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D E VEL P S E HAR M 0 N I E I N 1 906
door W. Muis en E.J. Kruijswijk Jansen

De Velpse Harmonie vierde in dit jaar haar 100-jarig bestaan,
De oprichting vond plaats in café "De Unie" aan de Ommershofse-
laan op initiatief van de kastelein, de heer Vermeulen. Mede-
standers waren de heren J. van Engelenburg en W. van Kampen.
H. Kerkkamp deelt in zijn ''Historie van Velp en Rozendaal" een
en ander mee over deze voor Velp zo belangrijke vereniging.
Omstreeks 1885 verkeerde de Harmonie enkele jaren in staat van
ontbinding, maar dank zij de activiteit van de heer W. Wanrooy
kwam er nieuw leven en bleef het voortbestaan verzekerd. In het
vervolg werd om de 5 jaar een festival georganiseerd en in 1926
kwam de Velpse Harmonie in de ere-afdeling van de Nederlandse
Federatie; voorwaar een grote gebeurtenis!
Op 1,2 en 3 augustus 1906 werd het 35-jarig bestaan gevierd,
Dat was een evenement, waarbij heel Velp werd betrokken. Zang-
lustige Velpenaren werden uitgenodigd om in de zaal van Simon
de Graaf aan de Oranjestraat bijeen te komen om te repeteren
voor de zanghulde, waarbij een jubileumlied ten gehore zou wor-
den gebracht. Dit geschiedde bij het begin der festiviteitèn in
het park van kasteelOverbeek op'de heuvel, waar thans de villa
Groenoord staat, onder leiding van de heer J.G. Hollenbach.
De tekst volgt hier:

Komt Velp en Rozendaal,
Komt zingt nu allemaal.

Hoera, de Harmonie viert feest,
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De Harmonie viert feest.

Het is nu vijf en dertig jaar,
Dat zij er is geweest.

Hoera, de Harmonie viert feest,
De Harmonie viert feest.

Vijf en dertig jaar is zij er nu geweest.
Dat zij nog lang moog spelen,

Het is ons allerbeste wens.
Het is ons allerbeste wens.

En dat het haar Beschermheer,
Baron van Sytzama,

Baron van Sytzama,
En dat het haar Beschermheer,

Baron van Sytzama,
Voortdurend ook wèlga!

De "Officieele Gids voor het Groot Nationaal en Bonds-Concours
voor Harmonie- en Fanfare-Gezelschappen, te Velp bij Arnhem, op
het landgoed "Overbeek" op Woensdag, Donderdag en Vrijdag 1,2
en 3 Augustus 1906" licht ons uitvoerig in over het verloop
van het concours.
De jarige Harmonie met 32 werkende leden prijkt in volle glorie
op het omslag van de gids, die 40 pagina's telt en die voor 1S
cent verkrijgbaar was.
Beschermheer was M.P.D. Baron van Sytzama; directeur H. Karels.
Bestuursleden waren: J.W. Peters (voorzitter); F. Rohde (vice-
voorzitter); A. Peters (secretaris); B. Poelman (penningmeester);
en H.J. Tacke (bibliothecaris).
Werkende leden: J.W. Peters, F. Rohde, A. Peters, B. Poelman,
H.J, Tacke (allen reeds genoemd als bestuurslèden), A.F. Karels,
D. Schouten, M. Poelman, J. Lodeweeg, A. Feith, B. Dankbaar,
A? Riggeling, H. Peters, Joh. Berkhout, B.F. Tacke, H. Gerritsen,
Zweers, R. Dirksen, Herm. Tacke, W. Ruis, J. Jeronimus, J. Budel,
S. Jolink, B.D. Peters, J. Wamsteker, P. Grollé, Matser, Matser,
H. Steentjes, H, Gerritsen, D. Dirksen, G. Slotboom.
Er werd een feest-comité gevormd, bestaande uit de volgende per-
sonen:
Burgemeester Mr.A.H. Brandt (ere-voorzitter), M.P.D. Baron van
Sytzama (voorzitter), C.J.P. Verhoeff (secretaris), C.H.B. Alsche
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(penningmeester), F.J.W. Baron van Pallandt van Rosendael, W.K.
Baron van Pallandt van Rosendael, J.H. Lüps, Mr. P.W. Merkus,
N. van Heloma, E.J. Baron Lewe van Aduard, P. Leenderts, W.Honig,
J. de Haan, N.J. Hugenholtz en J.G. Hollenbach.

