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100 jaar kruidenierswinkel Wijlhuizen in Velp

Op 3 mei 1982 wordt feest gevierd in de Velpse Emmastraat. Een eeuw
geleden werd namelijk in die straat de kruidenierswinkel geopend van
Theodorus Wijlhuizen. Pand en winkel zijn sindsdien praktisch onveranderd
gebleven. Dat is iets heel bijzonders en men zal ver moeten zoeken om een
dergelijke fraaie, authentieke kruidenierswinkel te vinden. Dit nummer van de
Mededelingen staat in het teken van dat jubileum. Het hoofdartikel is gewijd
aan de ijverig etalerende Velpse winkeliers tijdens een winkelweek in 1923.
Dat is "très petite histoire", maar uw redacteur vleit zich met de gedachte dat
hij zijn lezers er een genoegen mee doet.



Een eeuw Firma Wijlhuizen
door E.J. Kruijswijk Jansen

Toen Theodorus Wijlhuizen in 1882 zijn kruidenierswinkel opende waren er in de
Emmastraat nauwelijks winkels te vinden. De Oranjestraat, die toen nog Schuinscheweg
heette, was in feite dè winkelstraat van Velp. Toch had Wijlhuizen een vooruitziende
blik, want in de navolgende jaren trokken de winkeliers, de een na de ander, naar
Emmastraat en Hoofdstraat. De vestiging van zovele welgestelde families in het Villapark
Overbeek en de verkaveling van het landgoed De Schoonenberg, waar ook al grote villa's
verrezen, waren daar niet vreemd aan. Het pand, waarin de winkel was gevestigd moet in
1877 gebouwd zijn door Wijlhuizens schoonvader, de metselaar C.N. Jansen, in de
wandeling Carelbaas genoemd. Mogelijk bouwde de man ook de kruidenierswinkels van
Van Binsbergen, Kerkstraat 38 en van Veenendaal, Kerka1lee 13, die nog bestaan,
hoewel niet meer als winkelpanden, want er is een treffende gelijkenis met de pui van de
winkel van Wijlhuizen. In de schuur werd koffie gebrand, later ook pinda's en dat
gebeurt nog altijd. De oudste brander wordt als curiosum in het pakhuis bewaard, de
tweede, grotere brander is nog in bedrijf. De ijzeren bol, die gevuld met rauwe
koffiebonen of pinda's, boven een houtvuur wordt rondgedraaid, moest onlangs nog een
grondige herstelbeurt ondergaan, evenals de ijzeren mantel, die een soort oven vormt.

Theodorus Wijlhuizen Sr werd in 1910 opgevolgd door zijn zoon, ook een Theodorus.
Die had zowaar enige leerjaren in een bekende delicatessenzaak in Brussel doorgebracht.
Een bewijs dat de Wijlhuizens zakenlui waren met een blik en de nodige vakkennis.
In 1929 kwam een achterneef in de zaak, Gerrit Minkman. Die heeft met zijn vrouw de
zaak voortgezet tot hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikte en hij heeft dat met
vakmanschap, zuinigheid en vlijt gedaan. Helaas kon hij voor zijn best lopende zaak geen
opvolger vinden, maar dank zij de activiteit van de Stichting Behoud Kruidenierswinkel
Fa Wijlhuizen gelukte het de heer en mevrouw Tuininga - Dam uit Dokkum bereid te
vinden, de zaak op de oude voet voort te zetten en zodoende het fraaie pand en de
unieke winkel te laten voortbestaan.

Over de geschiedenis van het pand, de zaak en de winkeliers is nog heel veel te vertellen.
Ik doe dat hier niet, want de historie van de kruidenierswinkel van Wijlhuizen is
beschreven in een boekje, dat vanaf 3 mei a.s. verkrijgbaar is in de zaak, bij de
winkeliers in de Emmastraat en in de boekwinkels. De schrijver ben ik zelf en ik zal
mijn eigen waar, aangezien ik geen winkelier ben, hier niet aanprijzen. Maar ik kan de
lezers van de Mededelingen wél verzekeren, dat zij waar voor hun geld krijgen! Hier is de
titel:

EEN EEUW KRUIDENIERSWINKEL WIJLHUIZEN
1882 - 1982

door
E.J. Kruijswijk Jansen

Uitgaan: de Walburg Pers, Zutphen, 1982.32 blz., illustraties, f7,90
kleurfoto op omslag. Verkrijgbaar in de zaak, bij de winkeliers in de
Emmastraat en in de boekhandel.
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Velpse winkeliers in 1923,

medegedeeld door E.J. Kruijswiik lansen

In september 1923 werd in Velp groot feest gevierd ter gelegenheid van het zilveren
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. In de Velpsche Courant van S september
stond het volgende bericht: "Ons dorp is druk bezig zich in feestgewaad te hullen.
Voor zoover we tot nu toe konden nagaan, wordt in de volgende straten een extra
versiering aangebracht:

