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50 jaar geleden, de oranjefeesten
in Rheden en Rozendaal bij het huwelijk
van Prinses Juliana en Prins Bernhard,
september 1936 - januari 1937
door E.I. Kruyswijk-Jansen

Juliana van Nassau,
Nu wij blij Uw feestdag vieren
Bij het wapp 'ren der banieren
Van oranje, rood, wit, blauw,
Klinke blij onz' kinderzang
"luliana, leve lang!"

Uw geluk is onze vreugd;
Dat nog vele lange jaren
God Oranje moge sparen,
Is de wens der Velpse jeugd!
Leef nog lang gezond en blij
Met Prins Bernhard aan Uw zij.

Dit feestlied, gemaakt door het hoofd der R.K. jongensschool, J .F. ten Berge,
wordt door de Velpse schooljeugd herhaaldelijk aangeheven, op de wijs van
wakk're jongens, hollands trots", in de vreugdevolle dagen die voorafgaan
aan het vorstelijk huwelijk. Het zal in de andere dorpen van onze gemeenten,
dan wel met andere wijs en woorden, niet anders zijn gegaan.
Want feestelijke dagen zijn het, nadat op dinsdag 8 september 1936 koningin
Wilhelmina persoonlijk door de radio het Nederlandse volk heeft meegedeeld
dat haar dochter Juliana zich heeft verloofd met de Duitse prins Bernhard van
Lippe Biesterfeld, van wie men nog nooit heeft gehoord. "Een golf van vreug-
de gaat door het land. Was er in de pers de laatste tijd zelfs niet vrij openlijk
op gezinspeeld, dat er gevaar bestond voor het uitsterven van onze roemruchte
dynastie?" 1)

Onmiddellijk na het vernemen van de blijde boodschap worden de handen uit
de mouwen gestoken. Op uitnodiging van het Provinciaal Comité wordt in de
gemeente Rheden een commissie gevormd die de inzameling van gelden voor
een nationaal huldeblijk zal terhand nemen. Leden zijn: Mr. A. baron van
Heeckeren van Keil, De Steeg; mv. H.A. van Reigersberg Versluijs-baronesse
Schimmelpenninck van der Oije, Velp; G.E. Lüps, Velp; W.F.C.H. graaf van
Aldenburg Bentinck en Waldeck Limpurg, De Steeg; mr. J.S. Wurfbain,
Spankeren; mr. Th. Rijnenberg, gemeentesecretaris. Ere-voorzitter wordt
burgemeester W.Th.C. Zimmerman. Tevens wordt er een comité van aanbe-
veling gevormd. De collecte, gehouden in de gemeente Rheden op 21 novem-
ber brengt f 1552,55 op. Een luttel bedrag? Men bedenke dat het volop cri-
sistijd is! Het comité werkt overigens bijzonder zuinig, want voor de gemaakte
kosten wordt slechts f 9,50 afgetrokken.
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De overheid doet meer. Van regeringswege wordt voorde schoolkinderen een
rijmprent beschikbaar gesteld, die op de dag van het huwelijk, 7 januari 1937,
wordt uitgereikt. De prent met een gedicht van P.e. Boutens, met houtsneden
versierd door A. van der Vossen, wordt hier en daar in het land afgewezen
en dus niet uitgedeeld wegens 'erotische zinsneden', die men de kinderen niet
wil laten lezen. De dichter was reeds gedwongen het laatste couplet terug te
nemen waarin hij zinspeelde op een kroonprins die wel eens geboren zou kun-
nen worden! Maar wat te denken van de volgende regels:
De dagen keerden licht van lust,
De nachten van beloften zwoel -
Mijn hart, door 't, blinde bloed ontrust,
Als in een doolhof op gevoel
Tastte riaar ongeweten doel. ...

De rijmprent is in onze gemeenten toch uitgereikt!

De Bond van Oranjeverenigingen in de gemeente Rheden stuurt op 9 septem-
ber een telegram met gelukwens naar het vorstelijk paar.

Op zaterdag 12 september wordt een nationale feestdag uitgeschreven. De
scholen, banken en gemeentelijke kantoren - die in die tijd op zaterdagoch-
tend open waren - zijn gesloten, maar de fabrieken werken door "omdat er
toch geen feestelijkheden in de dorpen waren georganiseerd".

De Velpsche Courant met kopbladen voor de afzonderlijke dorpen, waaraan
we reeds het een en ander ontleenden, is onze gids bij de beschrijving der
feestelij kheden.

VELP
Reeds op woensdag 9 september organiseert de vereniging Velp Voor Oranje
een 'grootschen' fakkeloptocht, beginnend bij het politiebureau en het Model-
hoeveterrein, toen nog niet volgebouwd, gelegen tussen de Bosweg en de
Parkstraat-Rozendaalselaan, Daar worden toespraken gehouden door burge-
meester Zimmerman en de wnd voorzitter van V.V.O. W. de Koning OHzn.
Allerlei verenigingen lopen mee; ook de groep Velp van de NSB en de Natio-
nale Jeugdstorm! We komen ze in de volgende optochten niet meer tegen.
Anti-Duits is men bepaald niet: niet alleen wordt het Wilhelmus aangeheven,
maar ook het Duitse Volkslied wordt gespeeld. De stoet wordt ontbonden in
de Wilhelminastraat.

Winkelier F. Tap uit de IJsselstraat vindt dat bij een verloving een cadeau
moet worden gegeven. Hij stuurt per OTM een zelfgefokte, oranjekleurige
kanarie naar de prinses.

