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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 Iocale 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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Een bijzondere dominee en Velp voor Oranje
Een wisseling van de wacht in de redactie van dit blad.
Walter de Wit heeft het voorzitterschap van de redactiecommis-
sie overgedaan aan Wencel Maresch. Gelukkig blijft Walter wel
deel uitmaken van de redactie.
Wencel Maresch is hoofredacteur van huis-aan-huis krant
Regiobode en is auteur van een flink aantal boeken, waaronder
verschillende met als thema de lokale geschiedenis. Hij heeft
eveneens zitting in het bestuur van de Oudheidkundige Kring.
In dit nummer een bijzondere bijdrage, die ver terug gaat in de
historie, met het verhaal over een vrijzinnige dominee uit Velp,
die in 1620 gedeporteerd wordt. Smullen voor liefhebbers van
kerkhistorische conflicten die, als u de berichten in de media
over een Engelse bisschop van januari 2009 gevolgd heeft, nog
steeds een bron van commotie kunnen zijn.
De Oude Jan krijgt sinds 1984 steun van de Stichting Vrienden
van de Oude Jan. Ze bestaan dit jaar 25 jaar en dat is een reden
om terug te kijken op de historie, de restauratie en de exploitatie
van de bekendste kerk van Velp.
Een ander jubileum is dat van de Stichting Velp voor Oranje.
Die viert haar 115 jarig bestaan op 16 juli 2009. Maar is dat
wel zo? Bij het onderzoek voor dit verhaal, kwam Nelleke den
Boer-Pinxter liefst drie verschillende oprichtingsdata tegen.
Verder drie boekbesprekingen: De vereniging Brandweer Die-
ren bestaat dit jaar een eeuwen dat was aanleiding voor een ju-
bileumboek, geschreven door Maud van Braam. Eind vorig jaar
verscheen een prachtig boek waarin een landhuis maar vooral
een, voor deze regio, belangrijke familie een hoofdrol speelde.
De familie Brantsen bezat namelijk een groot aantal landhuizen
en landgoederen in Gelderland, ondermeer de landgoederen
Zijpendaal, Rhederoord en Rhederhof en natuurlijk het land-
goed Wielbergen te Angerlo. Begin juni werd een nieuw boek
uitgegeven over Landgoed Middachten, getiteld: 'Eerste koet-
sier op Middachten'. In dit boek wordt verteld over de gloriepe-
riode van het 19de eeuwse stalbedrijfvan Kasteel Middachten.
De verhalen zijn vastgelegd door de heer H.J. Dijkerman, zoon
van de laatste koetsier van Middachten.
De redactie



Velp voor Oranje 115 jaar, of niet?

Nelleke den Boer-Pinxter

De Stichting Velp voor Oranje viert haar 115jarig be-
staan op 16juli 2009 en daarom was mij gevraagd een
stukje over haar geschiedenis te schrijven. Tot mijn ver-
bazing kwam ik drie mogelijke oprichtingsdata tegen.
Helaas bleek, toen ik het Gelders Archief bezocht, dat
het archief van 'Velp voor Oranje' van voor 1941 ver-
dwenen is. Of ligt het misschien nog bij iemand op zol-
der? Op 17juni 1941 is door de Commissaris voor niet-
commerciële Verenigingen en Stichtingen, op grond van
verordening 42/1941, de vereniging Velp voor Oranje
voor onbepaalde tijd geschorst. Alle papieren en bezit-
tingen moesten binnen 8 dagen worden ingeleverd bij
de plaatselijke politie en alle gelden en effecten moes-
ten binnen 3 dagen worden gestort of gedeponeerd bij
de Rotterdamse Bankvereniging te Den Haag op de re-
kening van genoemde commissaris.
Het ontbreken van veel archiefmateriaal maakt het
voor mij moeilijk de geschiedenis van Velp voor Oran-

je te beschrijven. Ik kan
hoogstens hier en daar
een tipje van de sluier
oplichten. Graag krijg ik
informatie offoto s van de
lezers van A&H over Velp
voor Oranje. De meeste
gegevens van voor de
tweede wereldoorlog ko-
men uit het boek van H
Kerkkamp.

Heer Geluk met het vaandel
van Velp voor Oranje.

Tot voor kort ging het bestuur er van uit dat de vereni-
ging werd opgericht op 16 juli 1894 in 'Klein Rinsma
State', het woonhuis van M.P.D. baron van Sytzama,
aan de Stations straat te Velp (thans sauna). De volgende
personen waren aanwezig: ES. Sprenger, J. Wemmens
Buming, K. Rambonnet, W.J. Wanrooy, J.H. Lüps, (van
Biljoen), G. Avelingh, en H. Wansink. Velp voor Oranje
is in het bezit van een vaandel met daarop de datum 16
juli 1894.
Volgens H. Kerkkamp werd op 24 januari 1887 de 'Ver-
eniging tot Veredeling van Volksvermaken' opgericht
met als motto: Blijkens een advertentie in de Arnhemse
Courant van 24 januari 1887 was de Erevoorzitter bur-
germeester Mr. A.H. Brandt, de voorzitter W.J. Wan-
rooy, de secretaris Th. Wijlhuizen en de penningmees-
ter G. Avelingh. Is dit de voorloper van de vereniging·
Velp voor Oranje? De vraag is of in 1894 een nieuwe
vereniging is opgericht met de zelfde naam, die goed-
gekeurd is bij Koninklijk Besluit, of dat de oude vereni-
ging op die datum een officiële Oranjevereniging werd.
De heren W.J. Wanrooy en G. Avelingh zaten in ieder
geval zowel in 1887 als in 1894 in het bestuur!

In het Programmaboekje van het feest in Velp ter gele-
genheid van de herdenking van honderd jaar onafhan-
kelijkheid van ons vaderland in 1913, staat in de inlei-
ding: De vereniging tot het organiseren en veredelen
van Volksvermaken genaamd "Velp voor Oranje" enz.
Bestaan er twee verenigingen met de zelfde naam naast
elkaar of is het toch één en de zelfde vereniging?

Er is in 1923 een fotoalbum gemaakt ter herinnering aan
het feest ter gelegenheid van het 25 jarig regeringsjubi-
leum van koningin Wilhelmina. Op een van de foto's
staat ook het vaandel van Velp voor Oranje. Het lijkt
op het huidige vaandel, maar er zijn kleine verschillen.
Het interessantste verschil is de oprichtingsdatum die
erop staat: 9 juli 1900. Het is een raadsel waarom op dit
vaandel een andere oprichtingsdatum staat. Waar is het
vaandel uit het fotoalbum van 1923 gebleven?



Foto uit 1923 met het vaandel van Velp voor Oranje

Voorlopig houdt het bestuur vast aan de oprichtingsda-
tum 16 juli 1894 die op het huidige vaandel staat, dat
gemaakt is door de Gebroeders van Oven in Den Haag
en vieren we dit jaar op passende wijze ons 23ste lus-
trum.

Trompetters aubade
Het Koninginnedagfeest, zoals het nu door Velp voor
Oranje, samen met ongeveer 15 verenigingen georga-
niseerd wordt, is een voorzetting van de traditionele
Velpse feesten zoals de kermis, het volksfeest en het
schuttersfeest.

De kermis
De oorsprong van de kermis ligt in de Middeleeuwen.
De kermis was een populair volksvermaak. Als een
dorp of stad een nieuwe kerk kreeg, werd er een mis
gehouden om de kerk in te wijden: een kerkmis. Ieder-
een kreeg vrij om de nieuwe kerk te bewonderen, dus
op de kerkmis kwamen honderden mensen af. Hierbij
speelde ook mee dat ieder die de kerkmis bezocht, een
aflaat (kwijtschelding van zonden) van veertig dagen
kreeg! Elkjaar werd de inwijdingsdag van de kerk weer
gevierd met een groot feest.
Doordat veel mensen op de kerkmis afkwamen, volgde
al snel de handel. De kerkmis en de jaarmarkt vielen
dan ook eeuwenlang samen. In de loop van de tijd is de
religieuze betekenis van de kermis steeds meer naar de
achtergrond verdwenen en kregen handel en vermaak
de overhand. Het volgende passende gedicht komt uit
Kerkkamp.
"De kermis komt maar eens per jaar:
Dat 's waar!
En dan een duchtig feest te vieren
Met rond te zwieren en plezieren,
Dat deed van oudst de burgerschaar! "
Volgens oud gebruik was het de eerste zondag van
september in Velp kermis in de buurt van de Oude
Jan. Ze begon zaterdag en duurde tot maandagavond.
Koorddansers en goochelaars waren steeds van de
partij. De kramen stonden later langs de Hoofdstraat.
Vroeger was het koekhakken in zwang, later werd dit
opgevolgd door de kop van Jut. Deze spelen waren een
krachtmeting voor stoere boerenjongens. De kermis had
ook vermaak voor de kinderen, vooral de mallemolen
en fluitjes van één cent.
Tot na middernacht werd er gedronken, gehost en
geschreeuwd. In 1818 kostte voor inwoners een kraam
50 cent en een tafel 30 cent; voor anderen respectievelijk
f 1,- en 75 cent.
In 1868 is de kermis van Velp door een raadsbesluit
verzet van de eerste zondag en maandag van september



naar de laatste woensdag en donderdag van augustus.
In 1867 was er geen kermis vanwege de cholera en in
1870 en 1871 niet wegens kinderziekten. De opbrengst
van de staanplaatsen was gering, in 1893 f 62,45 in de
gehele gemeente Rheden.
Op 13 januari 1912 werd in de gemeenteraadsvergade-
ring op voorstel van de heer A.H.C. Avelingh met 9 te-
gen 7 stemmen de kermis afgeschaft. Voorstanders van
de kermis noemden de 13de een ongeluksdag, waarop
met een traditie van eeuwen werd gebroken.

De Oranjekermis is weer een groot feest, niet in het
minst voor gehandicapten.

Wethouder in de rups Koninginnedagmarkt
foto Mark Pluim

Sinds de Vlashof klaar is er weer jaarlijks een kermis
in Velp. Ook de Koninginnedagmarkt van Velp voor
Oranje, dit jaar zelfs met 200 kramen, is terug te voeren
op de markt rond de kermis. De prijzen voor een kraam
zijn nu iets hoger, maar voor iedereen gelijk!

Het volksfeest
De naam Prinsjesdag werd vroeger gebruikt voor de
verjaardag van Stadhouder Willem V (1748-1806) op 8
maart. In de tijd van de Patriotten was Prinsjesdag één
van de populairste volksfeesten. Het was een manier
om te laten zien dat men Oranjegezind of Prinsgezind
was. Het was een soort verzetsdaad tegen de Franse
overheersers.

Op 17 november 1863 werd in Velp gevierd dat ons
land vijftig jaar vrij was na de Franse overheersing. Het
feest werd gevierd met klokgelui, uitdeling en een kin-
derfeest.