Het openingsconcert, op 31 juli om half acht 's avonds, werd ver-
zorgd door de jubilerende vereniging.
Het programma geeft ons een idee van de muzikale smaak in die
tijd:

1. Feestmarsch ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan
der Velpsche Harmonie (Bondsmarsch) .... H. Karels

2. Gyptis. Fantaisie Ouverture ..•...•.... F. July
3. Es war zur Rosenzeit. Gavotte J. Wensel
4. Le PostilIon Amoureux. Polka de Concert. Solo

pour Piston G.K.G. van. Aaken
5. Une Soiree à Trianon. Fantaisie O. Coquelet

P A U Z E
6. A travers tout Marche J. Painparé
7. Ouverture ''Marie Henriette" 1. Montagne
8. Die gefiederten Sänger im Walde.

Concert-Polka .•...•................... J.M. Coenen
9. Rose Mouse. Valse Lente A. Box

10. Melodieën Bouquet. Potpourrie •........ H. Karels.

Voor de ontvangst en de begeleiding van de deelnemende corpsen
werden vele commissarissen aangesteld, kenbaar aan een blauwe
roset met witte knoop (en, moet er bijgevoegd: hoge hoed):
F. Bisseling, J. Blad, L. Bouvet, J. ter Brugge, R. Davids, W.
Delgijer, J. Dodenbier, G. van Dijk, R. Ebbers, C. van Engelen-
burg, H. van Essen, J.F. Gautsch, M. de Graaf, W. Heling, H.L.
Ho1lman, G. Jorink, B. Kleinstarink, H. Lammers, Jac., Ledeboer,
I. van Leersum, J.D. Meijer, B.A. Nijman, J. Pannekoek, G. Pe-
ters, M. Poelman Jr., D. Radstake, P.G. Repko, D. Sesink,
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H. Steentjes, J.P.W. van Tussenbroek, C. Verstraate, H.J. Vun-
derink , B. Wassink, J. Wessels, A. Westerveld, Th. Willemse,
Th. Wijlhuizen, E.J. Muis, H. van Zeggeren Sr., D. van Zegge-
ren Jr., H.J. Zemmelink.

In dit bestek is het niet mogelijk alle gezelschappen op te
noemen, die op deze gedenkwaardige dagen het dorp met hun klan-
ken opluistèrdën.
Het waren er 38 en we mogen gerust aannemen dat het hele leven
in Velp tijdens die feestweek in het teken stond van de muziek!
Uit onze omgeving vermelden we: "Sempre Crescendo", Laag-Soereh,
directeur G.J. Peters, 21 werkende leden; de "Rosendaalsche
Kapel", directeur H. van den Driesschen, 27 werkende leden; ''Het
Rhedensche Fanfarecorps", directeur H. van den Driesschen, 20
werkende leden.
De festiviteiten werden voorts opgeluisterd door "Het Dilettan-
ten Strijkorchest" onder directie van de Heer J.H.C. van Rheenen
van Hekelingen, dat zaterdagavond 4 Augustus het volgende slot-
concert aanbood:

1. Marsch Reincke
2. Fest-Ouverture Scharwenka
3. Chinesische Wachtparade Neuman
4. "Piet Hein", Hollandsche Rhapsodie P. van Anrooij

P A U Z E
5. Ouverture "Die Zauberharfe" Schubert
6. a. Hiowatha. Ein Sommer Idyll Neil Moret

b. La Mattchiche. Marche Populaire Borel-Clerc
7. Paraphrase über "Home! Sweet home" Nehl
8. Hommage à Schumann Schreiner.