Het leeuwendeel der feestelijkheden neemt Velp Voor Oranje voor haar reke-
ning, maar ook de Oranjevereniging Ommershof is paraat. Telegrammen en
gelukwensen worden door haar verzonden aan H.M. de Koningin. H.K.H.
Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard.
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Eind oktober beginnen de voorbereidingen voor een nationale feestweek rond
het aanstaande huwelijk. Een plaatselijk comité wordt opgericht, waarvan
mr A. van Giffen, voorzitter van VVVAlgemeen Belang voor Velp en Rozen-
daal de leiding op zich neemt. Alle winkeliers worden verzocht mee te doen
met een grote etalagewedstrijd die van 19 t/m 23 december wordt gehouden.
Velp Voor Oranje heeft daarvoor geldprijzen in de vorm van waardebonnen
beschikbaar gesteld tot een bedrag van totaal f 150,00. Deze geste is mogelijk
dank zij een huis aan huiscollecte die f 1150,00 opbrengt, ruim genoeg om ook
een goed doel te gedenken. "Gedacht wordt aan de lieve kinderen in het zie-
kenhuis, de misdeelden in huize Kindervreugd en natuurlijk aan de gezellige
oudjes van Oosterwolde". 2)

Buurten en straten komen in actie voor versiering en het oprichten van ere-
poorten, zoals in de Overhagense- en Moeshofweg en in de wijk Ommershof.
In de Emmastraat maakt een commissie, bestaande uit de winkeliers J. Jansen
van Voorst, Th. Wijlhuizen en J.F.P. Brons plannen voor een royale versie-
ring. Op Alteveer gaat elke avond om 7 uur een der bewoners rond met een
bel om werkkrachten bij elkaar te roepen voor het maken van slingers.
De besturen van de buurtvereniging Onderling Genoegen en IJssel kom delen
echter mee dat met meerderheid van stemmen is besloten niet aan het nationa-
le feest deel te nemen wegens de grote werkloosheid en de financiële moeilijk-
heden. Ook de muziekvereniging PALVU (Proletariërs Aller Landen Verenigt
U) 3) weigert mee te doen in de te houden optocht. Een tegenvaller voor de
organisatoren die nu genoodzaakt zijn uit Doesburg een muziekcorps te laten
komen.
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De Velpsche Harmonie maakt vrij-
dagsavonds de 18e december al een
rondgang, daarmee de feestweek in-
zettend. Enthousiasme alom. "Een
huis zonder vlag is bijna niet te vin-
den. De verlichting is in één woord
schitterend" .

Dat moeten de bewoners van
Oosterwolde zien, vindt een onbe-
kende plaatsgenoot. Hij huurt vier
auto's die op zaterdagmorgen een
rondrit maken van een uur met
hulpbehoevenden, die anders van
deze aanblik verstoken zouden zijn
gebleven.

Op zaterdag 19 december wordt
door het versierde dorp een grote
optocht gehouden. Trompetters van
de Rijdende Artillerie (de Gele Rij-
ders) uit Arnhem openen de stoet
op de Rozendaalselaan. Talrijke



verenigingen presenteren zich, al of niet een praalwagen begeleidend. De be-
woners van Overhagense- en Moeshofweg hebben het kerkje de Oude Jan op
verkleinde schaal op de wagen geplaatst, die van de Reinaldstraat vertonen
hertog Reinald in de gevangenis, Velp Voor Oranje beeldt een bezoek van
prins Willem III met gemalin aan Velp en Rozendaal uit, de verenigingen Het
Nuthoen en Het Raskonijn presenteren zich evenals de Velpsche Woudlopers,
jongelings- en meisjesverenigingen, sport- en voetbalclubs. De lange stoet de-
fileert voor de autoriteiten en wordt uiteindelijk in de Kerkallee ontbonden.
Van deze optocht heeft de kastelein van De Vereeniging, P. Wigman, een film
laten maken; die is helaas momenteel onvindbaar. 4)

's Maandags wordt in de Ned. Hervormde Kerk een wijdingsavond gehouden
met medewerking van de Chr. Gemengede zangvereniging Halleluja en het
Chr. mannenkoor Zingt den Heere. In de tuinzaal van hotel Naeff treedt de
damesvereniging Cecelia op, alsmede een ensemble van ingezetenen. 5) In de
Vereeniging zingt het Velps Mannenkoor en er wordt een oranjeballet
opgevoerd.

De volgende avond wordt er op de Achtsprong een boom geplant ter herinne-
ring aan het feest. In de Vijverlaan wordt een stoet gevormd. Kabouters op
een wagen helpen bij het planten, leden van de verenigde Floralia zorgen voor
verlichting. Het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Kon. Mij voor
Tuinbouw en Plantkunde, de initiatoren, lopen achter de wagen op de maat
van de muziek der Velpsche Harmonie. Voorzitter J. Radstaake voert het
woord. De burgemeester, de voorzitter van VVO, de gemeentesecretaris en de
bestuurleden van Tuinbouw en Plantkunde en Floralia, allen werpen een

5



schep aarde op de wortels van de geplante boom. "Het was een typisch ge-
zicht, die heeren met hooge hoeden met een schop in de hand te zien".
De boom wordt tenslotte overgedragen aan de gemeente.

's Woensdags wordt op de scholen feest gevierd. Ieder kind krijgt een taartje
en een reep chocolade en ook de patiëntjes in het ziekenhuis en de bewoners
van huize Kindervreugd delen in de tractatie. Om elf uur is er een aubade.
Onder leiding van de onderwijzer J. Oostenbrink zingen de kinderen o.a. het
lied, waarmee dit overzicht begint.