Op 1 april 1871, de herdenking van Den Briel, waren
er in Velp erebogen en een paar dagen later een feest-
stoet, kinderspelen en in Rozendaal een gekostumeerde
optocht.
Het eerste (Oranje verjaardagsfeest )Volksfeest in Velp
was op maandag 4 september 1871. Het werd gehouden
op de verjaardag van kroonprins Willem (1840-1879),
prins van Oranje. Op de Ossendaalselaan was er vogel-
schieten. Voor de jongens stond er handboogschieten
op het programma. Verder waren er volksspelen en was
er muziek van de Rozendaalse Kapel en het 8ste Regi-
ment Infanterie. Dit feest kwam in plaats van de ker-
mis, die dat jaar wegens kinderziekten was geschorst.
Kerkkamp schreef: "De overgang van de kermis naar .
het Volks(Oranje- )feest was dus slechts gering."
Ook het zilveren regeringsjubileum van koning Willem
III op 12 mei 1874 leidde weer tot erebogen feestver-
lichting en kinderspelen.

Jongens in tonnen

In 1886 werd door de Christelijk Gereformeerde Ge-
meente en Patrimonium geprobeerd het volksfeest af te
schaffen. In 1887 deden de kerkenraad van de Chris-
telijk Gereformeerde Gemeente en van de Nederlands
Hervormde Gemeente en enige Christelijke vereni-



gingen een nieuwe poging. Vermoedelijk is als reac-
tie hierop op 24 januari 1887 de "Vereniging tot Ver-
edeling van Volksvermaken" opgericht met als motto:
'Velp voor Oranje', met burgermeester Mr. A.H. Brandt
als erevoorzitter.
De vereniging organiseerde onmiddellijk een aantal
festiviteiten in verband met de 70ste verjaardag van ko-
ning Willem III op 19 februari 1887, zoals een optocht
met wagens die een bepaalde bedrijfstak moesten uit-
beelden. In 1889 organiseerde zij een kinderfeest bij het
40-jarig regeringsjubileum van koning Willem III.

In 1891 werd voor het
eerst een volksfeest ge-
organiseerd voor de ver-
jaardag van koningin Wil-
helmina. Dit verjaarsfeest
werd een enorm succes,
mede omdat het ll-jarige
koninginnetj e zelf samen
met haar moeder, regentes
Emma, aanwezig was! Op
20 augustus arriveerde de
Koninklijke stoet op het
uitbundig versierde sta- Wilhelmina 10 jaar
tion in Velp. Er werden
bloemen aangeboden en er werden uitstapjes gemaakt
naar Renkum en naar de Westerbouwing, waarna de
Koninklijke trein weer vanaf station Velp vertrok naar
'tLoo.

De Schutterij
Er is weinig of niets bekend over de Velpse schutterij
van voor de Franse tijd (1795-1813). Mr. G. van Has-
selt, de geschiedkundige die op Daalhuizen woonde,
schreef in een van zijn geschriften het volgende over
de schutterij: In 1791 de schutterij afgeschaft omdat het
onstuimige tijden zijn en de geweren, trommel en vaan-
del naar 'tHof vervoerd. Hij heeft bij deze aantekening,
een rode zijde lap geplakt, afkomstig van het vaandel.

Na de Franse tijd ontstonden er veel nieuwe schutterij-
verenigingen en zo ook in Velp.
In 1846 ontstond in Velp een nieuwe schutterij; het Ko-
ninklijke scherpschuttersgilde onder de zinspreuk"Wat
g'ook doet, schiet goed". De schietoefeningen werden
op de Pinkenberg gehouden van maart tot oktober.
Schutterijen waren zeer oranjegezind en deze liefde
was wederzijds. Zo organiseerde koning Willem III op
27 juni 1851 op paleis het Loo een groot schutterijen-
concours, waarbij talrijke schietverenigingen elkaar
voor het eerst ontmoetten. De aanwezige Velpenaren
brachten er niet veel van terecht en vielen niet in de
prijzen. Maar in de wandelgangen had de voorzitter
G.A. Engels wel in de roos geschoten door in gesprek-
ken de mogelijkheid zoiets in Velp te organiseren naar
voren te schuiven. Dit was de koning ter ore gekomen
en de volgende dag werd Engels op diens particuliere
schietbaan ontboden. De koning vroeg: "Wanneer zal
dat concours in Velp plaats hebben?" De Velpse voor-
zitter antwoordde zonder aarzelen: "Sire, nog stellig
dit jaar". Op 7 augustus vond het concours plaats min-
der dan anderhalve maand na de spontane toezegging
van Engels. Hoewel koning Willem III had toegezegd
aanwezig te zijn kwam hij niet opdagen. Verder werd
het een groot succes, omdat de Velpenaar Tromp nu
wél won. De Spaanse gezant Markies de Ribera werd
tweede. In 1852 beval de koning dat alle Nederlandse
schutterijverenigingen een 'thuis-wedstrijd' moesten
organiseren zoals de Velpse vereniging had gedaan.
Het laatste jaar waarvan de uitslagen van de onderlinge
wedstrijd bekend zijn is 1864.
In 1871 werd op de verjaardag van de kroonprins voor
het eerst op de Ossendaalselaan in Velp 'vogel' gescho-
ten. Zo'n vogel was een met veren beplakt houten voor-
werpje dat aan een boom (later een paal) in het veld
werd bevestigd. Er werd geschoten tot het laatste stukje
romp naar beneden kwam. De schutter die het laatste
rake schot loste droeg tot het volgende Oranjefeest de
eretitel 'koning'.



In 1888 werd een nieuwe schuttersclub opgericht:
de "Schietvereniging Velp Rozendaal" . Ze had als
lijfspreuk:"Leert Uiterst Precies Schieten". De eerste
letters vormen het woord LUPS. Lüps was de presi-
dent van de nieuwe vereniging en op zijn grond werd
met floberts geoefend. Hoewel deze vereniging reeds
in 1916 werd opgeheven bleef het vogelschieten op de
Ossendaalselaan onderdeel van het traditionele Oran-
jefeest.

Op of omstreeks Koninginnedag, had jaar op jaar het
vogelschieten plaats in de Ossendaalselaan. De schut-
ters gingen achter de muziek van de Velpsche Harmonie
met hun vaandel naar de boom toe. Op de schietplaats
aangekomen, lag alles al klaar en hoefden ze alleen nog
hun geweren te laden. De belangstelling voor dit schiet-
spel was vrij groot, in 1931: 80 schutters. Toch was het
vogelschieten, vergeleken met het vroegere schutters-
feest, een armoedige vertoning volgens Kerkkamp.

""l
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Schutterskoning in koets met vaandel

Woensdag 8 mei 1935 is een vogelschuttersvereniging
opgericht: de "Vereeniging", als onderafdeling van Velp
voor Oranje, met aanvankelijk 36 leden. In 1936 be-
droeg het aantal leden 66. Dat jaar is weer op de avond
voor het Oranjefeest voor de eerste maal op de z.g. leu-
gen-vogel geschoten. In 1965 vindt het vogelschieten

nog steeds plaats op de avond voor Koninginnedag.
De schutters hebben zich opgesteld achter de Velpsche
Harmonie. De koningen van de twee voorgaande jaren
hebben met hun koninginnen plaatsgenomen in een met
twee paarden bespannen rijtuig. Zo gaat het in optocht
naar de Ossendaalselaan. Hier staat de hoge paal op een
glooiend veldje gereed. Nadat de timmerman de beve-
derde vogel en twee ballen bevestigd heeft, worden de
eerste schoten gelost door een autoriteit en de voorzit-
ter van. Daarna branden de schutters los. Als het laatste
stukje van de romp naar beneden komt, wordt de ko-
ning op de schouders genomen terwijl de fanfare speelt.
Op de terugtocht neemt hij met zijn koningin de plaats
in van het paar van twee jaar geleden. 's Avonds wordt
de prijs, een gouden horloge, feestelijk uitgereikt.
Tegenwoordig wordt het vogelschieten weer op
Koninginnedag gehouden; nog steeds op de Ossendaal-
selaan.

De burgermeester mevr. Van Winngerden
en H Driessen

Het eerste schot werd dit jaar door de burgermeester
mevr. P. van Wingerden-Boers gelost, het tweede door
de erevoorzitter van Velp voor Oranje de heer J.C. Dries-
sen en het derde door de heer R. Geluk. De schutters-
koning kwam met een koets met twee paarden naar het
Burgermeester Brandtpein waar hij gehuldigd werd.



Velp voor Oranje na 1894
Op 21 juli 1899 kwam de koningin, één jaar na haar
inhuldiging, nog een keer aan op het station in Velp.
Nadat ze bloemen gekregen had ging ze per koets naar
Bronbeek. De gehele route was uiteraard rijkelijk ver-
sierd!

Versiering Oranjestraat 1913
(Mark Pluim)

Velp voor Oranje, ondersteund door veel plaatselijke
verenigingen, vond dat het jaar 1913 niet zonder vrij-
heidsfeest voorbij mocht gaan. Ons vaderland was in
1913 honderd jaar onafhankelijk. Er werd een feest-
commissie samengesteld met de burgermeester als ere-
voorzitter. Deze commissie organiseerde een drie da-
gen durend feest op 16, 17 en 18 september met een
uitgebreid programmaboekje dat bewaard is gebleven.
Op 16 september begon men om 18.00 uur met Gods-
dienstoefeningen, waarna om 20.00 uur het feestterrein
naast school IV in de Schoolstraat geopend werd. Hier-
na werd een concert gegeven in de overtuin van Hotel
Naeff. Woensdag 17 september om 08.30 uur klok-
luiden en koraalmuziek uitgevoerd door de Velpsche
Harmonie op de toren van de R.K. Kerk. 's Morgens
was een kinderfeest op het feestterrein en 's middags
een volksfeest op de Ossendaalselaan. Woensdagavond
werd een concert gegeven door de Rosendaalsche Ka-
pel in de Kerkallée.

1913: geallieerde bij het kamp en schildwacht op de Hoofd-
straat (Mark Pluim)

Op donderdagmorgen werd door 4 trompetters het ge-
vecht met de Fransen en later hun verdrijving uit Velp
aangekondigd en 's middags was er een historische-al-
legorische optocht. Het feest werd afgesloten met een
lichtstoet van 300 personen, een concert en vuurwerk
in het Villapark.
Velp voor Oranje gaf op 4 en 5 september 1923 een
groot feest ter gelegenheid van het 25 jarig regerings-
jubileum van Koningin Wilhelmina met een grote his-
torische optocht. De Wilhelminabank op de hoek van
de Hogeweg en de Van Galenlaan in Velp is tijdens dit
feest onthuld.