De Hoofdstraat wordt getooid met groen aan weerszijden van den weg; de
Rosendaalsche laan zal prijken met kleine vlaggetjes en zal tevens electrisch verlicht
worden; in de Oranjestraat denkt men in een feestdorado te zijn aangeland, een
tochtje onder het sparregroen door is bepaald een genot; de Emmastraat wil niet
achterblijven, reeds verheft zich statig een fraaie eerepoort; de Reinaldstraat telt
waarlijk vijf eerepoorten, dat is een prachtige aanblik, die de feeststemrning stellig zal
verhoogen; de Alexanderstraat biedt met haar straatversiering en eereboog een feestelijk
aanzien, terwijl de Looierstraat er het hare toe zal bijdragen om de Velpenaren te laten
zien, dat ook de bewoners dier straat de kunst van versieren verstaan; de
Prins-Hendriklaan belooft eveneens prachtig te worden, terwijl de bewoners der
Willemstraat zich buitengewoon hebben ingespannen om hun straat tot een der meest in
feestgewaad gehulde straten te stempelen. Liefst drie eerebogen verheffen zich daar fier
en statig.

Kortom, de Velpenaren hebben zich allen opgemaakt, om het jubileumfeest in alle
opzichten uitstekend te doen slagen. We gelooven wel, dat succes verzekerd zal zijn en
dat ook Velp na afloop der feesten met recht trotsch op den 4en en Sen September kan
zijn!"

De winkeliers bleven niet achter. Er werd een winkelweek georganiseerd en in
dezelfde krant maakt een verslaggever de volgende rondgang langs de étalages.
Mij dunkt hij heeft het merendeel der Velpse winkels bekeken; met name de
adverteerders zal hij vermeld hebben! Zijn verslag geeft aardige bijzonderheden over
hetgeen werd geëtaleerd, maar ook over de verspreiding der zaken over het dorp. Hier en
daar geef ik wat toelichting tussen haakjes; overigens is het stuk een letterlijke weergave.

Amhemsche Straat.
De étalage van den heer VERSTRAATE geeft een groote collectie van de

allerkunstigste zilverwerken te zien, waarvan verschillende betrekking hebben op het
jubileumfeest en verder verschillende uurwerken.

Ommershofschelaan.
De kapperswinkel van den heer BRAAKMAN heeft, hoewel zijn zaak er zich minder

voor leent, toch een aardige étalage.
Zijn buurman, de heer VAN BENTHUM, doet de H.H. rookers belust worden op zijn

groote sorteering sigaren. Smaakvol ziet zijn étalage er uit.
Alexanderstraat.
Het manufacturenmagazijn (textiel) van de GEZ. VAN BEEK geeft een beeld van

netheid, de verschillende witte goederen zijn keurig gerangschikt en vormen een mooi
geheel.

DE KOFFIEPLANT (Peters) heeft een keurige étalage van jams, wijnen enz.
Alles wat met de feesten goed te pas komt.



De étalage van de WED. GROBBE (textiel) spreekt van vaderlandsliefde. De driekleur
is hier sterk vertegenwoordigd en het onafscheidelijke oranje komt hier krachtig uit.

De heer LABOTS heeft een mooie étalage van tabak en sigaren. Natuurlijk ontbreken
de oranjekleuren niet.

Kerkallée.
In den winkel van den heer KOUW (snuisterijen, zgn. "galanterieën" en brillen, hoek

Alexanderstraat) is gelegenheid om de feestvreugde met allerlei artikelen te verhoogen
en terwijl wij denken aan het oranjefeest waarschuwt de heer BROUWER (smid) in zijn
étalage alweer voor den kouden winter.

De heer H. VERSTEEG heeft een paar aardige étalages, een van sigaren en een van
rijwielen (typische combinatie!).

De firma VEENENDAAL & ZN. (Kerkallée 13; de originele pui is nog aanwezig)
heeft een drietal étalages, één van fijne vleeschwaren, één van kaarsen en één van honig.
Deze laatste is bijzonder mooi met de bloeiende heide met bijenkorven en honig in de
raat.

De schoenwinkel met het kleine raampje (met deze aanduiding adverteerde de
winkelier altijd: de zaak had geen spiegelruiten), de naam VAN DUREN hoeft bijna niet
genoemd, heeft een aardige étalage van zijn schoenwerk.

HET WARENHUIS (Peters) geeft met zijn ruime étalages heel wat te zien. Een raam
staat in het teeken der Oranjefeesten en allerlei artikelen die men bij de feesten noodig
heeft kan men er vinden. De andere étalages zijn van huishoudelijke artikelen en
limonades en wijnen.

In de étalage van den heer ESSENBERG (café-slijterij Het Veldhoen) is een groote
verscheidenheid wijnen en andere dranken te zien.

Velpsche Courant, 18 oct. 1893.

Zuivere Amer.
Petroleum "ELECTRIC".

(SALONOLIE).
Verhrijçbaar bij

TH. WIJLHUIZEN J

Emmastraat. - VELP.

