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[ Van de reda~

Voor u ligt Ambt & Heerlijkheid 193, het laatste nummer van 2016.
Roger Crols rondt zijn artikelen over de wederopbouwarchitectuur
af. John Striker heeft zijn serie van negen delen over Avegoor bijna
beëindigd. Het artikel over het Arnica-huis in Velp is een vervolg op
Buitenplaats Paviljoen uit A&H nummer 191 van Anita Matser en
Theo van der Hoeven.
Dan hebben we een interessant verhaal van Henry Kleijer over
bosbaas /jachtopzichter Dolf ten Broek van Middachten.
Gerrit Oosterink vertelt verder over een klein Meere kabinetorgel
dat ook 200 jaar bestaat. In Velp viert de Grote Kerk haar 175 jarig
bestaan. Ds. Klaas Eldering licht een tipje van de sluier op van de
geschiedenis van deze kerk.
Ciska van der Geneugten, specialist Natuur en Cultuurhistorie van
Geldersch Landschap & Kasteelen, vertelt ons de geschiedenis
van de Koningsberg op Rozendaal.
Het verhaal van Jan Groeneveld is voor u opgeschreven door
Marianne van Delden, een van de verhalenvangers van Geschie-
denis in Verhalen, Gelders Arcadië gemeenten Rheden, Rozen-
daal, Arnhem, Renkum en Wageningen.
De website: www.rhedenopdekaart.nlis 17 november feestelijk
gelanceerd. Joost Grol verteld daar het fijne over.
Dan hebben wij nog vier boekbesprekingen voor u van boeken
geschreven door: Pieter van Wissing, Susanne Haag, Geert
Baltjes en Jill Bateman. In juli kwam een nieuwe wandelroute in
Spankeren uit, 'Wandelen door de tijd langs boerderijen'. Het is te
downloaden via de website www.erfgoedveluwezoom.nl.
We hadden twee halve bladzijden over die we gevuld hebben met
'een moment voor een monument'. Dat zullen we meer doen!
Er is een rectificatie van fouten in het artikel over Athlone.
Geen correcte A&H ontvangen, meldt het en u krijgt een nieuwe.
Namens de redactie wens ik u prettige feestdagen met veel lees-
plezier toe!

Nelleke den Boer-Pinxter
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Een ander type is het hal-type. In deze scholen werd de
gang getransformeerd in een centraal gesitueerde multi-
functionele hal. Rondom de centraal gesitueerde ruimte
voor algemeen gebruik zijn de lokalen gegroepeerd.

Tussen stad en land. TOONBEELDENVANarchitectuur uit de wederopbouw JAREN
(1940-1965) in de gemeenten RHEDENEN ROZENDAALdeel 3

Roger Crols
Scholen
Na de oorlog was de urgentie om het aantal scholen uit te
breiden zeer groot. Veel scholen waren in de oorlog be-
schadigd, door een bouwstop was er na 1942 nagenoeg
niet meer gebouwd en de babyboom zorgden voor een
sterke uitbreidingsbehoefte. De rijksoverheid had de
centrale leiding over de scholenbouw. Elk jaar werden in
een bouwprogramma de bouwvolumes vastgesteld voor
scholen in het totaal, maar ook met betrekking tot de
verschillende takken van onderwijs. Na de oorlog was de
behoefte van de gemeente maatgevend voor het bouw-
programma en niet de bouwcapaciteit. Om deze reden
werd voorrang verleend aan herbouw in de zwaarst ge-
troffen provincies: Gelderland, Limburg, Noord-Brabant
en Zeeland. Door een gewijzigd financieringssysteem en
een stimuleringsbeleid voor arbeidsextensieve systeem-
bouw nam de scholenbouwproductie vanaf 1958 fors toe.
Een centraal thema in de onderwijskundige vernieuwing
na de Tweede Wereldoorlog was de overgang van een
passief klassikaal en kennisgericht onderwijs naar een
actiever onderwij s met een losser klassenverband.
De voortschrijdende individualisatie en de differentiatie
van het onderwijs veronderstelden een grotere bewe-
gingsvrijheid in het lokaal, meer zelfwerkzaamheid en
daardoor een losser klassenverband.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg de scholenbouw in
Nederland belangrijke nieuwe impulsen vanuit het bui-
tenland, met name uit Engeland, Duitsland, Scandinavië
en de Verenigde Staten. Er ontstaan scholen met een H-
vormige structuur. De lokalen voor lesgeven en de overi-
ge ruimten voor algemeen gebruik zijn samengebracht in
één of meerdere evenwijdige vleugels. De vleugels wor-
den met elkaar verbonden door haaks daarop staande
verbindingen met trappenhuizen.

Vooral in de jaren zestig worden veel paviljoenachtige
schoolgebouwen gerealiseerd. Deze scholen hebben
overwegend één bouwlaag en bestaan uit een vrije groe-
pering van lokalen in een boomstructuur. Een belangrijk
Gelders voorbeeld van een dergelijk type is het Rhedens
Lyceum in Rozendaal. Architect van het Rhedens was ir.
R.D. Bleeker. De school is gepubliceerd in Bouw (1960)
en het Bouwkundig Weekblad (1961). Het gebouw is
recentelijk gerenoveerd met behoud van de kenmerkende
structuur.

Het Rhedens in Rozendaal. Ontworpen en gerealiseerd naar
een ontwerp van ir. R.D. Bleeker. Zeldzaam voorbeeld van een
school van een het paviljoentype in de stijl van het functiona-
lisme (jota uit: Bouw 1960, p.934)
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Kerken
Naast de al eerder genoemde Mauritiuskerk in Rheden,
een goed voorbeeld van de architectuuropvattingen van
de Delftse School, is de gereformeerde kerk in Velp

exemplarisch voor
de naoorlogse ont-
wikkelingen in de
kerkenbouw. Het ge-
bouw dateert uit
1965-1966 en is ont-
worpen met ken-
merken van de Sha-
ke-Hands stij1 en het
functionalisme door
de architect Stoffel
S. van der Zee.
De Phoenixkerk is
gebouwd ter vervan-
ging van de in 1964
afgebrande Park-
straatkerk. Deze laat-
ste werd in 1915 ge-
bouwd naar ontwerp
van de bekende gere-

formeerde kerkenbouwer Tjeerd Kuipers (1857-1942).
De Phoenixkerk is sinds 2006 niet meer in gebruik als
gereformeerde kerk. Kenmerkend voor de jaren zestig is
de combinatie van kerk en voorzieningen voor allerlei
gemeenteactiviteiten waardoor gereformeerde kerken
zich steeds vaker als een complex gaan presenteren. De-
ze jaren worden ook gekenmerkt door een voorkeur voor
vrijstaande klokkentorens.
Voor de kerkelijke architectuur waren de eerste naoor-
logse decennia buitengewoon dynamisch, zeker in verge-
lijking met de eerste helft van de twintigste eeuw. De
kerkenbouw maakte tussen 1950 en 1965 een opmerke-
lijke bloei door. De architectuur van het naoorlogse
kerkgebouw werd bepaald door de liturgische wijzigin-
gen binnen de rooms-katholieke en protestantse kerk, het

De Phoenixkerk met opvallende
vrijstaande klokkentoren
(foto: Gelders Genootschap).

toepassen van nieuwe materialen en technieken en het
gebruik van een nieuwe plattegrond. In de jaren zestig
ontstaat een kleine piek in de kerkenbouw. De bouw
werd in deze periode mede ondersteund door de Wet
Premie Kerkbouw uit 1962.
De financiële spaartegoeden van de kerken waren door
het herstel van oorlogsschade en de vele nieuwbouw
geslonken. Daarnaast werd het kerkelijke leven van groot
maatschappelijk belang geacht. Tussen 1961 en 1971
werd, met een uitloop tot 1973, subsidie verstrekt voor
het stichten van nieuwe kerkgebouwen. De gereformeer-
den zochten in de naoorlogse jaren naar de juiste verhou-
ding tussen woord en sacrament. Dit leidde tot diverse
oplossingen binnen de kerkruimte. De hervormingsdis-
cussie ging vanaf de jaren veertig over de plaats van de
kansel en de avondmaalstafel. Een van deze liturgische
onderdelen moest het centrum worden van de eredienst.
Vanaf de jaren vijftig kregen de verkondiging (het
woord), het avondmaal (sacrament) en de doop (sacra-
ment) een centrale plaats binnen de ruimte. Om de drie-
eenheid van de kansel, avondmaalstafel en het doopvont
te benadrukken werd het liturgische centrum op een ver-
hoogd gedeelte in de ruimte geplaatst.
Het naoorlogse protestantse kerkgebouw wordt geken-
merkt door vernieuwingen in de architectuur zoals het
gebruik van beton, het toepassen van rondingen en hoe-
ken en afwisselend vlakgebruik. Het interieur wordt ge-
kenmerkt door beslotenheid en een mystieke sfeer. Dit
wordt verkregen door een bijzonder gevormd plafond
boven de eredienstruimte (als een deken op de ruimte) en
door bv. het toepassen van glas-in-lood en glas-appliqué.
Aan de buitenkant is de eredienstruimte geaccentueerd
door een bijzonder gevormd dak zoals een golvend, ke-
gel-, tent- of piramidevormig dak. In de jaren vijftig en
zestig ontstonden er naast de basilica met narthex en
zaalkerk, de kruiskerk, de centraal bouwen andere niet-
traditionele kerkvormen. Door de vernieuwde naoorlogse
constructiemethoden en materialen werd het mogelijk om
af te wijken van de gangbare plattegronden. Er ontstaan
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nieuwe kerkvormen waarbij, zoals bij de Velper Phoe-
nixkerk, de kerkzaal en nevenruimtes onder één dak met
het liturgische centrum zijn gebracht.. De verdiepings-
kerk was een oplossing voor de gecombineerde liturgi-
sche en sociaal-culturele functie van het protestantse
kerkgebouw. De kerk werd naast de eredienst gebruikt
voor verschillende sociale doeleinden. Op de begane
grond bevonden zich parochieruimtes en vergaderzaaltjes
en op de verdieping was de kerkzaal.

Bedrijven en winkels
Het naoorlogs herstel van de handel en de industriële
productie kan goed geïllustreerd worden aan de hand van
de aan de Brugweg in het centrum van het dorp Velp
gelegen wijnhandel Appeldoorn. Opdrachtgever van het

Het net herbouwde pand van de firma Appeldoorn aan de
Brugweg in Velp. Architect van der Ven droeg zorg voor een
sober doch zeer representatief gebouw in de stijl van Delftse
School (collectie firma Appeldoorn).

huidige in 1946-1948 tot stand gekomen pand was de
Wijnhandel A.A. Appeldoom. De wijnhandel werd in
1897 opgericht door Aart Amoldus Appeldoorn.

Het assortiment bestond toen voornamelijk uit bronwa-
ters, jenevers, bieren en enkele flessen wijn. Het pand
van de wijnhandel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
verwoest om vervolgens kort na de oorlog op een elegan-
te wijze te worden herbouwd.
Op het achterliggende terrein bleven enkel ouder gebou-
wen bedoeld voor opslag behouden. Het pand is uitge-
voerd in de stijl van de Delftse School naar ontwerp van
de jong overleden architect Willem Amold Marie van der
Ven (1910-1957), een geboren Arnhemmer, die een
hoogwaardig en opmerkelijk oeuvre naliet. Hij was als
architect onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp
van de villa Rozenhage, gelegen aan Rozenhagelaan 4 in
Velp. Deze in de stijl van het late Nieuwe Bouwen
(Groep '32) gerealiseerde villa dateert uit 1938 en is

Ontvangstruimte wijnhandel Schoorsteenmantel in
Appeldoorn zeventiende-eeuwse trant
(foto Os: Gelders Genootschap)

beschermd als rijksmonument. Van der Ven ontwierp
met name villa's en herenhuizen waaronder een burge-
meesterswoning in Overasselt, villa's in Blaricum en
Helmond en een villa met beeldhouwer atelier aan de
Hulkesteinseweg in Arnhem.
In tegenstelling tot veel andere bouwwerken uit de vroeg
naoorlogse jaren is het rijk uitgevoerde interieur dankzij
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de zorg van de eigenaren grotendeels gaaf bewaard ge-
bleven. De gang heeft een zwart-witte tegelvloer in
schaakbordpatroon. De imposante ontvangstruimte, open
tot de kap, is onder meer voorzien van een uit rode tegels
bestaande vloer, een schoorsteenmantel in zeventiende
eeuwse trant en een smeedijzeren balustrade.
Het privékantoor heeft nog de oorspronkelijke parket-
vloer, een opvallende in schoonmetselwerk uitgevoerde
schoorsteenmantel en muurkasten met van glas-in-lood
voorziene kastdeuren. De trap naar de verdieping is be-
kleed met gele tegels.

Sportvoorzieningen
Na de eerste wederopbouwjaren van hard werken begon
zich in de loop van de jaren vijftig een ontspanning af te
tekenen. De Nederlander kreeg niet alleen meer vrije tijd,
maar geleidelijk ook steeds meer geld om daaraan te
besteden. Recreatie en sportbeoefening vormden daar-

door een
steeds be-

langrijker
onderdeel in
het dage-
lijks be-
staan. Het
aanbod van
goed functi-

onerende
sportgele-
genheden

was vlak na
de Tweede Wereldoorlog echter schaars. Sportaccom-
modaties werden gerealiseerd om aan de grote vraag te
voldoen. Tot ver in de jaren zestig vond de georganiseer-
de sport vooral plaats in de buitenlucht: op sportvelden
en in en om het water. De bevordering van de geestelijke
en lichamelijke gezondheid was onder andere een reden
voor de bouw van nieuwe zweminrichtingen in Neder-
land. In verband met de sterke bevolkingstoename en de

'.'

Zwembad Beekhuizen in de gloriejaren
(KLM Aero carto).

steeds sterker wordende vervuiling van het natuurwater
groeide de behoefte aan nieuwe voorzieningen met ge-
sloten watercirculatiesystemen.
Openluchtzwembad Beekhuizen was een van de eerste
zwembaden in ons land die van dit systeem gebruik
maakte om het water hygiënisch schoon te houden. Het
zwembad werd in 1953 gebouwd door aannemersbedrijf
Visser en Smit uit Papendrecht en is tot en met 1988 als
zodanig in gebruik geweest. Het ontwerp is van de archi-
tecten L.A. Heydelberger, R. Oldhof, J. Rikken en K.C.
de Boer. De exploitatie van het zwembad lag in handen
van de gemeente, het restaurant en het terras werd ver-
pacht. Het sportpark Beekhuizen is bijzonder als eerste
sportpark in de gemeente Rheden.
Het was niet alleen voorzien van een openluchtzwembad,
maar ook sportvelden en zelfs een camping.
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Zorg voor de doden
Een van de ---------.....----..,-.,....-...,.-- ....•
minst beken-
de en typolo-
gisch meest
opmerkelijke
nieuwe mo-
numenten is
het in Dieren-
Noord aan de
Imboslaan
gelegen cre-
matorium. Het hoofdgebouw van het crematorium in
Het cremato- Dieren in 1954

(Bouwkundig Weekblad 1954, p.249).riumcomplex
bestaat uit een crematoriumgebouw, een columbarium en
een bijzondere landschappelijke aanleg met strooivelden.
Verantwoordelijk voor het functionalistische ontwerp
was de Haagse architect H.C.P. Nuyten.
Het is het tweede in Nederland gebouwde crematorium.
Alleen het crematorium in Velsen (Noord Holland) werd
eerder gerealiseerd.



