEN de bonnummers.
1-20 en 1·21 \
2·20 en 2-21' elke bon geeft recht op
3·20 en 3-21 I 3 K.G. aardappelen.
1·20

SUIKER de bonnummers.
1-22 )
~~~~ \ elke bon geeft recht op 260 gram suiker.
~22 , .

BOTER de bonnummers.
Il geeft recht op 260 gram boter of margurine.
1-21 geeft recht op 126 gram boter of margarlue,

JAM bonnummer-
12 geeft recht op 250 gram jam.

KOFFIE-SURROGAAT bounununer:
13 per 3 bonnen 2liO gram koffie-sun-ogaat

EENHEIDSZEEP bonnummert .
14 geeft recht op 1 stukje eonheidszeep.

EIEREN bonnummer.
'1- 23 geeft recht op 2 eieren.

GROENTE bounununer:
[5 geeft recht op I KG. groente.

Oe bennen moelen afgeknipt aan den winkelier ter hand worden gcstcold.
AUe andere bonnen worden met deze kennisgeving van onwaarde verklaard,
derhalve ook de rantsoenbonnen eieren, brood en aardappelen.
Oe winkeliers moeten alle in hun bezit lijnde bonnen, welke d~s thans ver-
vallen zijn, op Maandag 2 October aan het Distnhutickantoor Inleveren, ter
verkrijging van coupures.
De "annale a:lnlalleo restant-bonnen kunnell bewaard worden voor een
volgende inle

edhmst Rhcden.

1e distributie/ijst



Zo gingen wij-onze onderduiker evacué uit Arnhem en
ik- voor de zoveelste keer met de fie naar het "boeren-
land" aan de overkant van de Ilssel, om te proberen wat
groente en zo mogelijk aardappelen te bemachtigen.
Via het overzetbootje van boer Eggink staken wij de
hoge-dus brede-IJssel over en na e en bij mijn tante op
het huis te Lathum te zijn geweest, gingen we richting
NieuwgraaflDuiven. Op een dijk links stonden een stuk
of zes huizen, waarvan de bewoners op bevel van de
Duitsers waren geëvacueerd en die nu bezet waren door
Duitse militairen.

Wat verderop kwamen we een paar fietsers tegen, ken-
nelijk ook "de boer" op, die ons toeriepen: "In de eerst-
volgende boerderij woont een NSB-er, die met de hele
familie is gevlucht. Daar staat nog veel groente op het
land die je er zo kunt afhalen".

Jo Zeewuster in battZe dress van het
Rode Kruis 1945

Dat was niet tegen
dovemans oren
gezegd, dus wij er
naar toe. In die tijd
was ik helpster bij
het Rode Kruis en
had zodoende de
beschikking over
een Rode Kruis-
fiets met bijbeho-
rend "Ausweis",
dat mij, zo hoopte
je althans, zou
.. .vnjwaren van in-

beslagname van
de fiets door de
Duitsers of de ge-
hate Nederlandse
Landwacht.

Medaille Rode Kruis

Bij de boerderij aangekomen,
zetten wij onze fietsen tegen
het hek langs het pad naar de
boerderij en terwijl mijn met-
gezel op de uitkijk bleef staan,
wipte ik over het hek en stond
midden tussen de spruitjes,
die ik als een razende begon
te plukken en in een jute zak
stopte. Maar al snel hoorde ik
geschreeuw en hondengeblaf.
Bleek die rotboer toch te zijn
teruggekomen en had nota
bene onze fietsen naar binnen
gehaald, zodat we niet weg
konden. Hoe moest dat aflo-
pen? Mijn hart klopte in mijn
keel.

Mijn metgezel, die nog steeds op de uitkijk stond, riep
me toe dat ik vooral moest blijven staan (de boer had
zijn hond op me afgestuurd) en hij zou proberen om
hulp te halen ... Jawel hulp, maar hoe?

Maar waarachtig, na een poosje- dat mij wel een eeuw
toeleek-kwam hij aanzetten met een Duitser Wehr-
machtsoldaat, die zijn geweer in de aanslag hield en mij
op een geruststellende manier wenkte. Dat gaf mij de
moed om van het land te gaan en even later liep ik ach-
ter hem en mijn metgezel aan naar de boer, die- hoe was
het mogelijk- door de Duitse soldaat op de ons langza-
merhand welbekende Duitse manier werd uitgekafferd.
"Wie er es wagte, ein Rotes Kreuz Dienstfahrrad zu be-
schlagnehmen, und so weiter, und so weiter".

Kortom, de zaak werd geregeld en wij kregen onze fiet-
sen terug.



Maar andermaal bleek mijn metgezel-onderduiker-eva-
cué- zowel letterlijk als figuurlijk niet uit het veld te
slaan. Wellicht aangemoedigd door het succes van zijn
overredingskunst, poekelde hij wat met de Duitse sol-
daat, die ons-kennelijk onder de indruk van een aan-
doenlijk verhaal- uitnodigde om met hem mee te gaan
naar de voornoemde huisjes aan de dijk, waar wij zo-
veel groente spruitjes en kool uit de moestuin mochten
halen als onze zakken maar bevatten konden.

Ondanks onze gemengde gevoelens in deze nogal on-
gerijmde situatie- in bijzonder ten aanzien van de ons
onbekende geëvacueerde bewoners- leek 't ons een
zaak van normale beleefdheid om met een bedankje af-
scheid te nemen van onze Duitse "gastheer". Ja, wat
moet je? En wat doe je, als je- kletsnat van de regen-bo-
vendien nog wordt uitgenodigd om binnen te komen en
een warme kop koffie met een goed belegde boterham
aangeboden krijgt, terwijl ons bij het weggaan nog even
een zak appelen in de handen werd gedrukt.