Emmastraat.
De firma VAN SOMEREN doet de menschen watertanden van al het heerlijke gebak,

suikerwerk en chocolade. Kunstig is de vaas en de vuurtoren van chocolade gemaakt.
Bij Mej. WEIJERS (textiel, Parallelweg bij de Emmastraat), wier winkel wat

verscholen ligt ziet de étalage er netjes uit.
De drogisterij v.h. Wolff van den heer JANSEN VAN VOORST is smaakvol. Om de

feesten te vereeuwigen zijn hier fototoestellen en aanverwante artikelen verkrijgbaar
gesteld.
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Daarnaast is de winkel van den heer F. ROHDE (hoek Pastoor Koenestraat) die met
zijn verlichting des avonds er aardig uit ziet. Het licht weerkaatst dan mooi in de
verschillende metalen huishoudelijke artikelen.

De winkel van Mej. de Wed. DIJKSTRA (op de westelijke hoek) heeft een aardige
raam van oranje-artikelen, terwijl het andere raam een keurcollectie witte goederen te
aanschouwen geeft.

Opvallend is de étalage bij den heer N. STEVENS. De reclame voor de Koekfabriek
"De Korenschoof' is pakkend. Oud en jong wordt hierdoor aangetrokken.

Van het Magazijn HET ANKER (textiel, t.o.de Nieuwstraat) ziet de étalage er keurig
uit. Veel werk is besteed aan het anker van oranje-appeltjes.

De broodbakkerswinkel van den heer G. DE WEERT (t.o. Fa Wijlhuizen) geeft
kunstwerk te zien op 't gebied der broodbakkerij.

De étalage van Horlogerie DE TUD (naast Fa Wijlhuizen) trekt ieders aandacht.
De vuurgloed onder de groote zuilen is een fantastisch gezicht.

Vraagt

R. J. KAHREl'S THEE.
Verkrijgbaar voor VELP en ROSENDAAL bij de Heeren :

Th.\Vijlhuizen, Emmastraat Velp,
Arn. Gerritscn. Rosendaal.

"I
VVV-gids, 1901.

H. J. EVERS.
Schoenmakerij en l.•eeru Itsn IJ<lerlj.
Emmastraat D ~Ob 7

Dames-zolen en hakken C~,~.,d'of·ge~end f 1.()0
Heeren-zolen en hakken: ,,,of ..'" 1.40.======= PITO ;:.;::::;;::::::;:;:;;::::::;::;:;:;;:::=::::;:::;;:::

Dames-zolen en hakken ge,plJkerd 1,0.85.
Heeren-zolen en hakken· " ., 1.25.

Verder verkrijgbaar de. meest gevraagde soorten prima
ScllQencream, InlegzQoltjes, Veters, Fournituren enz.

Aallbev~lend. VVV-gids, 1908.



TH. WIJLHUIZEN JR. geeft een echte étalage van kruidenierswaren te zien.
De zadelmakerswinkel van A. PETERS (nu lederwaren Maled) is ook smaakvol.

De hondjes met hun mooie halsbandjes kijken het nieuwsgierige publiek kalm aan.
De mode van dameshoeden voor den a.s. winter is bij Mej. KOENS - V.D. HOEVEN

(nu reisbureau Nijenhuis) in de keurige étalage te zien.

ttHet Huis met de Luifel"
Koloniale Waren, Comestibles,
Fijne Vleeschwaren, enz. enz.

Emmastraat 4: ~ VELP ~ Telefoon 507
Beleefd aanbevelend.

T. TANSEN VVV-gids, 1926.

De Emmastraat te Velp
omstreeks 1905. Rechts, na
de gesloten huizen, de
kruidenierswinkel van
Wijlhuizen. Prentbriefkaart.
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De Kleine Bazar van Mej. de Wed. WIGMAN (nu radio-t.v. Kranenburg) is vol van
allerlei galanterieën en feestartikelen, terwijl bij den overbuurman, den heer EVERS een
groote keuze schoenwerk is uitgestald w.o.de nieuwste modellen.

Het Huis met de Luifel van T. JANSEN (nu Reformhuis Schaap & Zn) heeft twee
smaakvolle étalages, één van limonades en één van diverse koeksoorten. Deze zorgzame
winkelier weet dat men met de feesten moet eten en drinken.

Ook de firma SCHUT heeft aardige étalages, één van oranje-artikelen en de andere
van witte goederen.

In 1923 vierde koningin Wilhelmina haar zilveren ambtsjubileum. In de Emmastraat
werd deze fraaie erepoort opgericht, ontworpen door architect W. Muis.
De buurtgenoten poseren met gepaste trots, met de ontwerper, vóór de poort.
V.l.n.r.: J. Koster, K. Dijkstra, Th. Wijlhuizen Sr., T. Jansen, H.J. Evers, Becker Jr.,
P. Wigman, J. Wigman, P.C. Becker, W. Muis, G.J. Jansen en zittend Th. Wijlhuizen Jr.
De nauwe uitmonding van de Emmastraat in de Hoofdstraat vóór 1926 is duidelijk
zichtbaar. Foto H.A. van Santen, Velp.
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~ ~i~~~~t~~I~ENv!~;i
IKoffi~:::h~:~el I
I Kolo:~l~::::~bles;
'111 11111111111111111111111111111111 111111111111111111 11111111111111 1111111111111111 IIIlInllllllili 1111111111111111111 1111111111111111' VVV-gids, 1926.