De belangrijkste reden voor een tweede crematorium in
Nederland was de toenemende behoefte om crematie ook
voor mensen in Oost en Noord Nederland mogelijk te
maken. Nuyten kreeg van zijn opdrachtgever - het
Hoofdbestuur der Vereniging voor Facultatieve Lijkver-
branding - de vrijheid om het gebouw naar eigen inzicht
vorm te geven.
De eerste schetsen kwamen tot stand naar aanleiding van
het door de opdrachtgever opgestelde programma van
eisen. Het uiteindelijke resultaat was een modem, functi-
oneel gebouw.
De eisen die aan crematoria na de Tweede Wereldoorlog
werden gesteld, waren in Nederland anders in vergelij-
king met andere landen. In Nederland werden landelijke
crematoria gebouwd en geen plaatselijke. Hierdoor was
er meer publieke ruimte nodig. Tevens bezochten naar
verhouding meer mensen een crematorium om de over-
ledene een laatste eer te bewijzen.
Op enige afstand van het crematorium bevindt zich het
columbarium. Indien nabestaanden de voorkeur geven
aan een identificeerbare plek, of als de overledene heeft
beschikt dat die er moet zijn, kan de as worden bijgezet

Het Columbarium, voorzien van een opvallende luifel
(foto: Gelders Genootschap).

in een urn. Speciaal daartoe bestemde muren of muur-
achtige bouwsels in of nabij crematoria bevatten tal van
nissen, waarvan elk een urn kan bevatten. De herken-
baarheid en vindbaarheid worden nog bevorderd doordat
ook persoonsgegevens als de naam en het jaar van ge-
boorte en van overlijden kunnen worden vermeld.
Columbaria bestaan al sinds de oudheid; toen vormden
zij necropolen (dodensteden) voor de armere bevolking
van een stad. Voorheen kon een columbarium ook een
muur of kelder zijn met graven erin; in hedendaags ver-
band wordt het woord alleen gebruikt als het om de as
van een overledene gaat. Voor het hoofdgebouw zijn
diverse bijzondere materialen toegepast. Zo is de hoofd-
gevel, waarin de zeshoekige en ronde vensters zijn aan-
gebracht, bekleed met dolomietplaten. Dit materiaal was
afkomstig uit het Duitse Westfalen, een gebied dat land-
schappelijk gezien veel overeenkomsten vertoont met het
terrein in Dieren. In de gevel zijn aluminium kozijnen
geplaatst. Aluminium was in die tijd een nieuw en nog
weinig toegepast materiaal. De ronde en zeshoekige ven-
sters worden van boven naar beneden kleiner. De lichtin-
val van boven werd als belangrijk beschouwd voor de
verlichting van de aula. Het hoogste licht komt van bo-
ven. Dit kan ook symbolisch gezien worden. De hol ge-
bogen daklijn van de aula duidde op ontspanning. "De
dood is het einde: elke geestelijke en lichamelijke span-
ning is geweken", aldus de architect. De terreinaanleg is
uitgevoerd in een landschappelijke stijl met slingerende
paden en is afgestemd op het karakteristieke landschap
van de Veluwe.
Het rekening houden met de bestaande situatie en het
natuurlijke landschap sluit aan bij contemporaine opvat-
tingen in de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland
en Scandinavië.

Tot slot
De recente inventarisaties van de gemeente Rheden,
waarvan hier slechts enkele hoogtepunten de revue zijn
gepasseerd, laten zien dat de gemeenten Rheden en Ro-
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zendaal beschikken over eigen unieke collecties erfgoed
uit de naoorlogse periode. Deze zijn niet alleen op zich-
zelf van belang doch juist in hun onderlinge samenhang.
De zorgvuldig gedetailleerde gebouwen zijn toonbeelden
van het naoorlogse optimisme, een vernieuwende archi-
tectuur en een nieuwe maatschappij. Zij vertellen het
verhaal van die bijzondere periode in de Nederlandse
geschiedenis en zijn het zonder meer waard bewaard en
beschermd te worden. Ze leveren nu en in de toekomst
een belangrijke bijdrage aan de identiteit, de leefbaarheid
en de ruimtelijke kwaliteit van Rheden en Rozendaal.
Tenslotte zijn er nog enkele aspecten die in de toekomst
nog nader onderzoek vergen. In de gemeente Rheden
betreft dit met name het naoorlogse industrieel erfgoed
en de villawijk Beekhuizen. In Rozendaal is het zinvol
om alsnog een inventarisatie uit te voeren van naoorlogs
erfgoed. Een voorzet hiertoe is gedaan in de toelichting
op de actualisering van de gemeentelijke monumenten-
lijst door het Gelders Genootschap (2010).
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Moment voor een monument l
Muziektent Villapark Overbeek Velp

Jaren voor dat er een
vaste muziektent ge-
bouwd werd, had men
enige tijd een verplaats-
bare muziek tent ge-
huurd. Van 30 juli tot en
met 4 augustus 1906
werd op het landgoed
Overbeek een groot
nationaal concours van
Harmonie- en Fanfare-
korpsen gehouden. Voor
deze gelegenheid werd
"eene muziektent 10

huur gevraagd met
ruimte voor 35 man".
Dit concours werd ge-
houden ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van de Velpsche Harmonie. Reeds in augustus 1920
werden plannen gemaakt om de muziekvereniging een
vaste tent aan te bieden. Op verzoek van timmerlieden-
en metselaarspatroons werd op 18 februari 1921 een
bedrag van f 500,- uitgetrokken voor de te bouwen mu-
ziektent. Nog altijd is het fraaie bouwwerk te zien op een
eilandje in de vijver tussen de Vijverlaan en de Over-
beeklaan. De rechthoekige muziektent is gebouwd in de
stijl van het traditionalisme (Gooise landhuisstijl) en
staat op een bakstenen sokkel, waar omheen struiken zijn
geplant. Het eiland is aan de Overbeeklaan verbonden
door een eenvoudige draaibrug. De muziektent is een
Gemeentelijk monument.

Nelleke den Boer-Pinxter
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BEWARING- EN VERBLIJFSKAMP 'AVEGOOR', 1947
deel 8

John Striker

De personeelsvereniging' Avegoor'
':\'\0 Huize Klein Avegoor, tegen-

..•~ "\...-/ over Avegoor gelegen, was in
de herfst van 1945 bij Kamp
Avegoor gevoegd en door
kampcommandant Gulickx en
adjunct kampcommandant

Natrap aan zijn bureau Natrop in 1947 in gebruik ge-
nomen als kantoorruimte.

Het huis had naast kantoren, enige ruimten voor sport en
spel zoals biljart en tafeltennis, een theater en revue zaal
en een kantine. Alles ten behoeve van de manschappen.
Op 1 februari 1947 vond de oprichting plaats van de
personeelsvereniging van het Bewarings- en Interne-
ringskamp Avegoor. Tot voorzitter werd gekozen de heer
J.H.G. Natrop, tot secretaris werd de administrateur van
het kamp Avegoor, de heer J. Veldhuis benoemd.
De contributie bedroeg fl 1,- per maand.

Biljartkamer in Klein Avegaar

Op 11 maart 1947
organiseerde de PV,
zoals dit afgekort
werd genoemd, haar
eerste 'Cultureelen
filmavond'. Maande-
lijks verscheen er een
mededelingenblad van Het wachtkorps voor Klein Ave-
de Personeelsvereni- goor met commandant Natrap
ging ,Avegoor' . De
bijdragen van artikelen kwamen vooral van het PV be-
stuur, de kampleiding, de administrateur en de kantine-
beheerder van Klein Avegoor, de heer G.H. Crop. Van
de leden zelf ontving men hoegenaamd geen kopij. Er
was een voetbalclub 'VC Avegoor', een wandelclub
'W.S.c. Avegoor',
een biljartclub
'Avegoor' en ten-
slotte een tafelten-
nisclub 'Avegoor'.
J.H.G. Natrop (in
PV verband ami-
caal Joop ge-
noemd) was de
drijvende kracht
achter een heuse
revue, 'Op de al-
gemene ledenver-
gadering van 16
februari 1948,
leidde de tweede
voorzitter, de heer
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G.H. erop de vergadering en wees hij in zijn opening op
het bijzondere doel van deze bijeenkomst. Na het voorle-
zen van de notulen deelde de waarnemend voorzitter
namelijk mede dat de heer Natrop besloten had zich niet
langer als voorzitter van de PV beschikbaar te stellen.
Er was door leden geroddeld dat Natrop misbruik maakte
van zijn functie als voorzitter van de PV en zijn functie
als commandant van het Wachtkorps door 'dienstmede-
delingen en orders' in het mededelingenblad van de PV
te plaatsen hetgeen volgens het bewakingspersoneel niet
paste bij dit orgaan.
Na een toelichting van Natrop aan de leden waarom hij
dit deed, werden de 'raddraaiers en opruiers " zoals
erop hen in zijn inleiding noemde, uitgenodigd om in de
rondvraag hun vragen hieromtrent te stellen. Van de
rondvraag werd vrij levendig gebruik gemaakt, doch niet
of slechts bij uitzondering over de terugtreding van Na-
trop. Het behoeft geen betoog dat de stigmatiserende
woorden van erop ook niet direct uitnodigend waren om
de nek in de vergadering uit te steken. Het bestuur rea-
geerde in het mededelingenblad no. 12 van februari 1948
op het voorval: 'Dat degenen die er de oorzaak van zijn
zich toch wel moeten schamen en indien ze eergevoel
hebben er openlijk voor uitkomen, dat ze het niet zo be-
doeld hebben en ook niet willen. Onder Natrop 's bezie-
lende leiding kwam een jaar geleden de vereniging tot
stand en welke energie en stimulerende kracht van hem
uitging. Gelukkig is het gros der leden ervan overtuigd,
welke goede bedoelingen er bij de heer Natrop voorza-
ten, maar wij moeten zijn besluit respecteren ': aldus het
citaat

Tenslotte was er nog Radio Avegoor, als onderdeel van
de PV Avegoor, die éénmaal per week radio uitzendin-
gen verzorgde op golflengte 777,75 m. Programma on-
derdelen waren het wekelijkse lichtbaken door ds. H. de
Greeve, hersengymnastiek tussen twee teams zoals het

'Intellect Trio' tegen de "Iurnhal Profs'. Er waren hoor-
spelen te beluisteren alsmede een verzoekplaten pro-
gramma.

Operatie Black Tulip.
In de zomer van 1946 lanceerde minister H. Kolfschoten
van Justitie het plan om 25.000 z.g, Rijksduitsers het
land uit te zetten. Rijksduitsers waren Duitsers die voor
de oorlog reeds in Nederland woonachtig waren, in veel
gevallen een gezin hadden gesticht en zich economisch
in ons land hadden gevestigd.
Er ontstond veel commotie maar ook protest tegen deze
plannen. Niet alleen vanuit de pers, maar ook van gealli-
eerde en kerkelijke zijde. Op 28 mei 1948 slingerde pater
Henri de Greeve in het KRO radioprogramma 'Het
Lichtbaken' raak en ongezouten zijn verontwaardiging
de ether in over de rechteloosheid bij het uitwijzen.
Spreker meldde: 'dat elk zich christelijk en gewetensvol
mens zich zou moeten schamen voor de verwarring en
het onrecht, de inconsequentie en de tegenspraak, die de
gehele uitwijzingsoperatie over vrijwel de gehele natie
maakt. Dat het tot een bespotting van al wat recht heet te
zijn en tot een verstandige oplossing zou moeten leiden '.
Naar aanleiding van deze protesten werden de plannen
herhaaldelijk bijgesteld tot alleen die Duitsers, die zich
tijdens de bezettingsjaren pro Nazi-Duitsland hadden
opgesteld en met hen hadden meegewerkt.
Rijksduitsers die zich economisch hadden gevestigd in
Nederland en een waardevolle bijdrage hadden geleverd
in de opbouw van de Nederlandse maatschappij mochten
uiteindelijk blijven. Deze wijzing werd aangekondigd in
de "Vreemdelingencirculaire" van de minister.
Op 11 september 1946, onder druk van de nog altijd
aanwezige anti-Duitse stemming lanceerde zijn opvol-
ger, minister van Justitie J. H. van Maarseveen de start
van de uitzetting van, altijd nog, 17.000 mensen. Uitzet-
ting geschiedde via meerdere kampen aan de grens met
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Duitsland, waarvan het Kamp Mariënbosch in Nijmegen
veruit de belangrijkste en het grootste was.

!ll====,j

o

Avegoor werd eerst op 1 juli 1948 ingeschakeld als
hulp opvangkamp voor op uitzetting wachtende Duitse
gezinnen, toen bleek dat Mariënbosch de stroom Duitse
families niet meer kon huisvesten. De operatie verliep
echter steeds trager, mede door tegenwerking van de
westelijke geallieerden. Zij gaven de, ook volgens hen,
gênante maatregel de cynische naam 'Black Tulip '. De
tulp, als toonbeeld voor de pracht der Nederlandse bloe-
mencultuur, maar een zwarte tulp genoemd als symbool
van het zwarte schaap tussen deze tulpen en daarmee de
operatie illustrerend als van een bedenkelijk imago.

In het hoofdgebouw (RK gebouw) van Kamp Avegoor
en in de 'Witte Villa', werden voor de 'gasten' kamers
ingericht. In het RK gebouw op de begane grond rechts
waren de kamers 1 t/m 9 en op de etage de kamers 10 t/m
17, vervolgens aan de linkerzijde begane grond de ka-
mers 19 t/m 27 en op de etage de kamers 28 t/m 35. Ka-
mer 21 was een meisjeskamer en 29 en 31 jongenska-
mers. In de 'Witte Villa', waren op de 1e verdieping de
kamers 21 t/m 37 ingericht, waarvan kamer 36 een meis-
jeskamer was en de kamers 21 en 37 voor jongens waren
bestemd. Op de 2e verdieping bevonden zich de kamers
38 t/m 65. Op 11 augustus 1948 werden er 33 gezinnen
geteld van in totaal 105 personen (Administrateur A. V.d.
Wielen).
Uitzetting naar de oorspronkelijke woonplaatsen in de
door Engelse, Franse en Russische gecontroleerde bezet-
tingszones stuitte op zeer veel problemen. Om uitzetting
te dwarsbomen loog menigeen over hun oorspronkelijke
herkomst. Angst om in de Russische zone terecht te ko-
men leidde eveneens tot verzet tegen uitzetting. Ook de
geallieerden waren zacht gezegd niet bijzonder gesteld
op de maatregel omdat men al grote problemen had om
de voedselvoorziening op peil te houden in hun zones.
De Britten dreigden zelfs om de daar wonende Hollan-
ders dan maar uit te zetten naar Nederland. Daarbij ge-
voegd het protest vanuit de kerkelijke wereld, leidde het
er toe dat uiteindelijk slechts 3691 personen, 15 % van
de in Nederland woonachtige Duitsers, konden worden
uitgezet.
Operatie Black Tulip kwam na de zomer van 1948 gelei-
delijk tot stilstand. In de maanden daarna, volgden alleen
nog enkele Rijks-duitsers van de meest kwalijke soort.
Per 1 december 1948 zouden al deze Bewaarkampen
worden gesloten. In 1950 werden in het geheel geen
Duitsers meer uitgezet. Op 26 juli 1951 werd de staat van
oorlog met Duitsland beëindigd en waren de Duitsers
vanzelf geen vijanden meer van de Nederlandse Staat.
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De uitzetting bezien vanuit een uitgewezen, Neder-
lands sprekende 'Rijksduitser' .
De familie Koch, bestaande uit Robert Koch (geb. 24-12-
1895 te Moskou), zijn vrouw Eleonore Koch-Egerstorff
(geb. 18-09-1898 te St. Petersburg) en dochter Birgit
Koch (geb. 21-09-1933 te Rotterdam) kwam uiteindelijk
ook terecht in Avegoor. De heer Koch was eigenaar van
een Industriële handelsonderneming 'Agentur fûr Handel
und Industrie Koch', gevestigd in een woonhuis aan de
Oranjelaan in Rotterdam.
De familie had reeds geruime tijd in Nederland gewoond,
gelet op zijn goede beheersing van de Nederlandse taal in
zijn correspondentie met de kampleiding van Avegoor.
Hij had zijn uitzetting moeten afwachten in kamp
Avegoor. In een brief van zijn hand, gedateerd 24 juli
1948, schrijft hij, dat zij na een zwerftocht waren aanbe-
land in het Teutoburger Waldgebirge. De ontvangst in
Mariënbosch in Nijmegen, komend vanuit Avegoor, was
vernederend geweest. Alles was hun afgenomen, ook de
goederen die zij op de bon hadden kunnen verkrijgen. Hij
sprak van 'kleingeestige gevoelens jegens een weerloze
tegenstander ',
Koch spreekt bewust verder niet over zijn ervaringen. Hij
wilde kennelijk de leiding in Kamp Avegoor niet in ver-
legenheid brengen over zijn diepe verontwaardiging over
de behandeling in Kamp Mariënbosch. Waarom andere
uitgewezenen met de meeste souplesse werden behan-
deld en zij een uiterst tartende behandeling moesten on-
dergaan, kon hij nog altijd niet begrijpen. Hij besluit zijn
brief met, 'dat zijn gezin graag terugdenkt aan de tijd in
Avegaar. Zij en hun 'Leidensgefàhrten' zijn goed behan-
deld in Avegaar'. Het antwoord van de kampleiding op
dit schrijven was niet in het archief aanwezig, maar de
heer Koch schrijft 4 oktober 1948 als antwoord daarop:
'Het was voor hem en de zijnen een groot genoegen zo
snel antwoord te mogen ontvangen en de gunstige be-
richten die hem verheugden '. Hij was blij met een ver-