's Avonds alweer een optocht met een gezellig samenzijn na afloop in De Ver-
eeniging. Hier wordt de voorzitter van VVO, W.R.C. de Roo gehuldigd door
de meer dan 200 aanwezigen. Deze houdt een toespraak waarin hij meedeelt
dat Velp, wat de kwaliteit der versieringen betreft, in Nederland op de derde
plaats staat en dat niet minder dan 160 winkeliers meedoen aan de
etalagewedstrij d.

Het zijn slechte tijden, vandaar het initiatief van P. Wigman om op de huwe-
lijksdag in zijn restaurant De Vereeniging een grote feestmaaltijd aan te rich-
ten voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen in de leeftijd van 8 tot
12jaar. Hij zelf stelt gratis 50 maaltijden beschikbaar, onbekende weldoeners
doen dat voor 20, resp. 10 kinderen. Voor een feestmaaltijd wordt 50 cent be-
rekend, waarvoor een bal gehakt, aardappelen, doperwtjes of slaboontjes en
pudding met bessensap toe wordt opgediend. Groenteman Harmsen geeft elk
kind - er zijn er 585 - een sinaasappel, banketbakker Teunissen doet er een
paar bruidssuikers bij en winkelier J. Wigman biedt elk kind een envelop aan
-met plakplaat en bijbehorende figuren. De maaltijd is op 7 januari gehouden
in twee delen, om 12 uur en om 15 uur. De leiding berust bij het schoolhoofd
J .A.M. Koopman. Belangstellenden, waaronder de wethouders Messelink en
Meijer en de gemeentesecretaris slaan de tweede maaltijd gade vanaf het
balkon.
Er wordt meer goeds verricht op die 7e januari. Door de goede zorgen van
VVO en dank zij vele milde gevers worden ruim 300 uitdelingen gedaan onder
de meest misdeelden in de vorm van pakketten levensmiddelen.
Het bestuur van VVO brengt een bezoek aan Oosterwolde, toen nog het enige
bejaardenhuis in Velp, om de bewoners te tracteren op gebakjes en sigaren.
Bestuurslid J .G.A. Heineman houdt een toespraak en om de feestvreugde te
verhogen laat de feestcommissie Reinaldstraat een blik fijne koekjes bezor-
gen, terwijl de heer K(oens) 5 slachtkippen stuurt voor de soep.
Het kan niet op!

De oranjevereniging Ommershof organiseert op de dag van het huwelijk een
kinderfeest met optocht en poppenkastvoorstellingen. De dag wordt besloten
met nog eens een optocht, waaraan nu ook PALVU mee doet. De heer
P. Wigman heeft in Arnhem een "gouden koets" gehuurd, die geheel verlicht
meerijdt in de stoet. "Wat zou de samenleving een paradijs op aarde kunnen
zijn als de geest en de samenwerking van de Velpse ingezetenen gedurende de
laatste weken konden blijven voortbestaan, ook na de feesten", verzucht onze
verslaggever.
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RHEDEN

Hier worden de feestelijkheden ingeluid met een lampionoptocht op 11 sep-
tember, georganiseerd door de vereniging Rheden en Worth-Rheden Voor
Oranje en Rhedens Dorpsbelang. Per circulaire wordt de bevolking opgeroe-
pen om te beraadslagen op welke wijze het dorp zal feest vieren. Een comité
wordt opgericht, waarvan de heer Rijkenbarg voorzitter wordt. Secretaris is
de heer Harbers, penningmeester de heer Schut - deze vertegenwoordigt de
R.K. inwoners en men vraagt zich af of die in die tijd zozeer apart stonden,
dat ze geen lid waren van de beide genoemde verenigingen. Algemeen adjunct
is heer lansen.
Er komt ook een ere-comité, waarin zitting nemen: Burgemeester Zimmer-
man, mevr. Van Sminia, freule Brantsen, mej. Wurfbain, hr. Wisboom,
pastoor Paping en de predikanten Keizer en Buinink.

In december wordt een collecte gehouden teneinde de armen van het dorp een
feestgave te kunnen aanbieden.

Op zaterdag 19 december beginnen de feestelijkheden met een gecostumeerde
voetbalwedstrijd op het Thomassenterrein. Scheidsrechter is Ph.P .Onck. Met
de kolossale bal van 1m middellijn worden geen goals gemaakt, maar de pret
is er niet minder om. Men zingt het voetbalfeestlied en de voorzitter van de
voetbalclub Rheden, Kruitbosch, overhandigt een oorkonde aan de scheids-
rechter. Dan komt de meisjesvereniging long Rheden het veld op om, onder
leiding van mevr. Oninck-te Weehel een "Oranjeboom" met linten uit te voe-
ren. Rhedens fanfarekorps organiseert 's avonds een optocht, waarbij de voet-
ballers in hun costuum van 's middags meelopen. Wanneer de stoet Ons Huis
passeert wordt bengaals vuur ontstoken.

Op de dag van het vorstelijk huwelijk worden allereerst de klokken geluid. 's
Middags is er een grote optocht met wel 37 inzendingen: groepen, clubs, per-
sonen, praalwagens. Men ziet o.a. de Negus van Abessinië, gezeten op een wit
paard, begeleid door een onderdaan, voorbijtrekken; een dame, geheel in
oranje gekleed op een zwart paard, begeleid door een page in oranje kleding;
een postkoets; de hengelvereniging met gebakken vis, die verkocht wordt; een
schoolklas uit de oude tijd; een wagen met zigeuners die zgn. iets bij de winke-
liers wegkapen enz.

