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Archief
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bracht bij het Gelders Archief te Arnhem en omvat
een grote verzameling boeken, documenten en
beelddragers. De overige voorwerpen worden door
de Kring zelf bewaard. In overleg zijn deze sruk-
ken voor eenieder te raadplegen ofte bezichtigen.

De Kring is aangesloten bij Erfgoed Gelderland.

De Oudheidkundige Kring staat geregistreerd als
ANBI cultuur-instelling.

Lidmaatschap
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Van de redactie
Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 192. Wij beginnen met het nieuws
dat Walter de Wit tot erelid is benoemd en stellen zijn opvolger in
de redactie aan u voor: Ale Hartgers uit Rheden.
Het stuk over begraafplaats "De Pinkel" is van zijn hand. De Pinkel
is een van de oude begraafplaatsen in onze gemeenten. Deze zijn
onze aandacht meer dan waard. Als u ergens sporen van de ge-
schiedenis wilt vinden is het wel daar.
Frank Keverling Buisman is de archieven ingedoken om de ge-
schiedenis van de Velpsche Hockey Club uit te zoeken.
Roger Crols gaat verder met zijn interessante verhaal over de
wederopbouwarchitectuur.
Dankzij Truus Havinga krijgen wij het stuk van A.S. Simons over
Athlone te lezen.
We zijn inmiddels aangeland bij deel 7 over "Bewarings- en Ver-
blijfskamp Avegoor" van John Striker.
Op 4 mei j.l. is het herdenkingsraam in het stiltecentrum van de
R.K. Kerk in Velp ingewijd.
Gerrit Oosterink vertelt over de twee Meere Orgels in Rheden die
200 jaar bestaan. Verder ontvangt de werkgroep X van de Dorps-
kerk die haar 45 jarig jubileum, viert onze felicitaties.
Ook deze keer hebben we boekbesprekingen voor u en wel over
"Het Hof te Dieren" en "De landgoederen Beekhuizen en Heuven".
Het valt op dat er veel nieuwe boeken uitkomen. Bijzonder is dat de
zoon van Jolle Baltjes de 24 artikelen van zijn vader uit A&H ge-
bundeld heeft tot een boek. Dit boek en enkele andere worden in
A&H 193 besproken.
Het tweede weekend van september is het Open Monumentendag
(OMD), het comité OMD licht het thema toe.
De Grote Kerk in de Kerkstraat viert dit jaar haar 175 jarige be-
staan. Al deze nieuwtjes en nog veel meer staan op onze nieuwe
website. Vergeet niet regelmatig daarop te kijken!
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Nelleke den Boer-Pinxter
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PERSBERICHT

Walter de Wit erelid Oudheidkundige Kring
Rheden- Rozendaal
Op donderdag 21 april is de heer Walter de Wit door de
ledenvergadering van de Oudheidkundige Kring Rheden-
Rozendaal, op voorstel van het bestuur, tot erelid be-
noemd. Zijn afscheid als lid van de redactie van het le-
denblad Ambt & Heerlijkheid vormde hiervoor de aan-
leiding. Maar de bijzonder grote inzet gedurende de afge-
lopen decennia voor de Kring gaf de doorslag om hem
als erelid voor te dragen. Hij was negen jaar lid van het
bestuur, waarvan het laatste jaar voorzitter. Daarnaast
toonde hij vele jaren een onvermoeibare inzet voor aller-
lei activiteiten. Hij heeft bijzonder veel werk verzet om
documenten en afbeeldingen voor de Kring te archiveren.
Die activiteit blijft hij voortzetten. Velen binnen en bui-
ten de Oudheidkundige Kring hebben Walter de Wit
vanwege zijn grote en brede kennis als vraagbaak mogen
gebruiken. Ook daarvoor zal men de komende tijd niet
vergeefs een beroep op hem doen.
Onder luid applaus werd het nieuwe erelid namens de
Kring een bos bloemen en een fles whisky aangeboden.

Martin Idema

Mijn naam is Ale
Hartgers en mijn
jeugd bracht ik door
aan de Dorpsstraat in
Rheden, waar mijn
ouders een slagerij
hadden. Na de sla-
gersvakschool en de
LTS kwam ik in 1971
als graficus, systeem-
beheerder en later
beeldredacteur bij de
Arnhemse Courant
terecht en in 1993, na
een fusie, bij De
Stentor in Apeldoorn.

Dit jaar is een bijzonder jaar geworden toen Adriaan
Kolkman mij te kennen gaf zijn "werk te mogen voort-
zetten". Amateurhistoricus trok mij al op jonge leeftijd in
woord en fotografie en dat werd versterkt toen Adriaan
mij in zijn vriendenkring opnam.
Onze interesse in de plaatselijke historie groeide op een
bijzondere manier. Bij verschillende archieven in Gelder-
land ben ik vaste klant. En dit alles leidde onlangs tot de
vraag of mijn interesse ook bij de redactie van de OHK
en de A&H lag.
Saillant detail zijn hierbij mijn initialen die meteen iets
oproepen: Amateur-Historicus en Ambt & Heerlijkheid
en ook nog een kruidenier. .. en zie hier, uw nieuwe re-
dactielid Ale Hartgers
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den der Hervormde Gemeente Rheden" en de afzender is
Burgemeester en Wethouders Rheden. In de brief staat
o.m.: "dat er een goedkeuring is afgegeven om een bij-
zondere begraafplaats aan te leggen op kadastraal per-
ceel Sectie D nummer 94. Er moet dan wel worden vol-
daan aan artikel 14 van de wet op de begraafplaatsen,
onder voorwaarde door u zodra doenlijk voldaan wordt
aan de bepaling van artikel 18 van de hierbij gaande
verordening". Het geheel is ondertekend door burge-
meester Brantsen. Voor november 1870 kregen overle-
denen een graf op het kerkhof bij de Ned. Herv. Kerk aan
de Dorpsstraat. Sommige graven zijn overgebracht naar
de bijzondere begraafplaats aan de Pinkelseweg, ook
omdat er bij de kerk niet veel ruimte meer beschikbaar
was. Als u de begraafplaats aan de Pinkelseweg betreedt
ligt het oude gedeelte aan de linkerkant.

BDZONDERE BEGRAAFPLAATS "DEPINKEL" AAN DE PINKELSEWEGTE RHEDEN

Ale Hartgers
Het is januari 2009 als ik met mijn dochter over de ket-
ting stap die tussen de twee poorten van het toegangshek
van de begraafplaats hangt. Aan de ketting hangt het
bordje "Verboden Toegang". Later zal blijken dat het
bordje met deze tekst vraagtekens oproept bij de bezoe-
kers aan deze bijzondere begraafplaats in ons dorp.
Samen lopen we naar het graf van mijn opa (Hendrik
Hartgers) en oma (Aaltje Cato Bosveld). De grafsteen
met de tekst ligt plat op het graf en we kunnen ons afvra-
gen hoe dat is gebeurd maar de stille getuigen zullen het
ons ook niet vertellen. Samen zetten we de steen weer
overeind en graven hem weer in het zand aan het hoofd
van het graf en als we alles weer een sopje hebben gege-
ven is het een waardige aanblik.

Ontstaan van de begraafplaats

Dit verhaal, over een bijzondere begraafplaats, begint
met de goedkeuring door de gemeente Rheden waarvan
een brief getuige is gedateerd 12 november 1870. Dit
schrijven valt op de deurmat van de "Heeren Kerkvoog-

Op dit stukje grond werden de eerste geliefden herbegra-
ven vanaf de kerk naar de nieuwe rustplaats aan de Pin-
kelseweg. Aan de "oude" kant vind je ook de meeste
familiegraven.
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Het Melkpad
April 1871 word overeen gekomen met landbouwer D.
Bod dat de Hervormde gemeente van hem een stuk land,
dat de naam Melkpad kreeg, koopt met een lengte van
negen ellen en een breedte van twee ellen. Het gaat hier-
bij om een vrije overweg naar de begraafplaats aan de
Pinkelseweg. Een belangrijk detail in de brief is de zin-
snede: "Voor de som van Vijftien Guldens voor welke
som het regt zal blijven bestaan zoolang bovengenoemde
begraafplaats niet voor gesloten wordt verklaard". Het
Melkpad liep ooit van de Veerweg langs de armenhuizen
en diervoerderhandel van der Spreng naar de Pinkelse-
weg en het weggetje waaraan de begraafplaats is gele-
gen. Aan het Melkpad heeft ooit ook nog de duivenver-
eniging De Zwaluw haar clubhuis gehad maar ook dat is
inmiddels verdwenen. Nu heeft de vereniging een club-
huis achter het zwembad bij de drum- en marching band
in Rheden.

Verhoging grafrechten voor de Roomsch Katholieken
In 1897 is dhr. D. W. Nijenhuis lijkbezorger en hij ont-
vangt 11 oktober 1897 een brief namens het college van
notabelen der Ned. Herv. Kerk. In deze brief staat: "dat
per november 1897
besloten is voortaan
de rechten van be-
graven van lijken die
tot de Roomsch Ka-
tholieken hebben be-
hoord te verhogen.
Voor elk lijk boven de
12 jaar in plaats van
2 Gulden te verhogen
tot 7 Gulden. Voor
elk lijk van één tot 12
jaar in plaats van 1
Gulden te verhogen
tot 3,50 Gulden. Voor
elk lijk beneden het

inventarisnummer
129 -1904 tot 1950 Grafrechten Elisabeth Zweers

en onder nummer 130. Dit is een register van grafeigena-
ren tussen 1946 en 1972. Van teraardebestellingen vóór
1904 is helaas niets in het archief te vinden. In het Gel-
ders Archief stuitte ik in mijn onderzoek op de volgende
gegevens getekend 22 december 1900: "Kerkvoogden
der Hervormde Gemeente te Rheden, verklaren bij dezen
aan Elisabet Johanna Zweers wonende te Rheden een

tijdelijk recht te heb-
ben verkocht van
eigen groef op de
bijzondere Kerkelijke
begraafplaats te Rhe-
den, Sectie DNa. 94,
aan de noorden kant
op pand B afdeeling
20, No. 14 zijnde een
groef of graf ruimte
voor eene som van 5
gulden ". Het geheel
is ondertekend na-
mens het college van
kerkvoogden. Er
moet dan nog wel

jaar in plaats van
0,50 Cent te verho-
gen tot 1,50 Gulden.
En zijnde deze ver-
hoging geheel ten
bate van de Kerken-
kas der Ned. Herv.
Gemeente te Rhe-
den".

Gelders-Archief
Bij het Gelders Ar-
chief zijn nog regis-
ters te vinden onder

~ de Gelderlander

Kerkhof in Rheden gesloten
zaterdag 09 februari 2008117:-+9\ Laatst bijgewerkt op: zaterdag 09 februari
2008117:57

09 feb 2008, 17:49 - IlliEDEN - Op de begraafplaats aan de Pinkelseweg in
Rheden nHlg vanaf nu geen stoffelijk overschot meer worden bijgezet.
De eigenaar, de Protestantse Gemeente Rheden, heeft dnt afgelopen week
besloten.

Het kerkhof is al lange tijd buiten actieve dienst. De laatste begrafenis was in
1989.
De Protestantse Gemeente wil de accommodatie overdragen aan de gemeente
Rheden. Hierover wordt sinds een jaar overlegd.

De graven op het kerkhof. dat is aangelegd rond 1869. worden sowieso de
komende rwinrig jaar niet geruimd. verzekert de kerkenraad.
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even een "zegelrecht" betaald worden van 37,5 cent.

Begraafplaats Pinkelseweg gesloten
Zaterdag 9 februari 2008 meldde dagblad De Gelderlan-
der het volgende: "Kerkhof in Rheden gesloten. Op de
begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden mag vanaf
nu geen stoffelijk overschot meer worden bijgezet.
De eigenaar, de Protestantse Gemeente Rheden, heeft
dat afgelopen week besloten. Het kerkhof is al lange tijd
buiten actieve dienst. De laatste begrafenis was in 1989.
De Protestantse Gemeente wil de accommodatie over-
dragen aan de gemeente Rheden. Hierover wordt sinds
een jaar overlegd. De graven op het kerkhof, dat is aan-
gelegd rond 1869, worden sowieso de komende twintig
jaar niet geruimd, verzekert de kerkenraad. "

Lijkhuisje in 1985 net voor de afbraak

De overdracht aan de gemeente Rheden is niet doorge-
gaan waardoor de huidige eigenaar nog steeds de Protes-
tantse Gemeente in Rheden is. Positief aan het verhaal in
De Gelderlander is wel de laatste zinsnede: "de komende
twintig jaar wordt niet geruimd, verzekert de kerken-
raad". En dat is al een geweldig begin als er twintig jaar
niets meer geruimd of afgebroken gaat worden.
Helaas is inmiddels wel het bordje met de bewegwijze-
ring naar de begraafplaats verdwenen. De woning op de
hoek van het pad en de Pinkelseweg is een stille getuige

dat daar ooit de eerste doodgraver en aanspreker heeft
gewoond. Omdat het pad naar de begraafplaats zo smal
is, wordt het vrachtverkeer verzocht achterwaarts het pad
in de rijden naar de industrie die aan het eind van het pad
is gevestigd. Als u het pad in gaat, ziet u aan de linker-
kant een prachtig en waardig hekwerk dat in 2009 in ere
is hersteld. De foto's die in 1973 zijn gemaakt laten het
hek in vervallen toestand zien, maar thans draaien beide
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helften weer en sluiten ze keurig op elkaar aan. Voorzien
van een stootnok in de grond heeft het toch weer de uit-
straling van weleer. Duidelijk is te zien hoe het linker
hekwerk gedeelte onder het grind zit en geen draai func-
tie meer heeft. Op de linker paal is nog wel de lantaarn
met twee vleugels te zien, terwijl op de rechter paal de
lantaarn met vleugels reeds is verdwenen. Ook hangt het
toegangshek aan de rechterkant reeds uit het lood.
In de zomer van 2009 werd het hekwerk o.a. door de
heren Chris Liet en Gerrit Jansen in ere hersteld en aan-
gezien er geen financiële middelen aanwezig waren,
alleen veel liefde voor deze plek in ons dorp, werd het
hekwerk rechtop gezet en kreeg het zijn glans en waardi-
ge aanblik van weleer terug.