klaring die hij heeft ontvangen omtrent hun behandeling
in Kamp Mariënbosch. Met de gunstige berichten zal hij
bedoeld hebben het sterk verminderde animo om door te
gaan met uitzetten. Het antwoord voldeed aan zijn devies
'wat recht is moet recht blijven'. 'Maar laten wij het
over het zielige kleine mannetje niet verder hebben ',
Blijkbaar doelend op zijn bewaker in kamp Mariënbosch.
Hij vervolgde: 'Het gaat goed met het gezin en het nieu-
we bedrijf De uitwijzing, op zich een catastrofe, heeft
ons ook iets goeds gebracht ', Hij besluit met een vrien-
delijke groet aan de kampleiding en alle kennissen in
Avegoor die hen nog konden herinneren.
In de Rheinische Post, in juli 1948, had de Nederlandse
regering een verklaring laten opnemen omtrent de ver-
drijving van Rijksduitsers, samengevat met de volgende
tekst:

"Bij iedere uitgewezen Duitser staat vast, dat hij zich
door verraderlijk,

onmenselijk of onfatsoenlijk gedrag het recht van
gastvrijheid in Nederland heeft verspeeld".

Op 1januari 1949 ontvangt de kampleiding het antwoord
van de heer Koch op het verzoek van de Nederlandse
regering, gedateerd 28 oktober 1948, om mee te willen
werken aan een handelsovereenkomst tussen Duitsland
en Nederland. De heer Koch haalt de classificatie aan uit
de voornoemde Rheinische Post. Als ongewenste vreem-
deling en de classificatie zoals is gebruikt, kan en wil hij
geen medewerking verlenen aan het verzoek. Hij besluit
opnieuw met de vriendelijke groeten, waarna de corres-
pondentie lijkt te zijn beëindigd.
In het volgende en afsluitende artikel de laatste afwikke-
lingen in kamp Avegoor en de sluiting per 1 december
1948.
Mijn dank gaat uit naar de heer Henk IJbema voor zijn opmerkingen,
correcties en aangeleverd materiaal met betrekking tot dit specifieke
artikel, komend uit de nalatenschap van zijn schoonvader, de heer
J.H G. Natrop.
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villa Arnica in de periode 1969- 2009 kenmerkte zich
door de vele veranderingen en verbouwingen.

HET ARNICA-HUIS IN VELP;
DJEHISTORIlE VAN JEJENBIJZONDJER HUIS JEN HAAR BJEWONlERS

Anita Malser en Theo van der Hoeven

In het begin van de 20e eeuw lagen er in het westelijk
deel van Velp, ten noorden van de spoorlijn een aantal
buitenplaatsen, namelijk Daalhuizen, Rozenhagen, Bree-
den Enk, Schoonenberg en Paviljoen. Nu is het gebied
veranderd in een woongebied, met langs de Arnhemse-
straatweg een aantal kantoren. De nijverheid en de win-
kels die in het midden van de 20e eeuw ruim aanwezig
waren, zijn grotendeels verdwenen. Vanuit de Belangen-
vereniging Daalhuizen- Velp en de Wijkvereniging Daal-
huizen-Oost, en in samenwerking met de Oudheidkundi-
ge Kring Rheden-Rozendaal, zijn Theo van der Hoeven,
Anita Matser en Bauke Tijmstra bezig de 20e eeuwse
historie van dit gebied te onderzoeken en vast te leggen.

De huidige villa's aan de Arnhemsestraatweg 7 en 5 in
Velp zijn nieuw. Ze staan op de plek waar tot enkele
jaren geleden het meer dan 150 jaar oude Amica-huis
stond. Het voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd,
het Arnica-huis is gesloopt. De gehandicapte jongeren
die er woonden zijn in 2009 verhuisd naar Het Dorp en
verkozen daar te blijven wonen. Hiermee kwam een ein-
de aan de Arnica periode en ging het hart van de vroege-
re Buitenplaats Paviljoen, waarover in Ambt en Heerlijk-
heid 191 geschreven is, verloren.
Dankzij de Stichting Arnica kreeg in 1969 de villa aan de
Arnhemsestraatweg 7 de naam Arnica. Men wist toen
nog niet dat 'Het Arnica-huis' zo'n bekend begrip zou
worden in Velp. Het Arnica-huis was bovendien het eer-
ste gezinsvervangende tehuis in Nederland. Het tehuis,
aanvankelijk voor jonge lichamelijk gehandicapte kin-
deren, betekende voor zowel de kinderen als de mede-
werkers in die tijd een enorme verandering. Later woon-
den er vooral lichamelijk gehandicapte jongeren in de
puberleeftijd. Allen hadden hier een prachtige tijd. De

Wonen en werken in het Arnica-huis (1968-2009)

Het begin, jaren zestig
In de j aren zestig en ervoor waren veel lichamelijk ge-
handicapte kinderen opgenomen in revalidatiecentra.
Soms kwam dan een moment waarop men zich afvroeg
of continuering van zo'n opname of plaatsing wel zinvol
was. De medische revalidatie bereikte dan een punt
waarvan geen verbetering meer verwacht werd. Dit was
voor ouders de aanleiding naar nieuwe wegen te zoeken.
Op 16 maart 1967 werd daarom in Arnhem de Arnica
Stichting opgericht. Arnica is de naam van een genees-
krachtige Alpenbloem. In tegenstelling tot wat soms
gedacht werd, werd de naam vooral gekozen omdat die
zo mooi klinkt. Veel gehandicapten hadden op medisch
gebied dan wel hun plafond bereikt, maar toch zag men
voor kinderen nog mogelijkheden voor wat betreft de
ontwikkeling tot meer zelfstandigheid en ook op het so-
ciale vlak nog mogelijkheden. Een gezinsvervangend
tehuis zou uitkomst kunnen bieden. Dit was de aanlei-
ding tot het kopen van de villa aan de Arnhemsestraat-
weg nummer 7 in Velp. De locatie in Velp werd bewust
gekozen omdat hier de kinderen direct aan het dorpsle-
ven konden deelnemen. Winkels, bibliotheek, clubhuizen
en vooral mensen in de 'gewone' samenleving waren
direct bereikbaar. In eerste instantie was de villa bedoeld
voor 21 kinderen uit de buurt van Arnhem. De voorkeur
ging uit naar jonge kinderen met de leeftijdsgrens van 18
jaar. Voorwaarde was dat de kinderen ontwikkelingsmo-
gelijkheden hadden ten aanzien van grotere zelfredzaam-
heid en socialiteit. Ouders werden nauw betrokken bij
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het ontwikkelingsprogramma van de kinderen en er werd
van uit gegaan dat de kinderen regelmatig naar huis zou-
den gaan in weekenden en vakanties.

Arnhemsestraatweg 7
Om alles te realiseren
verschenen in 1968 de
eerste personeelsad-
vertenties in de kran-
ten. De Arnica-
Stichting zocht me-
dewerkers voor de
functie van adjunct-
directrice, groepsleid-
sters en assistent-
groepleidster en kook-
ster.
De villa werd geheel
verbouwd en aange-

_ ot •••.••••••••• cm oen ...t1DtenlDd •••• past. Op de beneden-
0I(I'0k _ gaarne Inge!ncllt bU bet Beotuur
•••• de Ilt1chtlng. p/a ~ 48 te Arnbem. verdieping bevonden

Advertentie voor verschillende zich de ruimten voor
de dagopvang en de
huishoudelijke voor-

zieningen. De eerste verdieping was de slaapverdieping
voor de kinderen en de bovenste verdieping was inge-
richt voor de huisvesting van het interne personeel. De
opgenomen kinderen werden verdeeld in drie ontwikke-
lingsgroepen van elk ongeveer zeven kinderen. De dag-
opvang werd geleid door een activiteitenbegeleidster.
Hierbij waren een aantal assistent-leidsters aanwezig, die
vooral met de verzorging van de kinderen waren belast.
Bij het huis waren ook een kinderarts en een orthopeda-
goog betrokken. Zij maakten samen met de directrice
deel uit van het toelatingsteam. Vanuit medisch oogpunt
kon men terugvallen op deskundigheid van het Velper-
ziekenhuis. Natuurlijk behoorde het gebruik maken van
para medische voorzieningen, als logopedie en fysiothe-
rapie ook tot de mogelijkheden.

A•. Adjlncf-directrice
B. Groepsleidster

'In het bOEIt•••• het dIploIDa IC. ••• 0,
,MIadeIoO at (M<mteaaori-) k1eutam1i11ter., -
C. Assistent-

n) ••~ , groepsleid. ster
:> " 1>UvoorkeUr In bet _ V8D bet diploma
,,~.\1' ~rgater, Iànderbeechenrl A
IJ"" ot zlekenv~. •
Voor•••••,__ "'_liI •••• kamer la
het_~.

functies

Vanaf 1 februari 1969 konden de eerste kinderen worden
opgenomen. Een jongen van 9 jaar en twee meisjes van
12 jaar waren de eerste bewoners. De kranten vermelden:
'Arnica-stichting te Velp vormt nieuwe schakel in
voorzieningen voor gehandicapten' en 'Arnica-huis te
Velp gaat werken aan een stukje geluk'.

Arnica-huis

'Het tehuis voorziet in een leemte tussen de school en de
verzorgende inrichting. Op dit specifieke gebied is het 't
eerste huis in Nederland.'

En Arnhemsestraatweg 5
De activiteitenleidsters wilden graag meer ruimte. Het
Arnica-huis was inmiddels te klein voor drie activiteiten-
groepen. De villa naast het Arnica-huis stond al een tijd
leeg. Het is hen gelukt het bestuur te overtuigen ook
Arnhemsestraatweg 5 te kopen (1971). In de Paasvakan-
tie gingen de leidsters, Henny van de Hazel en Mayk
Warlam zelf aan de slag om de benedenverdieping op te
knappen. Natuurlijk met toestemming van het bestuur en
de toenmalige tijdelijke directrice van het huis, mevrouw
Ali Sweers. Toen de klus was geklaard wilden de leid-
sters een officiële opening, maar ze konden geen 'official'
vinden. Als noodoplossing vroegen ze Ali Sweers.
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Zij verschafte zichzelf de status door een mantelpakje te
regelen met bijpassende hoed en zich wat 'op te tutten'.
Op het juiste moment kwam ze van achter de struiken te
voorschijn om haar openingstaak te volbrengen.

Na een korte toe-
spraak sloeg ze
een wijnfles stuk
tegen de muur en
doopte het pand
'De Klimop'. Het
was een fles hele
oude wijn uit de
kelder van num-
mer 5, die in het
pand was achter-
gebleven. Ter
gelegenheid van
het eerste lustrum

van de Stichting Arnica wapperde op donderdag 16
maart 1972 de vlag buiten en vierden de kinderen en
medewerkers een groot feest. Voor de kinderen beteken-
de dit 's morgens een waterfeest in het zwembad en 's
middags een fijne voorstelling van het marionettentheater
in de vrolijk aangeklede eetzaal. Ter gelegenheid van het
eerste lustrum bood het bestuur van de Stichting het Ar-
nica-huis een nieuwe radio-piek-up installatie aan. Enke-
le maanden later werd op 11 juni 1972 het eenjarig be-
staan van 'De Klimop' gevierd. Omdat het mooi weer
was, zaten alle jongeren lekker buiten in de tuin van 'De
Klimop'. Hoe ze aan de naam Klimop gekomen zijn laat
zich niet moeilijk raden.
Al in 1973 bleek dat zelfs de ruimten van de twee villa's
samen onvoldoende waren. Villa nummer 5 werd ver-
bouwd en er werd een nieuw gedeelte aangebouwd. Het
gebouw was nog niet berekend op het verkeer met rol-
stoelen. Het verbouwingsplan voorzag in het maken van
drie lesruimten, een stafkamer, een therapieruimte en
nieuwe toiletten. Door dit plan werd ook een verbinding
met het oorspronkelijke Arnica-huis verkregen.

Onderwijs voor kinderen met meervoudige handicap
In de jaren 70 volgde op het mytylonderwijs voor kin-
deren met een lichamelijke handicap, ook het tyltylon-
derwijs voor kinderen met een meervoudige handicap.
Daarmee kon ook voor deze groep kinderen de leerplicht
worden ingevuld. Om die reden werd het aantal aanmel-
dingen bij Arnica minder, omdat de kinderen (gelukkig)
vanuit thuis naar een school in hun eigen omgeving kon-
den. Rond 1980 nam de R.S.A. (Revalidatie Scholenge-
meenschap Arnhem) het initiatief om een afdeling op te
zetten voor vervolg-tyltyl-onderwijs, door het starten van
een middelbare school voor meervoudig gehandicapte
jongeren. Woonruimte voor deze jongeren uit het hele
land vond men in het Arnica-huis. Orthopedagoog Tom
Zewald, verbonden aan Arnica, heeft dit veranderings-
proces en samenwerking met de R.S.A. mede gestalte
gegeven.

Ontstaan van Siza, fusies
In 1973 werd Bert Rijks zowel directeur van het Hendrik
Willem Landhuis in Arnhem als het Arnica-huis. Door
dit samenwerkingsverband ontstond het idee om meer
samenwerkingsverbanden aan te gaan met als doel de
meervoudig lichamelijk gehandicapte kinderen een zo
optimaal mogelijke plaats te kunnen bieden. Door de
diversiteit van de verschillende handicaps en de diversi-
teit van de verschillende soorten opvang kon aan de
hulpvraag van de verschillende jong volwassenen beter
worden voldaan. Bert Rijks bedacht de naam S.I.Z.A.
(Samenwerkende Instellingen Zorg Arnhem).
Maar de naam Arnica-huis is altijd blijven bestaan. Na de
eerste verbanden volgden er steeds meer samenwer-
kingsverbanden en ook fusies.

Renovatie
Gezien de verandering van de doelgroep, (het niveau en
de leeftijd van de Arnica-bewoners ging omhoog) ston-
den er in 1982 weer grote veranderingen op stapel. De
Klimop school werd gesloten en er vond wederom een
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grote renovatie plaats. De kinderen gingen tijdelijk naar
de Johanna Stichting. Na 2 jaren van verbouw aan de
twee panden konden de bewoners en medewerkers weer
terug naar hun huis. Alle jongeren kregen een eigen ka-
mer en ze werden ingedeeld in drie leefgroepen, De Saf-
fier aan de achterkant van het hoofdgebouw, de Sala-
mander aan de voorkant van het hoofdgebouwen de
Klimopgroep in de naastgelegen villa op nr. 5. Deze
jongeren gingen overdag naar de R.S.A., de school voor
Voortgezet Buitengewoon Onderwijs.
Op woensdag 30 mei 1984 werd de heropening en het 15
jarig jubileum van Villa Arnica gevierd. Wethouder De
Beurs en één van de Arnica-bewoners verrichtten de
officiële opening. De happening werd door een jongere
zeer treffend verwoord: 'Hapje, drankje, 'oh, wat mooi',
borreltje, 'ziet er goed uit', u weet wel hoe dat gaat.'