Onthulling Wilhelminabank



Oranjeloze jaren in de 2de wereldoorlog
Op 17 juni 1941 wordt de vereniging Velp voor Oranj e,
Arnhemsestraatweg 3 te Velp voor onbepaalde tijd ge-
schorst en met haar alle Oranjeverenigingen in het land.
Alle bezittingen worden afgenomen door de bezetter.
Het kinderspeelgoed moest verplicht aan een Kinder-
huis worden geschonken. Volgens een verklaring van
de Velpse politie op 7 juli 1942 zijn: 32 leien, 28 porse-
leinen eieren, 40 gummie ballen, 10 kleine hoepels en
25 grote hoepels, 27 wasknijpers en 3 houten eierlepels,
naar het kinderhuis gegaan.
Het was kinderhuis "Kindervreugde" aan de Alteveer
te Velp waarvan de directie gevormd werd door de zus-
ters van Dolder en Geluk. De vlaggetjes die op de lijst
stonden zijn doorgestreept en er staat achter geschre-
ven: vernietigd!

Velp voor Oranje na 9 juli 1945
Op maandag 9 juli 1945 is de eerste vergadering van
Velp voor Oranje na de oorlog. Is deze datum willekeu-
rig gekozen of heeft hij toch te maken met de datum op
het tweede vaandel van 9 juli 1900? De waarnemend
voorzitter, de heer J.G.A. Heineman, heette volgens de
notulen iedereen welkom. Hij sprak kort over de ge-
beurtenissen van 1940 en over het onrechtmatig ontbin-
den van de Vereniging door de bezetters en het in beslag
nemen van haar bezittingen. Verder zei hij dat er nooit
getwijfeld was aan de terugkomst van H.M. de Konin-
gin, het herrijzen van Nederland en het weer oprichten
van onze Vereniging.
Meegedeeld werd dat de heer W.R.C. de Roo, voorzit-
ter sinds 1921 en de heer van Rijckevorsel, secretaris
sinds 1929, bedankt hadden. Beide werd veel lof toe-
gezwaaid.
Er bleven 5 bestuursleden over die 9 andere heren be-
reid vonden tijdelijke een commissie van bijstand te
vormen.
Er volgt een kort resumé van de bezittingen van de Ver-
eniging, die bestonden uit een muziektent, waterwagen
enz. en een schuld van ongeveer f 1.800,-

De heer Mensink werd herdacht, vaandeldrager van de
Vereniging, die voor het Vaderland was gevallen. Hier-
na verzocht de voorzitter de vergadering het Wilhelmus
te zingen, waaraan uit volle borst werd voldaan. Na de
pauze werd de vergadering heropend met de verkiezing
van een nieuwe voorzitter en secretaris.
De eerst jaren na de oorlog groeide het aantal leden van
de Oranjevereniging snel.

Tekeningen historische optocht

De maand augustus was in 1948 een langgerekt feest!
Niet alleen vierde men het 50 jarig jubileum van Wil-
helmina als koningin der Nederlanden, maar ook be-
steeg Juliana dat jaar de troon. In Velp was de Oranje-
vereniging Velp voor Oranje zeer actief, ze besloot een
historische optocht te organiseren en om dit in goede
banen te leiden, werd het historisch comité opgericht.
Kerkkamp, een van de leden, had uit een oude Velpse
Courant een idee opgeduikeld om de kosten te druk-
ken. Bij de optocht in 1923 , het grote voorbeeld van de
heren, had de toenmalige organisatie besloten de deel-
nemers inschrijfgeld te laten betalen, waarvoor ze dan
tevens een kostuum kregen. Om de Velpenaren aan te
moedigen in te tekenen voor de optocht had de com-
missie het plan opgevat een 22 meter lange tekening



van de optocht in het Postkantoor op te hangen. Dat
gebeurde op 10 juli 1948 met er onder een stand, waar
men kon intekenen. De tekening was gemaakt door de
jonge kunstenaar J.M. Germans en ingekleurd door zijn
vrouw L.W. Germans-Bouthoom. Hoe feestelijk het
werk ook was, de animo viel tegen. Uiteindelijk kwam
het net als in 1923 op het nippertje goed. Volgens de
Velpse Courant was de optocht op 4 september 1948
een daverend succes waar duizenden en nog eens dui-
zenden mensen op af gekomen waren.
Koningin Juliana is in de 70-er jaren op werkbezoek
in Velp geweest en heeft toen ook de Wilhelrninabank
bezocht.
De vereniging Velp voor Oranje, werd in 2000 een
stichting met de zelfde naam.

Oranje huldiging van de heren Driessen en Geluk

De bestuursleden van Velp voor Oranje zijn over het
algemeen erg trouw. Zo hebben verschillende al een
lange staat van dienst zoals de heer Hankel47 jaar, ge-
volgd door de heer Geluk 35 jaar, mevrouw Withaar 29
jaar en de heer Driessen 22 jaar.
Bij het 110 jarig bestaan is de commissie 'Oranjes in
Velp' geïnstalleerd, die de band tussen Velp en Oranje
probeert aan te halen en zichtbaar te maken. Zo heeft
ze onlangs bereikt dat Velp een Koningin Beatrix- een
Prins Claus- en een Prinses Máximastraat rijker is.

Informatie over Oranjes in Velp vindt u op: http://oran-
jesvelp.blogspot.coml

Ballonnen oplaten

Velp voor Oranje heeft de afgelopen jaren veel activi-
teiten ontplooid. Zij organiseert jaarlijks, met de hulp
van veel Velpse verenigingen, de traditionele festivitei-
ten op Koninginnedag, de Oranje-Kermis en een lampi-
onnenoptocht voor kinderen. Het vogelschieten maakt
nog steeds onderdeel uit van de feestelijkheden op Ko-
ninginnedag, maar ook de Oranje Klassieker Rit Velp
(O.K.R.Y.), die dit jaar al voor de 7de keer start bij kas-
teel Biljoen. De prijsuitreiking van deze rit vindt plaats
in het Villapark voor het afsluitende Villaparkconcert.
Zie voor actuele informatie de website: http://www.
velpvoororanje.nl/.

Bij speciale gebeur-
tenissen binnen het
Koningshuis komt
zij in actie, zoals bij
de geboorte van een
prinsesje of de ver-
jaardag van de Ko- Oranje pepermunt (Marc Pluin)
ningin. Drie maal is
het Velp voor Oranje gelukt om als eerste in Nederland
een straatnaambordje met de naam van de pasgeboren
prinses te plaatsen. Binnenkort worden in een nieuw
parkje in Velp Zuid 70 bomen geplant voor de 70ste
verjaardag van Koningin Beatrix. Velp voor Oranje is



ook betrokken bij de herdenking op 4 mei en het vieren
van bevrijdingsfeesten. De stuwende motor achter veel
van deze activiteiten is mevr. G. Hengeveld-de Jong, de
huidige voorzitter.

Velp voor Oranje geeft speciale boeken uit en heeft zorg
voor de Oranje monumentjes in Velp.

Burgermeester met het eerste bordje

Bronnen:

Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal,
herdruk van Gysbers & van Loon, Arnhem 1965
De eerste duizend jaar 'Oranje Boven',
Rheder Spreng 1997 nr. 2
Koniniginnedag in het jaar 1898, Rheder Spreng 1996 nr. 4
Historische optocht in Velp, Rhederspreng 1996 nr. 3
Oranjevereniging Velp voor Oranje,
Geldersarchief, toegangsnummer 2656.
De website van het koninklijkhuis:
http://www.koninklijkhuis.nl/indexjsp
Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnedag
Velp voor Oranje: http://www.velpvoororanje.nl/
Oranjes in Velp: http://oranjesvelp.blogspot.com/
de Oranje Klassieker Rit Velp http://www.okrv.nl/start/

Herstel van het Meere-orgel
in de dorpskerk van Rheden

Walter de Wit

Het dorp Rheden heeft niet alleen een oude kerk uit de
12e en l3e eeuw, maar ook een paar bijzondere oude
Meere-orgels. Het secretaire-orgel is al in een eerdere
fase gerestaureerd, maar volgens de deskundigen is
het hoofdorgel aan een groot onderhoud toe, waarbij
verschillende belangrijke onderdelen (blaasbalgen,
conducten en vox humana) een noodzakelijke restau-
ratie moeten ondergaan. Voor deze restauratie is veel
geld nodig (100.000,- euro) en momenteel is de Stich-
ting Behoud Rhedense Dorpskerk bezig met werven
van fondsen voor de noodzakelijke restauratie van dit
prachtige orgel.

Zowel het kleinere secretaire orgel als het hoofdorgel
zijn gebouwd in het jaar 1816 door de Utrechtse orgel-
bouwer Abraham Meere. Hij was de zoon van de ko-
perslager Arnoldus Meere en geboren in 1761. Het is
niet duidelijk waar hij het vak van orgelbouwer geleerd
heeft maar de eerste maal dat de naam van Abraham
Meere vermeld wordt is in een krantenadvertentie uit
1779, waarbij hij een "fraai geboend eiken kabinet-
orgel" aanbiedt. Klaarblijkelijk heeft hij een korte en
gedegen opleiding gekregen om al op een leeftijd van
18 jaar een bekwaam orgelbouwer te kunnen zijn. Het
Rhedense orgel was het 34e instrument dat Meere in
1816 gebouwd heeft. Het laatste orgel dat hij gemaakt
heeft staat in Oudewater, maar is voltooid door de fa.
Kam en van der Meulen. Abraham Meere stierf in 1841
op tachtigjarige leeftijd te Utrecht in zijn woonhuis aan
de Oude Gracht, waar tegenwoordig de Slegte geves-
tigd is.