Om 6 uur volgt een dankdienst in het Verenigingsgebouw, waar voorgaan
ds. Plantagie (Dieren), pater Verzet (Velp) en ds. Buinink. Er gaat een tele-
gram naar het vorstelijk paar: "De bewoners van het dorp Rheden wenschen
U van harte geluk, hopen dat Gods onmisbare zegen Uw verderen levensweg
moge behoeden, betuigen spontaan hun aanhankelijkheid aan ons
Vorstenhuis" .
In Ons Huis wordt onder grote belangstelling door de gezamenlijke toneelver-
enigingen "Willy's trouwdag" opgevoerd. Een toepasselijke titel. Bal na!
In het Verenigingsgebouw zingen het R.K. mannenkoor en de zangvereniging
Halleluja. Ook de mondharmonicavereniging concerteert en uit volle borst
zingt men vaderlandse liederen. Voor deze volkszang was te voren reeds geoe-
fend in het gebouw Silo.
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Op vrijdag 8 januari is er een feest voor de schooljeugd: poppenkast, film en
tractatie. Men vindt het kennelijk jammer dat de grote optocht slechts één
keer te zien is geweest; dus volgt een herhaling op zaterdag. Burgemeester
Zimmerman is met twee wethouders aanwezig. Willy's trouwdag" wordt nog
eens opgevoerd en weer is er bal na afloop.

Het feest eindigt pas op maandagavond 11januari. Dan wordt onder grote be
langstelling de film vertoond die op de dag van het huwelijk in Den Haag is
opgenomen. Vanaf 7 uur is er elk half uur een voorstelling.

DE STEEG

De vorstelijke verloving is aanleiding om dorpsomroeper Verhaaff bij bek-
kenslag de ingezetenen op te laten roepen tot deelname aan de 's avonds te
houden optocht. Met het muziekgezelschap Excelsior voorop trekt men door
het dorp. De kinderen worden getracteerd door baron van Heeckeren van
Keil; de voorzitter van de vereniging De Steeg en Havikerwaard Voor Oranje
eh. Tromp Meesters voert het woord. Een comité wordt opgericht om de
feesten voor te bereiden, waarvan de heer Tromp Meesters voorzitter wordt,
F.l. Lagerwey secretaris en mevr. A.M. Hermsen-Beumer penningmeesteres-
se. De schoolhoofden A. Muller en H.l. Pierik organiseren de kinderfeesten.

Het dorp wordt versierd, maar we krijgen de indruk dat niet iedereen enthou-
siast is: "Enkele bewoners met behulp van hardwerkende werklozen hebben
alles gedaan. Nu is er een mooie gelegenheid voor alle bewoners en zeker voor
hen, die slechts matig steunden, iets goed te maken. Laat allen eens kijken af
er een heel of aangebroken kistje sigaren of iets dergelijks in huis aanwezig
is en dit ter beschikking stellen Toe Hoofdstraatbewoners. toont nu ook
eens Uwe waardering Stelt ons niet teleur".
De Bentincklaan krijgt de eerste prijs voor straatversiering, de Diepesteeg de
tweede en de Waldeck Limpurglaan de derde. Een troostprijs is er nog voor
de Parallelweg.'

Van 2 t/m 4 januari wordt in hotel Het Wapen van Athlone een Indische ten-
toonstelling gehouden; men kan er tevens Indisch eten en drinken. Klapstuk
is een schilderij, vervaardigd uit rietsuiker en bestemd tot huwelijkscadeau
voor het jonge paar.

De nog niet schoolgaande jeugd wordt op 6 januari onthaald op een kopje
chocolademelk en koekjes en een leuke tekenfilm. De leerplichtige kinderen
krijgen op de dag van het huwelijk een filmvertoning en tractatie in
Benvenuto. b)
Deze dag is dan al begonnen met klokgeluid en aubade. Op het Bentinckplein
wordt ter herinnering een moeraseik geplant en overgedragen aan de gemeen-
te. Die wordt vertegenwoordigd door drie wethouders en de secretaris. Onder
de tonen van Excelsior wordt om de boom gedanst "eendrachtelijk, door jong
en oud, rijk en arm". 's Avonds is er in het gebouw St Joseph een feestelijke
samenkomst, waar pater Verzet uit Velp en het Rozendaalse schoolhoofd
M.l. Leenders het woord voeren. De laatste, bekend spreker en auteur van
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o.a. boeken over ons koningshuis, heeft als onderwerp "Twee Koningskinde-
ren". Ter opluisterring zingen het Steegs Gemengd Koor en het RK Dames-
koor Sursum Corda.

Op 9 januari wordt tot besluit aan de werkloze Stegenaren een pakket le-
vensmiddelen, sigaren en een pakje tabak uitgereikt. Men leeft nog in de tijd
van "Het is geen man die niet rooken kan" en "Een tevreden roker is geen
onruststoker" !

ELLECOM

Ook hier komt de bevolking op de been wanneer de verloving van Prinses Juli-
ana en Prins Bernhard bekend wordt gemaakt. Men aarzelt nog om "achter
de muziek aan te gaan" van Excelsior, maar wanneer de voorzitter van Ell-
corns Belang, S. Willink het voorbeeld geeft, loopt iedereen mee.

Een comité wordt opgericht ter voorbereiding van de festiviteiten, waarvan mr
T.J .T. Noyon voorzitter wordt. De hotel- en caféhouders Wentink, Bosch en
Altena zullen een passend programma opstellen.

De Ellecommer A.Th. Houwen maakt zowaar een feestlied van vier couplet-
ten, hetwelk door hem wordt aangeboden aan het prinselijk paar.
Hoogstdeszelfs toestemming komt af om het lied te zingen en uit te geven.