De Peppel
Halverwege de tachtiger jaren nam een groepje ouders
het initiatief om een hobbyruimte te laten bouwen in de
tuin. Het duurde 'even', maar op 17 juni 1988 werd 'De
Peppel' officieel geopend. Het "Klimop-Brughuis-
Peppelplan" (1989-1994) betekende wederom een inter-
ne verhuizing om meer jongeren te kunnen opnemen en
om iets te doen aan de lange wachtlijsten. De groep
Klimop werd bestemd voor een groep jongeren die zich
voorbereidden op het zelfstandiger wonen, zoals bijvoor-
beeld Het Brughuis elders in Velp. De Peppel, oorspron-
kelijk dus een hobbyruimte werd vanaf die tijd overdag
gebruikt voor jongeren die nog geen dagbesteding had-
den. Dit werd gekoppeld aan Activiteitencentrum De
Wambeek in Velp.

Jongeren
In de loop der jaren genoten vele jongeren van de huise-
lijke sfeer in het Arnica-huis. De foto's in de albums van
het huis laten jongeren zien in hun dagelijkse activiteiten,
zoals eten, naar bed gaan, in bad gaan enzovoort, maar
vooral de hoogtepunten in hun leven, zoals verjaardag,

Sinterklaas, Kerstfeest, Carnaval en Ouderdagen. Ook de
bijzonderheden komen uitgebreid aan bod, zoals het af-
scheid van het hoofd Ties Boseh, uitstapjes (naar de
Rhedense Schaapskudde, boottochtjes) en de jaarlijkse
vakantiekampen.

Oud-bewoner, Ruud de Raat
Ruud de Raat, geboren in 1970 verhuisde vanuit zijn
ouderlijk huis op 10 jarige leeftijd naar het Arnica-huis.

In de groep 'Konijnen-
hol' was er plaats voor
hem. Hij herinnert zich
de Arnica tijd als ontzet-
tend fijn en gezellig.
Overdag ging Ruud naar
'De Klimop school'
voor praktijkonderwijs.
Eigenlijk was Ruud al-
tijd met muziek bezig.
Hij was dol op de mu-
ziek van Bruce Spring-
steen, Elvis Presley.
Ruud aan het woord: "Ik
weet ook nog van een
kamp in België, ik was
toen jarig en mocht een

biertje hebben! Ook leuk waren de weekenden met Mies
Bouman in de hoofdrol op televisie. Dan keken we met
zijn allen en kregen we chips en een sneeuwwitje. De
carnavalsavonden in De Gildebroeders waren ook leuk.
Ook heb ik leuke herinneringen aan de familie- en sport-
dagen. En de Vossenjacht in het dorp. De discoavonden
met John waren ook top. Dit deed hij gratis voor ons."

RuuddeRaat

Medewerkers
Ali Sweers werd gevraagd om als orthopedagoog in het
Arnica-huis te komen werken. Haar eerste werkdag was
op 29 januari 1969, zij was toen 30 jaar. Ali Sweers ver-
telt: "In het begin was het alles behalve een gespreid
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bedje. Er moest nog van alles geregeld worden. Het was
vaak improviseren.
De ruime slaapkamers voor de kinderen waren op de
eerste verdieping. Op de boven verdieping was er een
mooi appartement voor de directrice en enkele kamers
voor het interne personeel. Er waren nog veel originele
kenmerken van de villa aanwezig. Achter het huis had-
den we een schooltuintje, waar mijn man nog aan mee-
geholpen heeft. Er werden pompoenen en andere groen-
ten verbouwd. De doelstelling van het Arnica-huis was:
Erbij horen en meedoen. Leren via de 'Commentaar bij
ervaring methode'. Om mee te kunnen doen, mee te kun-
nen praten, is het nodig te weten wat iets is. Daarom
werden er veel excursies georganiseerd: naar het poli-
tiebureau, naar de visvereniging. (vijver Biljoen heeft
hier de steiger aan te danken), de bibliotheek, koffie
drinken bij de Gildebroeders, naar kwekerij Overhagen
en de winkels. De kinderen leerden zelf iets te kopen en
te betalen. "

Een groepsleidster vertelt: (werkzaam van '79 tot '99)
"Voor veel kinderen, die gewend waren dat er voor hen
gezorgd werd, ging er een wereld voor hen open toen ze
in het Amica-huis kwamen wonen. Ik weet nog dat ik
een keer een sloopauto op het terrein heb laten zetten. De
kinderen mochten ermee doen wat ze wilden. Toen het
nergens meer naar leek heb ik wat overgebleven was
weer laten ophalen. De kinderen vonden het geweldig.
Ook heb ik leuke herinneringen aan de vakantie met jon-
geren waarmee we door het land gingen liften. En aan de
jongeren die zelf op tienertoer gingen met de trein.
Vergeet vooral niet te vermelden dat we één grote fami-
lie waren, iedereen was heel belangrijk. De kracht van
Amica was saamhorigheid, warmte en gezelligheid. Ook
de mensen van de huishoudelijke dienst, b.V. de kok,
waren heel belangrijk voor de kinderen. En niet te verge-
ten Deli, de wasvrouw, zij was een begrip.
Als de jongeren uit school kwamen en ze even hun ver-
haal kwijt moesten, gingen ze vaak eerder naar hen, dan

naar de groepsleiding. Het hoogtepunt van het jaar was
het gezamenlijke kerstdiner, wat we hielden in de centra-
le gang. Er werd een speciale Kerstcommissie in het
leven geroepen die elk jaar weer samen met de kok of
kokkin de lekkerste diners samenstelde, daarnaast werd
er altijd door een clubje jongeren en begeleiders iets
voorgedragen of gezongen en hield Ties Bosch,(het
hoofd) een terugblik op het jaar over de vele bijzondere
gebeurtenissen. '

De huiskrant
Het is bekend dat de 'Amica Krant' in ieder geval ge-
maakt is vanaf begin 1971 tot in de '90 er jaren. De jon-
geren schreven hierin zelf elke maand hun belevenissen
op. De eerste originele uit-gave van het tweede jaargang
is bewaard gebleven. Dit was een in de lengte gevouwen
boekje van acht blaadjes. Het staat vol met leuke stukjes
tekst en nuttige informatie zoals: 'Marcel stelt zich even
voor' (nieuwe bewoner), over de Kerstvakantie.
De vogels in de winter, Verslagje over bezoek aan de
leeszaal, En wie in februari geboren is De vakantie-
regeling voor 1972 en Het recept van een klimop-
slaatje. 'En ook: 'Beste mensen, Ik kom me even als
nieuwe kokkin van 't Amicahuis, aan u voorstellen. Ik
heet juffrouw Gröniger en kom uit Neede (Achterhoek)
en hoop ook een steentje bij te dragen aan het welzijn
van de Amica.' M. Gröniger.'
In een extra bulletin van de Arnica-krant van 5 november
1971 werd de vraag geopperd of er een kleuren T.V. zou
komen. Het maandblad Marion (zelf maak mode) stelde
een kleuren T.V. beschikbaar aan 1 van de 5 genomi-
neerde kleinschalige gezinsvervangende tehuizen, waar-
onder het Amica huis. Vrijdag 3 december '72 werd be-
kend gemaakt dat de Amica Stichting de T.V. kreeg toe-
gekend. Dit leidde tot grote vreugde onder de jongeren.
Fig. 5 Amica Stichting wint televisie. In de Amica krant
stond ook geschreven over de liftende kampgangers. De
echte krant vermeldt in 1985: "liftvakantie opmerkelijk
initiatief van het Arnica-huis, liftvakantie werd een
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boeiend en bijzonder geslaagd avontuur. Een groepje
jongeren, waarvan 2 met rolstoel, is liftend door het land
ge-trokken."Een jongere van de kampeergroep schrijft in
één van de Arnica krantjes: 'In opperbeste stemming
belandden we op Camping "'t Zonnetje". Het regende
pijpenstelen ... !Maar dat mocht de pret niet drukken.'

Epiloog
Door de komst van het onderwijs van jongeren met een
meervoudige handicap veranderde de doelgroep van het
Arnicahuis. Opmerkelijk was dat na al die jaren de doel-
stelling niet wezenlijk veranderde. Het huis beoogde nog
steeds een zo optimaal mogelijke huisvesting en begelei-
ding van jongeren met een meervoudige lichamelijke

handicap.
Het doel bleef
het bereikenvrijdag 3 december

een 8ijedag invelp
0000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000

"
Arnica Stichting wint televisie

van een voor
de jongere
meest haalba-
re vorm van
praktische en
sociale zelf-
redzaamheid

en het mee-
doen aan het
maatschappe-
lijke leven.
De intentie
van begelei-
ding veran-
derde wel.
Lag in de
begin jaren de
nadruk vooral
op de verzor-
ging, later
werd uitge-
gaan van de

mogelijkheden van de jongeren, maar ook van eigen
verantwoordelijkheid. Van betekenis zijn en naar ver-
mogen zinvol bezig zijn, waren de doelen. In feite is het
'zorgen voor' steeds meer verandert in 'zorgen dat'. Af-
spraken werden vastgelegd in een individueel ondersteu-
ningsplan.

Gesloopt
Voordat de villa's in 2013 zijn gesloopt is er nog het
veertig jarig bestaan van de Stichting gevierd. Bakker
Borggreve schonk een enorm slagroomtaart. Een ballon-
nenwedstrijd, een frietmaaltijd en een discoavond com-
pleteerden de festiviteiten voor de bewoners en hun
groepsleiding. De jongeren zijn in 2009 verhuisd naar
'Het Dorp' en wilden daar blijven.

. Ji lij~ ~~~

Feest i.v.m. het veertig jarig bestaan

Nieuwbouw
Momenteel wonen er in de nieuwe panden 48 mensen
met autisme. De officiële opening van het moderne ap-
partementencomplex en trainingshuis was in oktober
2015. De bewoners worden bijgestaan door professionals
van zorggroep Siza en studenten van de HAN.
Voor meer informatie en reacties:

www.historievandaalhuizen.nlofanita.m@ke-it.nl

A&H17

mailto:www.historievandaalhuizen.nlofanita.m@ke-it.nl


De rentmeester die in 1946 was aangesteld op Middach-
ten. wilde graag iemand als
bosbaas hebben die in Wage-
ningen afgestudeerd was en die
hij al kende. Toen Ten Broek
dat hoorde ging hij naar graaf
Bentinck om hier met hem
over te spreken. De graaf zei
toen: "Ik heb het jou beloofd,
dus jij wordt het ook". Zo werd
Ten Broek dus in 1947 jacht-
opzichterlbosbaas op Middach-
ten en kwam de familie te wo-
nen naast de familie Dijkerman Dolf ten Broek
op Middachten nr. 2.

DOLF TEN BROEK: BOSBAAS/JACHTOPZICHTER OP MIDDACHTEN
Henry Kleijer

De onzalige Bossen
Dolf ten Broek werd geboren in de "De Haverkist", in de
Onzalige Bossen waar zijn vader bosbaas was in dienst
van de eigenaar van het bos, dhr. Viruly. Het was altijd

de bedoeling dat
Ten Broek jr.
zijn vader zou
opvolgen. De
heer Viruly was
kinderloos en na
zijn overlijden
waren zijn neef
en nicht de enige

Boerderij de Haverkist erfgenamen. De
nicht kreeg een

geldbedrag en de neef kreeg de overige bezittingen. He-
laas waren de successierechten te hoog en dus werden de
bossen verkocht aan de Vereniging van Natuurmonu-
menten.
Hiermee was de kans om zijn vader op te volgen, voor
Ten Broek verkeken, want Natuurmonumenten had zelf
al genoeg personeel in dienst. Het moet in 1932 of 1933
zijn geweest dat Ten Broek solliciteerde bij Middachten
op de functie van jachtopzichter. Hij werd aangenomen
als jachtopzichter voor het hele landgoed en als 2e jacht-
opzichter werkte daar de heer Hoevers, die in de arbei-
derswoning tegenover de huidige boerderij van de fami-
lie Van de Weele in de Havikerwaard woonde. In die tijd
was de heer Vrolijk bosbaas op het landgoed.
In die eerste 15 jaren, tot 1947, woonde de familie Ten
Broek in De Steeg, aan de Hullekesbergseweg waar zij
een eigen woning hadden. Graaf Bentinck beloofde Ten
Broek dat hij bosbaas zou worden als Vrolijk met pensi-
oen zou gaan, maar toen in 1947 Vrolijk met pensioen
ging, had de toenmalige rentmeester, van Oosten Slinge-
land, daar een ander idee over.

Onderduikers in het bos
In de oorlogsjaren had men op verschillende plaatsen in
het bos onderduikers verstopt en één plaats was "het
franse kerkhof' (dit is een bij de plaatselijke bevolking
bekend stuk bos). Hier had men een hol in de grond ge-
maakt waar een 18-tal Joden verstopt waren.
Bij een goede jachtopzichter gebeurt er maar weinig in
het bos waar hij niets vanaf weet en al helemaal niet als
er zich voor een langere tijd iets afspeelt in 'jouw" bos.
Dus wist Ten Broek van deze onderduikers. Op een be-
paalt moment kwam Ten Broek er achter, dat er steeds
meer mensen op de hoogte waren van deze joodse
schuilplaats.
Daarom ging hij in overleg met "de ondergrondse" en
men besloot de onderduikers te evacueren. Helaas moest
de groep onderduikers in étappes worden overgebracht.
Er bleven een aantal ouderen achter. Ongeveer 8 tot 10
mensen werden via Olburgen naar een ander onderduik-
adres overgebracht. Twee dagen later werden de joden in
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de ondergrondse hut overvallen door de Duitsers en ze
werden meegenomen. Ze waren verraden.
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Mevrouw Ten Broek kan zich nog steeds het geschreeuw
van de Duitsers en het geblaf van de honden herinneren;
het was tot in De Steeg te horen.
Ten Broek ging ook vaak op pad met Gijs van Velthui-
zen, die jachtopzichter was in de Imbosch en op de gron-
den die grensden aan Middachten. Samen brachten ze
dikwijls onderduikers of piloten door het bos naar het
"jachthuis" in de Imbosch of verder in de richting van
Terlet. Dit gebeurde altijd 's nachts, omdat volgens Ten
Broek de Duitsers dan niet in het bos durfden te komen.
Als onderduikers soms een korte tijd verstopt moesten
worden, was de schuilplaats in de schuur, in het "hout-
bosje" of achter de schuine kant op zolder bij de familie
Vrolijk. Die schuine kant was afgetimmerd en er was in
de hoek een deurtje aanwezig. Als er mensen achter za-
ten werd voor het deurtje een kast gezet.

Ten Broek had een goede band met de politie in De
Steeg en als er iets aan de hand was kwam politieagent
Zavelkous hem altijd waarschuwen. Op een bepaald
moment moesten de (jachtjgeweren van burgers ingele-
verd worden bij de bezetter op het gemeentehuis. Zavel-
kous zei tegen Ten Broek: "Als we snel zijn kunnen we
misschien nog wat redden". De toenmalige timmerman,
Mellink, had al eerder kisten gemaakt waar de geweren
in gelegd konden worden. Ze werden toen snel in kisten
gelegd en over het hele landgoed verstopt. In die dagen
was er juist een enorme chaos rondom Arnhem door de
gevechten, en daarom werd door de bezetter niet opge-
merkt dat de wapens van Middachten niet ingeleverd
waren. Na de oorlog vond mevrouw Ten Broek achter de
schuine kant boven in hun woning nog een duelleerset
die op het kasteel thuishoorde.