Nieuwstraat.
In den winkel van den heer F. JANSEN is een eenvoudige, doch keurige étalage

aangebracht van rijwielen en onderdeelen.
De winkel van den heer G.H. PETERS ziet er eveneens netjes uit en geeft een

overzicht van de groote sorteering lampen en huishoudelijke artikelen.
De bakkerswinkel van W. ZWEERS heeft mooie étalages van brood en

chocoladewerken. Deze étalages staan in het teeken van de oranjefeesten.
Oranjestraat.
Het sigarenmagazijn van den heer M. GERRITSEN biedt een groote sorteering tabak

en sigaren aan, keurig saamgesteld.
De heer G. v.d. SANDE (kruidenier) heeft een étalage waar veel zorg aan is besteed,

het geheel is mooi, vooral als des avonds de verlichting aan is.
Het meubelmagazijn van den heer H.W. GANSENKDLK (hoek Nieuwstraat,

oostzijde) geeft verschillende meubelen te zien wat alles eigen fabrikaat is, terwijl een
zeer aardige étalage is gemaakt door den heer J.T. BRINKHUIS van naaimachines.

H.J. DE GUMSTER heeft een verscheidenheid fruit in zijn étalage en in het
schoenmagazijn van den heer P.H. JOLINK (hoek Nieuwstraat, westzijde) is een
smaakvolle étalage.

De heer B. RUILING heeft een zeer mooie stemmige étalage van stoffen voor
heerenkleeding, afgewisseld door lichte stoffen met een met witte zijde opgewerkt
kussen.

Dorgisterij de Gaper van den heer J.D. JANSEN (t.o.de Frederikstraat) heeft aardige
étalages, omgeven met onze Nederlandsche driekleur.

Eenvoudig doch toch netjes is de winkel in leder en fournituren van den heer
J. BUDEL.

Het sigarenmagazijn van den heer J. DODENBIER geeft behalve sigaren ook
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tabakbladen te zien, waarvan de sigaren worden gemaakt. Door de goede samenstelling is
het een mooi geheel.

De étalage van de firma LODEWEEG & ZN (herenkleermaker) is tip-top. De fraaie
heerencostuums komen hier goed uit.

De firma KEMPKES (t.o. drukkerij Mercurius, textielzaak, waaruit de vele winkels
van de fa Brons zijn voortgekomen!) heeft veel werk van haar étalage gemaakt. In een
paar schilderijen hangen verschillende goederen.

De fruitétalages van W.G. v.d. HOEK zijn netjes.
De heer J. SLAGTER heeft een groote voorraad fruit. Ook bij den heer

G. DOELEMAN is een rijke sorteering fruit en groenten alles keurig gerangschikt.
De étalages van de firma LODEWEEG mogen gezien worden, zoowel de damesmode

als de heerenartikelen. Beide étalages zien er keurig uit en men vindt er de nieuwste
modes.

De heer J.C. PRINS heeft er heel goed aan gedaan om het publiek in de gelegenheid
te stellen eens een kijkje te nemen op de kaasmarkt te Hoorn, waardoor tevens de
aandacht wordt gevestigd op de verschillende kaassoorten die hier verkrijgbaar zijn.

Chocolade, suikerwerken en koek met Verkade's artikelen geven de étalages van
'T HOEKJE te zien. Met veel zorg zijn deze étalages gemaakt. Met evenveel zorg de
étalages van de fa JAC. LEDEBOER (t.o.de Nassausehooi) die te zien geven de
verschillende dranken en koloniale waren die aldaar worden verkocht.

Vlashofstraat.
Het entree van de Hoofdstraat in de Vlashofstraat is des avonds schitterend, daar

heeft HET MEUBELHUIS voor gezorgd. De gevelversiering is buitengewoon mooi; als
alle huizen in Velp eens zoo versierd en verlicht worden, zou men denken aan een
sprookjesland. De winkel zelf ziet er ook keurig uit.

De buurman van het Meubelhuis, de heer v.d. ROEMER profiteert er van. Hoewel hij
een aardige verlichting met vetpotjes heeft, weerspiegelt in zijn winkel zeer mooi de
verlichting van het Meubelhuis.

Bescheiden doch netjes is de étalage van den heer L. TEUNISSEN (snoep).
Het rijwielmagazijn van den heer L.P. ROELOFSEN ziet er keurig uit. Eigenaardig is

het rood gelakte rijwiel, het wit gelakte rijwiel en het blauw gelakte rijwiel, met
daarboven een met oranje gelakt rijwiel van de Gazelle-fabriek. Veel werk is besteed aan
het met kogeltjes versierde spatbord en de eveneens versierde kachelplaat.

De andere winkel van den heer ROELOFSEN ziet er ook gezellig uit. De brandende
haard onder de schouw doet het goed. Ook het keukeninterieur is aardig.

De étalage van de kleermakerij van den heer VLEEMING is eenvoudig doch heel
aardig.