De drukkosten van de feestgids - uitgave van de Stoomdrukkerij
L. Bouvet te Velp - werden bestreden met advertenties, zoals
dat gebruikelijk was en is.
Adr. Bongers prees het Hotel "Tramstation" Velp aan, allergun-
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stigst gelegen aan den Zutphenschenstraatweg, met grooten lom-
merijken Tuin, ruime Muziektent, Eetzaal, Kegelbaan enz."
Voor kegelen bestond ook gelegenheid in "Het van ouds gunstig
bekende Café-Restaurant Wed. F.J. ter Steeg, Arnhemsche straat
A 102", (diners vanaf f 1,-) .
Het spreekt vanzelf dat Hotel Naeff, het Heerenlogement, niet
in de gids ontbreekt.
J. Veldhuis, Café Oranjestraat, gaf niet alleen gelegenheid tot
berging van de instrumenten en rijwielen, maar zorgde ook voor
de inwendige mens:

Broodje met Ham
Broodje met Vleesch
Broodje met Kaas
3 Spiegeleieren met broodje
3 Spiegeleieren met Ham
Biefstuk met aardappelen
Chocolade per kop
Koffie per kop
Thee per kop
Advocaat per glas
Port à Port per glas
Madera en Sherry per glas
Bier, Kwast enz. per glas
Diners voor deelnemende Corpsen vanaf

20 c.
20 c.
10 c.
40 c.
60 c.
90 c.
10 c.
10 c.
10 c.
20 c.
25 c.
20 c.
10 c.
f 1,20.

D. Groeneweg, magazijn "De Roode Laars", aan de Ommerhofsche
Laan, leverde Noord-Brabantsch schoenwerk. Café-Restaurant,
Logement "De Unie", Ommerhofsche Laan, eigenaar J. van Burk,
gaf diners vanaf f 1,- en berekende voor logies met ontbijt
f 1,25.
Maar in hetVolkskoffiehuis, Hoofdstraat 314, hoek Vlashof-
straat, logeerde men reeds voor f 0,50 en f 1,-.
J.W. Ditmaar Jr., Vlashofstraat, verkocht gidsen, kaarten en
"Ansichtsartikelen". J.P.W. van Tussenbroek, hoek Vlashof- en
Wilhelminastraat, specialiteit in roomboter. J. Wessels,
Hoofdstraat A. 336, verkocht tabak en sigaren. Dat deden ook
de firma J. van Engelenburg, opgericht in 1875, aan de Oranje-
straat bij de Hoofdstraat, J. Dodenbier, Oranjestraat 427 en
E.K. v.d. Bovenkamp, naast het Heerenlogement aan de Hoofd-
straat.
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Dorstige muzikanten werd aangeraden binnen te treden bij café-
restaurant "De Harmonie", Hoofdstraat, hoek Rozendaa.lsche Iaan ,
café Jerusalem van W.J. Otterspoor en bij het "Tolhuis", Vel-
perweg 150 (tegenover de ingang van Bronbeek).
Boekhandelaar L. Bouvet, Dr. Fabiusstraat en drukkerij P.G.
Repko, Zuider Parallelweg B 50 bevalen zich minzaam aan in de
gunst van het publiek. Hetwelk ook deden banketbakker J.W. Pe-
ters Jr., Rozendaal~chelaan en horloger C. Verstraate, Oranje-
straat 451.

Het feestterrein, het park van de buitenplaats Overbeek, be-
staat nog. Het huis werd gesloopt in 1907. Overblijfselen zijn
nog altijd te zien op en bij de poort van villa Overbeek in het
Villapark. Deze poort, tot voor kort eigendom van de Vereniging
Het Ziekenhuis, is overgedragen aan de gemeente Rheden. Het
bouwwerk staat op de lijst van Beschermde Monumenten en zal der-
halve tot in lengte van dagen de herinnering bewaren aan het
huis waarvan de naam voortleeft in een der schoonste delen van
Vel p .

R E C T I F I CAT I E
In het artikel over HOFSTETTEN in het vorige nummer van de Me-
dedelingen, schreef ik (p.2) ten onrechte dat notaris Hooglandt
zijn standplaats te Velp had. Ons medelid, oud-notaris Scheur-
leer was zo vriendelijk hierop te wijzen. Mr.E.A. Hooglandt had
als notaris van 1827 - 1842 zijn standplaats te Dieren, kanton
Velp.
Daarna 1842-1846 te Barneveld. In Dieren kwam eerst in 1861 no-
tarisA. Everts.