Hulp van de graaf
Mevrouw Ten Broek was geboren op de boerderij van de
familie Hartman in de Havikerwaard. Toen zij getrouwd
was en in De Steeg woonde, ging zij steeds melk halen
op de boerderij. Zo ook in de oorlogsjaren. Langs de
Eikenstraat waren overal schuttersputjes van de Duitsers
en als mevrouw Ten Broek langs kwam wisten de Duit-
sers wie zij was en zeiden ze: "De zuster komt er weer
aan". Op een keer toen mevrouw Ten Broek weer de
Havikerwaard in fietste kwam ze een boer tegen. Hij was
een bekende en woonde in De Steeg op "de Vingerhoed".
De man en zijn vrouw waren kinderloos maar zij ver-
zorgden altijd kinderen van anderen. Het enige wat ze
bezaten was een paard, een koe en een varken. Toen
mevrouw Ten Broek hem tegen kwam was de man hele-
maal van streek en hij vertelde dat hij op weg was ge-
weest naar de smid en dat onderweg zijn paard gevorderd
was door de Duitsers. Op advies van mevrouw Ten
Broek ging de boer naar graaf Bentinck, die meteen met
Ten Broek en de boer mee ging naar "De Roskam" in
Rheden waar de Duitsers de gevorderde paarden gestald
hadden. Daar aangekomen vroeg de graaf aan de boer:
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"Als je het paard roept komt het dan?" De boer gaf een
bevestigend antwoord, en de graaf zei: "Nou roep het
paard dan maar". Het paard gaf hinnikend antwoord. Op
dat moment zei de graaf tegen de aanwezige Duitsers:
"En nu de deuren los!". Dat deden de Duitsers en tegen
Ten Broek zei hij: "Broek, pak hem!"
Mevrouw Ten Broek herinnert zich nog dat in de oorlog
Dijkerman met de koets voor kwam rijden en dat de
graaf bij het personeel een Edammerkaas kwam brengen.
Door zijn Duitse familie en bekende contacten kon graaf
Bentinck vaak meer "gedaan" krijgen bij de bezetter dan
anderen. Op een keer werd Ten Broek gearresteerd om te
gaan werken in Arnhem maar door graaf Bentinck kwam
hij weer vrij en kon hij weer naar Middachten terugke-
ren. Na de oorlog werd de familie Bentinck door sommi-
ge mensen ervan beschuldigd "Duits vriendelijk" ge-
weest te zijn. Dit kwam o.a. door een huisknecht die na
wangedrag ontslagen werd en uit rancune dit soort verha-
len de wereld in bracht. Ten Broek is na de oorlog nog
gaan getuigen voor het Gerechtshof in Arnhem om de
positie van graaf Bentinck in de oorlog te verdedigen.

Bosbaas/ jachtopzichter
Kort na de oorlog kwam Beker als opvolger van Hoevers
in dienst van Middachten voor de Havikerwaard. Zoals al
eerder gezegd, werd Ten Broek na de oorlog in 1947
bosbaas/ jachtopzichter op Middachten. In die tijd gaf hij
leiding aan 12 bosarbeiders. Er werd veel met het paard
gewerkt en de graaf was altijd zuinig op zijn paarden.
Als de graaf zag dat het paard een zware wagen moest
trekken, zei hij: "Mensen help het paard nou een beetje".
Als er ergens armoede was en Ten Broek maakte daar
melding van bij de graaf, dan zei de graaf altijd: "Broek,
regel het maar". Dat betekende dan, dat er hulp geboden
werd door middel van bijvoorbeeld brandhout of andere
dingen.
Ten Broek moest natuurlijk ook met de graaf op jacht en
als er bijvoorbeeld 's morgens vroeg op de reeën gejaagd
moest worden, moest Ten Broek om precies zes uur bij

de brug staan. Als
dan de klok van het
bouwhuis zes uur
sloeg ging de deur
open en kwam de
graaf naar buiten.
Was Ten Broek een
minuut te laat dan
was de graaf alweer
naar binnen en kwam
hij ook niet meer en
dan zwaaide er wat
natuurlijk.
\Taak kwam de graaf
tijdens de reeënjacht
helemaal niet aan
schieten toe. Hij vond

de dieren dan zo mooi en wilde ze niet doden. Eén keer
per jaar werd er een drijfjacht op het grofwild in het bos
gehouden en één keer op het kleinwild in de uiterwaar-
den. Het geschoten kleinwild werd bijna allemaal uitge-
deeld aan de mensen uit de omgeving en het personeel,
zelfs de kruiers op het station van De Steeg moesten nog
door Ten Broek voorzien worden van een konijntje.

Bosbaas Ten Broek markeert
omgezaagde bomen

\Toordat Ten Broek zijn pensioengerechtigde leeftijd
bereikte stierf hij in 1968. Vanaf 1947 was hij in dienst
geweest van landgoed Middachten. Mevrouw Ten Broek
zou toen naar het huis van de voormalige tuinbaas De
Bruin gaan, maar zij zag dat niet zitten vanwege haar
gezondheid. Ze is toen nog blijven wonen op landgoed
Middachten nr. 1 tot 1'l2 jaar na de dood van haar man.
Daarna is zij weer terug gegaan naar haar vroegere wo-
ning aan de Hullekesbergseweg, waar haar neef Willem
Hartman woonde. Willem Hartman ging toen naar de
boerderij in de Havikerwaard.

In 1970 werd de heer Schleedoorn jachtopzich-
terlbosbaas op Middachten.
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De Meere orgels in de dorpskerk te Rheden 200 jaar: 1816-2016
Deel 2 Gerrit Oosterink

Toen de restauratie was voltooid werd dit afgesloten met
een concert, gegeven door de bekende organist Feike
Asma. In het Mededelingenblad van 15 februari 1957 is
te lezen:

'Orgelconcert Feike Asma.
Eindelijk is het dan zo ver gekomen dat wij ons orgel
weer geheel kunnen gebruiken. De werkzaamheden die
de restauratie meebracht hebben weliswaar lang ge-
duurd doch dit is ook wel het gevolg van het feit dat er
naar is gestreefd om het werk zodanig te doen verrichten
dat steeds een deel van het orgel gebruikt kon worden ten
behoeve van de kerkdiensten.
Wij zullen hier niet verder ingaan op de omvang dezer
restauratie aangezien wij aannemen dat ieder hiermede
voldoende op de hoogte is. De firma J C. Sanders &
Zoon te Utrecht heeft het werk, dat met grote nauwkeu-
righeid moest verricht worden, thans voltooid. Het zal
sommigen Uwer misschien interesseren iets over de ge-
schiedenis van dit orgel te vernemen. De firma Sanders
heeft n.l. een kort overzicht hiervan gegeven dat door
haar is opgesteld.

Het orgel is in 2 perioden gebouwd. Het door de firma
Sanders gemaakte overzicht vermeldt onder anderen:
Eerst het hoofdmanuaal, later manuaal 11. Dit tweede
klavier blijkt te zijn gebouwd door de firma Leichel. Op
het eerste (oudste) gedeelte van het orgel zijn de namen
gevonden van: c.J van Snoekeveld, geboren 1819 en
van A.A. Kuerten, orgelmaker te Huissen, 2 Nov. 1840.
De pijp die deze inscriptie draagt is thans weer in het
orgel aangebracht als aandenken. Het tweede gedeelte
is, na taxatie, van ongeveer 1890 a 1900.
De oude blaasbalgen wijzen erop tot de eerste periode te
behoren, dus van 1840. De klavieren zijn van 1890 a
1900. Op de voorlaatste Gemeenteavond is medegedeeld
dat deze restauratie ongeveer f7500,- kost.

Het is daarom ook wel interessant te weten dat de waar-
de van dit instrument thans rond f 36.000, - bedraagt,
voorwaar een kostbaar bezit, dat voor de toekomst een
goed onderhoud verdient en nimmer meer aan verwaar-
lozing ten prooi mag vallen Wij herinneren U nog even
aan het Orgelconcert dat Feike Asma op a.s. Maandag
18 Februari om 8 uur geeft. '

Dit uitvoerige verslag geeft ons een goede kijk op de
problemen die zich bij een restauratie kunnen voor doen
en ook op de toen heersende visie ten aanzien van een
orgelrestauratie, ruim vijftig jaren geleden!
Op het program van het afsluitingsconcert stonden de
namen van de volgende componisten: Jan Zwart, Bach,
Händel, Mendelssohn en Boellmann.

Er werd beweerd dat tussen de ongeveer 1300 pijpen ook
een pijp aanwezig zou zijn met een inscriptie. De huidi-
ge organist kon dit echter niet bevestigen.
In de jaren na 1957 bleek een nieuwe restauratie nodig,
doordat het houtwerk van de windladen was aangetast,
maar ook de registers en andere onderdelen. Daarom
werd in april 1977 een actie gestart ten behoeve van de
noodzakelijke restauratie van het orgel. Het beginkapi-
taal bedroeg f 1.200,-. Het totaal benodigde bedrag werd
begroot op f 140.000,-.

De firma Blank en Zoon, restauratie van 1979
In 1979 besloot men over te gaan tot de voorgenomen
restauratie van het orgel, een restauratie die tevens ge-
zien moet worden als het sluitstuk van de in het begin
van de jaren zeventig ingezette restauratie van het interi-
eur. Bij de restauratie van het orgel stond men voor een
moeilijke keuze. Er waren twee mogelijkheden: of het
orgel terugbrengen naar de één-klaviers toestand van
1816, omdat gebleken was dat het tweede klavier, na de
wijzigingen van 1954, weinig waardevol pijpwerk meer
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bevatte, of het Leichel-bovenwerk vervangen door een
werk in de stijl van Meere. Dit werd een belangrijke
overweging, omdat bij de bepaling van de keuze, de bo-
venwerken van andere Meere-orgels bij deze beslissing,
gelukkig als voorbeeld konden dienen. Men vond onder
anderen Meere-orgels in de NB-kerk van Vianen, bouw-
jaar 1807, te Utrecht in de NB-kerk aan de Biltstraat
aldaar, uit 1810 en in de NB-kerk te Vlaardingen, dat
gebouwd is in 1822. De kerkvoogdij heeft, geadviseerd
door deskundigen, gelukkig gekozen voor de laatste op-
lossing. De opdracht werd gegund aan de firma Blank en
Zn. uit Herwijnen. Het door hen vervaardigde pijpwerk
van het bovenwerk sluit in klank goed aan bij het oude
Meere-werk. De totale kosten bedroegen f 169.500,-.
Ook werd de fraaie oude, rode kleur weer aangebracht.
Het orgel heeft door deze laatste restauratie mogelijkhe-
den gekregen, zowel in de begeleiding, als in solospel,
die bespelers van het orgel en de luisteraars, grote vol-
doening geven.
De dispositie van het orgel is als volgt:

Hoofdwerk (geheel gelijk
aan Meere 1816):
Prestant 8 voet,
Bourdon 16 voet,
Flute travers 8 voet, dis-
cant,
Holpijp 8 voet,
Octaaf 4 voet,
Quint 3 voet,
Octaaf 2 voet,
Fluit 4 voet,
Cornet 3 sterk, discant,
Mixtuur 3-5 sterk,
Trompet 8 voet, gedeeld in
bas- en discant,

Bovenwerk (door de firma
Blank nieuw gemaakt naar
Meere-voorbeeld):
Holpijp 8 voet,
Open fluit 4 voet,
Carillon 3 sterk, discant
Woudfluit 2 voet,
Flageolet 1 voet,
Vox Humana 8 voet,
Tremulant,
Manuaal Koppel.

Pedaal aangehangen aan
het hoofdwerk.

Het kleine Meere kabinetorgel
Naast het grote orgel in het schip, bevindt zich in het
koor een klein kabinetorgel. Uiterlijk is er niet zoveel aan

te zien. Een stel houten deurtjes, wat koperkleurige pijp-
jes en twee kaarsenhouders. Maar de galante afwerking
geeft duidelijk de rococostijl aan waarin het is gebouwd.
Het is een belangrijk orgel en speciaal voor de Dorpskerk
in Rheden.
Zoals reeds is vermeld, is dit orgeltje eveneens afkomstig
van Abraham Meere en ook in hetzelfde jaar 1816 ge-
bouwd. Daarmee is de kerk in Rheden in de unieke situa-

tie gekomen om
twee orgels te be-
zitten, die gebouwd
zijn door dezelfde
orgelbouwer èn in
hetzelfde jaar! Er
bestond echter de
vrees dat de twee
orgels niet met
elkaar zouden
stemmen, omdat
bekend was dat
Meere wel van een
grapje hield, dat hij
de stemming en de
toonhoogte soms
wat wijzigde. Deze
vrees bleek echter
ongegrond, want
deskundigen stel-
den vast dat er

Het kleine Meere-orgeltje uit 1816

nauwelijks onderscheid is in klank. Het volume is vol-
doende en het klankbeeld harmonieert met het grote or-
gel en bijgevolg kunnen dus nu orgelconcerten worden
gegeven, geschreven voor twee orgels.
Het orgeltje heeft niet altijd in de Dorpskerk gestaan.
Integendeel! De reeds eerder genoemde culturele werk-
groep, 'Groep X', was in 1989 ter ore gekomen dat het
orgeltje te koop was. Zij moest snel beslissen omdat het
handwerk van de Utrechtse orgelbouwer Meere grote
faam geniet onder liefhebbers van orgels en er meerdere
gegadigden waren. De toenmalige eigenaar wilde het
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orgeltje het liefst verkopen aan een gebruiker en niet aan
het meestbiedende museum of verzamelaar. Ondanks het
taxatierapport van de orgeldeskundige in Nederland, dr.
A.I. Gierveld, waarin een waardebepaling werd geba-
seerd op inboedelverzekering en echtheid in bijna oor-
spronkelijke staat ten bedrage van f 60.000,-, kon Groep
X dit orgeltje verwerven voor f 42.000,-. Een bedrag ver
beneden de waardebepaling van f 60.000,- en het bod
van f 80.000,- dat het Gemeentemuseum van Den Haag
had uitgebracht.
De geschiedenis van het orgeltje is niet volledig na te
gaan. Wel zijn enkele markante gegevens bekend. Dit
unieke exemplaar heeft in de woning gestaan van een
pastoor, voor wie Meere het had gebouwd. Daarbij is wel
te bedenken dat dit het enige 'secretaire'-orgel is dat
Abraham Meere in zijn leven heeft gemaakt. Het orgeltje
bevond zich tijdens de watersnood van 1953 in Zeeland,
in de door water overstroomde gebieden en enkele, daar-
door ontstane kleine beschadigingen, zijn nog te bespeu-
ren, zoals aangetast hout. De (voor)-laatste eigenaar vond
op zijn beurt het orgeltje in Wageningen bij een boer op
zolder. Het orgeltje is ongeveer anderhalve meter hoog.
Onderin zit een blaasbalg en het heeft een omvang van
drie en een halve stem. De dispositie luidt als volgt:

Holpijp 8', bas/discant,
Prestant 8', discant,
Fluit 4" bas/discant,
Octaaf 2', bas/discant,

Tremulant.

Maar ook dit orgeltje is in oktober 2007 volledig geres-
taureerd teruggekeerd in de kerk nadat er wederom een
inzamelingsactie was gehouden onder de bevolking om
de dringende restauratie mogelijk te maken.

Bronnen
Adriaan Kolkman, De oude St. Mauritiuskerk te Rheden,
Uitgave Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal, 2012
Walter de Wit en Piet Cnossen.