Het Hoofdorgel is een éénklaviers orgel van elf stem-
men, dat als zodanig heeft gefunctioneerd tot 1878.
Ook instrumenten als orgels zijn aan mode onderhevig

http://www.koninklijkhuis.nl/indexjsp
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnedag
http://www.velpvoororanje.nl/
http://oranjesvelp.blogspot.com/
http://www.okrv.nl/start/


en in 1878 werd aan een andere beroemde orgelbouwer,
Ehrenfried Leichel, opdracht gegeven om het orgel aan
te passen aan de veranderde muzikale smaak. Leichel
was geboren in Emmerich en had voor zijn opleiding
bij verschillende orgel- en pianomakers in diverse grote
steden het vak geleerd waarna hij in 1854 een eigen
bedrijfbegon in Duisburg. Hij is in de tijd daarvoor drie
jaar lang de vaste pianostemmer van Franz Liszt ge-
weest. Voor het in die tijd forse bedrag van 1655 gulden
werden er veel technische verbeteringen aangebracht
waarbij de toonhoogte iets verhoogd werd en de om-
kasting een donkere eiken-imitatiekleur kreeg.
Het enige wat er na de restauratie van 1979 nog van
Leichel rest zijn de neorenaissance uitbouwtjes aan
weerszijde van de kast.
In de jaren vijftig begon het orgel diverse gebreken te
vertonen, die in 1954 werden hersteld door de fa. J.C.
Sanders te Utrecht. Ondanks alle verbeteringen en ver-
anderingen die toen aangebracht werden, begonnen er
in de jaren zeventig opnieuw problemen met betrek-
king tot de kwaliteiten van het orgel. Na een uitgebreid
onderzoeks-en adviesrapport werd in 1979 een grote
restauratie uitgevoerd waarbij het instrument volledig
werd teruggebracht naar de oorspronkelijke toestand
van 1816.
Na de restauratie van het hoofdorgel en de behoefte om
meer met de kerk en het orgel te doen werd in 1980
groep X opgericht om de kerk en het orgel en alles wat
er ornheen te organiseren valt te promoten en de burger-
gemeente actief te blijven betrekken.
Dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de restauratie
van het grote Meere-orgel. De volgende zaken moeten
worden aangepakt.
• Zonder voldoende lucht kan een orgel niet werken. De
drie oude blaasbalgen van speciaal geprepareerd scha-
penleer, zijn lek en nodig aan vervanging toe.
• Vanuit de blaasbalgen loopt een ingewikkeld systeem
van buizen en slangen die de lucht naar al de orgelpijpen
brengt, dit systeem heet: de conducten. In dit conduc-

tenstelsel is door corrosie veel mankementen ontstaan
zodat de pijpen niet meer de juiste toon weer kunnen
geven. Een uitgebreide reparatie is noodzakelijk en het
grootste deel van de kosten van dit stelsel zit in het ar-
beidsloon .
• In een orgel zitten allerlei klanken en ook de mense-
lijke stem is nagebootst, de zogenaamde: Vox Humana.
In de oorspronkelijke versie zat dit niet op het orgel
maar bij een eerder restauratie is het eraan toegevoegd.
Helaas heeft men toen niet de juiste materialen gebruikt
waardoor dit orgelgedeelte vaak vals klinkt en nauwe-
lijks goed te stemmen is. Dit is bijzonder jammer want
de Vox Humana is juist een van de fijngevoelige orgel-
klanken! Restauratie betekent dat de orgelpijpen van dit
register vervangen moeten worden.

Er worden dit jaar door Groep X vele activiteiten ge-
organiseerd om het grote bedrag, dat nodig is voor de
restauratie, bijeen te brengen. Ook worden er speciale
concerten gegeven waarbij u met eigen oren kunt gaan
luisteren wat er zoal aan het orgel mankeert. Voor ge-
interesseerden zal er altijd wel iemand van Groep X
tekst en uitleg willen geven over de meer specifieke
technische details. Eenieder die vindt dat zo'n cultuur-
historisch instrument, van bijna 200 jaar oud, bewaard
moet blijven als belangrijk onderdeel van de Rhedense
dorpskerk, wordt dan ook gevraagd de restauratie finan-
cieel te ondersteunen. Dankzij eerdere actie is het steeds
gelukt om voldoende geld van de verschillende particu-
liere en andere sponsors bijeen te brengen. Groep X is
ervan overtuigd dat het ook deze keer zal lukken.
Voor meer informatie vraagt de folder aan bij het secre-
tariaat van de Stichting Behoud Rhedense Dorpskerk
te Rheden, Rozenbos 13, 6991 JT Rheden, tel. 026-
4952882

Bronnen:
Molenaar, Dirk- De Meere-orgels van Rheden in
'De Orgelvriend'juli/augustus 2002
Folder Restauratie van het Meere hoofdorgel,
Dorpskerk Rheden.



HOFLEVERANCIERS SCHILD Duits predikaat 1
uit Darmstadt

Op een onlangs gehouden wandeling door Arnhem troffen
mijn vrouwen ik in de Kerkstraat boven slagerij Everts een
prachtig schild aan, het zogenaamde "Hofleveranciers-
schild." Het "nasnuffelen" waard, want hoewel ik de
schilden al vaak had gezien, kende ik de betekenis er-
van niet. Zo blijkt er een stichting "Hoflevereanciers
van Nederland" te zijn. Enfin, leest u maar mee:
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en Koning Don Alfonso de l3e van
Spanje in 1922. Maar wel een bijzon-
der wapenbord werd in 1929 geschon-

ken aan slager Bruins in Velp, wonende
aan de Rozendaalselaan nr. 10.

Koninklijk
schild

Stichting
De Stichting "Hofleveranciers in
Nederland" beheert een bijzon-
dere collectie wapenborden uit de
periode 1815 tot heden. Deze is
enig in haar soort en wordt door
het Instituut Collectie Nederland
als zeer belangrijk en waardevol
cultureel erfgoed beschouwd. De
oude wapenborden die in het ver-
leden de gevels van de onderscheiden
ondernemingen sierden zijn ondermeer
in hout, brons en andere metalen vervaardigd
en verschilden in zowel maat als vormgeving. Zo zijn
er, naast de Rijks- en Koninkrijkswapens ook wapens
van de andere leden van ons Koningshuis. Naast deze
wapenborden werden er ook oorkondes/predieaten uit-
gereikt, het bewijs, dat men onderscheiden was met de

titel "Hofleverancier" van de rege-
rende monarch of andere leden

van ons vorstenhuis. Er
waren ook oorkondes

van Europese vorsten-
huizen die dit recht
hebben verleend aan
een Nederlandse On-
derneming b.V. een
predicaat, verstrekt
door de Groother-
tog Ludwig de 4e
van Hessen in

;

~'" ''''';I'''.'''''<'/'/ "",mk'/I"/' //.';1"'/",/:"#N4
I':'!'/;"" Nt ,I. ;/{ ,//1 /~../-/;'";r "f-/ ,/, -/V" f

Spaans Predikaat

Schild Koningin Emma

Na de sluiting van
de zaak werd in
maart 1989 het
schild ten geschen-
ke gegeven aan het
Nederlands Open-
luchtmuseum te
Arnhem.
De gangbare Hof-
leveranciers-schil-
den, die aan de
gevels van detail-
handelszaken wor-
den aangetroffen,
dragen wapens
van het huis van
Oranje.



Het predicaat Hofleverancier is in 1815 ingevoerd door
Koning Willem I en is samen met het predicaat Ko-
ninklijk (1806) één van de oudste Koninklijke onder-
scheidingen van ons land. Dit predicaat geeft bedrijven
het recht om het Koninklijk wapen te voeren, met de
toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleveran-
cier". Hare Majesteit de Koningin kan het predicaat
Hofleverancier toekennen aan kleine en middelgrote
Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande
plaats innemen in de regio en in de branche. De be-
drijven moeten minimaal honderd jaar oud zijn en de
ondernemer(s) van onbesproken gedrag. Op dit moment
mogen 383 bedrijven zich Hofleverancier noemen.
De toekenning van het predicaat Hofleverancier is
een prerogatief (voorrecht) van de Koningin en is in
1987 (opnieuw) geregeld in een Koninklijke Beschik-
king. Het recht wordt toegekend voor een periode van
ten hoogste 25 jaar, waarna de gerechtigde aan Hare
Majesteit de Koningin bestendiging kan vragen. Een
(voorafgaand) verzoek om bestendiging is ook nodig,
wanneer het eigendom of de feitelijke structuur van
de gerechtigde veranderen. Toekenning vindt in de
regel plaats ter gelegenheid van een bijzonder jubile-
um, bijvoorbeeld bij het 100, 125 of 150-jarig bestaan
of bij een zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf.

Het eerder genoemde schild van de heer Bruins draagt
echter het wapen van Z.K.H. Hendrik Wadimir Albrecht
Ernst Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg
enz. enz., gemaal van H.M. Koningin Wilhelmina van
1901 tot 1934.

Het wapen is geplaatst op een achtergrond bestaande
uit een Johanniterster en draagt het devies van Z.K.H.
Prins Hendrik: per aspera ad astra: "Langs moeilijke
(wegen) bereikt men de sterren" (Ook het motto van de
NASA en de stad Gouda.) De vraag is nu op welke grond
de vergunning om dit wapen te voeren werd verleend?
De ca. 1910 door J.l Bruins aan de Rozendaalsel-
aan 10 te Velp gestichte slagerij trad op als leve-

rancier van Baron van Pallandt van Rozendaal. Z.K.H.
Prins Hendrik kwam wel jagen bij Baron van Pallandt
en verbleef daarbij wel eens op kasteel Rozendaal.
In 1929 leverde de slagerij Bruins vlees voor een diner
bij Baron van Pallandt ter ere van Z.K.H. Prins Hendrik
na afloop van een jachtpartij.

Prins Hendrik 1876-1934

In die tijd was het gebruikelijk dat een leverancier ach-
teraf informeerde of de Koninklijke familie tevreden
was over het geleverde. Als daarop bevestigend werd
gereageerd, was daarmee de mogelijkheid geopend
om het predicaat hofleverancier aan te vragen. Dit
gold destijds als een bijzondere kwaliteitsaanbeveling.



Het ligt dus voor de hand, dat slager J.J. Bruins zich in
dit geval tot Z.K.H. Prins Hendrik heeft gericht.
Op 19 april 1929 werd hem de personele vergunning
verleend tot voeren van het wapen van Z.K.H. Prins
Hendrik.

BIJZONDERE ONDERSCHEIDING.
VELP. Ingevolge de bevelen van Zijne K'Ü-

ninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden,
Hertog van Mecklenburg, is aan den heer j. j.
Bruins, vleeschhouwer, Rosendaalsche laan 10,
alhier, vergunning verleend tot het voeren van
Hoogstdeszelfs Wapen.
Voorwaar een mooie onderscheiding, waar-

mee we den heer Bntins van harte gelukwen-
SC'hP-H .

Krantenbericht onderscheiding

In oktober 1942 zijn J.I. Bruins en zijn zoon J.J. Bruins
Jr. een vennootschap aangegaan onder de naam "Firma
J.J. Bruins en Zoon". Op 15 april 1944 is Bruins Sr.
uit het vennootschap getreden en heeft hij zijn aandeel
in de vennootschap overgedaan aan Bruins Jr. welke
Bruins Jr. heeft aanvaard en het gehele bedrijf voor ei-
gen rekening heeft voortgezet tot de sluiting in 1976.