Veel zorg heeft de heer C.H. ALPHERTS aan zijn étalages besteed. De cacao-etalage
ziet er keurig uit. Ook de andere van limonades en wijnen mag gezien worden.

Wilhelminastraat.
De heer SCHURINK heeft een étalage van koek, chocolade en suikerwerken, geheel

in stijl van de feesten.
De heer A.R. SCHOLTEN heeft in zijn sigarenmagazijn een mooie étalage gemaakt.

Deze is wel eenvoudig, doch is keurig saamgesteld.
Dat de kunst van brood en banketbakkerij ver gaat is te zien in de étalage van den

heer H.J. v.d. SANDE. Een broodkorfmet brood en een kunststuk van marsepain
trekken bijzonder de aandacht.

9
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Mariastraat. (nu Wilhelminastraat tussen de Rozendaalsche1aan en de
Prins-Hendriklaan).

De kapperswinkel van den heer WOERLEE heeft een paar fijne étalages.
Allerlei toilet-artikelen komen door de keurige samenstelling mooi uit.

De winkel van e1ectrische installatie van den heer T.H. JOLINK, hoewel in een hoekje
gelegen, lokt ook een ieder. De schitterende verlichting op rotswerk aangebracht, waar
een stroom van water afkomt, is verrassend.

Begeerlijk ziet de fruit-étalage van den heer T.H. HARMSEN er uit. Op kunstige wijze
prijken de letters H.M.W. op het sappige fruit.

PENSION "NIEUW ROSENDAAL"
ROSENDAALSCHE LAAN H - VELP - TELEF. 444

1ste KLASSE FAM. PENSION
ZOMER. EN WINTERVERBLIJF

PRIMA REFERENTIES
W. E. KLEINHOUT VVV-gids, 1926.

Rozendaalsche laan.
In den poelierswinkel van den heer DRIESSEN trok allerlei gevogelte zeer de

aandacht, de rijwielzaak daarnaast van den heer MANTEL was mooi versierd.
De heer A.J. WESTERVELD (hoek Wilhelminastraat, zuidzijde) had verschillende

mooie étalages van jam, biscuits, wijnen en likeuren.
Naar de étalages van den heer T.G. v.d. CRAATS werden verschillende begeerige

blikken geworpen. Vooral de keurig opgemaakte taart zag er smakelijk uit, zelfs de
feestcommissie had er wel zin in.

Met prachtig fruit was de étalage van den heer H. DE WILDE voorzien en de
sigarenwinkel van den heer H. PETERS trok door de mooie illuminatie met vetglazen
ieders aandacht.

De winkel van W.J. SLEDDERING geeft verschillende soorten van geconserveerde
groenten, vruchten en v1eeschwaren te zien.

Magazijn van Comestibles, Fijne Vleesch-
waren, Bieren, Limonades, Medicinale en
Minerale Wateren - Zee- en Riviervisch

w. J. SLEDDERING
ROSEND. LAAN 3 VELP

TELEFOON 407

•
VVV-gids, 1926.

Parkstraat.
De étalages van den heer B.A. NIJMAN voldoen heel goed, in de een is alles

oud-Hollandsch, terwijl de ander diverse fraaie artikelen te zien geeft. In het nieuw
bijgetrokken gedeelte heeft men een overzicht van allerlei meubelen.

Heel aardig is de eenvoudige éta1age van Mej. de Wed. DEN OTTER. De bekende
doosjes rozijnen vormen de hoofdschotel. Daarnaast bij den heer K. VERSTEEG zijn
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andere schotels van haringsla, huzarensla en kreeft, allen keurig opgemaakt. Het is om
dadelijk aan te beginnen. Ook de gerookte paling en zalm ziet er smaakvol uit.

De onlangs geopende winkel in heerenmodeartikelen van de fa STUITJE EN
BOUMAN heeft voor haar branche een aardige étalage.

Bij den heer DRIESSEN was een groote verscheidenheid gevolgelte geëtaleerd.
THIELES BOEKHANDEL heeft in de étalages Laurentz Jansz. Coster in beeld

gebracht. Natuurlijk trekt dit veel belangstelling. Voor het andere winkelraam is een
keurcollectie foto's van onze Koninklijke familie.

In de auto en rijwielzaak van den heer H. UNK was op een rijwiel een aardige
verlichting aangebracht.

Kerkstraat.
De firma Wed. J. v. BINSBERGEN heeft een nette étalage van wat in haar winkel in

koloniale waren te krijgen is.
Biljoenscheweg.
Het meubelmagazijn van de fa MEKKINK geeft een overzicht van prachtmeubelen

die door deze firma worden geleverd.
Reinaldstraat.
De fa WESTERVELD & ZN heeft een pracht étalage, de gevelversiering met de

verlichting is schitterend. Het maakt met de daarbij geplaatste eerepoort een mooi
geheel.

Sophiastraat.
In de étalage van den heer BURGERS is ook bakkerskunstwerk te zien, bovendien is

de étalage smaakvol.
Hoofdstraat.
De étalages van den heer J. DE WEERT (vooraan Velp) zien er smaakvol uit, zoowel

in letterlijken als ook in figuurlijken zin. In de eene étalage is chocolade en suikerwerken,
terwijl de andere gevuld is met allerlei gebak.