Moment voor een monument ]

Het kerkje van Laag-Soeren

Het kerkje van Laag-Soeren is gebouwd in 1935 naar
ontwerp van de bekende Arnhemse architect Gerrit Feen-
stra. Hij hield als stijl de Delftse school aan met invloe-
den uit de Scandinavische architectuur. Dat laatste uit
zich door het gebruik van veel hout in het interieur. De
Delftse School was een stroming die, in het uiterlijk van
gebouwen, de traditie van Nederlandse plattelandsbouw
in ere wilde houden. De promotor van deze stijl was
Marinus Jan Granpré Molière, die als hoogleraar verbon-
den was aan de Technische Hogeschool te Delft.
De kerk is een rechthoekig pand met als opvallend ken-
merk de enorme bakstenen schoorsteen op het dak. De
houten dakruiter (het torentje op de nok van het dak)
heeft een klok en bovenop een koperen bol met naald,
ook wel de 'torenhelm' genoemd, die in 2015 is geres-
taureerd. In het oog springend zijn de enorme ramen in
zowel de linker als de rechter zijgevel. De kerk is een
mooi voorbeeld van vooroorlogse kerkarchitectuur en
specifiek van de Delftse School. Het is een gemeentelijk
monument en is te vinden aan de Eerbeekseweg 3 in
Laag-Soeren. Nelleke den Boer-Pinxter
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ijzeren bekroning aangebracht met een ijzeren spil en een
vergulde engel met trompet als windwijzer. Na het ge-
reedkomen van de kerk werden de banken, de gestoelten
van Biljoen en Overbeek, de lichtkronen en het orgel
vanuit de Oude Jan overgebracht naar de nieuwe kerk.
Op 14 februari 1841 werd de kerk ingewijd door Ds. van
't Sant. Deze schonk de kerk een kanselbijbel met zilve-
ren klampen. De Grote Kerk bestaat dit jaar 175 jaar!

GESCHIEDENIS VAN DE GROTE KERK VAN VELP 1841-2016
Ds. Klaas Eldering

Inleiding
Na 1825 verdubbelde de bevolking van Velp in tien jaar
van ca. 700 naar 1500 inwoners. De Oude Jan (uit 1100)
werd te klein en verkeerde in een bouwvallige staat.
Ruimte voor uitbreiding was er niet door aanwezigheid
van het kerkhof rondom de Oude Jan. Een verzoek tot
nieuwbouw werd in 1836 goedgekeurd. Er werd grond
gekocht aan de Kerkweg (nu: Kerkstraat) en architect
Jeni kreeg de opdracht een kerk te ontwerpen. Het werd
een kruiskerk (Grieks Kruis) in classicistische stijl (neo-
renaissance).

Waterstaatskerk
Doordat kerkbouw in die tijd onder het
Ministerie van Waterstaat viel, worden
kerken die toen zijn gebouwd Water-
staatskerken genoemd. Een toren was in
het ontwerp niet opgenomen. Anderen
zeggen: voor een toren was niet genoeg
geld. Op het voorfront (fronton) werd een

Modernisering
Rond 1970 is de kerk totaal veranderd. Gesloopt werden
de banken, de herenbanken van Biljoen en Overbeek, de
preekstoel en een (la-
ter aangebrachte) gale-
rij. Er kwamen nieuwe
banken, nieuwe gaska-
chels en een erg lelijke
kansel, door mensen
die het weten kunnen
een 'geitenbok' ge-
noemd. De kerk moest
daarmee een 'moder-
ne' uitstraling krijgen.
In de j aren daarna
kwamen er een nieuwe
Avondmaalstafel en
een kansel uit de Ja-
cobskerk van Win-
terswijk. Deze werd gerenoveerd en in de kleuren van het
orgel gebracht. Het tafelblad van de Avondmaalstafel
lijkt van marmer te zijn, maar is door restauratieschilder
Co Jacobs uit Velp op hout geschilderd. In de gemarmer-
de tafel zijn symbolen van Christus en van de 12 leer-
lingen van Jezus aangebracht. Enkele jaren geleden werd
het dak weer in originele staat teruggebracht met een
totaal nieuwe zinken bedekking. In 2006 kreeg het interi-
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eur van de kerk een opknapbeurt door het vervangen van
de banken door stoelen en aanpassing van het liturgisch
centrum met een verhoogd podium. Het gevolg is dat de
kerkzaal gemakkelijker multifunctioneel gebruikt kan

worden.
In 2012 is er vloerver-
warming aangelegd;
onder de stoelen is een
eikenhouten vloer met
verwarming gekomen.
Rondom ligt donkere
natuursteen. Ook is de
kerk voorzien van
beeldschermen, een
goede muziek-en
spreekinstallatie en
andere technische za-
ken, zoals meerdere
camera's en een regie-

centrum. De zondagse kerkdiensten worden met beeld en
geluid live op internet uitgezonden. Ook rouw- en
trouwvieringen kunnen op verzoek live worden uitge-
zonden.
Omdat de kerk over goede technische installaties en een
vloerverwarming beschikt en bovendien een voortreffe-
lijke akoestiek heeft, worden er steeds vaker concerten
en lezingen gegeven. Ook de jaarlijkse kerstmusical

wordt hier gespeeld; en op 27 december 2015 is er voor
het eerst een Top-2000 Café gehouden.

Een gedeporteerde dominee
.&. S'il~~"'.\\l$~p<>~,~.\\\'i..,'\.\l\~\\~'~P.n!t&a6/kf'''cÉ7;'i/'rfcû7'd ?>'e;rt/'7Y ~

<iJZrmi/N.d?'CIPJ!wehe: f'{YJ!()C!bn'fI••tt'2 '.?llç0U)f' hJ"u rNU:U/J'(JPRBDiK~m

r.!t: Cá'~Aif~I>m c0("?'bltum. m",

Toen Ik een paar Jaar geleden eens aandachtig rondkeek
in de Grote Kerk te Velp en ook de domineesborden
bestudeerde en fotografeerde, viel mij iets bijzonders op.
Bij de vierde dominee van Velp die op het bord staat
vermeld - Godefridus Elbertides - las ik dat hij in 1620
werd 'gedeporteerd wegens zijne Remonstrantsche ge-
voelens'.
Deze vermelding intrigeerde mij. Ik vroeg mij af wat dit
in de praktijk voor deze predikant betekend had. Wie was
hij en waarom gebeurde dat? Was hij een uitzondering of
waren er andere predikanten in Gelderland die dit lot van
'deportatie' deelden?
Om daar meer over te weten te komen, bracht ik een
bezoek aan het Gelders Archief in Arnhem met de gege-
vens over Elbertides die vermeld stonden op het predi-
kantenbord. Dat was het begin van een boeiende speur-
tocht in de archieven.
Op 27 augustus 1619 weigerde hij de Dordtse Canones
(Kerkorde) en de Acte van Stilstand te ondertekenen. Hij
werd op diezelfde dag 'gedeporteerd', dat wil zeggen uit
zijn ambt gezet. Hij was niet de enige. In totaal werden
in de provincie Gelderland tijdens de provinciale syno-
den van Nijmegen (1619) en Arnhem (1620) 26 predi-
kanten afgezet. Werd de Acte van Stilstand ondertekend,
dan beloofde men de publieke discussie over de Canones
niet meer te zullen aangaan. Onder de remonstrantsge-
zinde predikanten waren er enkele predikanten die eieren
voor hun geld kozen en terugkeerden tot de gevestigde
kerk. Maar er waren er ook die hun aanvankelijke onder-
tekening van de Acte van Stilstand herriepen. Tot hen
behoorde ook Godefridus Cornelii Elbertides, predikant
te Velp. Daarop werd hij in september 1621 voor het Hof
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in Arnhem gedaagd. De 'raadssignaten' (notulen) zeggen
daarover:
'Godefridus Elbertides, gewezen predikant te Velp, is
wederom naar de Raadskamer ontboden. Door de bur-
gemeester is hem gevraagd ofhij zich nu bedacht had om
te verklaren en te beloven dat hij de plakkaten van de
hoogmogende Heren der Staten-Generaal met betrekking
tot de afgezette predikanten (van 3 juli 1619) met een
eerlijk geweten oprecht en op alle punten zou nakomen
of niet. Hij heeft daarop geantwoord dat hij het plakkaat
wel gelezen heeft, maar dat hij daarin zulke punten aan-
treft die een oprecht Christen-mens niet met goed gewe-
ten kan nakomen als dat van hem gevraagd zou worden.
Zou hij daaraan gehoorzamen, dan zou hij zeker de zwa-
re toorn Gods op zich laden '.
Elbertides bleef dus bij zijn verklaring van 1620. Hij
voerde nog aan dat hij de eed had afgelegd en ook zijn
hoofdgeld (belasting) had betaald. Zijn afzetting werd
echter bekrachtigd en hij kreeg de opdracht om binnen
een maand na inwerkingtreding van het vonnis de stad en
het schependom Arnhem te verlaten. In 1632 blijkt hij
remonstrants predikant te zijn in Wijk en Veenendaal.
(zie G. Brandt, Historie
der Reformatie IV, p. 9).

Predikantsborden
De predikant sborden van
de Hervormde Gemeente
werden in 1998 afgeslo-
ten. Met de fusie van de
Hervormde, de Evange-
lisch-Lutherse en de
Gereformeerde ECerken
ontstond de Protestantse
Kerk van Nederland
(PECN). De Protestantse
Gemeente Velp ontstond
op 27 november 2005 uit
een fusie van de Her-

vormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk van Velp.
De PECNis met een nieuw bord begonnen.

Het orgel van de Grote Kerk
In 1772 werd het orgel (het donkere middenstuk) ge-
bouwd door Hendrik Hermanus Hess en geplaatst in de
rooms-katholieke kerk Buiten de Wittevrouwenpoort in
Utrecht. In 1814 werd het orgel aangekocht en in de Ou-
de Jan geplaatst. Toen de bouw van de Grote Kerk ge-
reed kwam werd het orgel vanuit de Oude Jan naar de
Grote Kerk verplaatst. Het werd toen uitgebreid met de
grote pedaaltorens, die via platte velden met loze pijpen
verbonden werden met het middenfront, door de fa.
Leichel & Zoon.
In 1935 werd het orgel voorzien van een pneumatische
speeltafel aan de zijkant van het orgel en uitgebreid tot 2
manualen en vrij pedaal door Va1cks en van Kouteren en
in 1960 werd de dispositie nog een keer gewijzigd.
Aan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw
bleek het orgel in zeer slechte toestand. Er werd besloten
tot een grondige restauratie en tot het terugbrengen van
het orgel in de meer oorspronkelijke staat. In 1990 werd
het orgel afgebroken en door Albert H. de Graaf gere-
construeerd naar het Hess-orgel van 1772 (met handha-
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ving van enkele latere elementen), dus teruggebracht tot Bevrijdingsramen
een éénklaviersorgel met 3 registers op het pedaal, waar- Op 12 september 2015 zijn in de Grote Kerk twee bevrij-
onder één register met Leichelpijpen. Met deze recon- dingsramen onthuld; ze zijn geplaatst naar aanleiding van
structie ontstond een prachtig orgel - een feest om op te 70 jaar bevrijding. Ze zijn vervaardigd in Kevelaer door
spelen en om naar te luisteren. In de jaren na de recon- Glasmalerei Hein Derix; het ontwerp is van Berthold
structie werd het orgel ver- ...-----------------------. Janke. Hoofdmotief zijn
heven tot Rijksmonument. twee iconische foto's van de
Vervolgens werd ook voor bevrijding in 1945: kinderen
de kerk dezelfde status aan- op een Jeep in de Velpse
gevraagd, zodat de Protes- Hoofdstraat, en de terugkeer
tantse Gemeente Velp nu van pastoor Schaars uit
drie rijksmonumenten telt, te Dachau en de begroeting
weten: de Oude Jan, de Gro- door ds. Oskamp (net terug
te Kerk en het orgel in deze uit Duitse gevangenschap;
kerk. De staat van onder- hij verrichtte dwangarbeid
houd van kerk en orgel is bij Darmstadt) in de Emma-
goed te noemen. straat.

De huidige dispositie
Manuaal:
Bourdon D 16'
Prestant 8'
Holpijp 8'
Octaaf 4'
Fluit 4'
Quint 3'
Octaaf 2'
Flageolet l'
Mixtuur BID 4 st.
CornetD 4 st.
Trompet BID 8'
Pedaal:
Bourdon 16'
Bourdon 8'
Fagot 16'

Koppeling Manuaal/Pedaal
Tremulant

Het Rondeel
Omdat er behoefte bestond aan nevenruimtes, is in 1981
aan de achterzijde van de kerk Het Rondeel gebouwd:
een halfrond gebouw met 4 verschillende ruimtes, een
keuken en toiletten. Omdat het gemeenschappelijk ge-
bruiken van de maaltijd de laatste jaren zeer in zwang is
gekomen vanwege de behoefte aan onderling contact,
wordt momenteel overwogen de keuken uit te breiden en
te moderniseren.
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Van Arnhem kreeg van de Koning-stadhouder diverse
vertrouwelijke opdrachten, vooral in verband met zijn
jachtverblijven op de Veluwe. Hij probeerde jachtgron-
den voor de koning te verwerven en was betrokken bij de
aanleg van jachtwegen tussen de diverse jachtverblijven
van de Koning-stadhouder".
Willem III hield vooral van de parforce jacht. Daarbij
werd een hert door jagers en honden achtervolgd. Na een
meestal lange en uitputtende achtervolging werd het hert
dan door de honden gesteld (ingehaald en omsingeld).
Daarna werd het hert afgevangen (gedood met een harts-
vanger, een soort sabel)".

'DeXoningsl?erg oy 'Rosendaei deei i

Ciska van der Genugten

Inleiding
Wie denkt aan het park van kasteel Rosendael, denkt aan
de prachtige vijverpartijen met slingerende paden en
bijzondere bomen, aan de Bedriegertjes en de Schelpen-
galerij en het statige kasteel in het hart van het park.
Ongeveer 300 jaar tuinkunstgeschiedenis van het hoog-
ste niveau, waarin de hand van belangrijke tuinarchitec-
ten uit het verleden nog zichtbaar is. Je zou bijna verge-
ten dat er ten zuiden van het kasteel nog een park ligt dat
bij Rosendael hoort. In feite waren ook veel mensen het
vergeten en dachten dat het een gewoon bos was, waar je
de hond kon uitlaten, een boswandeling kon maken of
met de fiets doorheen kon rijden op weg naar school.
In 2016 ging een lang gekoesterde wens van Geldersch
Landschap & Kasteelen in vervulling: herstel van het
park rond de Koningsberg. In 2 artikelen wordt de ge-
schiedenis van de Koningsberg beschreven en op het
herstel van het park in gegaan.

Jachtbos
In eerste instantie was de Koningsberg vooral van belang
als jachtbos. Toen Jan van Arnhem (1636-1716) in 1667
door huwelijk heer van Rosendael werd waren de belang-
rijkste lanen en vijvers al aangelegd'. Jan van Arnhem
bekleedde belangrijke openbare ambten in Gelderland en
gold als vertrouwensman van Koning-stadhouder Willem
lIL Willem III en hij deelden een grote belangstelling
voor de jacht en voor de tuinkunst'.
Rond Rosendael richtten de inspanningen van Van Arn-
hem zich vooral op de tuinen en parken direct rond het
kasteel. De vijvers kregen een meer esthetische functie,
naast hun nutsfunctie, en er kwamen bloemparterres,
fonteinen, moestuinen, boomgaarden en een wijngaard".