Op de grote dag, 7 januari, klinkt klokgeluid. Een kerkdienst wordt gehouden
en bij huize Bergstein wordt een herinneringsboom geplant. Het gemeente-
bestuur, vertegenwoordigd door de wethouders Messeling en Meyer met de ge-
meentesecretaris aanvaarden de boom.

's Middags is er een muzikale rondgang met de schooljeugd, die besloten
wordt met een feest in de Kapel. 7) De Christelijke verenigingen organiseren
daar 's avonds een feestavond en in café Altena (nu Het Witte Huis) treedt
dan het Duo Koehoorn op. "Het was een avond voloranjejool, zoals men
zich nergens beter kon wenschen".

DIEREN

In Dieren is de bekendmaking van de verloving van Prinses Juliana en Prins
Bernhard aanleiding tot het houden van een muzikale rondgang door het Har-
moniekorps. Reeds de volgende dag wordt de oranjevereniging, of liever -
commissie Prinsenstraat opgericht, om een buurtfeest voor te bereiden.
De Spoorstraat blijft niet achter en uiteindelijk worden er in Dieren niet ,min-
der dan 15 van dergelijke comité's opgericht. Daardoor lijkt het aanvankelijk
niet mogelijk om een centraal feest te organiseren en heel wat vergaderingen
zijn nodig om de festiviteiten in gemeenschappelijke banen te leiden.

Op donderdag 10 september wordt een "plechtige, indrukwekkende samen-
komst" in de Ned. Hervormde kerk gehouden, waarin de predikanten Muller
en Plantagie het woord voeren. En op zaterdagavond trekt een fakkeloptocht
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door het dorp. Het oprichten van buurtcomité's gaat door: Zutphensestraat-
weg en Kattenberg stichten er één, Kerkstraat en Veerstraat doen hetzelfde.
Zo ook de Lagestraat en het Wilhelminaplein met omgeving. Het is te begrij-
pen dat de krant schrijft "Enthousiasme, doch geen eendracht". De voorzit-
ter van de vereniging Algemeen Belang, W. Overweg, roept de Oranjecommis-
sie (voorzitter dr Prakken), de Vereniging Voor Dieren en Oranje (voorzitter
J. W. Langwarden) èn de buurtcomité's bijeen om versplintering tegen te gaan
en te komen tot een gemeenschappelijk feest. Men voelt niets voor een cen-
traal feest in de voormalige timmerfabriek van Jongepier en geeft er de voor-
keur aan de eigen straat of buurt te versieren. 8) Wel gaat men er mee akkoord
dat voor de kinderen centrale feestelijkheden georganiseerd zullen worden. De
collecte die dat mogelijk moet maken brengt ca f 380,00 op, maar door een
geste van een onbekend gever wordt uiteindelijk ca f 800,00 bijeengebracht.

De buurtcomité's hebben eer van hun werk: "Veel moois valt er 's avonds te
zien wanneer de verlichtingen zijn ontstoken en vooral de illuminatie van het
grote gebouw der firma Katz (Spoorstraat, hoek Hogestraat) trekt bijzonder
de aandacht". De krant van 5 januari kan opgelucht mededelen dat "Dieren
is gereed feest te vieren. Dieren brandt zelfs van verlangen te feesten en uiting
te geven aan haar gevoelens ten opzichte van Nederland en Oranje".

Het komt allemaal uit: "Algemeener , spontaner, grootseher feestviering heb-
ben we in ons dorp nimmer meegemaakt", aldus de verslaggever.

Op woensdag 6 januari wordt voor de schooljeugd in de zaal van hotel De
Kroon een oranjefilm vertoond; de ca 1000 kinderen krijgen elk een reep cho-
cola. 9) Voor de ouderen wordt 's avonds de filmvertoning enkele malen her-
haald. In het gebouw van de Ned. Protestanten Bond en de synagoge
(Spoorstraat) worden alvast "indrukwekkende diensten" gehouden.
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De dag van het huwelijk, 7 januari, wordt met klokgelui geopend. Vervolgens
worden de inwoners ter kerke geroepen en dan wordt het stil op straat. "Ieder-
een zit blijkbaar de plechtigheden te Den Haag op de radio te beluisteren".
Daarna wordt op het Wilhelminaplein de jeugd verzameld voor samenzang en
rondgang.
De dag wordt besloten met een grote optocht. "Het keurige versierde Wilhel-
minaplein met de geillumineerde muziektent en de smaakvol versierde
Gazelle-rijwielfabriek in floodlight biedt een fantastische indruk. 10) Honder-
den lampions, fakkels en gaslampen steken boven de kleurig en bont uitge-
doste mensenmassa uit, vaandels, vlaggen en spandoeken worden
meegedragen" .
Een fraai vuurwerk, waarvoor duizenden mensen zijn samengestroomd,
vormt een waardig slot van de grote feestdag.

Aardig is het om in dit verband melding te maken van het initiatief van de Vel-
penaar E. van Stuyvenberg, verslaggever van de Velpsche Courant. Hij stelt
voor het huis en landgoed Het Hof te Dieren aan te kopen en dat vervolgens
ten geschenke te geven aan Prinses Juliana en Prins Bernhard. Hij schrijft in
de krant dat hij er van overtuigd is dat de erven van dr R.F. baron van Heec-
keren van Wassenaar wel bereid zullen zijn aan dit plan mee te werken. Het
Oranjehuis was immers in het verleden eigenaar van het Hof! Dit plan heeft
echter nimmer een vervolg gehad.

SPANKEREN

Hier beginnen de feestelijkheden met een muzikale rondgang door het mu-
ziekcorps Wilhelmina en de vertoning van de "verlovingsfilm" . In de school
wordt vergaderd over het aanstaande feest. Kinderen, maar ook ouderen krij-
gen een zaal feest en erebogen zullen verrijzen. Op 19 december wordt in
De Luchte een oranjebal gehouden.