S.
BOE K BES PRE KIN G

E.J. Kruijswijk Jansen, 100 Jaar Christelijk onderwijs te Velp
(Gld.) 1871 - 1971.
Uitgave 1971 door de Vereniging van Voorstanders van Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs te Velp (Gld.) (40 p.; met afD.; prijs
f 3,50) Verkrijgbaar bij Thieles Boekhandel te Velp.
De secretaris van het bestuur van de Oudheidkundige Kring heeft
er goed aan gedaan een boekje te schrijven over de geschiedenis
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van het Christelijk onderwijs te Velp. Dit naar aanleiding van
het feit dat 100 jaar geleden de eerste Christelijke school in
Velp werd opgericht.
Thans bezit de Vereniging van Voorstanders van Christelijk Na-
tionaal Schoolonderwijs in Velp:

4 kleuterscholen, 3 basisscholen en 1 MAVO-school met
resp. 240, 630 en 230 leerlingen.

Er is weinig fantasie nodig om te zien dat er in de 100 jaar se-
dert de eerste Christelijke school geschiedenis is gemaakt.
De schrijver laat zien hoe moeilijk het was om een school op te
richten, hoewel de vrijheid om bijzondere scholen t~ stichten
bij de wet op het lager onderwijs van 1857 was bepaald.
Het initiatief tot stichting van een Christelijke school in Velp
kwam uit Christelijke Gereformeerde kring (ontstaan uit de Af-
scheiding van de Hervormde kerk in 1834, sedert 1892 met de Do-
lerenden de Gereformeerde kerk). Een aantal Hervormden sympathi-
seerde.
Alhoewel de lager onderwijswet van van der Brugghen (1857) de
bepaling had, dat het lager onderwijs ook moest dienen voor het
opleiden voor maatschappelijke en Christelijke deugden, bleek
men van mening dat de oprichting van een Christelijke school
noodzakelijk was. Sinds 1861 bestond in Velp de grote openbare
(neutrale) dorpsschool, die plaats bood aan 500 leerlingen.
De oprichting van een Christelijke school getuigde dus wel van
moed!
De schrijver licht ons uitvoerig in over het bijeenbrengen van
de gelden, over het gebouw aan de Kerkallee, en de benoeming van
een hoofdonderwijzer. Bij de opening waren er reeds 142 leerlin-
gen. Het jaar daarop 180, zodat een hulponderwijzer benoemd
werd.
De eerste daad waarmee de school in de openbaarheid trad, was de
herdenking van de bevrijding van den Briel door de watergeuzen,
in 1872.
Al in 1883 was een vergroting van de school noodzakelijk. De Do-
leantie heeft ook in Velp in 1887 gevolgen voor de school en nog
vele ,jaren daarna. Enige bestuursleden, schoolhoofd en leerkrach-
ten traden uit de Hervormde kerk, zodat de school lang een Gere-
formeerd karakter behield.
Enkele feiten: 1890 - 391 leerlingen; in 1913 benoeming van een
schoolarts; 1923 oprichting van een U.L.O.
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De schrijver staat steeds stil bij de verschillende jubilea en
behandelt de uitbreidingen. Achterin het boek staat een lijst
van de verschillende voorzitters, secretarissen en penningmees-
ters van het bestuur en van de hoofden van de scholen. In de
tekst komen de namen van talrijke andere betrokkenen voor.
De bronnen voor dit boekje zijn voornamelijk de notulenboeken
van het bestuur en de kasboeken van de penningmeester.
De afbeeldingen zijn goed gekozen en duidelijk afgedrukt.
Het boekje is een aanwinst voor de plaatselijke geschiedschrij-
ving.
De behandeling van dit aspect van de geschiedenis van Velp is
de schrijver ten volle toevertrouwd.

S.
UIT DE LEDENKRING-

I n ges c h r e ven w e r den:
Hr. en Mevr. Arends-Scholten, Velp
Mej. A.M. Dijkman, Wijnbergen
C.H. Garcia, Doetinchem
E.R. Hamel, Ellecom
Hr. en Mevr. van den Hoek-van der Weide, Velp
R.A.J. Jansen, Doetinchem
Jhr. en Mevr. Laman Trip-Klein Starink, De Steeg
Mevr.E.J. van Linschooten-Jetten, Ellecom
A.W. Peters, Rheden
H.R. Snijder, De Steeg
K. Soesbeek, Velp
E. Steen, 's-Heerenberg
Ir. B; Zandve Id , Velp.