Bezoekers begraafplaats
Bezoekers reageren verschillend op deze bijzondere plek
in ons dorp; "wat een rommeltje", hoor je nog wel eens
zeggen, maar gelukkig zijn er meer bezoekers die een
aangename sfeer inademen en er zijn zelfs bezoekers met
een "gevoel" of er een zachte deken over hen heen sluit.
Bewondering dat midden in ons dorp tussen de woonhui-
zen en de industrie zoiets dierbaars en rustgevends het

-,
oog kan strelen. Iedere bezoeker vindt er wel iets van
herkenning, een dierbare of gewoon een rustpunt. Als u
tegenwoordig op de begraafplaats loopt kan het zijn dat u
bezoekers uit alle windstreken tegenkomt, bezoekers met
verschillende motivaties, nieuwe inwoners van ons dorp,
mensen op zoek naar familie. Maar ook mensen die rust
willen en misschien zelfs wel meditatie. Maar met een
blik van ontzag en respect kijkend en ademend op dit
stukje historie in ons dorpje aan de IJssel.
Zo kwam ik vorig jaar op de begraafplaats waar drie
dames een plekje hadden gevonden op een familiegraf.
Zij hadden een thermoskan met thee bij zich en wat te
eten. Terwijl we aan de praat raakten bleek de moeder uit
Velp te komen, één dochter kwam uit Enschede en een
dochter uit Australië. De dochter uit Australië was de
meest actieve en getooid met rubber laarzen tuinhand-
schoenen en een knipschaar had zij al twee graven ont-
daan van het nodige groen, op haar zoektocht naar fami-
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lie van de tak Plenk en Jalink. Vijf graven had zij inmid-
dels ontdekt en ze was vast van plan het kruipgroen, de
bramenstruiken en dergelijke af te knippen om een foto
te kunnen maken van de tekst op de grafsteen. Steeds
vaker komen bezoekers de graven van familie schoon-
maken en te voorzien van een bloemetje. Veelvuldig zijn
er vrijwilligers, bekenden of niet, op de begraafplaats te
vinden die het groen van de graven en de paden wegha-
len en het geheel een waardige aanblik geven.

Nieuw hekwerk
Het "nieuwe" hek geeft de begraaf-
plaats weer de status en het respect
terug die het verdiend. Helaas herin-
nert alleen een pen op de linker ko-
lom van het hekwerk aan de "lan-
taarn met vleugels" maar misschien
dat in de toekomst zelfs een replica

Lantaarn metvan deze lantaarns gerealiseerd kan
worden. Anno 2009 gaat het geluk- vleugels
kig steeds beter met de begraafplaats
aan de Pinkelseweg en het is belangrijk deze verfrissende
lijn door te zetten zodat we in het dorp Rheden met trots
kunnen terugkijken op ons verleden. Bij binnenkomst
zien we al dat er regelmatig iemand is die alles een
waardiger aanblik geeft en de interesse in de begraaf-
plaats is de laatste tijd sterk toegenomen omdat steeds
meer inwoners en nieuwkomers de begraafplaats ontdek-
ken of herontdekken.
Het zou fijn zijn als iedere bezoeker, die de waarde van
deze plek in ons midden inziet, zijn of haar steentje bij-
draagt in het onderhoud, door eens wat groen te snoeien.
Dan kunnen veel bezoekers, ieder op zijn eigen wijze
plezier beleven aan deze bijzondere plaats.
De komst van huizen op het fabrieksterrein van Rheden-
Beton en de industrie aan de kant van de Arnhemse-
straatweg mogen dit historische stukje grond in Rheden
nooit opeisen.

Bestemmingsplan Rheden-Oost
In het "Bestemmingsplan-Oost" van de gemeente Rhe-
den staat het volgende te lezen:
"Begraafplaats Pinkelseweg:

1. Voor de begraafplaats is het onderhoud van de
cultuurhistorische waarde van belang, alsmede
de versterking van de beleving van het groene
karakter, die van waarde is voor de omliggende
(woon)bebouwing met inbegrip van de te ontwik-
kelen woningbouwlocatie Rheden Bestrating.

2. Een verbeterde toegankelijkheid van deze groene
enclave zou een toegevoegde waarde kunnen zijn
voor het plantsoen ".

Bestemmingsplan \Rheden-Oost'
van de gemeente Rheden

Kaarten nummer RW 1 - 2 kaartbladen

datum Nummer resultaatbesluit

0 voorontwerp ,7,2007 .. --
0 ontwerp 15+2008 .. ..

BearilafgJi2ilts e.inkr;,isr;,wr;,a
10 Voor de begraafplaats iS het behoud van de cultuurhistorische waarde

van belang, alsmede de versterking van de beleving van het groene
karakter, die van waarde is VOOI' de omliggende (woon)bebouwing
met inbegrip van de te ontwikkeling woninçbouwlocatte Rheden
Bestrating.

20 Een verbeterde toegankelijkheid van deze groene enclave zou een
toegevoegde waarde kunnen zijn voor de omgeving.

Het groene karakter en de toegevoegde waarde zal menig
inwoner van ons dorp een goed gevoel geven.
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In de laatste
jaren heeft
een (werk)
groep van
zo'n 20 tal

22x, BONGERS 19x, BOSMAN 19x, MATS ER 18x,
BEUMER 17x, BERGER 17x.

Protestantse gemeente Rheden
JJ.Chr. Liet, Levend Verleden (hekwerk begraafplaats
Pinkelseweg), A&H nr. 25, november 1963.
Adriaan Kolkman, Kerkhof aan de Pinkelseweg begraaf-
plaats, A&H, nr. 66 - november 1979.
Interessante site:
http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingenlRAG_R
heden_Begraafplaats_Pinkelseweg_1904-1972.pdf
Foto's gemaakt door Ale Hartgers

Een gevoel dat er nu eens iets van onze voorgangers écht
toe doet. Laten we in Gods naam dit bijzondere stukje
grond niet de
IJssel in du-
wen maar laat
het een wel-
daad ZIJn
voor iedere
inwoner. In
deze weg-
werpmaat-
schappij zal
het over een
periode ge-
waardeerd
worden als de
inwoners die
na ons komen
de fundamen-
ten van de
vorige en
huidigen sa-
menleving
nog kunnen
aanschouwen. Hal Rheden Beton stond bijna tegen het hekwerk van de begraafplaats
Wat een ge-
weldige gedachten zijn destijds in het "Bestemmingsplan Bronnen:
Rheden-Oost" aan het papier toevertrouwd en nu is het
tijd om de daad bij het woord te voegen.
De begraafplaats was aanvankelijk omgeven door bedrij- Gemeente Rheden
ven maar aan de west- en ook de noordkant is al nieuw-
bouw gerealiseerd. Er worden geen nieuwe bijzettingen
meer toegestaan.
De laatste bijzetting dateert van 1989. Het aantal nog
aanwezige zerken op deze begraafplaats is beperkt, van
veel in de begraafboeken opgenomen personen is geen
grafsteen (meer) aanwezig. Er zijn dan ook veel lege
plekken. Meest voorkomende namen: JANSEN l01x,
BOSVELD S3x, ZWEERS SOx, LIET 37x, TEUNISSEN

Gelders archief
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dorpsgenoten
een groot deel
van de be-

graafplaats
weer toonbaar
gemaakt. Van
het kerkhof
zijn de bra-
men, doornen
en het on-
kruid groten-
deels verwij-
derd, het toe-
gangshek is
opgeknapt en
de heggen
zijn gedeelte-
lijke opnieuw
aangeplant.

http://home.zonnet.nl/jhbruger/bronbewerkingenlRAG_R


De Velpsche Hockey Club (1903/4-1918)
Een vroege voorloper van de Arnhemsche Hockey Club

Frank Keverling Buisman

Sinds jaar en dag - nu ja, sinds 1953 - speelt de Arnhem-
sche Hockey Club (A.H.c., opgericht in 1911) zijn wed-
strijden op het sportcomplex Beekhuizen in Velp. Maar
Velp heeft in de eerste decennia van de vorige eeuw ook
een eigen hockeyclub gehad, die eerder ontstond dan de
Arnhemse en tot de oudste van Oost-Nederland gerekend
moet worden. Dit artikel besteed aandacht aan die club,
zijn oprichters en leden, zijn resultaten en de afloop er-
van.

Inleiding
De hockeysport is in Nederland terecht gekomen via het
Engelse bandy (een soort ijshockey), dat in Nederland
door toedoen van de bekende sportpromotor Pim Mulier
in 1891 werd geïntroduceerd. In 1892 werd als eerste de
Amsterdamse Hockey- en Bandyclub opgericht, in de
jaren daarna gevolgd door clubs in Haarlem, Velsen,
Den Haag en Zwolle. Die clubs gingen zich behalve met
bandy (dat natuurlijk alleen beoefend kon worden als er
ijs lag) ook bezighouden met (veld)hockey. Dat kon na-
melijk gewoon op een (gras )veld gespeeld worden.
Daarvoor werden de oorspronkelijk Engelse regels aan-
gepast, zodat een eigen 'Hollandse' spelvorm ontstond,
met bijvoorbeeld een grotere bal, die 'sinaasappel ' ge-
noemd werd. In 1898 werd er door die vijf eerder ge-
noemde clubs al een overkoepelende bond opgericht, die
direct een competitie op poten zette. 1 Zwolle had zich
weliswaar aangesloten, maar deed aan die competitie
niet mee, o.m. omdat de club nog geen eigen veld had. In
de jaren daarna kwamen er nog enkele clubs bij (vooral
in het westen, zoals Victoria in Rotterdam en een tweede
club in Den Haag), met daarnaast een club uit Wagenin-

gen en zelfs enkele verenigingen met uitsluitend dames. 2
Die Wageningse Hockeyclub 'Always Ready' (voor het
eerst vermeld in het seizoen 1900/01) komt de eer toe de
oudste in Gelderland te zijn. Vanaf het seizoen 1903/04
komen er in het Oosten steeds meer hockeyclubs voor het
voetlicht, naast de al genoemde in Zwolle en Wagenin-
gen. We kennen dan clubs als 'Perseverance' uit En-
schede, 'Take Care' uit Zutphen, en verder wordt er
melding gemaakt van clubs in Hengelo (Ov.), Nijmegen
en Velp (Gld.), en een paar jaar later in Apeldoorn en
Deventer. Die clubs speelden aanvankelijk maar spora-
disch wedstrijden, en dan voornamelijk vriendschappe-
lijk tegen elkaar. Een Oostelijke competitie zou nog eni-
ge jaren op zich laten wachten.3 Voor alle duidelijkheid:
er werd aanvankelijk alleen hockey gespeeld tijdens de
winterstop van het voetballen, dus van november tot
maart, omdat dan voetbalvelden gebruikt konden wor-
den. Dat betekende ook, dat degenen die hockey speel-
den alle tijd en gelegenheid hadden zich in de rest van
het jaar met andere sporten bezig te houden: meestal
waren dat voetbal, golf en tennis.

De eerste wedstrijden van de Velpsche Hockeyclub
Op zondag 6 maart 1904 speelde een team van de Velp-
sche Hockey Club in slechte weersomstandigheden
(sneeuwstorm) in Velp op een slecht veld tegen 'Always
Ready' uit Wapeningen, en won met 4-2, alhoewel vol-
gens de zegsman een gelijkspel de krachtsverhoudingen
beter had weer gegeven. Uit de opmerking dat 'beide
teams sinds vorig jaar goed vooruit gegaan waren' kan
afgeleid worden dat ze ook al in 1903 tegen elkaar had-
den gespeeld, maar details van die wedstrijd ontbreken
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tot nu toe. We moeten daarom aannemen dat de Velpsche
Hockeyclub al in dat jaar (1903) is ontstaan.' Pas in het
eind van het jaar 1904 werd er weer gespeeld: op Eerste
Kerstdag werd op het terrein van voetbalclub Vitesse op
het sportcomplex Klarenbeek in Arnhem een demonstra-
tiewedstrijd gespeeld om hockey te promoten tussen het
Velpse team en een touringteam van spelers uit Haarlem
en Den Haag. De westerlingen wonnen met 8-3. Helaas
wordt nergens gemeld welke spelers er voor Velp uit-
kwamen.'

Afb./ Het gecombineerde damesteam van Velp en Zutphen, dat
in 1906 tegen BZoemendaal speelde. (foto particulier bezit)

uit Haarlem, dat in het oosten rondtoerde: mej. C. Boel-
laard, mej. Th. del Court, jonkvr. R. Bogaert, jonkvr. J.
van Nagell, mej. H. Brandt, jonkvr. R. Repelaer van
Driel, mej. A. van de Wall Bake, mej. E. del Court, mej.
H. Boellaard, mej. C. Bosch en mej. G. d'Abo. Naar de
namen en titels te oordelen waren het allemaal jonge-
dochters (in leeftijd variërend tussen de 16/17 en 25 jaar)
uit de bovenlaag van de Velpse (en Arnhemse) samenle-
ving.' Ze kwamen uit sportieve families: sommige vaders
(del Court, Van Nagell, d'Abo) waren bijvoorbeeld be-
trokken bij de oprichting van de Rosendaelse golfclub in
1895.8 Mej. Brandt was de dochter van de burgemeester
van Rheden, en van mejuffrouw van der Wall Bake we-
ten we, dat ook haar broer hockeyde. De wedstrijd ein-
digde in 1-1; een dag later werd in Amersfoort nog een
'returnmatch' gespeeld. De Haarlemsen wonnen toen
met 3-2. Een jaar later (1906) speelde een combinatie-
team van dames uit Velp en Zutphen tegen dames uit
Bloemendaal. Waar die wedstrijd gespeeld werd, staat
niet vast. Hockey werd gezien als een sport die bij uitstek
geschikt was voor dames, aldus een uitvoering artikel in
'De Revue der Sporten' in december 1907. Daarin wordt
melding gemaakt van een propagandatour voor het da-
meshockey door een team vanuit (alweer) Haarlem,
waarbij ook een wedstrijd in Velp werd gespeeld. Daar
wordt, aldus de auteur, 'reeds lang uitstekend dameshoc-
key gespeeld'. 9

Een oostelijke competitie
Uit het seizoen 1906/07 dateerde de aankondiging dat er
een Oostelijke competitie voor heren ingericht zal wor-
den, met teams uit Velp, Wageningen en Zutphen, maar
in de eindstand van die competitie blijkt dat Groningen
de plaats van Velp had ingenomen. IQ Velp kon kennelijk
toch geen team op de been brengen. In de jaren daarna

weliswaar in Velp woonde, maar sterke familiebanden lukt het niet meer om een competitie in het oosten te
had met Haarlem, zoals we verder ook nog zullen zien. houden. Er zijn wel plannen, zoals in oktober 1908, toen
Het jaar erop (1905) blijkt Velp zelfs over een volledig er sprake was van een competitie met Velp, Zutphen,
damesteam te beschikken. Op 15 november 1905 speel- Wageningen en twee teams uit Roermond, maar die
den de volgende elf Velpse Jongedames tegen een elftal kwam niet van de grond." Dat wil niet zeggen dat er in
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Ook dames speelden al hockey
Er moet toen ook al in Velp door dames gespeeld zijn,
want er wordt gemeld dat mej. D. del Court uit Velp deel
uitgemaakt heeft van een Haarlems damesteam dat mid-
den november 1904 drie wedstrijden in Engeland speel-
de." Dat is wel verklaarbaar daar de familie Del Court



het geheel niet gespeeld werd: er werd vanuit Velp met
een mixed team vriendschappelijk tegen andere clubs
gespeeld, zoals op 16 januari 1907 tegen Nijmegen (uit-
slag 5-5). 12 Bovendien is er vanaf 1908 jaarlijks sprake
van wedstrijden tussen een westelijk en oostelijk team,
waarin steevast enkele Velpse spelers meedoen. Daaruit
kennen we namen als Van Pallandt, Van Diepenbrugge,
Van der Wall Bake en del Court.l" Er zal dus zeker gere-
geld gehockeyd zijn, maar werd mogelijk alleen onder-
ling 'geoefend' en maar beperkt wedstrijden gespeeld.