De dag van het vorstelijk huwelijk begint met een plechtige kerkdienst en
's middags is er een optocht, waarin een wagen meerijdt met de versierde Juli-
anaboom. Die wordt geplant op de hoek Overweg-Dorpsweg.

Maar het eigenlijke feest vindt plaats op zaterdag 9 januari. Dan wordt in de
zaal van De Sluis 11) een grote feestavond georganiseerd, waaraan de muzi-
kanten van Wilhelmina en de zangvereniging Ons Genoegen medewerking ver-
lenen. Wilhelmina brengt o.a. de Huzarenmars van H. Kahrels te gehore. Dat
was de eerste dirigent van Wilhelmina, tevens kapelmeester van het Vierde Re-
giment Huzaren en deze mars werd indertijd door hem aan Koning Willem 111
opgedragen.
Na de opvoering van de klucht" Als de klok heeft drie geslagen" "gaan stoe-
len en tafels opzij en wordt er gedanst, gehost, gezongen en geklonken op de
vorstelijke personen alsof het een paar uit het dorp gold".

LAAG SOEREN·

Ook in Laag Soeren brengt het bericht van de verloving de bevolking op de
been. Op initiatief van de Oranjecommissie wordt 's avonds een optocht met
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ROZENDAAL

lampions en fakkels gehouden, waaraan niet alleen alle schoolkinderen mee-
doen, maar ook zo goed als de hele burgerij. Het muziekkorps Sempre Cres-
cendo gaat voorop en geeft na afloop een concert "op de Hietwortel".

Op de dag van het huwelijk wordt 's middags weer een optocht gehouden met
Sempre Crescendo aan het hoofd om een Julianaboom te planten. Dr Hart-
man, geneesheer-directeur van de geneeskundige inrichting Bethesda, houdt
een toespraak. 12) Daarna worden de kinderen in de school onthaald op een
tractatie en een filmvoorstelling. 's Avonds komt het slot met een lampionop-
tocht, vuurwerk en feest in de café's.

Sinds mensenheugenis viert men in Rozendaal eigen knusse oranjefeesten met
de hele bevolking. Ook nu wordt bewezen dat een klein dorp best in staat is
om een prima feest te organiseren.
Op de avond van de verlovingsdag haalt traditiegetrouw de Rozendaalse Ka-
pel het vaandel af op het kasteel voor een muzikale rondgang. Die wordt
besloten met een huldiging van de burgemeester als vertegenwoordiger van het
vorstenhuis.
De bewoners van de Rozendaalse watermolen versieren de Ligusterhaag langs
de Ringallee met oranje Afrikaantjes, die de woorden "Lang leve Juliana en
Bernhard" vormen. 13)

12

Een comité wordt gevormd tijdens een vergadering in de school. Dat is tevens
de start van de Oranjevereniging Rozendaal. Beschermvrouwe wordt Douai-
rière Van Pallandt-Loudon, ere-voorzitter W.F.T. baron van Pallandt van
Rosendael, voorzitter burgemeester O.M.M. baron d' Angest d'Yvoy van Mij-
drecht, leden M.J. Leendertse, H. Belt, A.F.W. Schreurs, J. Gerritsen en
G. Peters.

De collecte voor het nationaal geschenk brengt f 125,00 op.

De Oranjevereniging organiseert op 6 januari een bijzondere avond in de
kerk. Vooraf speelt organist A.H. Warnars nationale liederen, voorts treden
het zangkoor Zanglust en het Arnhems Instrumentaal OAV-trio op. De burge-
meester opent en het schoolhoofd de heer Leendertse houdt een rede in twee
delen, getiteld "Twee Koningskinderen".

Dinsdagmiddag vieren de kinderen feest in het paviljoen van hotel Rosendael
en op de dag van het huwelijk, 7 januari, komt men 's middags op het plein
voor het kasteel bijeen om een rondgang met muziek te houden.
Bij de school wordt door de kasteelvrouwe Douairière Van Pallandt-Loudon
een herinneringsboom geplant en daarna is er een gezellig samenzijn voor de
ouderen in het paviljoen van hotel Rosendael.

Ondanks de economisch ongustige tijd heeft men, zoals we hebben gezien, in
alle dorpen van Rheden en Rozendaal kans gezien feest te vieren in eendrachti-
ge zin.
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Noten

1. Ben van Kaam, Parade der Mannenbroeders, Wageningen, 8e dr. 1964, bI. 232.
2. Kindervreugd was een particulier tehuis voor kinderen, Alteveer 23, die om de een of andere

reden niet bij hun ouders woonden. Oosterwolde is het nog steeds bestaande bejaardenhuis
aan de Reinaldstraat.

3. PALVU het tegenwoordig Kunst aan het Volk.
4. Café-restaurant De Vereeniging heet nu Gildebroeders, Wilhelminastraat 3.
5. Hotel Naeff stond aan de Hoofdstraat, waarnu het gelijknamige flatgebouw staat; de tuinzaal

was er tegenover gelegen.
6. Benvenuto was toen nog een café, maar is sindsdien gesloopt. Het stond naast de Oude Post,

de kapperszaak aan de Hoofdstraat.
7. In de vm. Kapel, Zutphensestraat, is nu de sauna Wellecom gevestigd.
8. De timmerfabriek van Jongepier stond op de hoek Spankerenseweg-Enkweg. Na de oorlog

kwam daar de caravan fabriek PAF
9. Hotel De Kroon, Hogestraat 5, is gesloopt en maakte plaats voor nieuwe woningen.
10. De muziektent op het Wilhelminaplein moest plaats maken voor een plantsoen.
11. Café-restaurant De Sluis stond aan de Zutphensestraatweg, naast het oude sluizencomplex .