A f ges c h r e ven w e r den:
D. Akkermans, Arnhem
Mej. A. Baakman, Terborg
Mej. dra. A.A. Bom, Ellecom (vertr.)
Mej. J. Bom, Elle'com (vettr.)
R.T .A. Barman, Arnhem
J .G. Bulten, Di.eren
J.W. Dalenberg, Zevenaar
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Charles Filet, Ulft
H. .Goedkoop , Amhem
H. Hügen, Zevenaar
H.W.M. Hupkes, Ellecom
J. Koelewijn, Doorwerth
A.W. Kroon, Doesburg (vertr.)
H. v.d. Loo, Dieren
Mevr. C.H. Maes-Berends, Rheden
J.C. Meijer, De Steeg
W.W. Meijer, Velp (overI.)
K. Troelstra, Velp
A.H. van Urmik, Rheden
Mevr. M. Weenink-Post, Dieren (vertr.)
Mevr. W.J. Wilms-Harbers, De Steeg.

CON TRI BUT I E
De penningmeester verzoekt om betaling door storting van min-
stens f 5,- (leden) of minstens f 2,- (jeugdleden) op postre-
kening 1.16.42.91 t.n.v. de Penningmeester van de Oudheidkun-
dige Kring, Hobbemastraat 4, Amhem.

o N Z E U I T G A VEN
H. Kerkkamp: De Oude Jan. Geschiedenis van de vroeg-middel-

eeuwse kerk te Velp f 3,--
H. Kerkkamp: Rozendaal, een heerlijkheid. 2e druk f 3,50
H. Kerkkamp: Biljoen en daar rondom f 3,50
H. Kerkkamp: Bewogen jaren f 3,50
Ir W.D.P. Stenfert: De vreugde van het genealogisch

onderzoek - Drie verwante Dierense
geslachten: Stenfert, Kroese, Stenfert-
Kroese f 4,25

Verkrijgbaar bij H. Kerkkamp, Kerkstraat 2, Velp, bij E.J.
Kruijswijk Jansen, Hogestraat 7, Dieren en bij de boekhandel.
Voor hen, die de MEDEDELINGEN wensen te bewaren ziin op debovengenoemde adressen linnen banden beschikbaar. Up elk ge-
wenst ogenblik kan men met het verzamelen in deze losbladige
banden beginnen. De prijs is f 3,--.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
(j a a r ver g a der i n g)

OP WOENSDAG 27 OKTOBER 1971 OM 8.00 UUR n.m. in HOTEL
D EEN GEL t eDE S TEE G
(Aangezien Hotel De Engel op 1 november 1971 wordt ge-
sloten is dit de laatste vergadering van onze kring in
het gebouw, waar de oprichting in 1 9 5 4 plaats vond
en waar wij zo dikwijls in een gezellige sfeer bijeen-
kwamen!)

A GEN D A
1. 0 pen ing.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de algem. ledenvergadering van

27-10-'704. Jaarverslag van de secretaris.
S. Verslag van de kascommissie.
6. Jaarverslag van de penningmeester.
7. Begroting 1971/1972.
8. Aanwijzing van een nieuwe kascommissie.
9. Jaarverslag van de archivaris.

10. Bestuursverkiezing. Aftredend is Dr.J.F.van Oosten
Slingeland (herkiesbaar).
Vervulling van de vacature, ontstaan door het ver~
trek van de heer J.A. van Haaften. Het bestuur
stelt voor de heer Adr. Kolkman te Rheden als be-
stuurslid te benoemen. De leden hebben het recht
namen van candidaten te noemen.