Een korte bloeiperiode
Vanaf 1909 komt er mee beweging aan het oostelijke
hockeyfront en gaat de Velpsche volwaardig mee doen.
Er is zelfs sprake van een kortstondige bloeiperiode van
die club. Er werd in dat najaar tijdens het Zilveren Bal-
toernooi van op eigen veld nog flink verloren van een
sterke westelijke ploeg, de Musschen uit Haarlem (14-
1).14
Maar voordien, in april 1909, was het Velpse herenteam
tweede geworden tijdens het eerste Samovartoernooi,
dat de Nijmeegse Hockeyclub met Pasen organiseerde.
Velp verloor de finale van Zwolle, met 1_0.15 In de twee
navolgende jaren, in 1910 en 1911, wist Velp dat toer-
nooi wel te winnen. In 1911 versloeg Velp in de finale
Nijmegen met 4-0, nadat eerst met 3-1 van Deventer was
uv
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Afb. IJ Krantenbericht over de tweede plaats van Velp tijdens
het Samovartoernooi met Pasen 1909 in Nijmegen (bericht uit
De Telegraafl S april 1909)

gen

gewonnen en daarna met 2-1 van Breda.16 Velp deed dat
niet overigens helemaal op eigen kracht, daar gemeld
werd dat het team versterkt was met enkele 'bevriende'
spelers uit het westen. In de jaren daarna (1912, 1913)
heeft Velp nog aan dat toernooi meegedaan, maar met
veel minder succes. De inschrijving voor 1915 kon we-
gens gebrek aan spelers niet gestand gedaan worden.i '

1:,0'
'~J 0

11

Afb. lIJ Het team van de Velpsche Hockeyclub, dat de Samovar
won in 1911: (bovenste rij, v.r.n.r.) Van Alfen, Sweerts (TO,
GO, uit Den Haag), Willy van Pallandt, W. van Voorst en
Hooft Graafland (van ODlS, Den Haag); (midden) Dolf Boel-
laard, w.A. van der Wall Bake en L.J. Toulon van der Koog
(uit Haarlem); (onderste rij] Willlinge Brantsma, Rein van
Pallandt, Gerry del Court (achter de beker), Snouckaert en
Canters (foto particulier bezit)

Ook in de competitie gaat Velp nu meedoen. Na 1906/07
was in het Oosten niet meer in competitieverband ge-
speeld, zodat de plannen om daar in 1911/12 weer mee
te starten met gejuich werd ontvangen. In dat jaar be-
stond de Oostelijke competitie weliswaar nog maar uit
twee teams (Apeldoorn en Nijmegen), omdat Zwolle het
uiteindelijk toch liet afweten. Het jaar daarna (seizoen
1912/13) was Velp wel van de partij en werd tweede
(van de drie)." Ook het seizoen 1913/14 deed Velp weer
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mee, nu in een competitie met vijf teams (Zutphen,
Apeldoorn, Nijmegen, Velp en Arnhem), maar de resul-
taten zijn al niet best meer. Zo werd met 9-1 van Apel-
doorn verloren en met 11-1 van Arnhem. 19 Na dat jaar
zien we Velp niet meer in competitieverband optreden.
De opkomst van een zeer nabije concurrent in de vorm
van de Arnhemsche Hockey Club is daar ongetwijfeld
debet aan, zoals we nog zullen zien.

Ook in 1909 krijgt de club een eigen reglement, dat ver-
derop nog ter sprake komt. In september 1911 volgde de
aansluiting bij de Hockeybond. De club was in die jaren
redelijk vooraanstaand: het wordt het sterkste team van
Gelderland genoemd, en sommigen van zijn beste spelers
spelen ook mee in de westelijke competitie." Op initia-
tief van een van de clubleden werden er in 1911 voor het
eerst een selectiewedstrijd voor het oostelijk team ge-
houden, op het veld in Velp, voor de gebruikelijke wed-
strijd tegen het Westelijke team .21 Zoals al gemeld: in
het Oostelijke team speelden in die jaren geregeld meer-
dere Velpse spelers, zoals Van Pallandt, del Court en
Van der Wall Bake. Ook in het Nederlands militaire team
komen we Velp-spelers tegen: Van Diepenbrugge en
weer Van der Wall Bake.22 Op zondag 5 mei 1912 werd
op het Velpse veld de dameswedstrijd Oost tegen West
verspeeld en twee jaar later (10 april 1914) de vergelijk-
bare herenwedstrijd. Op 23 april 1916 werd die wedstrijd
voor de laatste keer in Velp gehouden." Zoals gebruike-
lijk waren er ook de nodige vriendschappelijk wedstrij-
den: de Leidsche Studenten Hockeyclub, die in 1909 en
1911 rondom de Kerst een toer langs de oostelijke hoc-
keyvelden maakte, deed daarbij steevast Velp aan. De
wedstrijd uit december 1911 werd met 6-4 gewonnen. 24

Eerder dat jaar, in februari 1911, werd in Amersfoort
verloren (4-2), en op 25 maart 1912 met 4-4 gelijk tegen
(Oostelijk kampioen) Apeldoorn. 25 Tegen Nijmegen
werd er in 1910 en 1915 met een mixedteam gespeeld, en
in het seizoen 1914/15 twee maal tegen Arnhem, uit en
thuis." Beide wed strijden werden door de uitspelende
ploeg met miniem verschil (1-0) gewonnen.

Afb. IV Spelmoment uit de dameswedstrijd Oost-West in mei
1912 op het veld van Velp. De grote bal (tsinaasappel') is
goed te zien; let ook op de lange haken aan de sticks. (foto
afkomstig uit De Revue der Sporten, jrg.8, 7mei 1912, p.827)

Ook werd meegedaan aan het mixedtoernooi dat de Zut-
phense Hockey Club sinds 1914 met de Kerstdagen (om
de Van der Veldebeker) organiseerde. Velp verloor die
eerste keer in de finale van Zutphen met 4-0. Ook met
Kerstmis 1915 doet Velp daar nog aan mee. 27 Kortom,
tussen 1909 en 1915 was de Velpsche een club van be-
lang.

De oprichters, het bestuur en overige leden van de
club
Het is verleidelijk om bij gebrek aan directe informatie
over de oprichters van de hockeyclub in Velp Rein van
Pallandt (* 1888) en Gerry del Court van Krimpen (*
1889) als zodanig aan te wijzen. Ten tijde van het ont-
staan van de club waren deze vrienden en leeftijdgenoten
een jaar of 15. Zij kwamen beiden uit vooraanstaande
Velpse/Rozendaalse families, die sport zeer toegenegen
waren. De vader van Gerry, Aalbrecht Arent del Court
van Krimpen, afkomstig uit Haarlem, geld als de grote
stimulator van de golfsport in Nederland, en had - voor
zijn komst naar Velp in 1893 - achter het zomerhuis van
zijn schoonouders in Callantsoog al enkele golfholes
laten aanleggen. Hij is, met een aantal anderen, waaron-
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der de vader van Rein van Pallandt, F.J.W baron van hun Haarlemse connecties vast al met hockey te maken
Pallandt van Rosendael, een van de oprichters van de hadden gekregen.
Rosendaelse Golfclub (1895).28 Zijn enige zoon, Gerry Het feit dat een van de dochters Del Court al in novem-
(Gerard Martinus) del Court, was een enthousiast hoc- ber 1904 in een Nederlands team speelde moet wel bete-
keyer, maar zou zich in diezelfde periode tot de beste kenen dat ze al eerder een hockeystick had gehanteerd.
golfer van Nederland ontwikkelen, die in 1915 als ama- Ook het gegeven dat er in december 1904 een touring-
teur het Dutch Open zou winnen.r" Ook zijn dochters team (met spelers uit Haarlem) in Arnhem komt spelen,
hockeyden, zoals we zagen. Rein (R.J.C. baron) van en in 1905 en 1907 dameselftallen uit Haarlem tegen een
Pallandt zelf zou een carriè- ------------- Velps team uitkwamen,

duidt er op dat er een duide-
lijke connectie met die stad
was. Vader Del Court met
al zijn relaties in de sport-
wereld van die tijd zou dan
degene zijn geweest die
daarbij behulpzaam is ge-
weest.
Van de samenstelling van
het bestuur van de vereni-
ging is nauwelijks iets be-
kend: in 1909 is voorzitter
mr. D.F.W. Scheidius, een
advocaat uit Arnhem, en
Gerry del Court secretaris,
terwijl in 1907 het contact-
adres van de club bij O.D.
van Diepenbrugge jr. in
Velp is. Naast de hierboven
genoemde namen en die uit
het damesteam van de club
uit 1905 kwamen we eerder
nog de naam van Willem
Archibald van der Wall
Bake tegen. In de jaren
vanaf 1910 komen we als
spelers Willy van Pallandt

(een jongere broer van Rein), Jan Albert Brantsma Wil-
linge, Hans Ras, Dolf (A.P.B.) Boellaard (een broer van
de zusters Boellaard in het damesteam), Snoeckaert van

re als sportman (zowel als
speler en bestuurder) tege-
moet gaan. Hij was - on-
danks het feit dat hij toen
nog maar 13 jaar was - in
1901 een van de oprichters
van de Velpsche Voetbal
club 'Olympia' geweest (nu
V.V.O), en speelde enige
tijd redelijk succesvol voor
Vitesse, voordat hij zich op
hockeyen golf ging toeleg-
gen. In de jaren dertig was
hij voorzitter van de Neder-
landsche Hockeybond. 30

De vriendschappelijke band
- via de sport - tussen de
families Del Court en Van
Pallandt kreeg door het
huwelijk van Rein met een
van de zusters van Gerry,
Elisabeth, in 1913 een extra
dimensie. Maar of Rein van
Pallandt in de periode van
de oprichting bij de Velp-
sche betrokken was, kan
evengoed betwijfeld wor-
den daar hij in die jaren op kostschool in Dordrecht zat.
Het is mede daarom echter het meest aannemelijk dat het
initiatief bij de familie Del Court heeft gelegen, die via

Afb. V Foto van de kinderen Del Court van Krimpen uit 0/11-

streeks 1900: (v.l.n.r.) Elisabeth (geb. 1887. in 1913 gehuwd
met Rein van Pallandt), Gerry (geb.1889) en Theodora (geb.
1885, in 1911 getrouwd met Willem van der Wal! Bake). (foto
afkomstig van website Early Golf, uitfamiliealbum Del Court)

A&H13



Afb. VI Titelpagina van het Reglement van de Velpsche Hockey-
club uit 1909 (eigen opname).

Schauburg, Canters en (mr.) Cornelis de Kempenaer jr.
tegen Duidelijk is dat ze allemaal tot de zeer gegoede
burgerij behoorden. '

Het Reglement uit 1909
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 november
1909 werd een reglement voor de Velpsche Hockeyclub
van 16 artikelen vastgesteld, dat op de 1se van die maand
in werking zou treden." Het bestuur zou moeten bestaan
uit vijf leden: een president(e), een vicepresident(e), een
secretaris en een secreta-
resse, plus een penning-
meester. Opmerkelijk is
dat rekening gehouden
werd met vrouwelijke
bestuursleden, terwijl er
ook voorzien was dat er
naast een gewone secreta-
ris een secretaresse zou
moeten zijn, mogelijk
voor zaken van de dames
afdeling. Er werden jaar-
lijks - het clubjaar liep
van 1 oktober tot eind
september - twee leden-
vergaderingen gepland,
resp. in het voorjaar en in
het najaar. Voor een geldig
besluit waren tenminste 7
stemmen nodig. Voor wijziging van het reglement moes-
ten er minstens 12 leden aanwezig zijn, waarvan er 2/3
voor de verandering moesten zijn. De contributie zou
jaarlijks fl. 3,50 gaan bedragen voor gewone leden;
jeugdleden (onder de 18 jaar) betaalden fl. 2,50, maar
hadden geen stemrecht. Buitenleden (d.w.z leden die niet
in Arnhem, Velp, Rozendaal of Oosterbeek woonden)
waren fl. 2,-- verschuldigd. Donateurs dienden jaarlijks
minstens fl. 5,-- te betalen. Uit het kasboek van de fami-
lie Van Pallandt blijkt dat men in 1906 in totaal fl. 8,--

Druk P B. SMIIS . Velp.

aan contributie aan de club betaalde, en in 1907 fl. 11,00,
maar voor welke familieleden dat is, blijkt helaas niet."

Om lid te kunnen worden moest men zich, ondersteund
door zes leden, schriftelijk bij het bestuur aanmelden,
waarop er tijdens een ledenvergadering over gestemd
moest worden. Bij meer dan drie tegenstemmen werd
men afgewezen. Als iemand zich tijdens het seizoen
aanmeldde, werd die nieuwe kandidatuur in het clubhuis
voorgehangen, waarna er twee weken later - na afloop

der oefening (na de trai-
ning dus) - over gestemd
werd. Op opzegging stond
een boete van fl.5,--, tenzij
men door verhuizing het
lidmaatschap moest be-
eindigen. In het Regle-
ment staan ook bepalingen
die we tegenwoordig eer-
der in een huishoudelijke
reglement zouden aantref-
fen. Ieder lid diende te
beschikken over een eigen
hockeystok, met de naam
er duidelijk ingebrand. De
dames en heren oefenden
gescheiden, tenminste art.
10 zegt: Op de Damess-
peeldagen worden geen

Heeren toegelaten. Om toezicht te houden op het veld bij
trainingen en wedstrijden (en alles wat daarmee te maken
heeft) werd jaarlijks een commissie van 3 leden be-
noemd. Het doel was zoveel mogelijk wedstrijden te
spelen, maar het bestuur kreeg opdracht ook voor de niet-
spelende leden oog te hebben. Ook over de kleding werd
gezegd, dat de rokken van de dames 12 cm. boven de
grond moesten zijn, en dat hoedenspelden verboden wa-
ren. Tenslotte werden de clubkleuren vastgesteld: zwart
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Het bijzondere daaraan is, dat dat de kleuren zijn, waarin
later de Arnhemsche Hockeyclub speelt.