Slagerij Bruins was een begrip in Velp. Velen van ons
gingen daar voor moeder vlees halen en Jan Siebelink
schrij ft in zijn boekBergweg 17,Bosweg 19hetvolgende:

"In onze jeugd was er een
rusthuis van het Leger des
Heils voor vermoeide offi-
cieren, gevestigd in de sta-
tige villa "Rozenheuvel "
aan de Rozendaalselaan.
Bij slagerij Bruins aan het
begin van de laan werden
voor hen veel biefstukken
besteld, in die tijd rijke luis-
eten. Daarom wilde mijn
moeder nooit storten in de

~~~ kerstpotten van het leger:
N@~~Mäi~~(-.r'f§i'(~ ze kochten er toch maar al-
Prijscourant van JJ Bruins leen biefstuk van. Het pand
Vleeschhouwerij
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is nog steeds eigendom van het Leger, maar heeft nu
een heel andere betekenis nl. "Hospice"."

VlEESCHHOUWERIJ

Mallndrekenlng .,m,
••• J. J. BRUINS

Leveringsbon VleeschhouwerijJJ Bruins

Nog een leuke anekdote van Frans Wellink,
voormalig directeur van een exportslagterij:
Prins Hendrik logeerde eens m het ho-
tel Beekhuizen voor een jachtpartij.
Slager Bruins uit de Rozendaalselaan (er zit nu een
bloemenwinkel in) leverde het vlees aan het hotel.
Om de andere deftige slagers (Delgeijer en Dijkstra) te
jennen vroeg hij het hofleverancierschap aan, hetgeen
hem verleend werd. Dat kostte hem trouwens een bom
geld plus de kosten van het gietijzeren uithangbord.
Het was elke keer weer lachen geblazen als die
slagers elkaar tegen kwamen. Als b.V. Bruins en
Dijkstra vlees kwamen halen op het slachthuis, dan
zei Bruins: "Ik eerst, hofleveranciers gaan voor".
Of als Delgeijer in de buurt was: "Frans, zoek eens
een hele mooie ham uit voor een hofleverancier".
En zo ging dat te pas en te onpas tegen elkaar in. Heerlijk!

Het Hofleveranciers-schild is overigens gegoten bij
de firma Ubbink in Doesburg en heeft van 1929 tot de
sluiting van de zaak in 1976 aan de gevel gehangen.
Ubbink is een bedrijf met haar wortels in Doesburg in de
GelderseLiemers. Ubbinkisopgerichtin 1896enverkreeg
bij haar honderdjarig jubileum het predicaat Koninklijk.

Hans Rijnbende

Bron: Ned. OpenluchtmuseumB en M 1989.2
Stichting Hofleveranciers Nederland.
Rijksarchief Arnhem



Toen ik een paar jaar geleden eens goed rondkeek in de
Grote Kerk te Velp (Gld) en ook de domineesbor-den
bekeek en fotografeerde, viel me iets op. Bij de 4e do-
minee staat vermeld dat hij in 1620 werd gedepor-teerd.
Wie was dat en waarom gebeurde dat? Om daar meer
over te weten te komen, ben ik in enkele boeken gedo-
ken en bracht ik een bezoek aan het Gelders Archief in
Arnhem. Maar kijken we eerst eens naar dat predikan-
tenbord in de kerk. Daar staat het volgende te lezen:

4. Godefridus Cornelii Elhertides, PRt.ber.1614,
gedeporteerd wegens zijne Remonstrantsche gevoe-
lens in 1620 met nog twee andere predikanten in de
classis van Arnhem .

EEN VELPSE DOMINEE
GEDEPORTEERD?

Auteur Ds. Klaas Eldering, predikant te Velp

noegen over het functione ren van de
RK-Kerk

- de Reformatie is ook een beweging van de zelfstan-
dige burgers in de steden; in de kerk van Rome heerst
de hiërarchie, in de kerk van de Reformatie krijgen
de burgers van de steden het voor het zeggen (met
ook de lastige gevolgen daarvan!)

- vanuit de opstand tegen Spanje wordt, wanneer er
militaire successen worden geboekt, de Reformatie
vervolgens ook opgelegd aan alle inwoners van
steden en dorpen; men zal zich erbij neer moeten
leggen.

Dik boek
In het Gelders Archief vroeg ik de Handelingen van de
Synode op, met name die van 1619 en 1620. dat bleek
allemaal in één dik boek te zitten. Ik heb wel eens grote
boeken en dikke Statenbijbels in handen ge-had; maar
een boek zo groot als dit had ik nog nooit gezien! Bijna

~~~E? niet te tillen! Het bevat de
handgeschre-ven verslagen
van de Synodes der Her-
vormde Kerk tussen 1571 en
1655.

s. ()'I'lm\. q,\t

4. S~~1C\~\),
(i}i!,rWIPnH;
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Tekst deportatie in 1620

Kennelijk werd hij afgezet wegens zijn 'leer': hij was
een vrijzinnige dominee. Hoe ging dat? Wat zat daar-
achter?
Vanaf ongeveer 1570 krijgt de Reformatie
(kerkhervorming) zijn beslag in Neder-
land. De beeldenstorm (1566) is dan al
geweest, en de opstand tegen de Spaanse
overheersing begint vorm te krijgen. Rond
1580 gaan veel steden over naar de refor-
matie. Dat heeft verschillende oorzaken:

Ineens realiseer ik me dan dat ik de echte, originele no-
tulen in m'n handen houd van de allereerste Synode van
onze kerk, die in 1571 in ballingschap te Emden werd
gehouden. Ja, of een afschrift ervan, voor het archief
gemaakt. Leest u maar mee:

- de Reformatie biedt een anti-Roomse
en dus anti- Spaanse ideologie, ge
baseerd op een wijdverbreid onge-

1.

Tekst eerste synode 1571



heeft kennelijk andere belangen ofwel belangen van
anderen op het oog. De Remonstranten (vrijzinnigen)
worden verdacht van een samenzwering tegen de staat
in wording. Dat kost Johan van Oldenbamevelt de
kop.

De Staten-Generaal besluiten dat er een Nationale Sy-
node gehouden zal worden te Dordrecht, 1618-1619.
Daar wordt een nieuwe kerkorde aangenomen, en
wordt de Calvinistische leer duidelijk geformuleerd.

De geschilpunten met de Remonstranten wor-
den op een rij gezet, maar ook de punten van
overeenstemming. Uiteindelijk zal aan alle
predikanten de eis worden gesteld om de leer-
regels van Dordrecht te ondertekenen. Die
hebben met name te maken met de visie op
de leer van de predestinatie. Verder besluit de
synode dat er een nieuwe bijbelvertaling moet
komen. Dat wordt de latere zogeheten Staten-
vertaling (1637).

ACTA SIJNOD: Ducat: Gelre & Comitat.
Zutphaniae

Handelingen van de synode van het hertogdom Gelre
en het graafschap Zutphen.
Acta Sijnodi Ecclesiarum Belgicarum quae
sub cru ce sunt, & per Germaniam & Phrisiam
Orientalem dispersae; habita Embdae 4. Octob
Anno 1571.

Handelingen van de Synode van de Ne-
derlandse kerken die onder het kruis
zijn en over Duitsland en Oost-Fries-
land zijn verstrooid, gehouden te Em-
den op 4 oktober van het jaar 1571.

1. Nulla Ecclesia in alias, nullus mi-
nister in ministros, nullus Senior in
Seniores, Diaconus in Di-aconos pri-
matum sive dominationem obtinebit,
sed potius ab omni & suspitione &
occasione cavebit. Na afloop van de Nationale Synode worden

er regionale synodes gehouden in de diverse
provincies en gewesten. Daar wordt de nieu-
we kerkorde besproken, de nieuwe leerregels
worden doorgenomen en aan alle predikanten
wordt gevraagd e.e.a. te bekrachtigen met hun
handtekening. Maar wat wil het geval?

Artikel 1: "Gheen kercke, gheen dye-
ner des worts, gheen ouderlingh noch
dyaken en sal heerschappie d'een over
d'ander voeren, maar sal sych veel meer Johan van Oldenbarnevelt
hyeryn voor alle quaedt vermoeyen ende
anlockynghe, om te heerschappen, wachten".

•.: ,;- _ !~/fi

Niet iedereen is streng calvinistisch in de zin van Dor-
drecht. Sommige predikanten weigeren te onderteke-
nen en gaan over naar de Remonstranten. Een aantal
aarzelt; bovendien zijn de Remonstranten niet draag-
krachtig genoeg als groep om veel predikanten te kun-
nen onderhouden; dus waar zal het inkomen vandaan
komen? Er is dus veel aarzeling om de kerk te verlaten;
maar het geweten dringt soms. Sommigen worden afge-
zet, omdat ze op onderlinge verdraagzaamheid hebben
aangedrongen en de scheuring in de classes (regionale
kerkverbanden) proberen te voorkomen. Een paar voor-
beelden van hoe dit ging.

~

In de nieuwe kerkorde is een van de belangrijkste uit-
gangspunten (artikel 1) dat het ene ambt niet over het
andere zal heersen: geen gemeente, geen dominee, geen
ouderling, geen diaken; eerder zullen ze waken voor
elke achterdocht en verleiding.

RUZIE IN DE TENT

Wanneer het goed gaat met de opstand tegen Spanje,
volgt er vanaf 1609 het 12-jarig bestand. Dat is een
mooie mogelijkheid voor strijd in de eigen gelederen.
Wie niet op de Calvinistische lijn zit, is verdacht; die



Acta Sijnodi Provincialis & Comitatus Zutphaniae 1619

Acta Sijnodi Provincialis & Comitatus Zutphaniae,
gehouden binnen der stadt Nyemegen, Anno 1619.

1. Engelbertus Aegidius van Engelen (Arnhem/Oos-
terbeek)

Op 24/8/1619 wordt er een provinciale Gelderse Sy-
node gehouden te Nijmegen; aanleiding was (mede) de
weigering van enkele predikanten om de Dordtse Ca-
nones te ondertekenen. G. Brandt haalt (in zijn Histo-
rie der Reformatie, Rotterdam 1704) als voorbeeld ds.
Engelbertus Aegidius van Engelen uit ArnhemlOoster-
beek aan. Die had na de synode van Dordrecht enkele
maanden uitstel en tijd voor bezinning op zijn antwoord
gevraagd.

De Gelderse Synode van 1619 zegt dat men hem wel
wil onderrichten inzake zijn bezwaarpunten (m.n. de
leer van de predestinatie). Van Engelen motiveert ver-
zoek om tijd en uitstel als volgt:

- de Contraremonstranten (Calvinisten) hebben na de
Synode van Dordrecht zelf geweigerd hun bezwaren
rond de Verwerpingsleer openbaar te maken (zijn be
langrijkste pijnpunt)

- de Synode van Dordrecht heeft er zelf 7-8 maanden
de tijd voor genomen

- predikanten in andere classes krijgen ook tijd/uitstel
- de Synode van Dordrecht heeft immers de opdracht
gegeven om andersdenkenden sachtmoedelijk te
onderwijsen.

2ijtY;" omdflt t'f{onnis" trNIl!#.n.~l.eSJ'!.o ,tilt t.lIgt,a!mc,!
J'àfge.dwiUlden focht.moe,d.el&kJo.lI ~tJ.,*NfÎJfen. Dies mogt o/tfl hUIf
un t,~ávf!.ll.be4en~n'}vt,igeret;l. .De Synode des niettemin bleef
.'ybaer mq:qing env,clde e\nd,elykdit volgeqde vonnis: De'

Tekst sachtmoedig sou onderwijsen

De Gelderse Synode blijft op het standpunt staan dat
hij hardnekkig volhardt in zijn afwijkende leer en be-
schuldigt hem derhalve van contumacie (hardnekkig-
heid) en van weigering en besluit hem te deporteren van
zijn dienst (af te zetten als predikant), 27/8/1619. Na
ruim 10 jaar trouwe dienst in Arnhem wordt van Enge-
len afgezet.