. Men had daar een fraai uitzicht over de IJssel. Het gebouw werd gesloopt voor de bouw van
de nieuwe sluis.

12. Bethesda, later Amsterda, heet nu inrichting Soeria.
13. De Rozendaalse watermolen met woonhuis brandde af bij de bevrijding van Velp en Rozen-

daal in april 1945.

Nogmaals, de heraut Gelre door H. Stam

In het vorige nummer van onze Mededelingen (januari 1987) mocht ik iets pu-
bliceren over een heraut Gelre die zich in 1407 in Rhede vestigde. In de onder
deze bijdrage gegeven bronvermelding, Bijdr. en Meded. Gelre 1954 (niet
1854!) werd door Dr. F. Gorissen aan deze man de samenstelling, althans van
het tekstgedeelte, van het Wapenboek Gelre toegeschreven. Aangezien de
naam van deze heraut tot dan toe onbekend was stipte ik deze bijzonderheid
aan.
Ons medelid, de heer D.J.G. Buurman te Velp. maakte mij er op attent dat
vorig jaar een nadere studie over deze heraut, van de hand van de heer
W. van Anrooy, verschenen was in de Bijdragen en Mededelingen van het
Historisch Genootschap, Il. 1986. In deze recente publicatie zouden nieuwe
aspecten betreffende deze heraut Gelre aan het licht gekomen zijn.
Nu was aan Dr. Gorissen's studie, die in 1954 verscheen, al in 1910 een be-
schouwing voorafgegaan door Jhr. W.A. Beelaerts van Blokland, die in de sa-
mensteller van het fameuze Wapenboek de heraut van Holland zag.
Deze \heraut,\ Claes \Heynenzoon genaamd en: ook, aangeduid met; 'de lhe-
raut Beyeren' , was inderdaad voordien heraut bij de Gelderse hertog geweest
doch had deze functie voor of omstreeks 1400 neergelegd. De toevoeging 'her-
aut Beyeren' raakte na zijn indiensttreding bij de graafvan Holland in zwang,
naar het geslacht waaruit deze graven waren voortgekomen.
Or. Gorissen zag in hem, in tegenstelling tot Jhr. Beelaerts van Blokland, niet
de schepper van het Wapenboek Gelre doch zocht deze in hem toen nog van
naam onbekende opvolger die simpelweg met de omschrijving 'heraut Gulik'
of 'heraut Gelre' werd aangeduid. De heer van Anrooy is het met Or. Gorissen
eens dat er van twee verschillende personen sprake is doch komt, op grond van
door hem gvonden nieuwe gegevens, tot de conclusie dat Cleas Heynenzoon
wel degelijk de samensteller van het Wapenboek Gelre moet zijn geweest.

13



Zodat, zo stelt hij, beide voorgaande onderzoekers in zekere mate gelijk
hebben.
De opvatting van de heer van Anrooy, die overigens minder op historische ge-
gevens doch meer op andere vormen van beoordeling berust, blijft niettemin
in tegenspraak met die van Dr. Gorissen. Inzake deze verschillende meningen
past het mij niet een uitspraak te doen.
Blijft overigens de vraag wie de heraut was die Claes Heynenzoon aan het hof
van Gelre in diens functie opvolgde. De heer van Anrooy verwijst daartoe nog
naar de in de Bijdr. en Mede. Gelre van 1957 verschenen 'Nachträge' van Dr.
Gorissen. Deze vond in de schepenprotocollen van Nijmegen tussen 1410 en
1419 een Lodewijk van. Nassau vermeld, zowel als pijper (muzikant) als heraut
van de Gelderse hertog. In 1419 blijkt hij niet meer tot de levende te behoren,
hij moet in het begin dat jaar of in elk geval niet later dan eind 1418 zijn over-
leden. Aangezien hij al in 1411 een huis in de Burchtstraat in Nijmegen be-
woonde zal hij wel niet te identificeren zijn met de heraut die zich in 1407 in
Rheden vestigde en die mogelijk al in 1410 of 1412 overleed. Wel zou Lode-
wijk van Nassau de in 1410 in de Arnhemse stads rekeningen vermelde 'nijen
erandt' van Gelre kunnen zijn die tussen 1412 en 1416 als Lusken wordt aan-
geduid. Lodewijk - Louis - Lusken.
Onze Rhedense heraut blijft dus vooralsnog naamloos. Overigens blijkt soms
te worden gesproken van twee herauten die gelijktijdig optraden. Tijdens de
reis van hertog Willem van Gelre naar Engeland, in 1390, wordt melding ge-
maakt van twee herauten in diens gezelschap. Ook van de hertog van Lotha-
ringen wordt geschreven dat er twee herauten met hem reisden. (BM Gelre
1954, noten op p.187/188). Het laatste woord over de identiteit van de Rhe-
dense heraut moet derhalve nog worden gesproken.

Honderd jaar gereformeerd kerkelijk leven in Dieren 1887 -1987 - door Ger-
brand Kamerling.
Eigen uitgave van de Gereformeerde kerk te Dieren, 1987. (100 blz.; afb;
bronverm.) f 13,50 afgehaald bij mv G. de Vries, Iepenhof 20, Dieren, postre-
kening 855.300. Voor dezelfde prijs in de boekhandels in Dieren. Voor toezen-
ding per post f 4,50 portokosten.