Waar werd er gespeeld?
Waar de club in het begin precies gespeeld heeft is nog
onduidelijk. Weliswaar werd er met Kerst 1904 een de-
monstratiewedstrijd gespeeld in Arnhem (op het veld van
Vitesse), maar verder wordt er geregeld gezegd dat er 'in
Velp' gespeeld werd. Het zou kunnen zijn dat er gebruik
gemaakt is van het veld van V.V.O. op de Kapellenberg
in Rozendaal, als we tenminste de aantekeningen uit de
jaren dertig daaromtrent moeten geloven. Dat spelen op
Rozendaais territoir zou misschien ook kunnen verklaren
dat er ooit sprake van was dat er aan de Velpsche nog
een Rosendaelsche Hockey Club voorafgegaan zou zijn.
33 Daarvoor is weliswaar geen enkele aanwijzing gevon-
den, maar het zou kunnen zijn - omdat de Velpsche mo-
gelijk op Rozendaais territoir zijn veld had - dat daardoor
dit misverstand is ontstaan.
Vanaf 1909 wordt er gespeeld op een terrein op de Ro-
sendaelse golf. Dat blijkt o.a. uit het bericht bij de ver-
huizing van de Rosendaelse golf naar de huidige locatie
(in 1909), dat de hockeyclub in de winter medegebruiker
van het golfclublokaal (oorspronkelijk het jachthuis van
de familie Del Court) zou zijn." Ook uit het al genoemde
reglement van 1909 kan worden afgeleid dat de club dan
over een clubhuis beschikt. Dat de relatie tussen de golf-
club en hockeyclub via die familie Del Court nauw was,
komt ook tot uiting in de afspraak uit datzelfde jaar, dat
de bezittingen van de golfclub bij een eventuele ophef-
fing geschonken zouden worden aan de hockeyclub. 35

Een deel van het huidige golfterrein werd nog lang als
'hockeyveld' aangeduid, zodat aannemelijk is dat er in
ieder geval vanaf 1909 op dat terrein is gespeeld, hoewel
dat wel relatief ver van Velp af ligt.
De foto van de dameswedstrijd uit 1912 (zie afb. IV) zou
het veld op het golfterrein laten zien. Ook later (seizoen
1923/24) is dat veld nog gebruikt, toen de Arnhemsche
Hockeyclub tijdelijk niet op Klarenbeek terecht kon. 36

De ondergang van de Velpsche door de opkomst van
de Arnhemsehe.
Achteraf kan vastgesteld worden dat de oprichting van de
Arnhemsche Hockeyclub het begin van het einde van de
Velpsche heeft betekend. In 1909 wordt er al een oproep
gedaan om in Arnhem een tweede hockeyclub op te rich-
ten, omdat de bestaande club, de Velpsche, 'een nogal
besloten karakter' had. 37 Dat zou misschien best eens
kunnen kloppen, daar er - volgens artikel 3 van het
Velpsche reglement - maar liefst zes ondersteunende
verklaringen van leden nodig waren om als lid voorge-
dragen te kunnen worden; bij de latere Arnhemsche wa-
ren dat er daarentegen maar twee. 38 Twee jaar na die
bewuste oproep (op 8 november 1911) werd de Arnhem-
sche Hockey Club opgericht. Die nieuwe club trok al
direct een behoorlijk aantal leden; in 1912 waren dat er al
ongeveer 40. De onderlinge verhoudingen tussen de bei-
de clubs waren goed te noemen, want er werd wel
vriendschappelijk tegen elkaar gespeeld." Arnhem ging
pas in het seizoen 1913/14 voor het eerst aan de competi-
tie mee doen - Velp deed dat al een jaar eerder - eh der-
halve speelden de beide clubs in dat kader tegen elkaar.
Velp verloor een van die wedstrijden met forse cijfers
(11-1), omdat het zeer verzwakt moest aantreden.40 Dat
zou het enige seizoen zijn, dat ze tegen elkaar uitkwa-
men, want in het seizoen 1914/15 was Velp al niet meer
van de partij. Op 22 maart 1915 werd nog een wedstrijd
van de Velpsche in de annalen vermeld: een mixed wed-
strijd tegen Nijmegen, die met 5-3 verloren werd." Ten-
slotte doet er met Kerst 1915 nog een Velps team mee
aan een toernooi in Zutphen, maar daarna lijkt het met de
Velpsche Hockey Club afgelopen.Y In 1916 en 1917
werd er geen melding meer gemaakt van eigen wedstrij-
den. Toch werd in 1916 op het Velpse veld nog wel de
gebruikelijke wedstrijd tussen een westelijk en oostelijk
team verspeeld. Administratief bleef de club bestaan,
want in de adreslijst van de Nederlandse Hockey Bond
van 1918 komt de Velpsche nog voor, maar dat is dan
ook het laatste levensteken van die club 43
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Afb. Vll Op deze foto uit 1916 is te zien dat 'Arnhem' met een zwarte broek en een
wit shirt speelt tijdens het Samovartoernooi in november in Nijmegen. Arnhem won
dat toernooi door in de finale Nijmegen met 3-0 te verslaan. (foto afkomstig uit De
Revue der Sporten,jrg. 10, (1916), af/.. 10, p.J37)

Dat verdwijnen
van de Velpsche
Hockey Club was
mede het gevolg
van de overgang
van een aantal
van zijn beste
spelers naar 'Arn-
hem', zoals Rein
van Pallandt,
Gerry del Court
en Cornelis de
Kempenaer. Dat
moet zich in de
jaren 1915-16 af-
gespeeld hebben,
toen het aantrek-
kelijk werd om te switchen, daar Arnhem toen de be-
schikking kreeg over een prachtig veld op het sportcom-
plex dat de eigenaar van Angerenstein en Klarenbeek, de
zeer vermogende ondernemer De Goeijen, op Klaren-
beek had laten aanleggen." De resultaten van Arnhem
kwamen mede door die instroom van goede Velpse spe-
lers in de lift: vanaf 1917 werd de ploeg negen keer ach-
ter elkaar Oostelijke kampioen. Arnhem nam naar het
schijnt niet alleen de beste spelers van Velp over, maar
ook het tenue: zwarte broek en wit shirt. Aanvankelijk
(1912) is er sprake van dat Arnhem in het rood zou gaan
spelen, maar op de allereerste elftalfoto's van een Arn-
hems team (1916, bij het Samovartoernooi in Nijmegen
en bij een wedstrijd tegen Apeldoorn) zijn de spelers al
onmiskenbaar in een zwart/wit tenue gekleed."

Epiloog
Velp zou echter niet al te lang zonder hockeyclub behoe-
ven te zitten. De Arnhemsche zou in de jaren daarna zijn
hoofdveld weliswaar in Arnhem hebben, maar de club
beschikte de jaren twintig en dertig in Velp op Daalhui-
zen, bij de Modelhoeve (aan de Bosweg) en bij het Lan-
ge Water (onderaan het talud van de Arnhemschestraat-
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weg, nu naast de
A 12) over ver-
schillende oefen-
velden, waar ge-
traind en door de
lagere elftallen
wedstrijden ge-
speeld werden.
Toen door de aan-
leg van de wijk
Angerenstein in
1935 het sport-
complex Klaren-
beek werd opge-
doekt, ging de
club aan het Lan-
ge Water spelen,

waar een drietal velden lag. En vandaar werd er in 1953
verhuisd naar Beekhuizen. 46 Velp kent binnen haar
grenzen dus al een hockeyhistorie van meer dan 110 jaar.
Sterker nog, er was in de jaren dertig bijna een tweede
Velpse club bijgekomen, daar er in 1931 een Velpsche
Mixed Hockey Club 'Veloeitas' werd opgericht, die er
echter niet in slaagde een geschikt speelveld te vinden en
vervolgens stilletjes weer uit beeld verdween."
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schilderes. Tot aan haar dood in 1957 was zij in het ate-
lier aan de Beekhuizenseweg werkzaam.
Haar opleiding kreeg zij aan de voorloper van de Arn-
hemse kunstacademie, het 'Genootschap Kunstoefening' .
Verder kreeg zij lessen van de kunstschilder Louis Wil-
lem van Soest (1867-1948). Van Soest, die als haar be-
langrijkste leermeester wordt beschouwd, was kunstzin-
nig adviseur van koningin Wilhelmina. In 1928, twee
jaar na het overlijden van haar ouders, verhuisde Thea
Lüps van Velp naar Den Haag. Hier betrok zij een ruime
atelierwoning aan de Mauvestraat 57. In 1943 keerde zij
weer terug naar Velp en Biljoen. Op de zolder van het
kasteel werd voor haar een atelier ingericht waaraan een
groot dakraam nog herinnert. In 1949 verliet zij het kas-
teel weer om te gaan wonen in haar nieuwe, door de
veelzijdige, in Velp woonachtige, architect Heineman
ontworpen, atelierwoning aan de Beekhuizenseweg.

Tussen stad en land. TOONBEELDENVANarchitectuur uit de wederopbouw JAREN
(1940-1965) in de gemeenten RHEDENEN ROZENDAALdeel 2

Roger Crols
Delftse school
Aan het begin van de Beekhuizenseweg, bevindt zich een
ander opvallend woonhuis. Het ook wel als landhuis
aangeduide pand is het belangrijkste voorbeeld in de
gemeente Rheden van een in de stijl van de Delftse
school gebouwde villa. Het betreft atelierwoning met het
karakter van een kleine havezathe of landhuis. De linker
helft vormde de atelierwoning, de rechter helft een
dienstwoning en het centrale deel het woonhuis. Op-
drachtgeefster voor de bouw was Emrna Maria Dorothea
Lüps (1889-1957), ook wel Thea genoemd. Zij was de
dochter van de Duitse industrieel Johann Heinrich Lüps
(1828-1879), die in 1872 kasteelheer van Biljoen werd.

Afb. I Landhuisje van mevrouw Lüps aan de Beekhuizenseweg
in Velp. Links het atelier, in het middel! het woonhuis, rechts
het dienstgedeelte (foto: Gelders Genootschap).

Gedurende vier generaties bleef Biljoen eigendom van de
familie Lüps, tot de laatste mannelijke erfgenaam in
2006 overleed. Thea Lüps was een niet onverdienstelijk
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Afb. 2 Bouwtekening voorgevel (Gelders Archief/Dienst Bouw
en Woningtoezicht Gemeente Rheden /2. Inventaris / Stukken
betreffende de aanvraag en verlening van bouwvergunningen
19I9-/950/Toegang 2508-inventarisnr.Ol92 - stuknr.0257 j.

A&H18



Flatwoningen
Het stedelijk fenomeen middelhoogbouw, hoogbouw en
de flatwoning deden met de bouw van de Parkflat in de
jaren 1952-1954 hun intrede in de tot dan toe door laag-
bouw gedomineerde dorpen. De gemeente Rheden bezit
overigens een bijzonder vroeg voorbeeld van gestapelde
woningbouwing in de vorm van het in de jaren dertig
naar ontwerp van de Haagse architect JJ. Hornstra ge-
bouwde bejaardentehuis Avondzon aan de Hoofdstraat in
Velp. Het gebouw is het eerste voorbeeld van gestapelde
woningbouw in de gemeente Rheden dat bovendien
voorzien is van aan galerijen gelegen appartementen.
Met name in Velp en Dieren verrezen etagewoningen. In
Velp o.a aan de Arnhemsestraatweg, aan de Hoofdstraat
(Naefflat), aan het Stationsplein (Atlantaflat) en in de
Vogelwijk in Dieren. Verschillende van deze complexen
waren met name voor de beter gesitueerden hetgeen ge-
zien de grote aantallen villa's en welgestelden in de ge-
meente niet vreemd is. In tegenstelling tot Dieren verre-
zen in Velp deze gebouwen niet in nieuwe woongebieden
doch in bestaande (villa- )wijken. De gebouwen zijn door
hun omvang en vaak bijzondere locaties in hoge mate
bepalend geworden voor hun omgeving.
De voor wat betreft de architectuur en typologie voor de
gemeente unieke Parkflat kwam tot stand in opdracht van
de Coöperatieve Vereniging 'Parkflat'.

Het ontwerp van
deze uit 36 wo-
ningen bestaande,
in Shake-Hands
trant gebouwde
galerijflat, is van
de in Velp geves-
tigde architect
HJ.Chr. Hols
(1923) die het
bureau van zijn
vader H.J. Hols
(1890-1947) had

Afb.3 De Parkflat op de hoek van
Zutphensestraatweg en de Heemskerk-
laan in Velp (foto: Gelders Genoot-
schap).

overgenomen.
Hols senior is met name
bekend om de vele villa's
die hij tijdens het Inter-
bellum langs de Veluwe-
zoom heeft ontworpen.
Hols jr. heeft in de we-
deropbouwjaren naast
woonhuizen ook fa-
brieksgebouwen ontwor-
pen. Belangrijke voor-
beelden zijn de bedrijfs-
hallen en het kantoorge-

bouw van de Record metaalwarenfabriek aan de Kerkal-
lee in Velp en de gebouwen voor de betonfabriek De
Meteoor in De Steeg.
De woningen van Parkflat zijn uitgevoerd in twee typen
namelijk aan de Zutphensestraatweg voor de huisvesting
van vier personen en aan de zijde van de Heemskerklaan
voor vijf personen. Via het centrale trappenhuis, waarin
zich tevens een liftinstallatie bevindt, zijn de galerijen te

Afb.4 Ingang van de Parkflat
met oorspronkelijke belette ring
boven de ingang (foto: Gelders
Genootschap).

Afb.5 Flexibel indeelbare woningplattegronden van de Parkjlat
(Microfiche bouwdossier Gemeente Rheden).
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bereiken, waarin de toegangsdeuren van de woningen
zijn gelegen. Om inkijken van voorbijgangers te voor-
komen liggen de galerijen 60 cm lager dan de vloeren
van de woningen. Elke woning is daarom voorzien van
een trapje naar de voordeur en eigen portiek. In het sou-
terrain bevinden zich afsluitbare bergingen. In de traphal
waren de woningen telefonisch te bereiken door middel
van een huistelefooninstallatie.
Bijzonder is de mogelijkheid om de indeling van de wo-
ningen naar gelang de gebruiks- en woonwensen op een
eenvoudige wijze aan te passen. Om gecombineerd ge-
bruik mogelijk te maken zijn tussen de hoofdslaapkamer
en de woonkamer schuifdeuren aangebracht. Tussen de
woonkamer en de tweede, aan de achterzijde gelegen,
slaapkamer is een demontabele kastenwand aangebracht
waardoor ook deze vertrekken eenvoudig samengevoegd
kunnen worden. Na demontage ontstaan er vier losse
kasten die elders in de woning herplaatst kunnen worden.
De buitenmuren zijn opgetrokken uit geel genuanceerde
in halfsteens verband gemetselde handvormstenen en
worden afgewisseld door het wit gesausde in het zicht
gelaten betonwerk van onder meer erkers en balkons. De
balustrades rond de balkons zijn vervaardigd van staal,
langs de galerijen van schokbeton.
De architectuur van het complex wordt gekenmerkt door
een gematigd moderne vormgeving. Aangezien gestapel-
de woningbouw in de naoorlogse woningbouw een
nieuw fenomeen was zorgde een gematigd moderne
vormgeving, waarbij de toepassing van baksteen het
beeld overheerste, voor een bredere acceptatie van het
fenomeen. Mede onder invloed van het veranderende
bouwbedrijf en opdrachtgeverschap wordt de architec-
tuur gaandeweg de jaren vijftig steeds zakelijker. In veel
gebouwen zijn traditionalistische kenmerken, in minder
zuivere vorm, gecombineerd met moderne constructies
en materialen tot een nieuw architectonisch geheel ge-
vormd, dat ook wel 'Shake-Hands' architectuur wordt
genoemd. De twee voor de oorlog recht tegenover elkaar
staande opvattingen, namelijk die van de 'modernen'

(functionalisten) en die van de traditionalisten (Delftse
School) komen nader tot elkaar. In de gebouwen wordt in
het zicht gelaten betonconstructies met baksteen, met
soms sterk op het 'esthetische' gerichte gevelonderdelen
of ornamentiek gecombineerd, zoals vensteromlij stingen
of een golvende afsluiting van de gevel.
De al eerder genoemde Atlantaflat aan het Stationsplein
in Velp is tot op heden het belangrijkste voorbeeld van
het fenomeen hoogbouw in de gemeente Rheden.