Plattegrond van de heerlijkheid van Roosendaal,
buyten Arnhem. 1718. Jan Smit, naar Barend Elshof,
collo Gelders Archief
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De Koning-stadhouder kwam ook jagen op Rosendael. In
1688 had Mary een tuinhuisje voor Rosendael geschon-
ken, enkele jaren later werd daar een cascade naast ge-
bouwd waarin geweien van herten waren opgenomen die
door Willem IIIop Rosendael waren afgevangen.
De koning verbleef in de zomer op de Veluwe, op 't Loo
of in Dieren, maar zijn jachtpartijen voerden hem over de
gehele Veluwe, waarbij hij dan regelmatig te gast was op
Rosendael. Andersom bezocht Jan van Arnhem de ko-
ning op het Loo. In bewaard gebleven brieven wordt
verhaald over de jachtpartijen, hoe ze verliepen en hoe
het hert uiteindelijk gevangen werd. Van de jachtpartijen
die op Rosendael eindigden, werd het hert maar liefst 2x
in een van de vijvers afgevangen en ook een keer in de
moestuin". Om de jachtstoet van de koning beter te kun-
nen ontvangen werd er in 1698 zelfs een nieuwe stal op
het voorplein van Rosendael gebouwd?

Op de Koningsberg lag in deze tijd een hakhoutbos,
doorsneden met lanen. Of deze lanen door Jan van Arn-
hem zijn aangelegd of er al waren is niet bekend. Zo'n
sterrenbos met lanen had een dubbelfunctie. Het maakte
enerzijds deel uit van de formele parkaanleg. De lange
rechte lanen begeleiden zichten door het omringende
landschap. Ook is zo'n sterrenbos bij uitstek geschikt om
te jagen. Het hakhout bood dekking aan het wild en als
het uit de dekking kwam, of opgej aagd werd, was het in
de lanen goed zichtbaar om afte schieten. Vaak kwamen
de lanen in een hoger gelegen punt samen. Enerzijds om
de uitzichten nog spectaculairder te maken, anderzijds
zodat de jager vanuit zijn positie in het midden alle lanen
in de gaten kon houden. Dit is een andere manier van
jagen dan de vermoeiende parforce jacht te paard en kon
dichter bij huis beoefend worden. Het lanen/hakhoutbos
op de Koningsberg is niet een typisch sterrenbos, waarbij
de lanen een regelmatige ster vormen en de hakhoutvak-
ken taartpunten van gelijke grootte. Zo'n sterrenbos lag
er wel in het park bij het kasteel, dit was echter veel klei-
ner van opzet en vooral een sierelement.

's Koninks lusthuys
In 1700 gaf Willem III zijn architect Daniel Marot op-
dracht een ontwerp te maken voor een kleine koepel,
bedoeld om na de hertenjacht uit te rusten. De Konings-
berg was toen nog niet met opgaand bos beplant en bood
een prachtig uitzicht. Uit een beschrijving uit die tijd
blijkt dat Arnhem, Nijmegen, EIst, Zevenaar, de Elter-
berg en Kleef zichtbaar waren 8. Waarschijnlijk wordt de
heuvel sindsdien ook de Koningsberg genoemd. De bel-
vedère bestond uit een achtkantige koepel met lantaarn,
met een ronde ruimte eraan vast. Rond de belvedère
stond een muur of haag en het gebouw stond op een ver-
hoogd plateau".
In de ronde aanbouw bevond zich een keuken met een
wijnkelder eronder, een wenteltrap leidde naar het dak,
zodat ook nog vanaf een hoger standpunt uitgekeken kon
worden en de tuinen rond het kasteel beter zichtbaar wa-
ren.

Gesigt van 's Koninks lusthuys op den Bergh, genaemt de
Koningsbergh en Nimweegen int verschiet. Barent Elshof,
1718.
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Rectificaties artikel Athlone:
1. In A&H 191 op blz.6 staat in het artikel "Geschiedenis
van het Wapen van Athlone" dat prinses Mary Stuart de
zus was van koning Jacobus de tweede van Engeland,
maar zij was de dochter.
2. In A&H nummer 192 blz. 25 staan twee onjuistheden.
Er stond: "In 1985 blijkt het niet rendabel meer het hotel-
restaurant a la carte te exploiteren." Het moet zijn:
- "In verband met het wethouderschap van de heer Kees
van Dijk mocht hij geen neveninkomsten meer hebben en

Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart van 1817 dáárom werd het hotel-restaurant gesloten en bleef het
onder leiding van zijn vrouw open voor een paar vaste

In 1794 werd de Koningsberg zwaar beschadigd door de groepen."
Franse troepen. Lanen en bossen hadden veel te lijden -In 1987 hebben George en Marjan Hoogink het pand
gehad, de palissade om de wildbaan was verbrand en alle van de heer Budel gehuurd en hebben zij nog een aantal
ruim 80 herten en andere dieren afgeschoten!'. Op de jaren en het Wapen van Athlone als " hotel-café-
eerste kadastrale kaart van 1817 staat de Koningsberg restaurant" geëxploiteerd. Daarna werd het uitsluitend
aangegeven als Wildbaan en bestaat uit opgaand bos'". restaurant.
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Willem III heeft niet meer van de belvedère kunnen ge-
nieten. In 1702 viel hij in Engeland tijdens een jachtpartij
met zijn paard en overleed enige tijd later aan complica-
ties van een gebroken sleutelbeen. De belvedère was toen
nog niet af. Met het overlijden van de koning hielden ook
de betalingen op. Uiteindelijk werd de belvedère rond
1704 toch voltooid. Ofhij veel gebruikt werd is de vraag.
Een schrijver uit die tijd merkt op: 'Men ziet zelden de
schoorsteen roken, want het is te ver van huis'. Al in
1721, nauwelijks 20 jaar later, werd onder Jan van Arn-
hems erfgenaam Lubbert Adolf Torck, de belvedère af-
gebroken, de lantaarn werd als bovenlicht op de donjon
van het kasteel geplaatst".

Na Jan van Arnhem en Willem III veranderde er weinig
op de Koningsberg. Het lijkt erop dat de Koningsberg in
de 18e eeuwen begin 1ge eeuw voornamelijk een nuts-
functie had (bos/jacht) en minder een sierfunctie.

Pas in 1874 veranderde de Koningsberg ingrijpend van
karakter, van jachtbos naar park. Daarover gaat deel 2
van dit artikel, in het volgende nummer van A&H.

1 Albers, L., 1999. Beheersvisie Rosendael (intern rapport
GLK). blz. 33
2 Bierens de Haan, J.c., 1994. Rosendael, Groen Hemeltjen op
Aerd. blz. 22
3 Albers, blz.33.
4 Bierens de Haan, blz. 33-34.
5 Everdingen, L. van, 1984. Het Loo, de Oranjes en dejacht.
Blz 92.
6 Bierens de Haan, blz, 37.
7 Bierens de Haan, blz. 37.
8 Everdingen, blz.54.
9 Bierens de Haan, blz. 70.
10 Bierens de Haan, blz. 69-7l.
11 Bierens de Haan, blz. 198.
12 Werkgroep Kadastrale atlas Gelderland, 1989. Kadastrale
atlas Gelderland 1832, deel Rozendaal.
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Jan Groeneveld: 'Je vindt niet meer terug watje achterliet'
Marianne van Delden

Geboren en getogen in Velp, verknocht aan dat dorp en z'n omgeving, maar intussen al meer dan veertig jaar
woonachtig in de vlakke, verre Noordoostpolder. Jan Groeneveld (*1934) moest door zijn werk zijn geboortegrond
verlaten, maar nog altijd schuurt het heimwee. Daarom komt hij elk jaar een paar keer deze kant op, en samen met
zijn vrouw zoekt hij dan alle bekende plekken weer op. En gelukkig zijn er die mooie en leuke herinneringen.

'Ik zal een jaar of vier geweest zijn, en ik was goed
bevriend met dat joch van Koetsier. We zaten allebei op
de kleuterschool in de Kerkallee. Op een gegeven
moment kregen we in de gaten dat je er ook aan de
achterkant uit kon; dan kwam je op de Parallelweg. Dus
wij weg, door die achterdeur, over de spoorwegovergang,
en daar liepen we, snotaapjes op de Hoofdstraat. Nou,
paniek natuurlijk toen ze op school ontdekten dat we weg
waren. Ze hebben zelfs de politie ingeschakeld. Die zag
ons lopen en hebben ons netjes in het zijspan weer naar
de Kerkallee gebracht - vonden wij geweldig, natuurlijk.
Mijn vader was onderwijzer aan de Julianaschool, ook in
de Kerkallee. En hij gaf bijles, want ja, de schoorsteen
moest wel roken. In de oorlog heeft-ie ook lesgegeven op
kasteel Biljoen, aan de jonge Lüps. Die moest z'n HBS
afmaken, maar hij had niet veel zin in leren. Ging pa elke
week op 't fietsje naar het kasteel. Maar soms wou die
knaap niet, en dan zei hij "Nou, meneer Groeneveld, we
gaan eerst eventjes vissen." Dus dan zaten ze in het
bootje op de vijver. En m'n vader zei dan: "Ja, denk
eraan, want je vader moet het wel betalen." Lüps heeft
uiteindelijk wel z'n diploma gehaald.'
Toen ik een jaar of 25 was, ben ik terechtgekomen bij
Wijlhuizen; dat was indertijd een zaak voor
woninginrichting, op de hoek van de Hoofdstraat en de
Rozendaalselaan. Eerst werkte ik er als boekhouder, later
als verkoper in de winkel. Corry Vonk, de vrouw van
Wim Kan, kwam vaak bij ons in de zaak. Ze woonden
toen op de Schietbergseweg in Rheden. Ze kocht heel
veel van die Brabantse bontjes - soms halve rollen - daar
maakte ze ontbijtlakens van en dergelijke.

A&H 31

Rechts met torentjefirma Wij/huizen, foto Gelders Archief

Eén keer kwam ze binnenwaaien - ik stond net boven op
een trap - zegt ze: "Hé Jan, kom 's effe naar beneden,
want ik moet wat geld kwijt. Ze koopt het een en ander,



we gaan afrekenen, grijpt ze zo in haar zak, en
daar komt me een bos papiergeld uit... Ik zeg:
'Wie stopt dat nou zomaar los in z'n zak?' Ze
kijkt me aan en zegt: 'Wat ben jij dom!
Niemand denkt dat ik zo veel geld los in de
zak heb. Als ik met een handtasje loop, dan
ben ik het veel eerder kwijt.'
Wim Kan kwam ook geregeld over de vloer.
Als 't erg rustig was, dan zei hij: 'Nou, we
zullen eens even zorgen dat we wat mensen in
de winkel krijgen. 'Ja, dat was geen geintje, hij
pakte zo een stoel en ging in de etalage zitten.'
Nou, met Wim Kan in de etalage, dan kreeg je
zat mensen binnen. Een keer zag hij een mooie
schemerlamp staan, die wou hij wel hebben.
Dus hij ermee naar huis. Een uur later Corry
aan de lijn: '0, Wim heeft zo'n prachtige lamp
gekocht, zo een wil ik er ook hebben!' En daar
kwam ze weer aangevlogen, en dan kocht zij
ook zo'n lamp. Ze woonden in een prachtige
villa; ik ben er wel eens geweest, omdat ze
stalen van gordijnen wilden bekijken.
Onder het huis was een heel grote kelder, en

daar zaten
cabaretiers die
les van Wim
Kan kregen.
Seth Gaaike-
ma was er ook
bij. Ondanks dat Wim
en Corry veel geld
hadden, waren ze de
eenvoud zelve.
Ze werkten destijds in
het ABC-cabaret, en
voor een bepaalde
voorstelling hadden ze
oudhollandse stoelen
nodig. Ik zeg Nou, daar

Première ABC Cabaret Den
Haag (foto Nationaal Archief)

kom je nooit aan.
Maar hij moest
en zou ze hebben.
Ik zei: 'Dokter
Haag - die zat
toen op de Boule-
vard - die heeft
er acht.' Wim
Kan er naar toe,
en toen heeft hij
net zo lang ge-
dramd tot ie er
vier kreeg.
We zijn nou al zo
lang uit Velp
weg, maar we
komen er elk jaar
weer terug. Tij-
dens de zomer-
vakantie zitten
we vier weken in
een stacaravan in
Hoenderloo. En
met Pasen, en
met Pinksteren.
Dat doen we al
veertig jaar. En
telkens gaan we
gegarandeerd één

of twee keer naar de Posbank. En we maken dan ook het
rondje langs kasteel Biljoen, en de Oude Jan, daar zijn
we getrouwd. Ik vind het nog steeds prachtig. Aan de ene
kant zou ik graag weer terug willen. Aan de andere kant:
'je vindt niet meer terug wat je er achterliet. Dat is
gewoon een feit. '

Het verhaal maakt onderdeel uit van de boeken en de app,
Geschiedenis in Verhalen, Gelders Arcadië gemeenten
Rheden, Rozendaal. Arnhem, Renkum en Wageningen. Te koop
bij de boekhandels in de gemeente Rheden.
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Rheden op de Kaart van start
.Ioost Grol

De nieuwe website Rheden op de Kaart brengt talloze
interessante en onbekende erfgoedplekken in de gemeen-
ten Rheden en Rozendaal in beeld. Allerlei historische
plaatsen en namen op de zuidoostelijke Veluwezoom zijn
nu te bekijken. De website ging in november van start.

Per dorp kan via veel foto's en teksten meer inzicht ge-
kregen worden in de plaatselijke geschiedenis. Histori-
sche plekken worden als aparte punten op de kaart van
Google Maps geprojecteerd. Maar u kunt ook een andere
kaart kiezen, zoals een satelliet-opname of diverse oude
stafkaarten. Alle punten zijn terug te vinden in het menu
en gegroepeerd per onderwerp, zoals bedrijvigheid,
groen, erfgoed, onderwijs, religie, monumenten, recrea-
tie, e.d. Een zoekvenster vergemakkelijkt het vinden van
uw onderwerp. Er zijn wandelroutes langs het plaatselijk
erfgoed te vinden op de web site en zelfs een fietstocht
langs de 'highlights' van alle dorpen!
Alle ± 450 gemeentelijke monumenten zijn en worden
ten behoeve van de web site opnieuw beschreven en gefo-
tografeerd. Het fotodeel doet Fotoclub VeluwezOOm.
Het is een klus van ongeveer 2 jaar en op dit moment
staat de teller op 175. De Canon van Rheden is voor de
web site in een nieuw jasje gestoken, maar u kunt ook de
oorspronkelijke teksten bekijken.
Als u de web site bezoekt, ziet u in het openingsscherm
zo'n 1500 knalrode informatiepunten, verdeeld over alle
dorpen en de Veluwezoom. Het zou leuk zijn als u uw
Favoriete Plek instuurt via de website, natuurlijk met
foto en toelichting. Reageren kunt u ook via de facebook-
pagina Rheden op de Kaart. Van de gemeenten Rheden
en Rozendaal zijn alle straten op de website opgenomen
met een foto en meestal een toelichting. Een unieke ver-
zameling. Bij een componisten-straat is soms een stukje
muziek van hem of haar te horen en bij de Nachtegaal-
straat klinkt het geluid van een nachtegaal! Nog niet in

alle dorpen zijn geluiden toegevoegd. Er wordt nog vol-
op gewerkt aan de website.
Het komende jaar zullen nieuwe collecties en beschrij-
vingen worden toegevoegd, zoals alle kunstwerken in de
openbare ruimte en de archeologische vondsten. Foto's
die in het Gelders Archief aanwezig zijn, worden op
Rheden op de Kaart getoond bij de betreffende onder-
werpen. Deze aanvulling zal pas het komend jaar gelei-
delijk worden toegevoegd." ~",,, ·Jlfftt4L't~'N(::-7~~;r'
In Rheden en Rozendaal ;~f~.eJ[i .of' ili ~~r:l-,
waren het afgelopen jaar' '!
zo'n 50 vrijwilligers actief Ir. ..... C",lrCom deze website te maken.
Ze schreven teksten, maak-
ten foto's of zorgden ervoor
dat alles op de website te-
recht kwam. Ter ondersteu-
ning kregen ze diverse
scholingen.
Een centrale redactie orga- t
niseerde het hele proces.
Het komend jaar zal er nog veel werk verzet moeten
worden, extra vrijwilligers zijn meer dan welkom.
Allerlei partijen waren de afgelopen twee jaar actief be-
trokken bij de opzet van de website, zoals de Oudheid-
kundige Kring, de gemeente Rheden, het Gelders Ar-
chief, de website Dieren in Beeld en het Comité Open
Monumentendag. Het bestuur van de Stichting Rheden
op de Kaart zorgde voor de beleidsmatige begeleiding en
de financiële middelen, o.a. afkomstig van de Oudheid-
kundige Kring.
Op 17 november was de officiële aftrap van de web site
door burgemeester Van Wingerden en wethouder Olland.
Bij de feestelijke presentatie van dit omvangrijke project
waren natuurlijk alle vrijwilligers aanwezig.
website: rhedenopdekaart.nl
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Een Verlichter in de ban: de controversiële
lezing van Johannes Stolk in 1794