Lezers van het Gelders Oudheidkundig Contactbericht zien elk kwartaal een
stroom van gedenkboeken en - boekjes aan zich voorbijtrekken. Het valt op
dat die dikwijls het vermelden nauwelijks waard zijn: onvolledig, onnauwkeu-
rig, zonder vermelding van bronnen en vindplaatsen, zo goedkoop mogelijk
uitgevoerd etc. Het gedenkboek dat Kamerling samenstelde voor de leden van
de Gereformeerde kerk te Dieren - en voor andere geïnteresseerden - springt
eruit door nauwkeurige opzet, goede verantwoording en fraaie uitvoering.
De auteur geeft niet een chronologisch verhaal, maar hij behandelt de historie
grotendeels aan de hand van losse onderwerpen zoals de Doleantie van 1887,
diaconale zaken en bejaardenzorg, de 2de wereldoorlog inclusief de arrestatie
en het overlijden van ds G.Chr. Plantagie, de rol van de vrouw, het vereni-
gingsleven, de kosters. Het geheel geeft een goede indruk van het reilen en zei-
len van de Dierense Gereformeerde kerk in deze honderd jaar. Hij beschrijft
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ook de huidige tijd met o.m. de problemen rond het proces van samen-op-weg
met de Ned. Hervormde gemeente. De Doleantie verliep in Dieren bepaald
heftig en het komt mij voor dat er nog "oud zeer" aanwezig is die de vooruit-
gang naar hereniging afremt.
Het boek ziet er verzorgd uit, is boeiend geschreven en aardig geîllustreerd.
Gaarne aanbevolen.
Mede dankzij deze publicatie beschikken wij nu over een vrij volledige kerkge-
schiedenis, zowel van Rooms Katholieke als van Protestante zijde, van de ge-
meente Rheden en Rozendaal, hetzij in de vorm van een monografie hetzij als
onderdeel van een historische plaatsbeschrijving. Voor mijzelf sprekend zou
ik het verschijnen van een afzonderlijke kerkgeschiedenis van Rozendaal zeer
op prijs stellen! K.R.J.

~
Joods leven in Dieren, Rheden en Velp, door Hans Kooger.

Uitg. De Walburg Pers, Zutphen, 1987 ( 120 blz.; afb.; f 27,50) Hans Kooger,
erkend en bekend auteur over de geschiedenis der joodse gemeenten in Gelder-
land, schreef een zeer leesbaar boek over de lotgevallen der joodse families in
onze dorpen. De nadruk viel daarbij op het dorp Dieren; daar was ook een
synagoge. Het gebouwtje aan de Spoorstraat is er nog, doch het dient thans
als plaats van samenkomst voor de Volle Evangelie Gemeente. Het getal der
J oden was na de oorlog dermate geslonken dat het geen zin had opnieuw in
het gebouw diensten te houden.
Boeiend beschrijft de auteur de joden en hun doen en laten. Uiteraard werden
hun lotgevallen in de Tweede Wereldoorlog niet vergeten. Ook werd ruime
aandacht geschonken aan het kamp Avegoor en, niet te vergeten, de wijze
waarop de familie Katz uit Dieren de dans ontsprong. Dat laatste dankzij de
"levering" van een portret, geschilderd door niemand minder dan Rem-
brandt, aan rijksmaarschalk Göring.
Als bijlage zijn opgenomen een lijst van gedeporteerden, geboren of woonach-
tig in de gemeente Rheden, van godsdienstonderwijzers in Dieren, een over-
zicht van Nederlandsche-Israelietische godsdienstschool te Dieren, de joodse
begraafplaats te Dieren en fragment-genealogieën Levie, Katz en Bachrach.
Het boek vult een leemte in de geschiedschrijving van onze gemeenten op.
Zeer aanbevolen!
Kr.J.

De Kerk te Rozendaal, door A.I.M. Akkermans-Praagman.
Uitg. Stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal, 1987 (28 blz.; afb.; f 5,00)
De schrijfster gaf het boekje als ondertitel mee "Een herenkerk uit de 18e
eeuw" en daarmee krijgt het meteen een grotere dan louter plaatselijke bete-
kenis. Want de stichter van het gebouw Lubbert Adolf Torck was niet de
eerste de beste. Niet alleen was hij heer van Rosendael en burgemeester van
Wageningen, maar ook bekleedde hij ambten in Holland en was hij actief in
de admiraliteit aldaar. Wie de lezing van mevrouw Akkermans heeft be-
luisterd, onlangs door haar voor onze Kring gehouden, vindt uiteraard niet
veel nieuws in het boekje, maar degenen die toen die bijzonder boeiende voor- _

15



dracht hebben gemist, kunnen nu de schade inhalen! De autrice beschrijft de
voor- en ontstaansgeschiedenis van de kerk, de lotgevallen en geeft grote aan-
dacht aan de bekende wandschilderingen, die, tussen haakjes, een restauratie-
beurt nodig hebben.
Met de verschijning van dit boekje ging al direct een wens in vervulling die
ik onlangs uitte in mijn bespreking van het boek over de historie van de Gere-
formeerde kerk van Dieren. Dat kon niet sneller!
Het boekje over de kerk van Rozendaal is als eersteling uitgegeven door de
jonge stichting Vrienden van de kerk te Rozendaal. Het kost f 5,00, maar de
vrienden, die een donatie van minstens f 15,00-per jaar betalen, krijgen het
cadeau. Voor informatie en/of bestelling moge ik verwijzen naar de president-
kerkvoogd, Ir D. Vreugdenhil, Gasthuislaan 43, 6883 JA Velp,
tel. 085-615051.
Kr.J.

De datum van de excursie naar Gouda is 28 augustus. In het volgende
nummer wordt het programma en aanmeldingsformulier opgenomen.
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