Afb.6 De Atlantaflat in Velp is een belang rijk voorbeeld van
een uiterst moderne verzorgingsflat. De aan het Stationsplein
in Velp gelegen functionalistische flat is zowel letterlijk als
figuurlijk een van de hoogtepunten van het naoorlogs erfgoed
in de gemeente Rheden (foto: Gelders Genootschap).

De verzorgingsflat werd ontworpen door het Architec-
tenbureau H.J. van Breda BNA uit Velp dat ook een be-
langrijke bijdrage leverde aan de woningbouw in de
Arnhemse wijk Presikhaaf. De flat werd in 1963-1964
gerealiseerd in opdracht van de Coöperatieve Verzor-
gingsflat "Atlanta" Ll.A. Het complex bevat 47 woningen
en is ondergebracht in drie volumes waarvan één van 13
bouwlagen en twee van vier bouwlagen (waarvan één
met 9 garageboxen op de begane grond ) alsmede een

A&H20



bouwblok van één bouwlaag met 9 garageboxen. Het
lage deel kent grotere galerijwoningen terwijl in het
hoofdvolume tweekamerwoningen aan weerszijden van
een corridor zijn geplaatst. In het complex zijn aparte
logeerkamers voor gasten opgenomen.
De architect H.l. van Breda ontwierp de Atlantaflat in de
stijl van het Functionalisme waarbij echter ook nog tradi-
tionele bouwmaterialen als baksteen zijn toegepast.
Kenmerkend voor het Functionalisme is het zichtbare
gebruik van beton en staal, platte daken en de nadruk op
horizontale lijnen in de gevelarchitectuur. Architect H.I.
van Breda ontwikkelde onder meer het Azet-bouw-
systeem dat toegepast is in de wijk Malburgen in Arn-
hem-Zuid en ontwierp de als gemeentelijk monument
aangewezen portiekflats aan de Bernardlaan en de Lippe
Biesterfeldstraat in de wijk Angerenstein (1953-1954) in
Arnhem. Het complex werd gebouwd door Bouwbedrijf
Gelria te Renkum en bestaat uit koopwoningen. De re-
creatieruimte op de hoogste verdieping beschikt over een
fraai uitzicht over de omgeving en is nog voorzien van
het oorspronkelijke meubilair uit de bouwtijd. De interi-
eurs van de appartementen zijn over het algemeen gemo-
derniseerd waarbij incidenteel appartementen zijn sa-
mengevoegd of als bergruimte bedoelde kamers de func-
tie hebben gekregen van tweede slaapkamer.

Rheden
In Rheden vonden de uitbreidingen vooral aan de west-
zijde van het oude dorp plaats. Aan de Oranjeweg 181
staat het laatst bewaard gebleven voorbeeld in de ge-
meente Rheden van een in systeembouw uitgevoerd
woonhuis. Een bijzonderheid is het aangebouwde win-
keltje. Deze bouwwijze was bedoeld om snel veel wo-
ningen te kunnen bouwen. De gevels zijn hierbij vaak
voorzien van een bekleding bestaande uit betonplaten of
tegels. Bekende systemen waren het Nemavo-Airey-
systeem, het Maycrete-systeem en het R.B.M systeem.
De Rhedense woning is mogelijk een voorbeeld van het

door het Nijmeegse architectenbureau Goorhuis en Mei-
huizen ontwikkelde Novo-bouwsysteem.

Afb. 7 Systeembouw-
woning aan de Oran-
je weg 181 in Rheden.
De voormalige winkel-
ruimte is nog herken-
baar als een lager
bouwdeel met grote
etalagevensters (foto:
Gelders Genootschap)

Dieren
Ook Dieren groeide fors. In het heidegebied ten noorden
van de Gazellefabriek verrees vanaf 1949 de ene na de
andere wijk. De meest markante wijk is de Vogelwijk.
Deze werd begin jaren zestig gebouwd volgens een voor
de gemeente Rheden op basis van een door de bekende
architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek ont-
worpen stedenbouwkundig plan. De wijk bestaat o.a. uit
eengezinswoningen, portiekétageflats in middelhoog-
bouw, deels met winkels. Kenmerkend is de ruime opzet
met veel licht, lucht en ruimte. Het vele groen is veelal
uitgevoerd in de vorm van plantsoenen. De fraai groen-

zones zorgen voor
een aangename
parkachtige sfeer.
Zuiderhoek was
eveneens betrok-
ken bij de enige
jaren later gereali-
seerde wijk Zil-
ver akker aan de

Afb.]3 Luchtfoto van de vogelwijk in (/((11- westzijde van de
bouw in Dieren. Let op de centrale groene Harderwijkerweg.
ruimte en de wigvormige plantsoenen met
speels geplaatste bouwblokken (KLM Aero
ca rto}. Wordt vervolgd
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GESCIllEDENIS VAN HOTEL "HET WAPEN VAN ATHLONE."
deel 2

A.S. Simons
Eigenaars van Hotel Het Wapen van Athlone
In het begin van de 20ste eeuw wordt "Het wapen van
Athlone" geleid door de weduwe De Roos. Haar man D.
de Roos was overleden in 1889. Omdat hun zoon gere-
geld diep in het glaasje keek, werd hij niet geschikt ge-
acht om het hotel over te nemen. In het pachtboek van
1892 tot en met 1912 wordt het hotel omschreven als:
Een Heerenhuis in gebruik als hotel, genaamd: "Het Wa-
pen van Athlone" met Schuur in Tuin. Verder wordt nog
vermeld, dat op 1 mei 1892 het "Huis" mondeling ver-
pacht was, voor "'s jaars" 850,- gulden. Daarnaast had D.
de Roos ook nog negen percelen grond gepacht voor
totaal 807,40 gulden. Als hotel blijft het fungeren tot
1901. Op 1 mei van dat jaar werd het uitsluitend als pen- Het Wapen van Athlone in 1920
sion ingericht, met daaraan verbonden een theeschenke-
rij. In de theetuin stonden twee koepels, een grote voor 6
á 8 personen en een kleinere voor 3 á 4 personen. Deze
koepels schermden de daarachter gelegen moestuin af,
waarin o.a. appel- en perenbomen stonden. In 1901 werd
opnieuw een gidsje uitgegeven door de VVV. Niet meer
zoals daarvoor gebruikelijk van Arnhem en Omstreken,
maar gericht op De Steeg, Ellecom en Rheden. Secretaris
van het bestuur van de "Vereniging ter Bevordering van
het Vreemdelingenverkeer" was D. J. Hupkes. De familie
Hupkes bezat al meerdere hotels. In 1905 wordt de heer
B. A. Hupkes de nieuwe exploitant. Van de overname,
op basis van een contract, wordt gebruik gemaakt om de
pacht te verhogen tot f. 1200,- per jaar. Vóór de heer
Hupkes werd nog de koetsier, de heer Versteeg benaderd
om het hotel over te nemen. Dit door bemiddeling van de
heer IJsendijk, architect bij de Staats spoorwegen, die een
zomerhuisje in De Steeg had en goed bevriend was met
de toenmalige rentmeester van Middachten. De familie
Versteeg sloeg het aanbod echter af, omdat het hun
draagkracht te boven ging. Welgestelde gasten bezorg- Het Wapen van Athlone in 1920
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den inmiddels De Steeg al gauw de naam van 'witte ves-
ten dorp. 'Het tekende de 'chic' van die dagen en het
dorp voer er wel bij. Dat er aan het welzijn van de gasten
veel waarde werd gehecht, blijkt wel uit het volgende.
Vlakbij Hotel De Engel, dat samen met Hotel Quisisana
(hier geneest men) te De Steeg en Hotel Brinkhorst (El-
lecom) de grootste hotels waren, zou destijds zelfs een



De Steeg. SI.Hon.

bord langs de weg gehangen hebben, dat de voorbijrij-
dende koetsiers maande niet te luid met de zweep te
klappen op de tijd dat de gasten hun middagdutje deden!
Bekend is ook het verhaal van de gast, die klaagde over
de spoorbomen. Zij kon niet slapen door het lawaai dat
de spoorbomen maakten, als die in de houders vielen.
Om dit geluid te dempen werden er rieten manden ge-
plaatst, zodat mevrouw ongestoord haar middagslaapje
kon doen

Hoog bezoek
In 1909 bracht Keizer Wilhelm II van Duitsland een be-
zoek aan de grafelijke familie Bentinck op kasteel Mid-

De aankomst van de keizer op het station in De Steeg

Het Wapen van Athlone in 1930

dachten. Zijn gevolg werd o.a. ondergebracht in "Het
Wapen van Athlone". De keizer zou ook een toer per
koets door de omgeving maken. Omdat die rijtoer ook
langs het hotel voerde, werd dankbaar gebruik gemaakt
van zit- en staanplaatsen. Die werden verhuurd bij de
ramen op de eerste verdieping, zodat men er van verze-
kerd was een glimp van de keizer te kunnen opvangen.
Rond 1930 verhuisde de hoofdingang van de voorzijde
naar de oostkant, waar de theetuin lag. In de veertiger
jaren van de 20e eeuw neemt de heer Berveling de ex-
ploitatie over van de heer Hupkes. De heer Berveling
was eerder kok geweest van "Dikker en Thijs" te Am-
sterdam. Zijn voortreffelijke kookkunsten bleven in de
wijde omgeving niet onopgemerkt. Geleidelijk kwam het
accent van "Het Wapen van Athlone" in de daarop vol-
gende jaren van hotel op restaurant- en café exploitatie te
liggen. Ook de koetsen verdwenen uit het straatbeeld.

Na wereldoorlog II
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt "Het Wapen van
Athlone" aan de voorzijde door een V-I getroffen en na
de oorlog herbouwd. Door de aanleg van de Rijksstraat-
weg Arnhem - Zutphen verandert het accent van de ex-
ploitatie nog meer naar het passantenverkeer. De theetuin
verdwijnt en wordt parkeerplaats; de oude bomen wor-
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den op een enkele na geveld. Ná de heer Berveling werd
van 1953 tot 1956 de heer J.J. van Oosterom de pachter.
Op 24 augustus 1956, begint de periode van exploitatie
door de familie van Dijk. De heer Van Dijk, senior, deed
het hotel, op 20 september 1957 over aan zijn zoon Ma-
rinus, die juist uit militaire dienst kwam en zijn studie op
Nijenrode had afgerond. Marinus bleek echter niet zo
geschikt als hotelier en op 23 februari 1962 neemt broer
Cornelis J. van Dijk, die al een tijdje op zoek was naar
een restaurant, Hotel "Het Wapen van Athlone" over.
Inmiddels was het hotel behoorlijk verwaarloosd, doch
het lukte de heer Van Dijk, samen met zijn vrouw, het
hotel weer op te bouwen. Ook wordt de recreatieve
waarde vergroot door de aanleg van een midget-
golfbaan. De opening was op 31 april 1966, maar er rij-
pen lang gekoesterde plannen om tot een ingrijpende
verbouwing over te gaan. De hiervoor noodzakelijke
vergunning komt reeds een jaar later af op 21 maart
1967. In 1973 wordt de gelegenheid aangegrepen het 150
jarige bestaan van Hotel-restaurant "Het Wapen van
Athlone" te vieren. Uitgangspunt voor die gedachte
vormde het jaartal 1823 op de gevelsteen. Op 23 juli is
het zover en wordt in een select gezelschap het 150 jarig
bestaan herdacht. Dertig eregasten zijn uitgenodigd.
Nieuwe ontwikkelingen gaan nadrukkelijk ook aan Hotel
"Het Wapen van Athlone" niet voorbij. Een prachtig
"bruin café", ingericht met een bruin houten Mechelse
bar, met oude houten tafeltjes, "Thonet"-stoeltjes en
krukken, wordt in 1974 geopend.
In 1977 doet de heer van Dijk afstand van zijn voorzitter-
schap van de Stichting "Evenementen De Steeg". In dat-
zelfde jaar komt er officiële waardering voor "Het Wa-
pen van Athlone" als bouwwerk en wordt het op de mo-
numentenlijst gezet. Dan vraagt geheel onverwacht de
eigenaresse, gravin zu Ortenburg-Bentinck aan de heer
Van Dijk of hij Athlone zou willen kopen. Het hotel
blijkt namelijk voor Middachten financieel niet erg aan-
trekkelijk om in bezit te houden. Bovendien was het door
achterstallig groot onderhoud aan vernieuwing toe.

De heer Van Dijk ging op het voorstel van Middachten in
en in mei 1978 was hij de eerste exploitant-eigenaar in de
geschiedenis van "Het Wapen van Athlone". Van Dijk
wilde het hotel in de oude stijl van omstreeks 1823 her-
stellen. In de Arnhemse Courant zegt Van Dijk plannen
te hebben om de schuur eventueel te verbouwen om op
die manier meer kamers of vergaderruimte te creëren.
Deze ambitieuze ideeën worden echter niet verwezen-
lijkt. De rage van de midget-golfbanen is inmiddels
voorbij en de baan verdwijnt dan ook. In die jaren gaat
van Dijk zich meer en meer bezighouden met de politiek,
het raadslidschap wordt in 1986 in een wethoudersporte-
feuille.