Zijn verweer bij het Deputaatschap van Synodeleden is
als volgt:
- hij is helemaal niet tegen àlle Canones
- hij heeft niet geweigerd zijn bezwaren punt voor punt
kenbaar te maken, maar heeft alleen tijd voor beden
ken gevraagd

- er is sprake van een partijdige (= hem vijandige)
scriba van de synode

VanEngelen krijgt het echter moeilijk, want:
- hij biedt onderdak aan rondtrekkende Remonstrantse
predikanten

- hij laat hen preken in zijn huis
- zelf gaat hij ook naar Remonstrantse vergaderingen

Daarop wordt er boedelbeslag gelegd en wordt zijn huis
leeggehaald en de boedel naar Zutphen overgebracht en
verkocht, om de hem opgelegde boete te innen.



2. Simon Lucaszn. Bysterus (In gen)
De motieven om dominees af te zetten waren soms zeer
gezocht; zo wordt Simon Lucaszn. Bysterus te Ingen
afgezet op beschuldiging van onkuisheid. Verzet heeft
geen zin: Men ley hem in t voorleden jaer te last dat hy
sijn dienstmaegdt had soeken te beslaepen. Hij komt
voor de classis; die is verdeeld in voor- en tegenstan-
ders en scheurt in feite in tweeën. Z'n tegenstanders zet-
ten hem af; hij vindt het niet rechtsgeldig en gaat naar
het gerecht om van alle blaam gezuiverd te worden.
Dit verzoek van hem wordt niet gehonoreerd. Waarom
niet? vraagt hij dan. Het antwoord is: omdat de Ambt-
man tegen u is; al uw moeite zal vergeeft zijn.

daen. Hy vraeght :eenige jonkeren , Leden des Gerechts,
w-aaromdatmenfijn.verfoek niet aennam, Die gaven tot ant-
woordt,.d!Amptman is u .tegen; en al uw mqcitc [al vergeefs

fijn~
Tekst wijgeringe van het verzoek om naamszuivering

Door de synode van Arnhem (1620) wordt hij geschorst.
De zaak wordt aan de synode-afgevaardigden van de
nationale synode voorgelegd. Hij komt met velerlei
getuigenissen, bewijzen, documenten en verklaringen
over zijn zuiverheid van wandel. Als hij verwijst naar
onbetamelijk gedrag van anderen, krijgt hij te horen:
dat gaat u niet aan; wij weten wat wij te doen hebben.
Hij wordt definitief afgezet.

Dan moet hij beloven deze zaken verder te laten rusten
en niet te gaan 'drijven', d.W.z. niet weer zijn afwij-
kende theologische visie te gaan uitdragen. Maar en-
kele jaren later herroept hij de ondertekening van de
Acte van Stilstand en gaat hij voor de Remonstranten
preken. Hij wordt opgepakt en krijgt 10 jaar (1) gevan-
genisstraf.

3. Godefridus Cornelii Elbertides te Velp
Hij weigert de Dordtse Canones te ondertekenen en
wordt op diezelfde dag (27/8/1619) afgezet als predi-
kant (gedeporteerd = uit zijn ambt verwijderd). In totaal
gebeurt dit met 26 predikanten binnen Gelderland, op

de synode van Nijmegen (1619) en van Arnhem (1620).
Ze moeten een Acte van Stilstand ondertekenen dat ze
de publieke discussie over deze vragen niet meer zullen
aangaan. Enkelen keren later terug in de kerk. Anderen
herroepen hun ondertekening van de Acte van Stilstand.
Dat doet ook Godefridus Comelii Elbertides, predikant
te Velp.
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Herroeping van de ondertekening aete van stilstand

Dan wordt hij sept. 1621 voor het Hof in Arnhem ge-
daagd. De raadssignaten (notulen) zeggen daarover:
Godefridus Elbertides, gewezen predikant te Velp, is
wederom naar de Raadskamer ontboden. Door de bur-
gemeester is hem gevraagd of hij zich nu bedacht had
om te verklaren en te beloven dat hij de plakkaten van
de hoogmogende Heren der Staten-Generaal met be-
trekking tot de afgezette predikanten (van 3 juli 1619)
met een eerlijk geweten oprecht en op alle punten zou
nakomen of niet. Hij heeft daarop geantwoord dat hij
het plakkaat wel gelezen heeft, maar dat hij daarin zulke
punten aantreft die een oprecht Christen-mens niet met
goed geweten kan nakomen als dat van hem gevraagd
zou worden. Zou hij daaraan gehoorzamen, dan zou hij
zeker de zware toom Gods op zich laden. Hij blijft dus
bij zijn verklaring van 1620. Hij voert nog aan dat hij
de eed heeft afgelegd en ook zijn hoofdgeld (belasting)
heeft betaald. Zijn afzetting wordt bekrachtigd en hij
krijgt de opdracht binnen een maand na inwerkingtre-
ding van het vonnis de stad en het schependom Arnhem



I

I
te verlaten. In 1632 blijkt hij Remon-strants predikant te
Wijk en Veenendaal te zijn (kanttekening in G. Brandts
Historie, p. 9)
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Bewijs dat Godefridus Elbertides
predikant is in Wijk en Veenendaal

Het aardigste verhaal is misschien dat van

4. Allardus de Vries (Tiel)
Hij werd kruidenier - een bijzonder verhaal.
Allard de Vries, over wie de Gedeputeerden van de Gel-
derse Synode die hem uit zijn dienst ontsloegen ver-
klaarden, dat zijn afzetting niet geschied was noch om
zijn leven noch om zijn leer (wat blijkt uit een getuigen-
verklaring van 10 personen, ouderlingen en diakenen
van de kerk van Tiel), nam de nering van kruidenier
ter hand - maar in het begin met zo weinig geluk, dat
enkele van de ergste Calvinisten er de spot mee dre-
ven en tegen hem zeiden: Gij zult uw brood nog bij ons
moeten bedelen!
Maar dat pakte heel anders uit. Want zijn nering groeide
mettertijd, mede door het mededogen en de gunst van
anderen, zózeer en hij werd zó welvarend, dat zijn te-
genstanders zich erover verwonderden. Het gebeurde
daarna zelfs dat een van de grootste schreeuwers, zelf
tot armoede vervallen, naar het huis van De Vries kwam
toen daar een dochter trouwde en er een bruiloft was, en
daar om een stuk brood vroeg ... waarop de vrouw van
De Vries met een bewogen gemoed in deze woorden
uitbarst: Zie hoe wonderlijk Gods bestiering toch is!
Eén van hen die gezegd heeft: Gij zult ons nog om uw
brood moeten bidden, die komt nu zelfbij ons om brood

vragen. Laten we hem een geheel stuk vlees geven, dat
nog niet ontgonnen is! Dat was, naar de les van het
Evangelie, de hongerige vijand spijzen en het kwade
overwinnen door het goede (G. Brandt).

met naamlijst der predikanten in Velp

Geraadpleegde bronnen en boeken:
- Acta van de Gelderse Synode 1571-1655 (Gelders Archief,
nr. 336-1)

- 'Kercken-ordeninghe' etc. (Gelders Archief nr. 336-26A)
- G. Brandts Historie der Reformatie dl. IV, Rotterdam 1704
- H. Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, Velp 1938



25 jaar Vrienden van de Oude Jan

Ben van Schaik

Op 24 augustus 1984 werd de Stichting Vrienden van
de Oude Jan opgericht. Als doelstelling staat in de sta-
tuten vermeld het opbrengen van de exploitatielasten en
het bijeenbrengen van gelden voor de financiëring van
bijzondere voorzieningen aan, in en rondom de kerk.
Aanleiding tot het oprichten van de stichting was een
vraag in het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente
of het, vanwege de kosten niet wenselijk zou zijn om
de kerkdiensten in de Oude Jan, op zondagavond, te
staken. De kerk zou dan nog wel gebruikt worden voor
rouw- en trouwdiensten. Enkele leden van het kerkbe-
stuur (ambtsdragers in de Centrale kerkeraad), waar
onder de schrijver van dit artikel, wezen erop dat het
min of meer buiten gebruik stellen de instandhouding
van de kerk op termijn in gevaar zou kunnen brengen.
Was immers het buiten gebruik stellen van de Oude
Jan in 1841 niet het begin van een langdurige periode
van verval van de kerk? In dat jaar was de Oude Jan,
waarvan het oudste deel omstreeks het jaar 1100 werd
gebouwd, nièt meer nodig voor de eredienst omdat de
nieuw in gebruik genomen Grote Kerk deze functie had
overgenomen.

Langdurig verval
Het orgel, de banken, de gestoelten van Biljoen en Over-
beek en de lichtkronen werden na 1841 overgebracht
naar de Grote Kerk. De preekstoel ging voor f 10,--
naar de jonge R.K.-parochie.1 Niet veel later werd de
oudste aanbouw, het gotische koor uit omstreeks 1400,
eenvoudigweg gesloopt en werd de triomfboog tussen
het schip en het koor dichtgemetseld. Vervolgens werd
het schip door een gemetselde muur in tweeën gedeeld.
In het westelijke deel werd een naai- en spinschool
ondergebracht en het oostelijke deel fungeerde als zo-
genaamde soepkamer. Ook de boog tussen schip en

gotische zijkapel werd dichtgemetseld. De kapel werd
gebruikt als lokaal voor catechesatie. Al naar gelang het
gebruik van de verschillende ruimten dat vereiste, wer-
den ingrijpende bouwkundige wijzigingen uitgevoerd,
zoals het verlagen van ramen en het maken van deur-
openingen in het oude muurwerk.

Verlaagde ramen en nieuwe deur in Zuidgevel1929
(fotoRVDM)

Er werd zo goed als geen onderhoud aan de kerk uitge-
voerd. Het was overigens in die tijd niet ongebruikelijk
dat gebouwen, waaronder kerken, die door slecht on-
derhoud bouwvallig waren geworden, werden afgebro-
ken. Het was goedkoper om nieuw te bouwen dan het
oude te herstellen. Van enig besef om het cultureel erf-
goed te bewaren was geen sprake. Het begraven in en
om de kerk was al voor de buitengebruikstelling van de
Oude Jan niet meer mogelijk. Het begraven in de kerk
was met ingang van 1 januari 1829 wettelijk verbo-
den en door de ingebruikname in 1836 van de nieuwe
begraafplaats aan de Reinaldstraat, kon het 'kerkhof'
rondom de Oude Jan, dat geen ruimte meer had voor
nieuwe graven en grafkelders, worden gesloten." Het
feit dat begraven in en om de Oude Jan niet meer mo-
gelijk was, heeft wellicht ook een rol gespeeld in het
besluit om geen geld meer uit te geven aan onderhoud
van kerk en kerkhof.