Het Bloemenmagazijn van den heer J. ALBERTS is klein maar fijn. Allerlei bloemen,
doch vooral oranje bloemen zijn er aanwezig.

Het manufacturenmagazijn van den heer VAN DEN BERG ziet er eveneens keurig uit.
Echt fijn is de schoen-étalage van den heer F. BISSELING. Met bekwame hand is

deze étalage gemaakt.
De heer J.J.A. HELING heeft door zijn mooie verlichting een prachtig effect weten

te bereiken.

J. G. A. HEINEMAN
ARCHITECT

KANTOOR HOOFDSTRAAT 56
VELP

VVV-gids.

De bloemensalon van den heer BESSELING is als altijd prachtig. Een schat van
bloemen keurig gerangschikt, maakt van den geheelen winkel een bloementuin, terwijl
voor het kleine zijraam een keurige oranje-étalage is aangebracht.

Horlogerie Précision van den heer JOH. MULLER heeft in zijn étalage allerlei
zilverwerk met daarboven allerlei uurwerken. Ook hij heeft hiervan een mooi geheel
weten te maken.



T. DIMMEN DAL
HOOFDSTRAAT 13~15 ~ VELP -~ TEL. 534

Au t o- en Rij wielhandel
Verhuring van Luxe Auto's

Moderne Reparatie-Inrichting ~ Stalling .. Banden
Olie .. Benzine VVV-gids, 1926.

De firma ALBERT HEIJN (t.o.de Oranjestraat) heeft een paar zeer mooie etalages.
De étalage van koffie enz. is een waar kunstwerk, terwijl de Ranja-etalage vooral de
jeugd zeer aan trekt.

De firma SCHOLTEN (naast Albert Heijn), drogisterij, heeft met zijn fotoartikelen
ook een heel mooie étalage gemaakt, waardoor hij het publiek attent maakt, dat men bij
hem alles kan krijgen om de feesten in blijvende herinnering te houden.

De firma TEN HOVE (hoek Vlashofstraat, westzijde) heeft keurige étalages, die
smaakvol zijn saamgesteld en de h.h. rookers worden hier attent gemaakt op de
verschillende merken sigaren, sigaretten en rookartikelen; vooral de étalage pijpen is
fraai.

De étalages van de firma POUWELS EN DE REGT (t.o.de Vlashofstraat) trekken des
avonds ieders aandacht. Het borstbeeld van H.M. de Koningin omgeven met tal van
oranje electrische lampjes is heel aardig. Ook de winkel trekt door het wisselen der
lichten bijzonder de aandacht.

De eerste Velpsche boekhandel van J.W. DITMAAR (tussen de Vlashofstraat en de
Rozendaalschelaan) maakt in zijn keurige etalage een groote reclame voor onze nieuwe
gidsen van de gemeente Rheden. Zijn buurman, de heer M. LEVY, heeft tal van
parapluien in zijn étalage. Wij hopen ze met de feesten niet noodig te hebben. In zijn
andere etalage prijkt verschillend bontwerk.

De slagerij van den heer TH. J. RUIJS (naast Levy) ziet er smaakvol uit, een heel
verschil bij 7 à 8 jaar geleden.

De heer VUNDERINK (er tegenover) brengt nog het verleden van onze
kunstverlichting in herinnering. Op rij af staan daar de ouderwetsche olielampen, daarna
gas, tot het, wij zouden haast zeggen volmaakte kunstlicht, het electrische. Behalve deze
attractie is er nog een keurige verlichting aangebracht waarvan het hoofdmotief is een W
in nationale kleuren en oranje licht.

De firma HEINEMAN & CO heeft als altijd keurige étalages die smaakvol zijn
samengesteld. De aandacht wordt gevestigd op verschillende stoffen enz. die in het
manufacturenmagazijn verkrijgbaar zijn.

De heer SWART (t.o.de Rozendaalschelaan) heeft zijn étalage mooi versierd.
De daarin geplaatste rijwielen komen mooi voor.

De drogisterij v.h. Het Roode Kruis van den heer A.M. DAM ziet er keurig uit.
In de eene etalage zijn diverse drogistartikelen en in de andere zijn verbandmiddelen
geëtaleerd. Ook deze laatste hopen we evenmin als de parapluien van den heer Levy met
de feesten noodig te hebben.
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DE GELDERSCHE IJZERHANDEL vestigt in zijn mooie etalages de aandacht op
allerlei gereedschappen en huishoudelijke artikelen.

In den boekhandel van den heer W. SCHERMERHORN is een étalage aan de kunst
gewijd. In deze étalage staat een schilderstuk, voorstellende "de drinker".
Gelukkig kennen wij zulke menschen bij onze feesten niet meer. In de andere étalage is
een pracht collectie boekwerken.

Het manufacturenmagazijn van de Wed. VAN ZAANEN ziet er fijn uit. De étalages
zijn mooi, vooral des avonds.