Beroemde gasten
"Het Wapen van Athlone" heeft menig kunstenaar onder
haar dak gehad. Velen kenden het hotel goed en bezoch-
ten het dan ook regelmatig. Voor de bezoekers viel er
naast de verrukkelijkheden van de keuken, ook zeer ge-
regeld kunst te bewonderen. Er zijn in de loop der jaren
exposities geweest van tekeningen en schilderijen. Op
zich begrijpelijk, omdat de heer Van Dijk o.a. voorzitter
was van de gemeentelijke Tentoonstellings-commissie.
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Bekende Nederlanders die Athlone bezochten: Simon
Carmiggelt, Bertus Aafjes, Mies Bouwman, Pierre Jans-
sen, Bert Haanstra, Gerard Reve. De heer Carmiggelt, die
door Wim Kan op De Steeg en Athlone is geattendeerd,
heeft veel over De Steeg geschreven. Op de menukaart
van Athlone werd zelfs een gerecht naar hem genoemd:
"Quatre Piéces á la Simon Carmiggelt." Over deze speci-
aliteit heeft hij ook een "Kronkel" geschreven, zijn we-
kelijks column in Het Parool.
Aanvankelijk heeft hij in zijn kronkels nooit het dorp
waar hij over schreef genoemd. De mensen van "Op
Steeg" wisten dat wel. Nauwkeurig werd dan ook al het
geschrevene bijgehouden. In 1979 werden een aantal
kronkels exclusief gebundeld en als bijzonder relatiege-
schenk van de gemeente
Rheden in een oplage
van slechts 500 stuks
gedrukt. Ook op het
gebied van kunst hield
hotelexploi tant -eigenaar
C. J. van Dijk zich bezig.
Jarenlang had hij een
grote interesse voor de
Eusebiuskerk in Arnhem
en hij zette zich in voor
het behoud van deze
kerk. Voor nog een an-
der gebouw zette hij zich
in: de Carolinahoeve,
gelegen in de Onzalige
Bossen boven De Steeg. Hij kreeg het voor elkaar dat
Wim Kan beschermheer werd van het "Comité voor het
Behoud van de Carolinahoeve" en dat ook Simon Car-
miggeIt het comité steunde. In 1985 blijkt het niet renda-
bel meer het hotel-restaurant á la carte te exploiteren. De
accommodatie blijft alleen nog open voor vaste groepen.
Het hotel wordt te koop aangeboden! Het blijft een jaar
in de verkoop. Eind 1986 wordt het hotel verkocht aan de

Ellecom
CatoUnahoeve - L'Uldgotd tllgrnlu

heer Budel en die verhuurt het aan George en Marjan
Hoogink.
George Hoogink is in De Steeg geboren en had de hore-
cavakschool in Arnhem gedaan. Zijn vader had gewerkt
bij hotel De Engel en zijn grootvader deed daar de tuin.
Hij liep destijds nog stage bij Kees van Dijk. Na een
aantal jaren in Limburg werkzaam te zijn geweest, atten-
deerde Georges moeder, die ook al een aantal jaren bij
"Het Wapen van Athlone" had gewerkt, hem er op dat
Kees van Dijk iemand zocht die zijn hotel-restaurant zou
voortzetten.
Voor George Hoogink was het een soort "thuiskomen."
In 1987 tekenden George en Matjan Hoogink het con-
tract. Na een jaar of acht bleek het hotel niet langer ren-

dabel, maar werd "Het
Wapen van Athlone" een
restaurant. Bij de Kamer
van Koophandel staat die
naam ook in de boeken,
maar in de volksmond
heeft iedereen het over
"Athlone." De Hooginks
hebben er een gerenom-
meerd restaurant van
gemaakt. George staat
garant voor de traditio-
nele, eerlijke keuken en
werkt uitsluitend met
natuurlijke ingrediënten
en zijn vrouw staat hem

als gastvrouw ter zijde. In maart van dit jaar stond "Het
Wapen van Athlone" als eerste bovenaan de lijst van de
Gelderse Restaurantweek In de wijde omtrek, maar ook
landelijk, is restaurant "Het Wapen van Athlone" een
begrip, waar met veel kennis, kunde en liefde gerechten
worden bereid tot volle tevredenheid van zijn cliënten.

Bewerkt en aangevuld door Truus Havinga-Wielenga
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• Niet dekken achter administrateur of boekhou-
der; dan had hij melding moeten maken dat er
geen geschikt personeel was, dát was zijn plicht;

• Niet de zaak op zijn beloop laten en rustig laten
uitgroeien tot een janboel, met alle mogelijkheid
en vermoeden van fraude, waarvoor thans geen
bewijs te leveren is;

• Bij kostenberekening van dit werkobject werden
arbeidslonen, transportkosten en huur gebouwen
o.a. eenvoudig niet opgenomen;

'Hieruit spreekt duidelijk het onverantwoordelijk ama-
teurisme waarmee gewerkt is. Bedoelde Cmt. is dan ook
naar mijn mening zeer ernstig in gebreke gebleven.'
Aldus enige citaten uit het verslag van de heer Helmer-
horst.
Ook Huijbers' optreden bij het bezoek van de pers aan
kamp Avegoor, waaruit een nogal negatief beeld voort-
vloeide, vormde aanleiding tot zorg. Zo bleek uit een
verslag van de heer Leferink van de Dienst Personeels-
zaken. Hij vond bovendien dat de houding van de staf
onder Huijbers een dilemma vormde. Zij allen vonden bij
navraag het niet juist om de heer Huijbers te handhaven
in zijn functie. Niet duidelijk is geworden waar op ge-
doeld werd met die 'houding'.
Op 29 oktober 1946 volgde de voordracht tot ontheffing
van de heer Huijbers uit zijn functie van kampcomman-
dant van het Bewarings-en Verblijfskamp Avegoor. Men
was het er in Den Haag niet unaniem over eens geweest,
gezien toch ook de resultaten die Huijbers op bepaalde
punten wél had weten te realiseren.
Kampcommandant Huijbers aanvaarde, hevig veront-
waardigd, zijn voorgenomen ontslag. 'Want had hij toch
ook niet vele zaken in kamp Avegoor juist op orde ge-

BEWARING- EN VERBLIJFSKAMP 6AVEGOOR?
deel 7

Afscheid van een veelbelovende kampcommandant. Reorganisatie in Kamp Avegoor
John Striker

Afscheid kampcommandant H.J.G. Huijbers.
Evenals bij commandant Sprenger het geval geweest was
vormde het ontbreken van de noodzakelijke administra-
tieve kennis voor de heer Huijbers een groot struikelblok.
Hij had geen basiskennis van boekhouden en wanneer in
de zomer van 1946 het besef boven komt, dat er dringend
aan een goede boekhouding gewerkt moet worden, blijkt
het al te laat. Ook onder zijn gezag waren de kostprijsbe-
rekeningen van de producten, die door de gedetineerde
vrouwen werden gemaakt, uitgebleven. De administratie
had er geen enkel zicht op of er winstgevend zo niet kos-
tendekkend werd gewerkt. Verder zou pas in september
1946 voor het eerst tot het betalen van huur over 1945
aan de eigenaars van het landgoed en de panden op
Avegoor zijn overgaan. Hij werd daar als eindverant-
woordelijke over aangesproken.
Accountantskantoor Vekemans & Berk had eind septem-
ber 1946 een verslag over de controle van het boekjaar
1945 gepresenteerd bij het Directoraat Generaal Bijzon-
der Rechtspleging (DGBR), Afwikkelingsbureau Militair
Gezag, Afd. Financiën te Den Haag. Hierin kwamen
zaken naar boven die vragen opriepen over het gevoerde
beleid van de vorige kampcommandant, de heer Spren-
ger. Maar omdat tevens werd vastgesteld dat ook over
het eerste half jaar van 1946 op boekhoudkundig gebied
weinig was veranderd, had dit tevens gevolgen voor de
heer Huijbers. De heer Helrnerhorst van de Algemene
Inspectie Dienst Financiën startte een eigen onderzoek
naar de huidige stand (over 1946) van zaken en kwam tot
harde conclusies:

• Commandant (Cmt) is verantwoordelijk voor al-
les wat er in het kamp gebeurt en volledig aan-
sprakelijk;
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bracht?', zo vroeg hij zich stellig af. 'Hij had de wijzi-
ging naar een Vrouwenkamp per 1februari immers ook
in goede banen geleid? '
De talentvolle maar eigenzinnige leider Huijbers strui-
kelde in Kamp Avegoor dus net als zijn voorganger, zij
het onder minder ingrijpende menselijke omstandighe-
den. De nadruk lag meer op het organisatorische en be-
leidsmatige gebied. Hij gaf op hoofdlijnen leiding aan
het kamp, maar had minder oog voor detail en admini-
stratieve zaken. Kamp Avegoor bleek voor Huijbers een
goede leerschool te zijn geweest.
De al eerder bij hem vastgestelde begaafdheid en compe-
tenties zouden hem spoedig elders laten slagen. Vanwege
de ook gebleken positieve eigenschappen in leiderschap
en algemeen optreden, besloot men de heer Huijbers met
een kleiner kamp een nieuwe kans te geven in het Zuiden
van het land.
Na een maand met betaald buitengewoon verlof te zijn
geweest trad hij ingaande 9 december 1946 aan in het
Vrouwenkamp Groede in Zeeland (NB) om op 2 januari
1947 te worden overgeplaatst naar Kamp Roosteren (L).
Vervolgens kreeg hij op 10 april 1947 tot 15 september
1947 de leiding over Kamp Spekholzerheide (L). Op 15
september 1947 werd hij benoemd tot Hoofd Afwikke-
lingsbureau kampen Mijnstreek (L). Op 1 oktober 1948,
kort voor de algehele sluiting van de Bewarings- en Ver-
blijfskampen op 1 december, eindigden ook voor hem
zijn werkzaamheden voor het DGBR en verkreeg daarbij
eervol ontslag.
Gedurende zijn afwezigheid wegens buitengewoon ver-
lof had Huijbers' adjunct kampcommandant, de 35 jarige
Mej. H. Wuite de leiding binnen het kamp Avegoor op
zich genomen tot ook zijn opvolger zich ingewerkt zou
hebben. De heren Natrop, commandant Wachtkorps en
Thijssen, Hoofd Administratie waren onder zowel Huij-
bers als Wuite op hun post gebleven.
Per 1 november 1946 zou de opvolger van de heer Huij-
bers, de heer A.P.C. Gulickx zich reeds melden.

Duitse officieren in Kamp' Avegoor'
Tegen het einde van het jaar 1946 moesten de beschikba-
re ruimten gedeeld worden met de komst van enige 'zwa-
re' Duitse oorlogsmisdadigers.
Mogelijk had de in het vorige artikel gememoreerde te-
rugloop in het Vrouwenkamp ook te maken met het tri-
bunaal in Arnhem, waar vele Duitse officieren werden
voorgeleid voor verhoor en berechting. In afwachting
van hun proces werden er namelijk enigen ondergebracht
in kamp Avegoor. Hiervoor waren speciale maatregelen
vereist om de Duitse militairen streng gescheiden te hou-

Kurt Student, Heinz-Helmutli van Wühlisch, Frit; Fullriede
den van de 'gewone' gevangenen.
De keuze voor Avegoor lag qua faciliteiten niet direct
voor de hand, omdat men slechts beschikte over een iso-
leercel en een keiderruimte , terwijl de gevangenis in
Arnhem uiteraard wel over cellen beschikte. De afstand
Arnhem - Ellecom sprak daarentegen wel voor een ar-
gument om in Avegoor personen te detineren. Hoe het
ook zij, het kamp werd medio 1946 - naast de Neder-
landse gedetineerde NSB vrouwen en mannen en andere
landverraders - ook bewoond door enige bekende en
beruchte Duitse officieren. De Duitse officieren verble-
ven, bij gebrek aan voldoende adequate celruimte, in een
behoorlijke huisvesting en ondanks een persoonlijk be-
waker had men een zekere mate van bewegingsvrijheid.
Zij beschikten over gemeubileerde kamers voorzien van
de nodige' luxe'. Dit stond in schril contrast tot de deten-
tie van de 'vaste bewoners'.
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Bekende namen onder de Duitse gevangen waren de
luchtmachtgeneraal Kurt Student en Dr. Hans O. E.
Brunner (Nederlandse nationaliteit). Als Hoofd Medische
Dienst had Brunner de controle over de kampartsen en de
geneeskundige verzorging van de dwangarbeiders in de
kampen van de z.g. Westwallzone, waaronder kamp Em-
pel-Rees (Dtsl.). Verder was er kolonel Fritz Fullriede,
de stafchef van de Wehrmacht en generaal-luitenant
Heinz. H. von Wühlisch. De laatste twee zijn vooral be-
kend van de Putten se razzia en represailles aldaar.
Heinz Hellmuth von Wühlisch benam zich in de nacht
van zaterdag 20 september 1947 in zijn luxe gemeubi-
leerde kamer op Avegoor van het leven door ophanging
aan een kofferriem. Na eerst brieven klaar gelegd te heb-
ben voor de kampcommandant, zijn persoonlijk bewaker,
zijn familie en voor zijn rechters uit Arnhem. Zij waren
die middag nog bij hem geweest en hadden hem duide-
lijk gemaakt dat er geen uitweg meer mogelijk was voor
het ontlopen van een veroordeling. In die overtuiging
nam hij zijn maatregelen.

• Fritz Fullriede, stond terecht in Arnhem in juni
1948, werd veroordeeld tot 2,5 jaar, vrijgelaten
2 februari 1949 en overleed in 1969.

• Kurt Student, stond in mei 1946 voor het tribu-
naaI van Arnhem terecht, werd licht veroordeeld,
overleden in 1978.

• Hans O.E. Brunner, stond terecht wegens oor-
logsmisdaden tegenover dwangarbeiders, ver-
oordeeld tot 18 jaar, jaar van overlijden onbe-
kend.

Behoudens bij Brunner, toonde de rechterlijke macht
zich in haar vonnissen opmerkelijk mild tegenover deze
oorlogscriminelen, hun wandaden ten spijt.

Presentatie van de derde kampcommandant, de heer
A.P.e. Gulickx.
De heer A.P.c. Gulickx, reeds sinds mei 1945 kamp-
commandant van het Kamp IJmuiden, ontving op 31
oktober 1946 om 16.15 uur uit 's Gravenhage van het

hoofd Dienst Personeelszaken een telegram met de vol-
gende tekst: 'Deel u mede dat u per 1 november benoemd
bent tot commandant Avegoor. U dient zich onmiddellijk
in verbinding te
stellen met de Foto telegram
hoofdinspecteur
te Apeldoorn '.
Getekend: Hoofd
Dienst Perso-
neelszaken, CN.
Leferink Hij
moest zich dus de
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reeds melden en
zijn verhuizing naar Ellecom gaan regelen. Gulickx was
een nuchtere actieve man, rustig in zijn optreden, kon
goed luisteren, wist oplossingen te realiseren en toonde
sociale belangstelling. Hij beschikte over organisatori-
sche talenten en een grote mate van plichtsbesef en ver-
antwoordelijkheidsgevoel. Hij had steeds goede beoorde-
lingen ontvangen uit Den Haag.