Pas in 1874 werd van rijkswege aandacht besteed aan
wat werd aangeduid als 'Monumenten van geschiede-
nis en kunst'. Het was met name jhr. mr. Victor E.L. de
Stuers die in 1873 door middel van het artikel 'Holland
op z'n smalst' in De Gids de aandacht vestigde op het
gebrek aan zorg voor monumenten.' Pas in 1918, met
de instelling van de Rijkscommissie voor de Monumen-
tenzorg, werd voortgang geboekt in de zorg voor ons
culturele erfgoed. Het zou nog tot 1940 duren voor er
een wettelijke basis kwam voor de monumentenzorg."
Intussen werd de Oude Jan voor allerlei doeleinden
gebruikt. In 1914 werd in de soepkamer gekookt voor
Belgische vluchtelingen en in 1926 werden inwoners
van het meest zuidelijke deel van Velp in de kerk onder-
gebracht vanwege de zeer hoge waterstand. Tussen de
eerste en tweede wereldoorlog was in de catechesatie-
kamer het archief van de H.M. van der Zandvereniging
ondergebracht. 5

In 1936 deed het gerucht de ronde dat de Oude Jan zou
worden afgebroken. Het gerucht ontstond toen de kerk-
voogdij de verenigingen, die van de kerkruimten ge-
bruik maakten, waarschuwde voor instortingsgevaar."

Restauratie
De eerste plannen voor een
algehele restauratie werden
gemaakt in 1931. Een door
de Velpse architect J.G.A.
Heineman uitgewerkt voor-
stel werd op 16 maart 1932
aan de gemeente Rheden
aangeboden.' Hoewel de be-
reidheid tot restauratie groot
was gooide de crisis in de ja-
ren '30 roet in het eten. Be-
gin 1946 werd de draad weer
opgenomen en werd door
gemeente en kerkvoogdij
het herstel opgedragen aan
architect Heineman.

Met de feitelijke restau-
ratie werd begonnen op
1 maart 1949.8 Enige
vertraging werd veroor-
zaakt door de vraag of
het koor herbouwd zou
moeten worden en zo
ja of dit een romaans of
gotisch koor moest wor-
den. Het Rijksbureau
voor Monumentenzorg
wilde niet meewerken
aan de herbouw van een
koor. Dankzij de vol- Dr. VH. Haag uit Velp
hardende houding van
de voorzitter van de door de kerkvoogdij ingestelde
bouwcommissie, de Velpse huisarts dr. V.H. Haag
(1908-1984), kon toch een 'avondmaalsnis' gebouwd
worden zonder financiële steun van de overheid.

De Rijksgoedkeuring voor deze aanbouw werd pas op
24 juli 1950 verleend, terwijl de restauratie in volle
gang was!? De avondmaalsnis kreeg de grootte van het

."<_;....w:;,"""- •.,j romaanse koor! Dat de voortgang van de restauratie de
volle belangstelling had van de Velpse gemeenschap en
ook van velen daarbuiten, moge blijken uit de talrijke

Ingang toren Oude Jan 1952
(foto RVDM)



publicaties daarover in de Velpsche Courant, de Arn-
hemsche Courant en de Nieuwe Courant. Op 29 decem-
ber 1950 werd de kerk na ruim 100 jaar weer voor de
eredienst in gebruik genomen.
"Oude Jan": vreemde naam! Niet ontstaan in een ver
historisch verleden, maar - als bijnaam - in de tijd
van verval, toen de oude Mattheus-kerk, beroofd van
zijn gotisch koor, amper aan de sloop ontkwam. "Oude
Jan": nu erenaam onafscheidelijk aan de kerk verbon-
den, even hecht als zijn zware tufstenen muren in de
grond staan" Aldus dr. Haag in een 'Ten Geleide' van
het boekje dat ter herinnering aan de restauratie door
H. Kerkkamp werd geschreven. 10

Stichting Vrienden van de Oude Jan
Na de voorgaande beschrijving van verval en herstel
van de Oude Jan is de in de inleiding van dit artikel aan-
gegeven reactie in de jaren '80 van enkele kerkeraads-
leden op een mogelijk voornemen om de kerkdiensten
in de Oude Jan te staken heel begrijpelijk.

De belangstelling voor de in 1984 opgerichte Stichting
Vrienden van de Oude Jan was enorm. Binnen een half
jaar hadden zich ruim 1.000 donateurs aangemeld. De
oproep om voor slechts vijf gulden donateur te worden
werd ondersteund door een Commissie van aanbeveling
bestaande uit dr. Haag - voor hem een vanzelfspreken-
de zaak -, burgemeester H. van Walsurn, de heer E.J.
Kruijswijk Jansen en de predikanten ds Bredschneider
en ds Los.

Veel voorzieningen door Vrienden bij dragen
De eerste activiteit van de Vrienden was de bouw in
1986 van een toiletvoorziening in de zijkapel. Het ont-
werp hiervoor werd gemaakt door architect W.H. Hei-
neman, zoon van degene onder wiens voortreffelijke
leiding de restauratie werd uitgevoerd. Door een goed
doordachte vormgeving kon ook een keukenblok in het
geheel worden opgenomen. De functionaliteit van de
kerkruimte werd door deze investering aanmerkelijk
verbeterd.

Omdat het door H. Kerkkamp in 1959 geschreven boek
over de Oude Jan uitverkocht raakte is, op verzoek van
de Vrienden, door de heer E.J. Krijswijk Jansen op-
nieuw de historie van onze oude Velpse kerk beschre-
ven." De feestelijke presentatie van het boek vond
plaats op 18 november 1989.

In 1993 werd het orgel, dat was geplaatst op een
orgelbalkon boven de entree, op de begane grond bij de
westmuur geplaatst. Door het orgel te verplaatsen en
het orgelbalkon te verwijderen werd de muurschilde-
ring uit 1780, die achter het orgel verborgen was, weer
zichtbaar. De muurschildering werd tijdens de restaura-
tie in 1950 door de schilder/restaurateur Co Jacobs ont-
dekt en door hem gerestaureerd. Op zijn verzoek werd,
nadat het orgel was verplaatst, op de rechter onderzijde
van de bestaande tekst de nieuw-testamentische samen-
vatting van de Tien Geboden uit het boek Mattheus
22,vers 37-40, aan de bestaande tekst toegevoegd.

Co Jacobs bezig met schilderen

In de jaren '90 werden verder de volgende projecten
gerealiseerd die geheel of voor een belangrijk deel door
de Vrienden werden gefinancierd:
- de verlichting van het voetpad aan de noordzijde
van de kerk (1994)

- de aanschaf van vier 12-armige kroonluchters
in het schip van de kerk (1996)

- de verlichting van toren en schip met schijnwerpers
(1997)

~



- aanbrengen van koperen dakgoten op schip en koor;
door het ontbreken van goten namen de muren veel
vocht op waardoor binnen vochtproblemen ontstonden
(1998).
Nadat in het jaar 2002 de tuinmuur was gerestaureed
werd in 2004 gestart met het herstel van de buiten-
muren van de kerk (exclusief de toren)" en het aan-
brengen van nieuwe leien op het dak van de gotische
zijkapel. Door een belangrijke financiële bijdrage van
de Vrienden werd het mogelijk de in slechte toestand
verkerende glas-in-lood ramen opnieuw te verloden,
waarbij verweerde ruitjes werden vervangen. Aan de
buitenzijde werden ter bescherming horren geplaatst.
Aansluitend op deze restauratie werd de fundatie van
het gotische koor blootgelegd door het afgraven van de
bovenliggende (dunne) grondlaag. De precieze ligging
van de fundatie werd door het architectenbureau VBW
op tekening vastgelegd, waarna deze weer met grond
werd afgedekt en de contouren ervan in het maaiveld
zichtbaar werden gemaakt door platen corten-staal.
Opmerkelijk is hoe groot dit koor indertijd geweest is.

Een belangrijke gebeurtenis was de renovatie van het
interieur van de kerk in 2007. Nadat de buitenste kalk-
laag van de wanden was verwijderd en plaatselijk het
pleisterwerk vernieuwd, werden op de muren meerdere
lagen witkalk aangebracht. Het gebruik van muurverf
werd door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
verboden. Ook de door de schilder/restaurateur Co Ja-
cobs in 1950 aangebrachte decoraties op de moerbal-
ken werden vakkundig door epecialisten gereinigd en
de vlakken tussen de moerbalken en de kinderbinten in
okerkleur (was gebroken wit) geschilderd. Het plafond
is daardoor erg mooi geworden. De renovatie van het
interieur werd mogelijk door een aanzienlijke financië-
le bijdrage van de Vrienden. De renovatie werd afgeslo-
ten met de plaatsing van een verrijdbaar uitgiftemeubel
(buffet). Het is een schitterend meubel geworden, ont-
worpen door het architectenbureau VBW en bekostigd
door de Vrienden.

Het uitgiftemeubel is zeer functioneel bij onder andere
de concerten die elke laatste zaterdag van de maand (met
uitzondering van de zomermaanden) worden gegeven.
Deze concerten worden georganiseerd door de in 2003
opgerichte Werkgroep Culturele Activiteiten Oude Jan.
Deze werkgroep wordt ondersteund door onze stichting
en de Stichting kleintje cultuur.

Tenslotte
Uit het voorgaande blijkt dat er sinds de oprichting van
de Stichting Vrienden van de Oude Jan in 1984 een aan-
zienlijk aantal projecten zijn gerealiseerd. Die dragen er
zeker toe bij dat de Oude Jan een 'levend' monument is
in en voor de Velpse samenleving. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de stichting haar 25-jarig bestaan wil
vieren. Dat gebeurt op zaterdag 29 augustus a.s. in en
om de Oude Jan. De voorbereiding van dit feestelijk
gebeuren is in volle gang.

Het programma ziet e globaal als volgt uit:

13.30 - 15.00
Ontvangst van genodigden, donateurs van de stichting
en iedereen die verder ct Oude Jan een warm hart toe-
draagt. Muzikale omlijsting,

15.00-17.30



Bronnen 25 jaar Vrienden van de Oude Jan

/ HKerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, p. 297

2 J. Bakker, Begraven in Velp - De geschiedenis van een
oud kerkhof -, Uitgeverij Kontrast Oosterbeek 2005

3 Geschiedenis Monumentenzorg, Staatsuitgeverij
's-Gravenhage 1975, p.259

4 Geschiedenis Monumentenzorg, Staatsuitgeverij
's-Gravenhage 1975, p. 514

5 H Kerkkamp, Historie van Velp en Rozendaal, p.I32

6 Velpse Courant van 4 augustus 1936, artikel getiteld:
"Wordt de Oude Jan afgebroken?"

7 Arnhemsche Courant van 26 april 1949, artikel getiteld:
"De restauratie der "Oude Jan" te Velp vordert".
Toespraak van burgemeeste Zimmerman op
25 april 1949

8 Opzichters dagboek voor het werk "De Oude Jan"
te Velp,
Archief Architectenburea VBW te Velp

9 Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting,
Rijksgoedkeuring Rhe. No: 4116 dd 24juli 1950.
Archief van Architectenbureau VBW te Velp

/0 H Kerkkamp, De Oude Jan.- Geschiedenis van de
vroegmiddeleeuwse kerk te Velp (G), uitgave van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal 1959

II E.J. Kruijswijk Jansen, Geschiedenis van de Oude Jan
-De Mattheuskerk te Velp (G) in de loop der eeuwen-,
De Walburg Pers, Zutphen 1989

/2 De toren is vanaf de Napoliontische tijd (1898) in feite
eigendom van de gemeente Rheden. Zie artikel in het
tijdschrift Ars Aequi 43 (1994) 7/8, p. 486-494.