Niemand zal de Hoofdstraat passeeren zonder een blik te werpen in de etalage van
den heer P.C. BECKER (antiquair). Deze antique kamer trekt bijzonder, vooral als des
avonds de oude snotneus zijn schemerend licht werpt door dit ouderwets vertrek.

Meer licht is de sigarenwinkel van den heer G.J. JO RINK. Vroolijk ziet het er hier uit.
Zelfs de sigaretten brengen hier hulde.

De kapperswinkel van den heer KAMERBEEK heeft een paar fijne etalages van
allerlei toiletartikelen.

J. H. KAMERBEEK - KAPPER
HOOFDSTRAAT 49 • VELp· TELEF. 574

SALONS VOOR DAMEg EN HEEREN
MAGAZIJN VAN:

PARFUMERIE~N EN TOILETARTIKELEN.
ATELIER TOT VERVAARDIGEN VAN
ALLE SOORTEN HAARWERKEN

VVV-gids, 1926.

Groot is de voorraad worsten en vleeschwaren in den winkel van den heer ROOD
(Hoofdstraat, hoek Parkstraat, oostzijde), wat voor ons het bewijs is dat de vleeschnood
tot het verleden behoort.

In de étalages van den heer HOLLMANN zijn onderscheidene artikelen geëtaleerd, te
veel om op te noemen. Men kan zien dat de keus (van geschenken, serviezen etc.) bij
hem groot is.

De étalage van het sigarenmagazijn van den heer E.K. v.d. BOVENKAMP is eenvoudig
doch netjes.

De bloemenwinkel van den heer W. HEBINCK is prachtig. In het midden is een zeer
mooi bloemstuk aangebracht.

De dames VAN DIEMEN hebben zeer mooie étalages gemaakt van witte goederen en
handwerken.

De fa FRIKKERS (delicatessen) heeft een keurig fijne etalage van alle artikelen in
zijn winkel voorradig.

De banketbakkerswinkel en lunchroom van den heer J .PETERS (Hoofdstraat, hoek
Stationsstraat, oostzijde) geeft weer kunstwerk te zien zooals wij dat bij hem wel meer
gewoon zijn. De beeltenis van H.M. de Koningin in marsepein is prachtig en ziet er
bekoorlijk uit. De grootste anarchist zou er wel in willen bijten.

Wij herhalen nogmaals dat de winkelweek voor de winkeliersvereeniging een enorm
succes is.

Het is nog mooier omdat het geen wedstrijd is, doch ieder winkelier uit eigen
overtuiging gemeend heeft zijn winkel zoo mooi mogelijk te maken.



Boekennieuws
De Landverhuizers, door G.H. Ligterink. Uitg. De Walburg Pers, Zutphen, 1981,
111 blz., ill. tabellen. f 22,50

De ondertitel van dit boek geeft de inhoud grotendeels weer: Emigratie naar Noord-
Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
Het verscheen in de serie Werken van het Staringinstituut, te Doetinchem. De auteur
overleed eind 1980, juist toen hij het manuscript had voltooid; het werd voor druk en
uitgave klaargemaakt door de directeur van het Staringinstituut, Henk Krosenbrink.
De schrijver toont aan dat de emigratie niet in de eerste plaats het gevolg was van de
vervolgingen, waarvan de Afgescheidenen na 1834 te lijden hadden en dat ook het
percentage Afgescheidenen niet zo groot is als wel werd verondersteld. Ook uit onze
gemeenten vertrokken inwoners naar Amerika in die jaren. De auteur maakt graag van
een mislukte poging om Nederlandse boeren te laten emigreren naar Suriname; daarbij
waren gezinnen uit Rheden (blz. 27). Ook is in het boek een brief opgenomen van de
Velpse emigrant Roelof Sleyster, gericht aan ds. A. Brummelkamp te Arnhem, die
tevens de afgescheiden gemeente van Velp bediende. Deze brief, gedateerd 25 augustus
1846, geschreven in Waupount, Wisconsin, geeft interessante bijzonderheden over het
leven der emigranten (blz. 103). Een keurig uitgegeven, interessant boek.

Weetje nog ...? , door H. Brunnekreeft. Uitgave t.g.v. het 250-jarig bestaan van de
Emmaschool te Dieren. Eigen uitgave, 1981,64 blz., ill.. f 5,- afgehaald aan de school,
Prinsenstraat 23, Dieren.
In het volgend nummer wordt dit boekje uitvoerig besproken.