Avegaar, Klein Avegaar, Kampcommandant Gulickx

De Commandant van het Wachtkorps J.H.G. Natrop
werd onder Gulickx in zijn functie herbevestigd.
Mej. H. Wuite is in eerste instantie als adjunct kamp-
commandant aangebleven en later overgeplaatst naar
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Bewarings- en Verblijfskamp "Arnpsen" te Lochem.
Vanaf oktober 1947 werd de heer J.A. Hoogendoorn
genoemd als adjunct kampcommandant.
Gulickx trof bij zijn aankomst een log en op militaire
leest georganiseerd kamp aan en nog steeds in een staat
van administratieve wanorde. Hij zag zich bovendien
geplaatst voor de zorg over enerzijds de bewaking van
enige Duitse hoge legerofficieren en anderzijds gewone
gedetineerden. Hij moest zich derhalve direct op meerde-
re problemen tegelijk richten. De achterwege gebleven
boekhoudkundige verantwoording was een aandachts-
punt dat hij onmiddellijk moest aanpakken. Bij de reor-
ganisatie van de administratieve dienst wilde hij boven-
dien direct een onderzoek koppelen naar de geruchten
van mogelijk financieel wanbeleid onder het bewind van
zijn voorgangers.

Avegaar, Adj. kampcommandant Natrap aan zijn bureau

Uit de boekhouding bleek Gulickx, na een 'herinnering
van het DGBR' van 17 december 1947, dat over het tijd-
vak 1 januari 1946 tJm 31 december 1947 sprake was van
twee jaar huurachterstand bij zowel de ambtenarenbond
ABVA voor Landgoed Avegoor als bij Graaf Bentinck
van Middachten tot een totaalbedrag van f 4.429,00.

Op 19 januari 1948 deelt Gulickx, na een interne contro-
le, DGBR mede dat hij deze achterstallige huur aan beide
verhuurders heeft betaald.

Reorganisatie in Kamp Avegoor door J.H.G. Natrop
Op initiatief van kampcommandant Gulickx en met in-
stemming vanuit het DGBR werd ingaande 8 februari
1947 een reorganisatie van het bewakings-en bewarings-
personeel doorgevoerd, waarbij een geheel nieuwe
dienstregeling/ verordening werd ingevoerd. De nieuwe
voorschriften werden met grote instemming begroet on-
der het bewakende personeel. Van de twee korpsen (Be-
waking en Bewaring) kwakkelde het Bewaringskorps
onder een steeds wisselende leiding. Gulickx stelde voor,
beide korpsen onder een éénhoofdige leiding te brengen.
Per 1 mei van 1947 werd de operatie afgerond en zouden

Bewakingspersoneel Kamp Avegaar, zeldzame foto van Duit-
se tribune op Avegaar, achtergrond Klein Avegaar.

de twee diensten onder leiding van commandant Wacht-
korps J.H.G. Natrop worden geplaatst.
Een verslag van de hand van Natrop over het jaar 1947 is
bewaard gebleven tussen zijn documenten. Te lezen valt
hierin onder meer dat vanaf 22 april er achtereenvolgens
circulaires verschenen met 'Instructies voor Wachtcom-
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mandanten', 'Algemene consignes en gedragsregels voor
Bewaarders' en 'Kampregels voor gedetineerden'.
Ten aanzien van dit laatste kan worden gezegd dat dit
snel tot resultaat leidde. Er waren spoedig opmerkelijk
minder overtredingen van de regels op orde en discipline
vast te stellen.
Het aantal gedetineerden daalde in de loop van 1947 en
bleef uiteindelijk schommelen rond de 600 mensen,
waarbij het gemiddelde kaliber van de gevangenen dat
resteerde zwaarder werd.

Er werden hoge
eisen gesteld aan
sollicitanten voor
het bewakingskorps.
Men moest bewijs
kunnen overleggen
van politieke be-
trouwbaarheid en
van goed zedelijk
gedrag, afgegeven
door de burgemees-
ter van zijnIhaar
woonplaats, een ont-
slagbewijs van de
laatste werkgever en
een gezondheidsver-
klaring over zowel
geestelijke als li-
chamelijke gesteld-
heid van een arts.
De kwaliteit en ge-

halte van het korps werd hierdoor aanzienlijk verbeterd.
Allengs het jaar vorderde, kwam het nauwelijks meer
voor dat er mensen werden opgeroepen te solliciteren,
want door de sluiting van andere kampen kwam er per-
soneel vrij dat in Kamp Avegoor herplaatst kon worden.
De villa Klein Avegoor werd in het jaar 1947 in gebruik
genomen als stafgebouw met kantine en recreatieruimte
voor personeel.
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foto kampregels

Klein Avegaar wachtkorps aangetreden.

Werkobjecten in het verslagjaar
Gedurende het jaar 1947 werden de gedetineerden bij een
grote groep bedrijven te werk gesteld.
Bij de steenfabrieken in Lathum waren 16 man aan het
werk (aanvoeren van klei), die van Angeren 49 man en
Elden 20 man (het vormen en stapelen van stenen). 01-
denburg benodigde 10 man (het laden van schepen).
Op de Zijpenberg in Rheden waren 20 man stenen aan
het bikken. Bij Eggink in Doesburg werd met 15 man
kunstmest verladen. 55 man waren in Keppel aan de
kanalisatie van de Oude IJssel aan het werk. 106 man
werden bij de AKU in Ede te werk gesteld.
Verder was er oogstarbeid in de Fraterwaard, werk op de
papierfabriek in Renkum, bij de Marechausse in Apel-
doorn, een sloot uitdiepen in Ellecom en de afbraak van
de kampen Milligen in Garderen en Wezep.

Wordt vervolgd

Opm. De tekst voor dit artikel in het bijzonder is niet dan na
zorgvuldig archief onderzoek tot stand gekomen. Specifiek ook
voor dit deel van het verhaal gaat mijn dank uit naar Henk
Llbema, Natrap 's schoonzoon, voor zijn assistentie bij het
archiefonderzoek. screening op privacy gevoelige teksten aan-
gaande de heer Huijbers, alsmede voor zijn welkome aanvul-
lingen en formuleringen.
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Herdenkingsraam in het stiltecentrum van de R.K. O.L.V. Visitatie Kerk in Velp
Nelleke den Boer-Pinxter

Er is onlangs een herdenkingsraam geplaatst in het stilte-
centrum van de R.K. Kerk, O.L.V. Visitatie in de Emma-
straat in Velp. Het gebrandschilderde raam is twee jaar

geleden uit de Mariaka-
pel gehaald en gerestau-
reerd. Op 4 mei 2016 is
het raam opnieuw inge-
wijd in het stiltecentrum.
Dit raam is door de fami-
lie Van Remmen aan de
kerk geschonken ter her-
innering aan een belang-
rijke gebeurtenis. Op 28
maart 1945, slechts twee
weken voor de bevrijding
van Velp, is in de Oran-
jestraat een V-I neerge-
komen en ontploft. Daar-
bij zijn uit het gezin Van
Remmen vier kinderen
omgekomen: Chatrien
Johanna, Anny Maria,
Richard Wijnand en
Jeanna Hermanna. Deze
kinderen zijn neef en
nichten van de schenkers
van het gebrandschilder-
de raam.

Een aantal oorspronkelijke kerkramen van de Mariakapel
was door die V-I inslag verloren gegaan. De familie Van
Remmen heeft in de afbeelding van het gebrandschilder-
de raam ook een andere tragedie tot uitdrukking laten
brengen: drie kinderen van de familie zijn op zeer jonge
leeftijd gestorven. Dat is weergegeven door de beeltenis
van drie engeltjes. Volgens Herman van Remmen, nu 89
jaar, een neef van de omgekomen kinderen, is het raam
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12 jaar na de oorlog gemaakt.
Eerder was er nauwelijks tijd om
op een bijzondere wijze bij de
dood van de omgekomen kin-
deren stil te staan.

De vier kinderen liggen begra-
ven op de R.K. begraafplaats aan
de Bergweg. Ze hebben een heel
speciaal grafmonument gekre-
gen. Vier zuiltjes van verschil-
lende lengte met hun namen
erop. Onderaan op de sokkel
staat het volgende:

STIL ZE SLAPEN!
VIER ENGELEN WAKEN
T' EERSTE LICHTEN VAN
DEN EEUWIGEN MORGEN



De Meere orgels in de Dorpskerk te Rheden 200 jaar: 1816-2016
Deel 1 Gerrit Oosterink

Inleiding
De Dorpskerk van Rhe-
den bezit een groot en
een klein orgel. Het
grote orgel is tegen de
westmuur van het schip
geplaatst. Het kleine
orgel bevindt zich in het
koor. Beide orgels zijn
van de Utrechtse orgel-
bouwer Abraham Meere
én beide orgels zijn in
hetzelfde jaar gebouwd,
namelijk 1816.

bestaat uit rechthoekige
blokjes. De bovenrand
van het hek is ook ge-
profileerd. Men heeft op
de redelijk grote vlakken
aan de bovenkant van
het hek enige teksten
aangebracht. Deze zijn
uitgevoerd in gotische
letters en het materiaal is
bladgoud.
Aan de linkerkant staat:
"Heb de wereld niet lief,
noch hetgeen in de we-
reld is. I Joh.2: 15".
Rechts staat de tekst:
"Welgelukzalig het volk,
wiens God de Heere is.
Ps.33:12".
Gelet op de grootte van
het schip hebben orgel-
kas en galerij van het

grote orgel behoorlijke afmetingen. Het is één van de
acht nog bestaande grote Meere-orgels. De hoogte be-
draagt ongeveer 7.50 meter, terwijl de galerij een breedte
heeft van 7.20 meter. De kas is waarschijnlijk ook van
Abraham Meere. Het orgelfront bestaat uit vijf delen met
drie halfronde pijpenbundels. De middelste pijpen-
bundel is hoger dan de overige twee. Tussen de pijpen-
bundels bevindt zich een pijpenveld dat uit twee etages
bestaat. Onder de zuilen bevinden zich consoles met
palmetten. De orgelkas heeft aan weerszijden een por-
taalvormig zijstuk, waartegen en waarboven zich weer
een opengewerkt voluutornament bevindt. Op de rechter-
en de linker pijpenbundel bevindt zich een staande vrou-
wenfiguur, gekleed in een klassiek gewaad, terwijl op de

Het grote Meere-orgel
De orgelgalerij van het
grote orgel rust op vier
zuilen, waartussen zich
het vroegere koorhek
bevindt. De hoogte van
het hek is 2.48 meter en
de breedte bedraagt 5.70 meter. Deze breedte is echter uit
drie delen opgebouwd, een linker en een rechter deel, elk
1.66 meter lang en het middendeel met de deur, lang 2.38
meter. De onderste helft van het hek bestaat uit rechthoe-
kige onversierde panelen. Maar de panelen die tegen het
middendeel leunen en die van het middendeel zelf, heb-
ben een boog met een getande binnenzijde. Zij rusten op
twee Toscaanse pilasters, die een geprofileerde basis
hebben en een kapiteel. De bovenzijde van het hek heeft
balustervormige spijlen. Het bovenste gedeelte van de
spijl is langer dan het onderste en op de scheiding tussen
deze twee gedeelten zit een 'nodus', een knoop. De spij-
len hebben zowel aan de voet als aan de top verdikkingen
en een geprofileerde ring. De basis, beneden en boven,

Het grote Meere-orgel uit 1816 en het koorhek
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middelste pijpenbundel een siervaas is geplaatst. De
orgel balustrade is links en rechts gesloten met een paneel
met een liggende ellipsvormige rozet. In het midden,
onder de consoles, staat de tekst:

"EX AERE COMMUN1 REFORMATORUM RHEDEN
EXSTRUCTUM ET DOM.CONSECRATUM Aa
MDCCCXV1 RENOVATUM Aa MDCCCLXXV1II - GE-
RENOVEERD 1979"
(Opgebracht uit gemeenschapsgeld van de Protestantse
gemeente Rheden en voor de Opperste Heer ingewijd
anno 1816. Hersteld anno 1878 - hersteld 1979)

Direct boven deze tekst bevinden zich links en rechts
opengewerkte houten rozetten. Het orgelbalkon, ook
genoemd orgelgalerij, rust op vier houten gemarmerde
Toscaanse zuilen met een hoge basis. Het hoofdgestel
bezit een fries, die afwisselend versierd is met trigliefen
en witte rozetten.
In 1815 vervaardigde de orgelbouwer A. Meere uit
Utrecht voor de Dorpskerk een één-klaviers orgel, vol-
gens opdracht. In "Boekzaal der geleerde wereld" van
januari 1816, staat vermeld dat dit orgel het vierendertig-
ste is dat door A. Meere Sr. werd gebouwd. Ook werd de
dispositie vermeld, doch hierin zijn waarschijnlijk enige
onnauwkeurigheden geslopen. De dispositie, zoals die
door de bekende orgeldeskundige Broeckhuysen (onge-
veer 1850) werd vermeld, luidde:

Cornet 3 sterk discant,
Octaaf 2',
Fluit 4',
Mixtuur 4 sterk bas,
Mixtuur 5 sterk discant,
Trompet 8' (gedeeld in bas en discant).

De ingebruikneming op 16 januari 1816 was voor de
kerkelijke gemeente van Rheden een hele gebeurtenis. In
het 'Kerk-Nieuws' schreef iemand over deze ingebruik-
neming van het toen spiksplinternieuwe Meere-orgel:

"Rheden, den 16den Jan. 1816. Mogten wij ons dezer
dagen reeds verblijden in de aanvangelijke vervulling
van onzen zoo lang gekoesterden, doch door de ellende
onzer algemeene onderdrukking, maar al te lang onvol-
daan gebleven wensch, van, namelijk, ons ruim en vrij
aanzienelijk Kerkgebouw verrijkt en versierd te zien, met
een naar hetzelve geévenredigd Orgel: de dag van heden
was dan voor ons bijzonder heuchelijk, daar dit kunst-
stuk door ons plegtig tot Godsdienstig gebruik afgezon-
derd, en tot dat einde voor het eerst gebruikt wierd. Na
vooraf, bij den aanvang van ons Godsdienstig Feest,
elkander door het zingen van den Csten Ps., te hebben
opgewekt om God te dienen met blijdschap, en voor Hem
te verschijnen met vrolijk gezang; beklom onze waardige
Leeraar D.P. Roos den Leerstoel".

"Na deze plegtige inwijding liet zich ons fraai en wellui-
dend Orgel voor de eerstemaal hooren, (wordende bij
deze gelegenheid bespeeld door den kundigen Arnhem-
schen Organist F. van der Dussen en eerst één vers van
het 1e Evang. Gezang alleen gespeeld te hebben, veree-
nigde zich met hetzelfde de geheele vergaderde menigt,
zingende het levers".