Uitgegeven en toegelicht door Pieter van Wissing
Toen de Velpse predikant en Prodesselid Johannes Stolk
in maart 1794 een pleidooi hield voor de verheffmg van
de gewone burger door hem volksonderwij s te geven
genaamd: "Over de noodzaakelijkheid en aangelegenheid
om den gemeenen man wyzer te maaken", lieten de
stadsbestuurders duidelijk weten niets van die 'verderfe-
lijke nieuwigheden' te willen weten. Het a-politieke ka-
rakter van 'Prodesse' werd daarmee verbroken. Vanwege
zijn democratische ideeën werd Stolk door de magistraat
uit stad en schependom verbannen, gevolgd door een
verbanning uit geheel Gelderland. Hij werd ook geroy-
eerd als lid van Prodesse. Met de Fransen, de patriotten
en de prinsgezinden voor de deur vond men zijn redevee- 0
ring opruiend. Als predikant in Velp had dominee Stolk ntmoeting Op de Sihajak,
zich al wel getoond als een gedreven Jacobijnse patriot een liefde in Indië
en betichtte men hem van te weinig eerbied te hebben Susanne Haag
voor het Huis van Oranje. De Rozendaalse schoolmeester Tijdens het opruimen van de woning van haar moeder
Theodore Godron speelt hierin ook een rol. In Rotterdam Riet Haag-Huender vindt Susan Haag de brieven en

waar hij vandaan kwam en zijn toe- dagboeken van haar ouders geschreven tussen 1931 en
vlucht zocht na zijn verbanning was hij 1946. Er staat een schat aan informatie in over het leven
niet welkom, zelfs tot in Friesland ont- voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in
zegde men hem de toegang. Tenslotte Nederlands-Indië.
vluchtte hij met vrouwen kinderen naar Dirk Haag (1902) gaat op 10 maart 1931 als jong
het hertogdom Kleef. advocaat in naar Medan, Nederlands-Indië. Riet Huender
Na de komst van de Fransen in 1795 en (1902), geboren op Java, komt 20 augustus 1929, na een
de vestiging van de Bataafse Republiek studie plant- en dierkunde in Amsterdam, aan in Medan.
werd het oude Arnhemse stadsbestuur Zij gaat er lesgeven aan de HBS.
vervangen en kon het gezin Stolk weer Dirk en Riet ontmoeten elkaar in juli 1932 bij de be-
terugkeren naar Gelderland. Er werd klimming van de vulkaan de Sibajak en zij trouwen een
hem aangeboden zijn ambt weer uit te jaar later. Tot mei 1940 schrijven zij wekelijks naar
oefenen en ook secretaris te worden in Dirks familie in Holland. Zo leren we het leven van Dirk
het schoutambt Rheden. Hij heeft dit en Riet en hun twee kinderen in de kolonie van voor de
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l korte tijd gedaan. In september 1795 werd Stolk ook
verzocht zijn plaats in Prodesse weer in te nemen. Maar
later bedankte hij toch voor de eer. Hij vervolgde zijn
predikantenloopbaan via Vierlingsbeek en Niftrik in
Neerbosch.
De historicus Pieter van Wissing heeft het verhaal uitge-
breid onderzocht en beschreven. Uit de doeken wordt
gedaan hoe het heeft kunnen gebeuren dat een "Physisch
Gezelschap" dat niet aan politiek deed, toch zo'n toe-
spraak heeft toegelaten. Het boekje (88 bladzijden) is
heel mooi uitgegeven met ruim bronnenmateriaal en een
naam-, plaats- en zakenregister. Ook met veel verklaren-
de illustraties. Wel wordt enige bekendheid met de ge-
schiedenis van Prodesse en de gang van zaken rond de
Franse tijd verondersteld.
Een Verlichter in de ban: de controversiële lezing van
Johannes Stolk in 1794, Uitgegeven en toegelicht door
Pieter van Wissing, Hilversum, Verloren, 2016-05-04
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oorlog kennen. Ondanks de dreiging van Japan voelt men
zich in Indië nog tamelijk veilig. Na het Japanse
bombardement op de Amerikaanse basis Pearl Harbor op
7 december 1941 verklaart ook Nederland de oorlog aan
Japan. Indië is niet meer te redden en capituleert op 8
maart 1942. Dirk wordt in mei 1942 als krijgsgevangene
te werk gesteld in Birma, aan de beruchte spoorlijn. Hij
overlijdt daar zes maanden later. Riet krijgt op 20
augustus 1942 een tweeling, een jongetje en een meisje.
Zij brengt met vier kleine kinderen drie jaar door in een
Jappenkamp.
Japan capituleert 15 augustus 1945. Ze overleven die
jaren, van ontbering, honger, ziekte en uitputting, maar
net. Na de oorlog is niets meer hetzelfde in Indië. Riet
hervat de correspondentie met de familie in Nederland en
beschrijft de oorlogsjaren, de chaos in de stad daarna en
de wrede praktijken van de nationalisten.
Zij leest in de brieven uit Holland over de oorlog daar en
over de slag om Arnhem.
Na een ontstellend zware tijd repatrieert Riet en haar

gezin in juni 1946 naar
Nederland en vinden
zij onderdak bij Dirks
broer, huisarts in Velp.
Daar gaat Riets leven
verder, zonder Dirk
maar met zijn vier
kinderen.
Het is beslist een heel
bij zonder boek, dat
zich voornamelijk af-
speelt in Indië.
Susanne Haag, Ont-
moeting op de
Sibajak, een liefde in
Indië, Wilco bv. 2016,
te koop Jansen & de
Feijter.
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Wandelen op Rozendaal
langs sporen van het verleden

Geert Baltjes
Iedereen die al wat langer lid is van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal kent de wandelingen van Jolle
Baltjes, welgeteld 24 stuks. Hij begon zijn wandelingen
in maart 1994 in Ambt & Heerlijkheid (A&H) en eindig-
de in juni 2001. In de serie zijn veel onderwerpen die
Rozendaal betreffen aan bod gekomen zoals: het ontstaan
van het bijzondere landschap met zijn asymmetrische
dalen, de jacht- en koningswegen, de aanleg van de Kap-
pelenberg en de Emmapyrarnide (1890) en het Velpse
waterleidingbedrijf bij de Pinkenberg (1899). Ook
schreef hij over de buurtschappen Terlet en de Imbosch
met zijn kerk- en schoolpad, de brandtoren en de slenk
van Marinet. Hij liep ook langs de oorspronkelijke grens
van Rozendaal met de gemeenten Arnhem, Ede, Apel-
doorn en Rheden.

NP

Geert heeft de wandelingen van zijn vader gebundeld
Jolle's jongste zoon
Geert heeft de wan-
delingen van zijn
vader gebundeld en
van een voor- en
nawoord voorzien
en uitgegeven op 15
juli 2016, zijn 50ste

verj aardag en tevens
de trouwdag van
zijn ouders. De
eerste exemplaren waren voor zijn moeder en drie broers,
Hajo, Chris en Hans. Hiermee is een grote wens van Jolle
in vervulling gegaan. Ing. J. Baltjes was heel lang hoofd-
redacteur van A&H en erelid van de Kring.
Geert Baltjes, Wandelen op Rozendaallangs sporen uit
het verleden. Het boek is te bestellen via anoda.nl, De
prijs is 24,95 euro (inclusief verzendkosten) NP
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Flying Forts and Dutch Tulips:
A Year at War

Jill Bateman

Dat Ellecom bij de 2e WO werd betrokken, door de aan-
wezigheid van vele Duitse SS-ers op Avegoor, is inmid-
dels voor de meeste mensen wel bekend. Dat er ondanks
die aanwezigheid en de daarvan uitgaande dreiging toch
ook heldendaden zijn gepleegd, (vaak uiteraard in het
verborgene verricht) daarover vertelt de Amerikaanse

onderwijzeres Jill
Bateman in haar
boek "Flying Forts
and Dutch Tulips: A
Year at War." De
Dutch Tulips in de
titel is een metafoor
voor de verzetshel-
den uit Elecom.
De presentatie van
dit boek vond plaats
op woensdag 27 mei
in de grote zaal van

kasteel Middachten, in het bijzijn van Graaf F. zu
Orthenburg en burgemeester Mevrouw P. van Wingerden
van de Gemeente Rheden, aan wie uit eerbetoon de eer-
ste twee exemplaren door de schrijfster werden uitge-
reikt. Het is een Engelstalig boek. Mrs. Bateman heeft
het boek geschreven na jarenlang onderzoek naar de
geschiedenis van haar vader als bommenwerperpiloot op
een viermotorige B 17 Flying Fortress. Er was haar niet
veel door haar vader verteld over zijn "raids" naar Ber-
lijn, het hoofddoel van de nachtelijke tochten over bezet
gebied. Daarom moest zij diep graven in de archieven.
Ze wilde meer te weten komen van zijn korte verblijf op
Nederlands grondgebied nadat zijn vliegtuig was neerge-
schoten en de voltallige bemanning boven de Veluwe het
stuurloze vliegtuig had verlaten.

Het riep bij haar veel vragen op.
Dankzij internet kwam zij in contact met personen in
Nederland die veel wisten van de historie. Op basis van
een briefwisseling tussen haar vader en zijn redders, een
familie in Ellecom, besloot zij in 2013 naar Nederland te
gaan om daar het onderzoek voort te zetten. Zij kwam in
Ellecom terecht. Daar wist ondergetekende haar in con-
tact te brengen met de laatste nog in leven zijnde getuige,
de dochter van de ouders die Jill's vader uit de bossen
boven Ellecom in hun huis, pension Benvenuto, hadden
verborgen. Zij kon Jill veel feiten en achtergrondinfor-
matie geven. Het bezoek in 2013 werd gevolgd door nog
twee bezoeken aan Ellecom en omgeving. Veel vragen
konden worden beantwoord, maar er was geen ophelde-
ring te krijgen over de vraag wie en waarom mensen uit
het verzet Bateman adviseerden zich aan de SS op
Avegoor over te geven, om in krijgsgevangenschap het
einde van de oorlog af te wachten. Niemand wist toen
toch hoe lang dit nog zou duren?
Jill weet met haar bijzondere stijl in korte zinnen, niet
alleen een boek voor de jeugd vanaf 10 jaar te schrijven,
maar ze weet ook de sinistere sfeer op te roepen van een
familie die onder voortdurende dreiging voor ontdekking
stond. Want niet alleen werd deze piloot verborgen ge-
houden boven de hoofden van enkele Duitse artsen, die
op de benedenverdieping hun verblijf en slaapplaats had-
den, er zat op een ander deel van de zolder van dit grote
huis ook nog een Joodse familie ondergedoken. Boven-
dien werd er nog gezorgd voor proviand, melk en water
voor onderduikers in een hol in het Middachterbos.
In het boek houdt zij jong en oud een spiegel voor. Wat
zou jouw luw houding zijn, iets doen of niets doen in
oorlogssituaties?

Jill Bateman, Flying Forts and Tall Dutch Tulips: A
Year at War, Maple Avenue Press, US, 2016.
180 blz., veel beeldmateriaal. Verkrijgbaar via Boekhan-
del Dieren en Bakker Samberg Ellecom.

John Striker
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Mededelingen van het bestuur

Beste leden,

De mooie nazomer is voorbij en na de herfst staat alweer de winter voor de deur. Ons verenigingsjaar 2016 is, als u dit leest, zijn
laatste maand ingegaan. Het afgelopen kwartaal heeft ons weer enkele mooie dorpswandelingen gebracht. De najaarslezing van 3
november over 'De keizer in Nederland' door Hans van den Berg zal de moeite waard zijn geweest. Zijn vorige bezoek als Keizer
Wilhelm 11 bracht hem in 1909 naar kasteel Middachten. Hij was toen een gewaardeerd vorst maar in 1918 was dat niet meer het
geval. Even heeft hij toen belangstelling gehad voor een verblijf in de gemeente Rheden, maar het werd Amerongen en later Doorn.

Bij een terugblik mag ook de prachtige zomerexcursie naar kasteel Ammersoyen, fort Asperen en het Nationaal Glasmuseum in
Leerdam genoemd worden. De organisatie van de excursie was goed en de drie bezoeken gaven achtereenvolgens een interessante
blik op Gelders erfgoed, op militair erfgoed en op nationaal kunstzinnig erfgoed. Dank hiervoor aan de organisatoren Martin Idema en
Hilde Brekelmans.

Ook een interessante blik levert de nieuwe website 'Rheden op de kaart". Met veel enthousiasme is het afgelopen jaar gewerkt aan
het verzamelen, categoriseren en beschrijven van historische afbeeldingen in de zeven dorpen van de gemeente Rheden en van het
dorp Rozendaal. Er is nu een stevig begin tot stand gekomen en dat vormde voor het bestuur van de 'stichting Rheden op de kaart'
aanleiding om op 17 november een feestelijk moment in Villa Veertien te Dieren te organiseren waarop de eerste oogst aan beelden
te zien was. Het is beslist de moeite waard om de website www.rhedenopdekaart te bezoeken. Dank aan de werkgroepen en aan de
redactieraad voor het vele werk dat al is verricht voor de website.
Op de vrijwilligersmiddag van 8 september jl. heeft het bestuur waardering en dank uitgesproken aan alle vrijwilligers van de Kring.
Het was een geslaagde middag met dank aan allen die deze middag hebben verzorgd.

In de afgelopen maanden zijn weer vele verzoeken om informatie ontvangen. Het gaat daarbij veelal om genealogische informatie
over familieleden die in onze gemeenten hebben gewoond, maar ook om historische kennis van bouwwerken of gebieden. Ook is de
Oudheidkundige Kring door de gemeente Rheden om advies gevraagd voor de naamgeving van een plein/plantsoen naast het
Oranjeplein in Velp. De aanleiding hiervoor vormde een verzoek vanuit de gemeenteraad om de overleden Velpenaar Guus
Dijkhuizen daarmee te gedenken. Terwijl ik dit schrijf is een besluit hierover van de gemeenteraad van Rheden nog niet bekend.
Verder zijn enkele contacten gelegd bij het zoeken naar een geschikte locatie voor de Kring, waaronder een contact met de gemeente
Rozendaal. De gemeente Rheden is vanzelfsprekend ook gevraagd mee te zoeken.

Tot besluit wenst het bestuur u graag fijne kerstdagen en een goed en bovenal gezond 2017 toe.

Jan Jansen , voorzitter.
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Laat u via
www.villaveertien.nl

informeren over
ons aantrekkelijk aanbod
voor uw ontvangst.

Sinds 1980 Hoveniers met Passie!

#
rlUNJGELUK ($)

::::.::;; COACH
Beleef
Geniet

=? Ontspan

_~~~}C~~RIDEN~~
gebr. RIJNEVELD b.v.
tuin- terreinverzorging

en bestratingen
•. Advies en ontwerp
•. Tuinaanleg
•. Onderhoud

Spankeren 0313-427288- -

ERA
REAL ESTATE

Assink ERA
MAKELAARS
Voor aankoop, verkoop en taxatie
van uw woning of bedrijfspand

Sinds 1897 in Wijnen en Gedistilleerd

http://www.villaveertien.nl