Luchtbal
door E.!. Kruijswijk lansen

Het was (en is) een gewoon verschijnsel dat dorpsbewoners met dezelfde naam, vooral
wanneer die véél voorkwam, een bijnaam hadden. Je moest toch weten, welke Jansen,
Gerritsen of Klaassen werd bedoeld! Het waren ook wel scheldnamen, die een gebrek of
slechte eigenschap weergaven. Over het ontstaan van één van zo'n bijnaam werd ik door
een oude Velpenaar ingelicht, wijlen mijn oom G.J. Jansen, schilder. Op 1 september
1909 steeg de bekende luchtschipper Van Pottum met een luchtballon op van de weide
aan de Hoofdstraat te Velp. Dit feit wordt vermeld in de Velpsche Courant van 4
september 1909. Die weide strekte zich uit langs de Hoofdstraat, tussen de Beekstraat
(thans President Kennedylaan) ende tuin van villa Leeuwenhoek, hoek Hoofdstraat-
Stationsstraat. Het pand, waarin Apotheek Koek is gevestigd, heet dan ook "Huis in de
Weide". Het zoontje van een zekere Jansen stond met zijn vader naar het opstijgen van
de luchtballon te kijken. Toen het gevaarte zich in de lucht verhief moet het ventje
hebben uitgeroepen: "Kiek, vader, doar geet de luch(t) bal!" Vanaf die tijd zou de
familie "Jansen de Luchtbal" geheten hebben.
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De brand op De Steeg van 22 februari 1813

Een geboren, bejaard Stegenaar deelde mij mee, dat zijn vader hem vertelde, dat de drie
verwoeste huizen (zie het artikel in de Mededelingen van februari 1982, no. 72, blz. 3 en
4) stonden op de plaats, waar men thans "Eltheto", Diepesteeg, aantreft.

H. Kerkkamp

Monumentencommissie

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 1982 zijn de leden benoemd van de
Monumentencommissie der gemeente Rheden. Het zijn mevrouw A. Enklaar -
Hamelynck en drs C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, die de inwoners der
gemeente representeren; voorts de heer W.A. Heineman als vertegenwoordiger van de
architecten, de heer H. Mooibroek, namens de Gelderse Monumentencommissie en de
heer W.J. Meijerink, archivaris der gemeente Rheden. De Monumentencommissie heeft
tot taak het college van B. en W. te adviseren over het plaatsen van panden op een
gemeentelijke monumentenlijst. Het behoeft geen betoog dat wij bijzonder zijn
ingenomen met de vorming van deze commissie!

Bestuur
Het bestuur van onze Kring is thans als volgt samengesteld: Drs C.O.A. baron
Schimmelpenninck van der Oije, voorzitter; P.GJ. Breukink (Deventerweg 96, 7203 AN
Zutphen, tel. 05750 - 17869), le secretaris; Adr. Kolkman, vice-voorzitter en 2de
secretaris; K.J.H. Doude van Troostwijk, penningmeester; W.J. Meijerink, archivaris; E.J.
Kruijswijk Jansen, redacteur Mededelingen; mevrouw J.C. Roosmale Nepveu - van
Apeldoorn.

Contributie
De leden hebben onlangs een acceptkaart ontvangen voor de betaling der contributie
1982. Wie nog niet tot betaling overging, wordt verzocht dit alsnog te doen.
De contributie bedraagt voor afzonderlijke leden minimaal f 15,- per jaar; voor
echtparen minimaal f 20,- per jaar.

Leden, werft leden!

Wie leden wil werven, een zeer toe te juichen bezigheid, dient te weten, wat het doel is
van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal; ook, welke activiteiten ontwikkeld
worden. Het doel: de bevordering van de kennis der geschiedenis van de gemeenten
Rheden en Rozendaal. Activiteiten: het houden van lezingen en excursies en het
stimuleren van historisch onderzoek. De Kring heeft steeds initiatieven genomen op
het gebied van de monumentenzorg. De leden ontvangen 3 maal per jaar gratis het
tijdschrift "Mededelingen, waarin historische artikelen en verenigingsnieuws opgenomen
worden. De verzamelingen van de Kring zijn te raadplegen in het Gemeentearchief van
Rheden, Gemeentehuis, De Steeg.



Stichting Behoud Kruidenierswinkel Fa Wijlhuizen te Velp

Dank zij het werk van onze Stichting kon de uit 1882 daterende, authentieke
kruidenierswinkel aan de Emmastraat in Velp blijven bestaan. Na de pensionering van
winkelier G. Minkman in 1977 draagt de familie Tuininga zorg dat de zaak op de oude
voet wordt voortgezet. U vindt toch ook dat deze zeldzame oude kruidenierswinkel een
sieraad voor de Emmastraat moet blijven? Dank zij de van vele kanten geboden
financiële steun - niet in het minst van de Velpenaren! - kon de Stichting pand en
interieur fraai laten restaureren. Maar het onderhoud blijft, ook van de originele
inventaris. Zo moest onlangs nog de oude koffiebrander grondig worden hersteld.
Ook uw gift zou ten goede komen aan ons streven. Bijdragen kunnen gestort worden op
postrekening 38.35.493 t.n.v. de Stichting Behoud Kruidenierswinkel Fa Wijlhuizen te
Velp of op rekening nr. 48.39.78.760 van de Stichting bij de Amrobank te Velp.

Het bestuur:

E.J. Kruijswijk Jansen, voorzitter

W.J. Meijerink, Methorsterweg 19,
6991 TW Rheden, secretaris

J .M. Kousbroek, penningmeester

P.B.M. Bolwerk

Mr H. Minkman

Mevrouw J. de Vries - Gorter
Mr P.A. Withaar

W.A. Heineman, adviseur
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