En om op de clou en daarmee op de aanhef van dit
verhaal terug te komen, die Duitse soldaat zou toeval-
lig wel eens een beste vent kunnen zijn geweest, maar
toch Als ik u nu vertel, dat mijn metgezel een on-
dergedoken Jood was, dan zult u zich kunnen voorstel-
len dat men wel over een grenzeloze zelfverzekerdheid-
om niet te zeggen "brutaliteit" - en overtuigingskracht
moet beschikken om in zo'n kritieke situatie de hulp in
te roepen van een Duitse militair, waarbij je toch maar
moet afwachten hoe hij zal reageren.

Hij had eens moeten weten.

Zoekt en gij zult vinden!
Over welke Monumenten, Personen, Zaken en Gebeurtenis-
sen is er in "Ambt en Heerlijkheid" en vóór 1983 in de toen
geheten "Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rhe-
den - Rozendaal" geschreven?
Alle onderwerpen kunnen vanaf het eerste uitgeven nummer
van de "Mededelingen" in 1954 tot en met de meest recente
uitgave van "Ambt en Heerlijkheid" worden gevonden via
de catalogus van de Bibliotheek Arnhem. In de Website van
de Historische Kring vindt u een link waarin u regelrecht de
voornoemde catalogus te zien krijgt. (De Arnhemse Biblio-
theek, zoekgegevens).
In het Erfgoedcentrum (voorheen de Gelderland Bibliotheek)
worden n.l. alle artikelen digitaal ingevoerd met schrijver, ti-
tel, trefwoord, jaartal, alsmede de paginanummers waarop de
artikelen te vinden zijn.

Hoe werkt dit?
Zoek in: www.bibliotheekarnhem.nl
Homepage Bibliotheek Arnhem, intypen in de regel:
Ambt en Heerlijkheid.

U krijgt hierna 10 pagina's met 463 titels op alfabet van
het artikel. Typ hierna in: b.v. Biljoen bij de titel Ambt en
Heerlijkheid (alle woorden), dan komen er 7 titels geschre-
ven over Biljoen te voorschijn.
Wilt u bekijken welke artikelen er zijn geschreven in het jaar
1995: typ in: Ambt en Heerlijkheid 1995 - u ziet 1 pagina met
de titels van de 9 artikelen geschreven in 1995.

De gevonden artikelen zijn allemaal in te zien in de biblio-
theek in het Erfgoedcentrum waar de jaargangen van Ambt
& Heerlijkheid ook worden bewaard.

http://www.bibliotheekarnhem.nl
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BESTuuRSmededelingen

Beste leden,

Op de op 16 april 2015 goed bezochte ledenvergadering in de Oude Jan te Velp werd bij de opening geme-
moreerd dat het ook de dag was dat de gemeente Rheden 70 jaar geleden werd bevrijd. 70 jaar historie is
voor een oudheidkundige kring wel iets waar je bij stil mag staan. Dat hebben wij gedaan door in de eerste
uitgave dit jaar van ons ledenblad Ambt & Heerlijkheid aandacht te schenken aan Kamp Avegoor en aan
Teerosen op de Veluwe, de Duitse radio en radar peilstations bij Terlet en de brandtoren. Met dank ook aan
de auteurs en de redactie. In het kader van onze bevrijding verwezen we eveneens naar recente lezingen en
excursies. Tenslotte werd bij de opening ook het plotselinge overlijden van Harrie Wegman genoemd. Vele
jaren heeft hij voor de Kring mede de dorpswandelingen in Dieren verzorgd.

Tijdens de ledenvergadering werd unaniem besloten om de statuten van 1979 geheel te actualiseren.
Instemming was er ook voor het maken van afdrukken van de circa 500 clichés die de Kring heeft aange-
kocht. Het vinden van een eigen ruimte voor een archief en het kunnen exposeren van verworven inventa-
risstukken blijft de aandacht van het bestuur vragen.
In de voorspoedig verlopen ledenvergadering werd ingestemd met het Jaarverslag en de Jaarrekening
2014, met een verhoging van € 2,00 van de contributie per 1 januari 2016 en met de voorgestelde begro-
ting 2015.
Als nieuwe bestuursleden werden unaniem gekozen mevrouw Ellen Knaapen uit Rheden en de heer Barry
Blankenspoor uit Velp. Hen werd alle succes en plezier toegewenst in het werk voor de kring. Afscheids-
woorden waren er voor mevrouw Elise Olde Rikkert die vele jaren zich op geweldige wijze heeft ingezet
voor de kring en daarbij zeer verdienstelijk is geweest, en voor Gert Jan Vlutters, die om gezondheidsrede-
nen voortijdig afscheid heeft genomen .

. Na de pauze was het woord aan Dr. Frank Keverling Buisman die een interessante lezing verzorgde over
het einde van de generatie Van Pallandt op Rozendaal. Vele leden die kasteel Rozendaal de laatste jaren
hebben bezichtigd hebben geconstateerd dat de decennia van neergang hebben plaatsgemaakt voor een ge-
staag herstel van de oude glorie van dit fraai gelegen en voor de Gelderse historie belangwekkende kasteel.

Tenslotte is het verheugend dat het project "Rheden op de kaart" formeel van start is gegaan waarbij in de
nabije toekomst ook via een "link" doorgeklikt kan worden naar "Rozendaal op de kaart"

Jan Jansen,
Voorzitter.
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