Uit de geschiedenis van het orgel blijkt dat er regelmatig
aan is verbouwd en gerestaureerd. Grote herstel werk-
zaamheden zijn uitgevoerd in de jaren 1878, 1954, 1979.
De laatste, zeer ingrijpende restauratie van het grote or-
gel is met een forse subsidie van de Provincie Gelderland
uitgevoerd in 2010/2011

Leichel herstelt en vergroot het orgel in 1878
In 1878 was aan de orgelbouwer E. Leichel de opdracht
verstrekt het orgel te herstellen en te vergroten. Dat was
dus ruim zestig jaar na de oplevering in 1816. Leichel
plaatste een boven werk en bracht wijzigingen aan in de
manuaaldisposities. Ook aan de orgelkas zelf werd het
één en ander gewijzigd. Nieuwe klavieren en register-
knoppen werden vervaardigd. Ook veranderden de toon-
hoogte en stemming. De dispositie zag er als volgt uit:
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Manuaal I:
Prestant 8',
Bourdon 16',
Fluittravers 8',
Holflöte 8',
Octaaf 4',
Quint 3',
Viola di Gamba 8',
Fluit 4',
Octaaf 2',
Mixtuur 3 sterk
Trompet 8' (bas en discant).

Leichel verwijderde de Cornet discant, verkleinde de
Mixtuur van 3-4-5 sterk tot doorlopend 3 sterk en
plaatste een Viola di Gamba. Voor het bovenwerk had hij
een lade vervaardigd die niet aan de beschikbare ruimte
in de kas was aangepast. In plaats van een piramide-
opstelling van het pijpwerk, waarbij de hoogte van het
middengedeelte van belang had kunnen zijn, werd een
lade geplaatst waarop het grotere pijpwerk aan de zijkan-
ten en het kleinere pijpwerk in het midden werd ge-
plaatst. Hiervoor was wel nodig dat het dak van de or-
gelkas werd geopend, waardoor de grotere pijpen gingen
uitsteken. De geslotenheid van de kas ging hiermee ver-
loren en bestond de mogelijkheid dat vuil het binnenwerk
kon aantasten. De kritiek op Leichelluidde dat de kwali-
teit te wensen overliet dat gold voor zowel pijpwerk,
laden, als het mechaniek.
De discantpijpen van de Bourdon 16' zijn door Leichel
vermoedelijk vervangen door fabriekspijpen die thans de
Bourdon 8' discant vormen. De typische ornamentiek
opzij van het orgel, zoals muziektrofeeën en festoenen
werden verwijderd, terwijl aan de zijkant boogjes werden
toegevoegd in neo-renaissancistische stijl. De totale kos-
ten bedroegen f 1665,-. Tijdens deze restauratie werd de
oorspronkelijke rode verflaag van de orgelkast omgezet
in eiken imitatie.
Daarna volgde de restauratie van 1954. Deze was nogal
ingrijpend. De orgelbouwer Sanders wijzigde, geheel
volgens de toen heersende opvattingen, het instrument

Manuaal 11:
Flute 4',
Fugana 4',
Salieionaal 8',
Gedacht 8'.

Pedaal: aangehangen

drastisch. Van het Meere-hoofdwerk verving hij de Flute
travers 8' door een Quintadeen 8' vanaf klein c. De Mix-
tuur werd opnieuw tot 3-4-5 sterk aangevuld en werden
de Bourdon 16' baspijpen op weinig elegante wijze ach-
ter het orgel geplaatst als Subbas 16'. In het Leichel-
bovenwerk werden de 8' registers vervangen door de toen
in mode zijnde registers als: Prestant 4' en een Gems-
hoorn 2', bestaande uit XIXe eeuws pijpwerk. De Sex-
quialter werd geheel nieuw vervaardigd en dit alles in
een neobarok stijl. De voltooiing werd in 1957 afgesloten
met een orgelconcert door Feike Asma.

De firma J.e. Sanders & Zoon restauratie van 1954
De in 1954 uitgevoerde restauratie werd reeds vroegtij-
dig overwogen en daarom werd door de kerkvoogdij
soms een speciale collecte gehouden om de gewenste
herstelwerkzaamheden te kunnen financieren. Met de
komst van het kerkelijk Mededelingenblad in 1928, ruim
honderd jaar na de plaatsing van het orgel, kunnen we
sedertdien iets meer te weten komen over de geschiede-
nis van het orgel. De zo even gemelde speciale collecte
wordt in het nummer van 13 april 1933 aangekondigd:
''Aan den uitgang wilde ik dien avond gaarne een bijzon-
dere collecte houden voor de Kerkvoogdij, om ons mooie
orgel te repareren. Iedere keer weer opnieuw genieten
we van het orgelspel van onzen vriend Sch rade r, maar
wij kunnen hem niet beter onze dankbaarheid hiervoor
toonen, dan door de Kerkvoogden in staat te stellen het
onderhoud van 't orgel zoo goed mogelijk te doen zijn, en
als 't kan, nog een paar registers te laten bijbouwen. Ik
weet, dat dit ook een geheime wensch van onzen orgelist
is. Daarvoor is nu die bijzondere collecte een eerste po-
ging!"

Wordt vervolgd
Op loktober 2016 zal er een bijzonder jubileumprogranuna
worden aangeboden, waarbij er afwisselend concerten op de
beide orgels worden gespeeld. U kunt tevens video's bekijken
over de restauratie van de beide Meere-orgels. Op de web site
http://www.dorpskerkrheden.nV200 jaar meere-
orgel dorpskerk rheden.html staat het programma.
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ICONEN & SYMBOLEN ~pen
M I<NUMENTENOAG

Het comité Open Monumentendag Rheden-Rozendaal

Open Monumentendag (OMD) is jaarlijks een van de grootste culturele evenementen. Niet alleen in Nederland,
maar in heel Europa. Zo ook in ol/ze eigen gemeenten Rheden en Rozendaal. waar het publiek iederjaar weer vele
monumenten kan bezoeken. Dit jaar viert OMD haar 30-jarig jubileum. Met het thema Iconen & Symbolen openen
tal val1/1lonumenten hun poorten en deuren in het weekend van zaterdag 10 en zondag J J september.

Bij iconen en symbolen draait het om betekenis. Het
zijn allebei aanduidingen voor plekken, objecten en
beelden die een bijzondere betekenis met zich meedra-
gen. Voor iemand persoonlijk of voor groepen mensen.
Juist in, aan, op en rondom monumenten wemelt het
van de iconen en symbolen. Denk bijvoorbeeld aan
gevelstenen, beeldhouwwerk, ornamenten, reliëfs of
schilderingen. Monumenten hebben veelal ook een
iconische waarde of een symbolische betekenis. Het
zijn de herkenningspunten in onze directe leefomge-
ving. Zo heeft ieder dorp zijn eigen iconen, bijvoor-
beeld de kerktoren of het kasteel. En zoals u zelf tijdens
uw route zult ervaren, herbergen al deze plekken ook
een schat aan bijzondere verhalen. Verhalen en herinne-
ringen die ons iets vertellen over het verleden en de
verbondenheid van mensen met deze plekken. Met
symbolen wilden mensen een bepaalde boodschap uit-
dragen. Soms was die voor iedereen begrijpelijk en
soms bedoeld voor een specifieke groep. Symbolen
vragen dus ook om kennis van hun betekenis, het her-

kennen ervan door goed te kijken. De ruim 40 deelne-
mende monumenten aan het programma van OMD dit
jaar in de gemeenten Rheden en Rozendaal geven ge-
noeg mogelijkheden om te kijken welke symbolen en
iconen u treffen.

Jut van Breukelerwaard was een inwoner van Laag-Soeren,
die halvenvege de 1ge eeuw leed aan reuma. Zijn genezing
zocht hij in een Duits kuuroord. Toen de koudwaterbehande-
ling bleek te werken, wilde hij ook in Laag-Soeren een water-
geneeskrachtig centrum oprichten. Dat centrum kon voor zijn
kuren hel veluwse water gebruiken. In 1849 kocht hij het
Huis Laag-Soeren met landerijen, waarop hij de genees-
krachtige badinrichting Bethesda liet bouwen. Hel waler
werd betrokken uit de Soerense Sprengen. Ter ere van vier
watergeneeskundigen. Priessnitz; Oertel, Flusse en Rausse,
van wie men methoden in Laag-Soeren toepaste, richtte Jut
Van Breukelerwaard omstreeks J 860 het Priesnimnonument
op. Op het monument staan alle vier de namen van waterge-
neeskundigen vermeld! Soms wordt het ook wel het Torentje
Van Jut genoemd, naar Jut van Breuketerwaard.
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LBoekbesprekingen

Hof te Diel'en
Een cultuurhistorische wandeling

John de Jong
Onlangs zijn er twee mooie wandelgidsjes met fraaie
foto 's over ons gebied uitgekomen in de serie Cultuurhis-
torische Routes in Nederland. Ze beginnen beide met een
uitgebreide inleiding over de historie van de gebieden.
Gevolgd door een beschrijving van al het moois langs de
route Tenslotte een beschrijving van de route en op de
uitgevouwen achterklap een wandelkaart je.

Het is een mooie route die een goed beeld
~ geeft van de twee zijden van het landgoed

Hof te Dieren. Enerzijds het historische
sterrenbos van de Carolinaberg met zijn
14 lanen, de prins Willemberg en de Ko-
ningswegen van het voormalige jachtge-
bied van de Oranjes. Anderzijds is er het
uiterwaardenlandschap van de IJssel.
Daar tussenin ligt het park dat niet open-
baar toegankelijk is en dat nog steeds
wacht op een nieuw huis, nadat in 1967 de
ruïne van het laatste huis is gesloopt. De
inleiding schetst een beeld van de rijke
geschiedenis van het landgoed. Jammer

dat niet iemand met kennis van de lokale geschiedenis de
tekst heeft doorgelezen en er nu foutjes zijn in geslopen.
Om een paar voorbeelden te noemen: de gelovigen in
Dieren gingen na afbraak van de kapel op het Hof zowel
in Spankeren als Ellecom ter kerke (p.13) de Burmania-
allee loopt niet vanaf de Carolinaberg, maar vanaf de
Geitenberg naar de Rouwenberg (p. 42) parochieker~ (~.
43): bedoeld zal zijn de NH Kerk, het Bombergse HUlSIS
vernoemd naar de wees Bomberg (p. 47), slechts het

, halve veer was in het bezit van het Hof: de andere helft
was een leen van Bahr ( p. 62).
John de Jong, Hof te Dieren, Een cultuurhistorische
wandeling, Cultuurhistorische Routes in Ned~rla~ld,
Uitgave Matrijs in samenwerking met: Stichting
Twickel, Ambt Delden, 2015. Jeroen van Gesse!

Landgoederen Beekhuizen en Heuven
Een cultuurhistorische wandeling

.joska van der Linde
Deze erfgoedroute begint op het land-
goed Heuven bij de karakteristieke boer-
derij de Heurne, waar het Bezoekerscen-
trum Veluwezoom van Natuurmonumen-
ten is gehuisvest. Nabij de boerderij be-
vinden zich het negentiende-eeuwse
koetshuis en het bijzondere houten Noor-
se huis. Het landschap van het relatief
jonge landgoed Heuven heeft met glooi-
ende heuvels en veel bouwland een ander
karakter dan het bosrijke landgoed Beek-
huizen. Een graag bezochte plek op
landgoed Beekhuizen is de grote vijver,
deze is onderdeel van de achttiende-eeuwse parkaanleg
en sindsdien is de vijver trekpleister van het landgoed.
Midden op landgoed ligt het Herikhuizerveld waar ee.n
observatiepost de mogelijkheid biedt om vanaf een ster-
ger het wild te observeren. Ook de oude grillig gevormde
eiken Philémon en Baucis, die hun namen ontlenen aan
verhaal uit de Griekse mythologie spreken tot de ver-
beelding. De Beekhuizerbeek en het bijzondere bronnen-
bosje bieden leefgebied voor planten en dieren die u el-
ders niet snel tegenkomt
Joska van der Linde, Landgoederen Beekhuizen en
Heuven Een cultuurhistorische wandeling, Cultuurhis-
torische Routes in Nederland, Uitgave Matrijs in sa-
menwerking met: NABU-Natur-schutzstation Nieder-
rhein, 2013. Beide boekjes € 9,95 Nelleke den Boer
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Mededelingen van het bestuur

Beste leden,

Voor u ligt alweer het derde nummer van Ambt & Heerlijkheid 2016 en het tweede nummer in een iets gewijzigde vormgeving.
De reacties op de vormgeving van het vorige nummer waren positief. Een aantal verbetersuggesties zijn in deze uitgave verwerkt.
Het is fijn van derden waarderende woorden te ontvangen over de inhoud en de verzorging van ons blad. Dank ook aan alle
redactieleden die in de afgelopen jaren geholpen hebben deze waardering op te bouwen en in stand te houden.
Ook onze vernieuwde website wordt gelukkig gewaardeerd; uw bezoek aan deze website is en blijft aanbevelingswaardig.

Na de dorpswandeling in april in Ellecom zijn er al weer vier nieuwe dorpswandelingen geweest. Op 1 mei werd in Spankeren
onder leiding van Ton Elzenbroek en Wim van den Beukei een wandeling door enkele oude straten van Spankeren gehouden
waarbij uiteraard aandacht werd geschonken aan oude boerderijen die zo kenmerkend zijn voor Spankeren.
Het kenmerkende van Laag-Soeren, sprengen en watermolens, kreeg onder leiding van Joram van Breda op 5 juni volop
aandacht. Het Velpse landgoed Larenstein met zijn bijzondere flora en cultuurgeschiedenis kreeg op het regenachtige weekend
van 3 juli aandacht onder leiding van Nelleke den Boer-Pinxter en Ben van Schaik.
Op het moment dat ik dit schrijf moet in augustus de tocht met een boot langs het oude dorp Dieren nog worden gehouden en
begin september ook de wandeling in De Steeg. Met de wandelingen van oktober in Rozendaal en november in Rheden wordt het
wandelseizoen weer afgesloten.

Op 13 juli vond onder leiding van André ten Hoedt van Natuurmonumenten een goed bezochte en interessante excursie plaats
naar de in het noorden van het Rozendaalse grondgebied gelegen enclave de Imbos (bijenbos). Bij het verschijnen van dit
nummer van A&H heeft de zomerexcursie van 12 augustus al plaatsgevonden. Wellicht is inmiddels via onze website daarover
een kort verslag te lezen.

In de afgelopen periode ontving de Kring van enkele overleden leden en oud-leden een legaat in de vorm van een financiële gift
en boeken, documenten en inventarisstukken als schenking. Wij zijn hen daarvoor dankbaar.
Het spoort het bestuur aan om met nog meer energie op zoek te gaan naar een passende locatie voor het onderbrengen van wat
inmiddels onder ons beheer is gesteld. Dat alles kan onze vereniging verder tot ontwikkeling brengen. We zijn een relevante
maatschappelijke organisatie in het voormalige "Ambt Rheden en de Heerlijkheid Rozendaal." Een eigen locatie voor ons archief
zou dan ook een welkome aanvulling zijn in het toeristisch recreatieve aanbod van de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Namens het bestuur,
Jan Jansen, voorzitter.
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