Rectificatie

In het vorige nummer van Ambt en Heerlijkheid is tot
onze spijt, een portret van Alexander van Spaen met
een verkeerde naam eronder afgedrukt. Dit portret
mochten wij gebruiken van de stichting Gelderse
kastelen en het maakt deel uit van de portretten van de
Brantsen van de Zyp Stichting. Het is een jeugdportret
van Alexander van Spaen, die in 1661 Biljoen aange-
kocht heeft. Waarschijnlijk is hij hier 14 jaar oud. Hij
was toen page aan het hof van Frederik Hendrik en
Amalia van Solms in Den Haag. Hij heeft een mooi
pagekostuum aan, dat afgezet is met goudgalon. Hier-
onder draagt hij een kanten blouse met een prachtige
kanten kraag en manchetten. Alexander was samen
met o.a. Frederik Willem van Brandenburg, de later
keurvorst, page aan het Haagse Hof. Hij heeft daar
ongetwijfeld veel geleerd, dat hem geholpen heeft bij
zijn latere carrière. Maar daarover meer in de volgende
Ambt en Heerlijkheid.

Bron:
Gelderse Gezichten, Drie eeuw portretkunst in Gelderland
1550-1850, Uitgever Waanders, Zwolle.

Alexander van Spaen
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NIEUW BOEK OVER
LANDGOED MIDDACHTEN

Zoon van de laatste koetsier vertelt

Begin juni 2009 verscheen een nieuw boek over het
Landgoed Middachten, getiteld: 'Eerste koetsier op
Middachten' . In dit boek wordt verteld over de gloriepe-
riode van het 19de eeuwse stalbedrijfvan Kasteel Mid-
dachten. De verhalen zijn vastgelegd door de heer H.J.
Dijkennan, zoon van de laatste koetsier van Middach-
ten. Het boek geeft een uniek kijkje achter de schennen
van een landgoed, begin 20ste eeuw. Het boek werd
gepresenteerd aan de vooravond van het hippische eve-
nement Outdoor Gelderland 2009 en gecombineerd met
een tentoonstelling over de nog aanwezige koetsen en
tuigen op het landgoed.

De laatste koetsier van Landgoed Middachten maakte
de laatste hoogtijdagen van de stallen mee. Zijn zoon,
H.J. Dijkennan, bracht vele uren bij hem door in de stal
en hoorde talloze verhalen. Deze verhalen zijn nu door
hem opgeschreven en gebundeld. Het resultaat is een
boek over het personeel, de gebruiken, de equipage (en
de paarden in het bijzonder), de rentmeesterij, de tui-
nen, het bosbedrijf en de jacht. Maar ook over het dorp
De Steeg (bij het kasteel) en de invloed en sociale ver-
plichtingen van de heren van Middachten.

Naast het Koninklijk Huis had Landgoed Middachten,
vroeger één van de grotere stalbedrijven in Nederland.
Alles ademde grandeur en goede smaak uit. Hierbij
speelde het personeel en vooral de eerste koetsier een
grote rol.

De Stichting Kasteel Middachten heeft de vurige wens
om dit prachtige stuk historie in boekvorm uit te ge-
ven en een breed publiek hiervan te laten genieten. Het
boek wordt daarom geïllustreerd met beeldmateriaal uit
de huisarchieven van Kasteel Middachten.

Het boek 'Eerste koetsier op Middachten' kost 24,95
euro; voor 27,50 euro wordt het opgestuurd. Het boek
is te bestellen en te koop bij Kasteel Middachten te De
Steeg. ISBN 978-90-78115-36-6

Meer informatie over Landgoed Middachten,
de Kasteelfair en Outdoor Gelderland is te vinden op:

www.kasteelfair.nl,
www.middachten.nl en

www.outdoorgelderland.nl

http://www.kasteelfair.nl,
http://www.middachten.nl
http://www.outdoorgelderland.nl
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Wielbergen en de familie Brantsen

De lotgevallen van een landgoed en
Victoriaans landhuis in Angerlo

Auteur. T.P.G. Kralt

Eind 2008 is er een prachtig boek verschenen waarin
een landhuis maar vooral een, voor deze regio, belang-
rijke familie een hoofdrol speelde.
De familie Brantsen bezat een groot aantal landhuizen
en landgoederen in Gelderland, vooral in de omgeving
van Arnhem. Onder andere de landgoederen Zijpen-
daal, Rhederoord en Rhederhof en natuurlijk het land-
goed Wielbergen te Angerlo dat een hoofdrol speelt in
dit boek.

Vanaf 1964 is het huis en landgoed
in eigendom van en in gebruik van
de Stichting Philadelphia Zorg,
voor de zorg aan mensen met een
handicap. Het museum Evenbeeld
Centrum voor Beeldvorming van
de Stichting Philadelphia Museum
is gevestigd op de 1e etage van het
gebouw.
Het 315 pagina's tellende en rijk
geïllustreerde boek is een aanrader
voor iedereen die geïnteresseerd
is in de lokale geschiedenis en de
prijs van nog geen dertig Euro is
een koopje voor z'n fantastisch stuk
historie en beeldmateriaal.

Mede dankzij de vondst van achttien fotoalbums uit het
oorspronkelijk bezit. van de laatste bewoner van land-
goed Wielbergen, Vivian J.T.L. baron Brantsen, en de
schenking van deze albums aan het Gelders Archief te
Arnhem, is een schat aan beelden en gegevens bewaard
gebleven. De vele foto's geven een prachtig beeld van
deze illustere familie over de beschreven periode van
1892 tot 1919. Niet alleen de geschiedenis van het land-
huis Wielbergen wordt beschreven maar ook die van
de bewoners, het landgoed en de parkaanleg, de tuinen
en de verschillende landschapsarchitecten die een rol
gespeeld hebben in de ontwikkeling van vele landgoe-
deren in de omgeving. Bijvoorbeeld landschaparchitect
C.E.A. Petzold (der Gestalter mit der Axt) heeft een
grote invloed gehad op de landschaps-en tuinarchitec-
tuur in de regio, zoals op Rhederoord, Hof te Dieren en
Middachten. Wielbergen is tot 1954 bewoond geweest
door de familie Brantsen.

Wielbergen ca. 1915 Uitgever: Waanders BV, Zwolle
ISBN 9789040085451
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Jubileumboek over 100 jaar Brandweer Dieren

De Vereniging Vrijwillige Brandweer Dieren
bestaat dit jaar honderd jaar en om die reden
verscheen eerder dit jaar een jubileumboek.

Auteur is Maud van Braam, die dit boek de titel
100 jaar Dierense Brandweer 1909 - 2009 mee-
gaf en als ondertitel 'van kerkklok tot pieper'. Het
boek op A4-formaat biedt met verslagjes en foto's
van grote en spraakmakende branden en anekdo-
tes, een compleet tijdsbeeld van een eeuw Dieren-
se brandweergeschiedenis. Oud-brandweerlieden,
oud-commandanten, burgemeesters en nog actieve
brandweermensen vertellen door het boek heen
hun belevenissen bij de brandweer. Het is daarbij
verrassend hoeveel details oud-brandweerlieden
zich nog kunnen herinneringen. Indrukwekkende
ervaringen en saamhorige gebeurtenissen staan in
het ruim 150 pagina tellend boek vastgelegd als
Dierense geschiedenis.

Maud van Braam heeft ruimschoots aandacht be-
steed aan de veranderende wijze van brandblussen
door de jaren heen. Foto's en brandvermeldingen
maken het tot een aardig bladerboek, dat niet per sé
keurig van voor naar achter per bladzijde gelezen
hoeft te worden. De schrijfster heeft tijdens haar
werk diep respect gekregen van deze mensen die
zich in hun vrije tijd zo gedreven inzetten om de
medemens te helpen. "Ik heb grote bewondering
voor hen. Op momenten van 'oppiepen' worden
zij weggerukt uit hun veilige omgeving, vaak niet
wetend wat hen te wachten staat. En dat om in hun
vrije tijd de medemens uit de nood te helpen. Petje
af voor deze vrijwilligers."

'100 jaar Dierense Brandweer 1909 - 2009, van
kerkklok tot pieper' is verkrijgbaar bij Bruna
in Dieren voor € 19,50 of via het e-mailadres:
100jaar@verenigingbrandweerdieren.nl (exclusief
verzendkosten).

/'

- www.ve(enigingbrandweerdieren.nl

ISBN 978-90-814058-1-2

mailto:100jaar@verenigingbrandweerdieren.nl
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Na acht jaar ziel en zaligheid gestoken te hebben in het voorzitterschap van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal heeft Elise Olde Rikkert de voorzittershamer overgedragen aan onder-
getekende.

Hoewel we tegelijkertijd ingelijfd zijn in het bestuur van de ORK, door de oud-voorzitter de heer
W. Meijerink, vond het bestuur het raadzamer om de voorzitter en vice-voorzitter niet tegelijkertijd
op te laten stappen en heb ik dus besloten om nog een jaar als voorzitter a.i. aan te blijven.
Omdat ook mijn periode van twee maal 4 jaar er dan ruimschoots op zit, wordt nu dus gezocht naar
een nieuwe voorzitter. En als zo vaak het geval is, als je goed zoekt, vinden we vast een geschikte
bestuurder die onze groeiende kring wil gaan leiden.

De bestuurssamenstelling is met de komst van onze nieuwe bestuursleden M. Idema en Th. Kore-
vaar weer op de volle sterkte van 7 personen. U kunt er op vertrouwen dat het huidige bestuur met
hetzelfde elan het werk voort zal zetten om de historie van Rheden en Rozendaal uit te dragen.
Vanuit het zittende bestuur willen we graag onze oud-voorzitter Elise Olde Rikkert bedanken voor
haar inzet en overkoepelende leiding die ze in de afgelopen acht jaar aan de kring gegeven heeft.
Aan bezieling heeft het de afgelopen jaren niet ontbroken en we hopen van harte dat dit enthousi-
asme weer opnieuw voortgezet wordt door het nieuwe bestuur.

Ook na 55 jaar blijkt de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal nog een springlevende vereni-
ging te zijn die, in tegenstelling tot de landelijke tendens van teruggang van verenigingsbelangstel-
ling, nog steeds groeiende kring te zijn.

Walter M.J. de Wit