11. Bestuursmededelingen: Ons medelid, Drs.C.O.A. Baron
Schirnmelpenninck van der Oye, beschreef de historie
van Hotel de Engel. Zo mogelijk wordt op deze avond
het boekje - een uitgave van de Kring - "ten doop
gehouden! !" 12. Ron d v r a a g.
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(vervolg ALGEMENE LEDENVERGADERING op 27 oktober 1971)

N.B. Deze huishoudelijke vergadering zal vermoedlijk niet
meer dan 20 à -30 minuten in beslag nemen.
13. L E ZIN G MET D I A'S

door ons medelid, Dr.H.J. de Graaf te Velp.
Onderwerp: Quirijn Verhuell (1787 - 1860), een

Gelders zeeman onder Napoleon.
Voor de vergadering liggen de jaarrekening 1970/1971 en de
begroting 1971/1972 voor de leden ter inzage.
Toegang voor leden vrij. Niet-leden f 1,- entree.

Namens het bestuur,
Dr. J.F. van Oosten Slingeland,
voorzitter.
E.J. Kruijswijk Jansen,
secretaris.

S C HAD E door V REE M D E T ROE PEN
op den R 0 0 sen d a e 1

(1794 en 1795) door H. Kerkkamp

Van,gebeuren en schade in verband met de omwenteling in 1795
zijn we, wat het dorp Velp betreft, dank zij vooral de dagelijk-
se notities van Godron en de gegevens in het archief van Spaen,
vrij goed op de hoogte. De custos vermeldt daaronder wel een en
ander omtrent Razendaal, maar voor de historieschrijver blijft
dit onbevredigend. Dit gevoel vervluchtigt ten dele na kennis-
name van een mapje in het Rozendaalse archief met een klein
aantal bescheiden over de schade, die de heer van de heerlijk-
heid leed.
Voor een groot deel zelfs: wie de verhoudingen kent, beseft,dat
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het leeuwendeel door deze gedragen werd.
Niettemin bleven ook de kleine of minder kleine burgers voor
requisities niet gevrijwaard, noch voor schade aan pUll onroe-
rend goed. Het feit, dat sommige bewoners hun huizen waren ont-
vlucht, zegt genoeg.
Het eerste stuk is een adres van 30 september 1795 aan de Land-
dag van het volk van Gelderland.
R.J.C. baron Torck stelt vast, dat hij op zijn goed steeds de
vrije jacht heeft uitgeoefend.
'~erscheidene onbevoegden" meenden volgens de publicatie van 21
september 1795 - slechts negen dagen tevoren - de jacht mede te
mogen exerceren. Suppliant is daardoor benadeeld en verzoekt
maatregelen, opdat hij in het a.s. seizoen in zijn recht en
possessie niet worde verstoord.
De verdere stukken betreffen de schade aan huis en bijgebouwen,
andere panden, inboedel, landelijke eigendommen, enz.
"Naar beste weten" getaxeerd door Engel Beems, van taalfouten
gezuiverd, herzien geschreven en herschreven. Uiteindelijk ge-
declareerd een bedrag van f 14.468 - 15 -.
Het is opvallend, dat de schade door de Fransen veroorzaakt,
bètrekkelijk gering is: 40 leren brandemmers "georganiseerd",
30.000 pond hooi gefourageerd en 3 koebeesten gerequireerde En
wat hout. Licht verklaarbaar overigens. Een bezetting van Han-
overanen, later kwamen Engelsen doortrekken, lag hier lange
tijd in kwartier: om het verder opdringen der vrijheidszonen te
keren. Ze moesten hier een zeer barre winter doorstaan. Dit
vergde veel van de houtopstand: hout was de normale brandstof.
En ook grote hoeveelheden levensmiddelen. Het gros der Franse
troepen bleef hier bij het vervolgen der terugtrekkende gealli-
eerden daarentegen slechts kort.
Aan welke soort vrienden een briefje:'~vrouw van Rosendael voor
40 manEeten" werd uitgereikt, blijkt niet.ln de onleesbare
handtekening herkenden we die van schout van der Sluys te Velp.
In het kasteel zelf was veel schade in de kamers (de beide sa-
lons worden afzonderlijk genoemd), aan deuren, ramen, meubelen,
kasten, ledikanten, gordijnen, behang, linnen, lakens, klederen,
boeken, in de wijnkelder, aan provisie, in de stallen van de rij-
tuigen (een nieuwe jachtwagen.en een kar verdwenen);

(wordt vervolgd)


